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المحتويات األساسية:

مقدمة:
يرى البرنامج أن المناقصات هي العملية االقتصادية التي تكلف المؤسسة قدرا كبيرا من 
المال، لذا فإنها يجب أن يتم تنفيذها بالشكل الصحيح من أجل تقليل التكاليف. وغالبا ما 
تكون اإلدارة التنفيذية للمؤسسات هي الجهة المعنية بالمناقصات، وعليه فإنها يجب أن 
اإليرادات.  لزيادة  تتطلع  المؤسسات  تلك  كانت  إذا  الكفاءة، خصوصا  العديد من  تظهر 
وفي برنامج يوروماتيك “المناقصات وممارسات الشراء”، ارتبط البرنامج بالمناقصات 
الممارسات  أفضل  الستكشاف  جاء  إذ  المشتريات،  أو  للشراء  األساسية  والمهارات 
خصوصا في مراحل تقديم العطاءات والمشتريات، ويكشف العديد من أفضل الممارسات 
في المراحل األولية من التعاقد؛ بهدف تمكين المشاركين من أن يكونوا قادرين على تنفيذ 
الخطوات الالزمة من حيث القيمة اإلجمالية للمناقصات المتعلقة بمؤسساتهم، إضافة إلى 
التدرج في العديد من الموضوعات، والتي أبرزها كيفية زيادة الكفاءة المهنية لوظائف 

مهمة مثل تقديم العطاءات والمشتريات.

ويهدف البرنامج التدريبي أيضا  إلى تمكين المسؤولين وذوي الشأن من تحليل عمليات 
المناسبة  اإلستراتيجية  واختيار  المناقصة،  تقييم  معايير  وإنتاج  المفتوحة،  المناقصات 
للشراء، وتحفيز مهارات التفاوض وتحسين المشتريات، وتطوير أساليب األداء ووضع 
المعاصرة في مجال  الحديثة والمهارات والمعارف  واستخدام مجموعة االستراتيجيات 
التفاوض الشرائي وممارسة الشراء )المناقصات – الممارسات – االتفاق المباشر( وإبرام 

العقود واحالة العطاءات ومعالجة ما يظهر من مشكالت.

اهداف البرنامج:

w  وظيفة أهداف  إطار  في  العطاءات  من  الهدف  تحقيق  بأساليب  المشاركين  تزويد 

الشراء والعوامل المؤثرة في تحديد األسعار التي تتضمنها العطاءات.

w  بالعطاءات والتقدم  اإلعداد  عند  مراعاتها  الواجب  باالشتراطات  المشارك  إلمام 

بمواصفات تجعلها صالحة للنظر من جميع النواحي الفنية والمالية النظامية والقانونية.

الموضوعات الرئيسية:

التمهيد إلعداد العطاءات والجهات  ن شرط الدفع المقدم

الفئات المستهدفة:

w .مديري المشتريات

w .رؤساء األقسام إدارات المشتريات والمناقصات والمخازن

w .متخذي القرارات في إدارة العقود ومعاونيهم

w .الممارسين لعملية المناقصات والعطاءات والمرشحين لشغل هذه الوظائف

المحور األول :
األنظمة الحديثة للمشتريات

w عناصر عمليات الشراء
w تحديد الجهة المسئولة عن تحديد الجودة المطلوبة للشراء
w وسائل التعرف على درجة الجودة المطلوبة التمام عملية الشراء
w التمييز بين الكمية االقتصادية، والكمية المطلوبة، والكمية المتاحة
w لتنظيم عمليات الشراء المنضبط JETنظام

المحور الثاني :
أسس تحديد أنظمة الشراء المالئمة

w وسائل الحصول على معلومات عن االسعار
w عوامل تعيين الوقت المناسب لعملية الشراء
w المخاطر المترتبة على الشراء بكميات أكبر أو أقل من المطلوبه
w  تحديد الجهة المسئولة عن اختيار المورد المناسب، وكيفية الحصول على معلومات

عن الموردين
w المخاطر المترتبة على االعتماد على مورد وحيد

المحور الثالث :
المبادئ العامة إلدارة العقود

w Civil Law التعرف على قواعد العقود في دول نظام الـ
w Common Law التعرف على قواعد العقود في دول نظام الـ
w احكام العقود وأنواعها
w .المشكالت العملية في ابرام العقود التي قد تعرض العقود لالبطال
w ”SCF“ االتجاه الحديث في العقود والجمع بين النظامين

المحور الرابع :
إدارة العقود في مرحلة الصياغة

w أحدث معايير الصياغة في المملكة المتحدة، والواليات المتحدة
w .تركيب العقد وتكوينه النموذجي
w ديباجة العقد
w مضمون العقد
w المصطلحات والمالحق

المحور الخامس :
المناقصات في مرحلة االعداد

w معايير تمييز عقود االدارة، ووسائل االدارة في التعاقد
w االعداد للمناقصات، وضوابط كراسات الشروط والمواصفات
w إجراءات اعالن المناقصة
w التأمين أو الضمان االبتدائي والنهائي وقواعده
w ISSUE OF TENDER DOCUMENTS إصدار مستندات الطرح

المحور السادس :
إدارة عقود المناقصات في مرحلة الترسية

w لجان فحص العطاءات وتحليل وتقييم العروض: تشكيلها وإجراءات عملها
w تقييم العطاءات واستبعادها
w Award of Contract اعتماد قرار الترسية ونظام الـ
w الجزاءات التي يجوز لإلدارة اتخاذها في مواجهة المتعاقد المخل
w قواعد تنازل المتعاقد عن العقد
w Joint Venture تدريب عملي على مشكالت ادارة عقود المناقصات )التعامل مع
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نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 :........................)االتجاهات الحديثة في عمليات المناقصات وممارسات الشراء ®( 

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

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

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

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

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: 

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.


