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المحتويات الرئيسية

المقدمة:
من  والمزايدات  المناقصات  لعمليات  الحاكمة  والمالية  القانونية والفنية  القواعد  تعتبر 
األهمية بمكان اإلحاطة بها وفهم المشاكل اإلجرائية التى تواجه تلك العمليات بدءا من 
مرحلة اإلعداد لإلعالن عن المناقصة مرورا بباقي المراحل من تلقي العطاءات وفتح 
قرار  وأتخاذ  منها  األنسب  وأختيار  المقدمة  العروض  في  بالبت  وأنتهاءا  المظاريف 
الترسية.ودرء للمنازعات التي قد يثيرها األخرين الذين لم يتم الترسيه عليهم فيتعين 
القواعد  معرفة  والمزايدات  والممارسات  المناقصات  مجال  في  العاملين  جميع  على 

واألسس القانونية التي تحكم تلك العمليات وصوال الى ابرام العقود.

ما الذي ستكتسبه في هذا البرنامج ؟
w الدراسة المتأنية لألسس القانونية في المناقصات العامة
w معرفة الخصائص المميزة للمناقصة العامة عن غيرها من اساليب الشراء
w تحديد األركان األساسية للمناقصة العامة
w  تحقيق دراسة عملية وورشة عمل بشأن المشاكل اإلجرائية والعملية في المناقصات

والمزايدات
w  دارسة أساليب الشراء المختلفة التي حددتها الالئحة العامة للمناقصات من الممارسة

واألمر المباشر وأوامر التكليف وغيرها
w كيفية إعداد كراسة الشروط والمواصفات

w أسلوب التفاوض مع مقدمي العطاءات
w دراسة أعمال لجنة فتح المظاريف ولجان البت
w كيفية عمل تقييم دقيق للعروض الفنية والمالية قبل أتخاذ القرار بالترسية
w التعرف على الطبيعة القانونية للمتقدم بالعطاءات
w األسس الحاكمة ألعمال لجنة فتح المظاريف والبت في العروض
w  التدريب العملي على كيفية صياغة عقود اإلدارة

المستفيدون:
w مدراء االدارات والدوائر المشرفة على أعمال المناقصات والمزايدات
w  جميع العاملين في االدارات والدوائر مسبوقة اإلشاراة في الشركات والمؤسسات

والهيئات والجهات األخرى
w العاملون بإدارات الشراء أو االحتياجات أو االمتداد
w المدراء واالخصائين االداريين المتخصصين بالمناقصات والمزايدات
w رؤساء وأعضاء لجان فتح المظاريف ولجان البت
w  العاملون باألدارات التجارية والمالية والقانونية الذين تتصل أعمالهم بالمناقصات

والمزايدات

الوحدة االولى:

w التعريف بالمناقصة وأنواعها المختلفة
w  الدولية العامة  للمناقصات  األساسية  المبادئ 

وإجراءاتها
w  واألجراءات بالعطاءات  للمتقدم  القانونية  الطبيعة 

الحاكمة لها
w  المشكالت اإلجرائية التي تواجه لجنة فتح المظاريف

والبت وأساليب حلها
w حاالت إلغاء المناقصة الدولية
w األثار المترتبة على إلغاء المناقصة
w  جهة تبرمها  التي  العقود  ألشهر  العملية  التطبيقات 

اإلدارة
w  العامة المرافق  التزام  لعقد  المميزة  الخصائص 

وأثاره القانونية
w  القانونية العامة وخصائصه  األشعال  بعقد  التعريف 

وإجراءات تنفيذه
w  التعرف على القيود السابقة على التعاقد بعد صدور

قرار الترسية في المناقصة
w  مراعاتها يتعين  التي  الحاكمة  والمعايير  الضوابط 

عند إعداد كراسة الشروط والمواصفات
w  والمزايدات المناقصات  في  التفاوضية  األسس 

الدولية
w  حاالت إستبعاد العطاءات واألسس القانونية الحاكمة

لها
w مدى جواز إجراء التعديل في العطاءات

w األحكام العامة للتأمين في عقود االدارة

w  األثار التي ترتب على إيراد تحفظات في العطاءات
الدولية

w سلطات االدارة في مواجهة المتعاقد معها

w  والسلطة التأخير  غرامات  لتوقيع  المنظمة  األحكام 
الجوازية لإلعضاء منها

w الحقوق القانونية للمتعاقد مع جهة االدارة

w مبدأ إعادة التوازن في االلتزامات العقدية

w المقصود بنظرية عمل األمير وأثارها القانونية

w  واألثار تطبيقها  وشروط  الطارئة  الظروف  نظرية 
المترتبة عليها في التعاقد

w  المناقصات عن  الناشئة  المنازعات  حسم  أساليب 
والمزايدات رضاءا أو قضاءا

الوحدة الثانية:

w حاالت إلغاء المناقصة

w األثار المترتبة على إلغاء المناقصة

w  جهة تبرمها  التي  العقود  ألشهر  العملية  التطبيقات 
اإلدارة

w  العامة المرافق  التزام  لعقد  المميزة  الخصائص 
وأثاره القانونية

w  القانونية العامة وخصائصه  األشعال  بعقد  التعريف 
وإجراءات تنفيذه

الوحدة الثالثة:

w  التعرف على القيود السابقة على التعاقد بعد صدور
قرار الترسية في المناقصة

w  مراعاتها يتعين  التي  الحاكمة  والمعايير  الضوابط 
عند إعداد كراسة الشروط والمواصفات

w  والمزايدات المناقصات  في  التفاوضية  األسس 
الدولية

w  حاالت إستبعاد العطاءات واألسس القانونية الحاكمة
لها

الوحدة الرابعة:

w مدى جواز إجراء التعديل في العطاءات
w األحكام العامة للتأمين في عقود االدارة
w  األثار التي ترتب على إيراد تحفظات في العطاءات

الدولية
w سلطات االدارة في مواجهة المتعاقد معها
w  والسلطة التأخير  غرامات  لتوقيع  المنظمة  األحكام 

الجوازية لإلعضاء منها

الوحدة الخامسة:

w الحقوق القانونية للمتعاقد مع جهة االدارة
w مبدأ إعادة التوازن في االلتزامات العقدية
w المقصود بنظرية عمل األمير وأثارها القانونية
w  واألثار تطبيقها  وشروط  الطارئة  الظروف  نظرية 

المترتبة عليها في التعاقد
w  المناقصات عن  الناشئة  المنازعات  حسم  أساليب 

والمزايدات رضاءا أو قضاءا



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)القواعد اإلدارية والقانونية الحديثة للمناقصات والمزايدات ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


