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المقدمة:

إلى  الحاجة  من  مؤسسة  تخلو  تكاد  ال  أنه  في  التدريبي  البرنامج  هذا  أهمية  تتلخص 
عقود التوريد أو المقاوالت أو الخدمات وخالفهم، وقد تتعدد وسائل التعاقد وقد تختلف 
يتم  أن  إما  يكاد يكون واحد،  الجوهر  أن  من دولة ألخرى ومن مؤسسة ألخرى، إال 
التعاقد عن طريق طرح مناقصة في عمليات التوريد أو المقاوالت خاصة الكبيرة منها، 
وإما بطريق االتفاق أو الشراء المباشر في التوريدات األقل في الحجم أو القيمة، لذا 
العملية  المناقصة وإجراءاتها، وذلك حرصًا نزاهة  التعاقدات تمر بمرحلة  فإن أغلب 

التعاقدية قدر اإلمكان والبعد بها عن التالعب باتباع إجراءات قانونية محددة.

المنهجية:

طرح  من  تسبقها  قد  التي  والمرحلة  التعاقد  عملية  إدارة  كيفية  البرنامج  هذا  يتناول 
المتعاقد األنسب، وذلك من خالل منهج استقرائي يركز  المناقصة وترسيتها الختيار 
على األنظمة والقوانين واللوائح المنظمة لموضوع البرنامج، وذلك من خالل العرض 

النظري ممزوجًا بالتدريب العملي من خالل حاالت واقعية.

األهداف:

سيتمكن المشاركون من التميز في:

w  تجاه وحقوقهما  المتعاقدين  كال  بإلتزامات  اإللمام  حيث  من  العقود  ادارة  مهارات 
بعضهما البعض

w مهارات إدارة المناقصات وقواعد اعداد العطاءات وتقييمها
w مهارات الرقابة على إجراءات المناقصات والعطاءات
w  من االدارات  لتمكين  محددة  خطوات  باتباع  وتنفيذها  المناقصات  ادارة  إسلوب 

اختيارالمتعاقد االنسب
w قواعد اعداد العقود وابرامها
w تحديد وسائل الرقابة على المناقصات ومدى التحقق من اتباع أجراءاتها القانونية

الوحدة االولى:
عمليات التعاقد الحكومية و"الشبه - حكومية"

w أنواع عقود اإلدارة ومعايير تمييزها
w وسائل االدارة في التعاقد
w Solicitation Process إختيار المتعاقد األنسب
w آثار عقود اإلدارة
w الشروط االستثنائية غير المألوفة وحقوق االمتياز

الوحدة الثانية:
قواعد اإلعداد للمناقصات

w المبادئ الحاكمة للمناقصات
w االعداد للمناقصات
w مستندات الطرح ، واإلعالن والدعوة
w ضوابط كراسات الشروط والمواصفات
w ضوابط تقديم العطاءات

الوحدة الثالثة:
إدارة المناقصة

w التأمينات/ الضمانات/ الكفاالت
w لجان المناقصات وقواعد تشكيلها
w فحص وتحليل وتقييم العروض
w االستبعاد والترسية
w التفاوض واالتصال بالمتناقصين
w المشكالت العملية في ادارة المناقصات

الوحدة الرابعة:
إدارة العقود والمسئولية الناشئة عن االخالل العقدي

w Lump Sum, Unit Price إدارة العقود المبنية على اسس الثمن
w Cost Plus, Target Cost إدارة العقود المبنية على اساس التكلفة المباشرة
w مسئولية المتعاقد عن األخطاء الشخصية العمدية وغير العمدية
w )كيفية تقدير الضرر )المادي، والمحتمل، والمحقق الوقوع
w اتفاقات تعديل المسئولية العقدية

الوحدة الخامسة:
تنفيذ وسير عقود المقاوالت والتوريد الحكومية

w ضمانات تعاقدات االدارة
w امتيازات اإلدارة في مواجهة المتعاقد معها
w التزامات االدارة التعاقدية
w حقوق المتعاقد مع االدارة والتزاماته
w قواعد إسناد التعاقد واستخدام طرف ثالث للتعاقد
w التعاقد من الباطن



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 :........................)اإلتجاهات الحديثة في المناقصات وتقييم العطاءات وإدارة العقود ®( 

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.


