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مقدمة :
وابرام  والمزايدات  للمناقصات  القانونية  الضوابط  التخصصية  الدورة  هذه  ستتناول 
والمزايدات،  بالمناقصات  المتعلقة  باألحكام  الدورة  في  المشاركين  لتعريف   ، العقود 
واإلجراءات القانونية المتبعة في إبرام عقود المناقصات والمزايدات، من حيث مراحل 
تكوينها، ووثائق المناقصة وجميع التعليمات الموجهة للمناقصين والمزايدين، واالطالع 
على نماذج التأمينات المرتبطة بعقد المناقصة وعقد المزايدة، واللجان المختصة بها، 

واإلشكاليات الفنية والقانونية في عقود المناقصات والمزايدات.

ولتنمية مهارات وخبرات المشاركين في الدورة، سيتم استعراض  وطرق التعاقد على 
التعاقد  الفنية، وطرق  األعمال  أو  الخدمات  أو  األعمال  مقاوالت  أو  األصناف  شراء 
على بيع األصناف وتأجير العقارات والمنقوالت، والوقوف على اختصاصات اللجان 
وتصنيف المقاولين وتقييم أدائهم، إلى جانب إجراءات الطرح والتقويم والبت وإبرام 
العقود وتنفيذها. ولتعميق الفهم بهذه المحاور، سيتلقى المشاركون في الدورة تدريبات 
الصحيحة  الطريقة  وعرض  الشروط،  كراسة  إعداد  كيفية  شملت  عملية  وتطبيقات 
لنموذج فتح األظرف وترقيمها، وتبيان حاالت قبول ورفض العطاءات، وطرق البت 

في المناقصة، وإجراءات اإلعالن وطرق سيرها.

المنهجية:
المهارات  على  التدريب  طريق  عن  تحليلية  بمنهجية  باالسلوب  البرنامج  تقديم  ويتم 
العملية والمهنية، من خالل العرض النظري ممزوجاً بالتدريب العملي من خالل ورشة 

عمل على طرح المناقصات وإدارتها.

الفئات المستهدفة:
القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات 	
أعضاء ادارات العقود المختلفة المختصون بمتابعة المناقصات وطرحها 	
اعضاء ادارات المشتريات واالحتياجات وادارة الموارد 	
اعضاء لجان تقييم العطاءات والبت في االمناقصات وتحليل العروض 	
المختصون باإلشراف على تنفيذ العقود وطرح المناقصات بإدارات  	

المشروعات
مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود بالجهات المختلفة 	
المستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح 	
المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية 	
القائمين بالعمل القانوني في الجهات المختلفة 	
مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود وتنفيذها بالجهات  	

المختلفة
القانونيون المختصون بإدارات التشريع والعقود بوزارات العدل والجهات  	

األخرى

األهداف:
سيتمكن الماشرك يف هناية الربناجم من التمزي يف:

مهارات إدارة المناقصات واعداد العطاءات وتقييمها 	
مهارات الرقابة على إجراءات المناقصات والمزايدات والعطاءات 	
إسلوب ادارة المناقصات وتنفيذها عن طريق اتباع خطوات محددة  	

وبشكل متميز يمكن االدارات من اختيارالمتعاقد االنسب في العقود المختلفة
قواعد اعداد كراسة الشروط والمواصفات 	
تحديد وسائل الرقابة على المناقصات ومدى تحقق اتباع أجراءاتها  	

القانونية وااللتزام بمبادئها العامة
وسائل التأكد من سالمة العقود من ناحية التركيب واشتمالها على كافة  	

الجزئيات المطلوب االتفاق حولها
التأكد من مطابقة العقود للمعايير الدولية للصياغة 	
تحقيق التميز في اإلدارة والرقابة القانونية على العقود والمناقصات 	

:Solicitation Process عمليات التعاقد واختيار المتعاقدين

وسائل االدارة في التعاقد: )المناقصات والمزايدات، الممارسات، االتفاق  	
المباشر (

أنواع المناقصات والمبادئ التي تحكمها 	
االختالف في اسلوب المناقصـات في العقود المحلية عن الدوليــة 	
الشروط االستثنائية غير المألوفة في تعاقدات اإلدارة 	

إدارة المناقصات وتقييم العطاءات والرقابة علهيا:

االعداد للمناقصات 	
ضوابط كراسات الشروط والمواصفات، ومستندات الطرح  	
ضوابط تقديم العطاءات 	
التأمينات/ الضمانات/ الكفاالت 	
لجان فحص العطاءات وتحليل وتقييم العروض، وتقييم العطاءات  	

واستبعادها

الضوابط القانونية إلبرام عقود المناقصات والمزايدات:

ضمانات تعاقدات االدارة 	
امتيازات اإلدارة في مواجهة المتعاقد معها 	
التزامات االدارة التعاقدية 	
حقوق المتعاقد مع االدارة والتزاماته 	
	 Sub-contracting، Out-Sourcing :قواعد اإلسناد لطرف ثالث

أصول الصياغة القانونية للعقود:

بناء الجملة القانونية 	
الحالة أو الفرض والحكم 	
المخاطب بالحكم القانوني 	
الفعل القانوني 	
الصيغ اآلمرة في الصياغة 	

ورش عمل عىل:

إجراء التعاقد وإدارة طرح مناقصة 	
تدريب عملي على االسس القانونية لصياغة العقد 	



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:

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

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

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 :........................)الضوابط القانونية للمناقصات والمزايدات وابرام العقود ®( 

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.


