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مقدمة:
النزاعات  أنماط متعددة من  السنوات األخيرة  والمناقصات  فقد برزت في  التعاقدية  المتوقعة لألعمال  الزيادة  المؤسسات  وفي ضوء  تنامي حجم األعمال والعطاءات في  مع 
والخالفات والتي يعود سببها إلى ضعف في إعداد عقود متميزة تحد من حجم هذة النزاعات والخالفات. ومن هنا برزت الحاجة إلى تنمية قدرات القائمين على إعداد هذة العقود 
المشاكل  في  الخوض  المؤسسات  تجنب  منتجات  متميزة  أو  خدمات  على  الحصول  يضمن  المناقصات  بما  وادارة  العقود  وصياغة  إعداد  في  المطلوبة  بالمهارات  بتزويدهم 
والنزاعات القانونية. ومن هنا تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بمهارات المناقصات وإدارة العقود منذ اإلحالة وحتى التسليم النهائي . وسيتم التطرق للعقود  وانواعها 

المختلفة وكيفية إختيار العقد المناسب وطرق الترسية واإلدارة للعقود  كما ستركز الدورة على الطرق التعاقدية في حل النزاعات التعاقدية وطرق الحد منها.

اهداف البرنامج:
	wالتعريف بماهية وأنواع  المناقصات والمزايدات وتأثيرها  علي األداء
	wاطالع المشاركين على الفروق الجوهرية بين التشريع الوطني والقانون الدولي فيما يخص المشتريات والتعاقدات
	wتدريب المشاركين على استخالص واستنباط أفضل الممارسات في مجال طرح العطاءات وضمان النزاهة والشفافية
	wتدريب المشاركين على مراحل وإجراءات طرح وتقديم وتقييم العطاءات
	wتأهيل المشاركين لعمل مقارنات معيارية بين الجهات الحكومية ذات طبيعة العمل المشابهة
	wالتدريب على تالفي األخطاء الشائعة في مجال تأهيل الموردين
	wمعايير الوصول نحو تحقيق الشفافية والمساءلة وفق أفضل الممارسات

ما الذي ستكتسبه في هذا البرنامج ؟
	wالدراسة المتأنية لألسس القانونية في المناقصات العامة
	wمعرفة الخصائص المميزة للمناقصة العامة عن غيرها من اساليب الشراء
	wتحديد األركان األساسية للمناقصة العامة
	wتحقيق دراسة عملية وورشة عمل بشأن المشاكل اإلجرائية والعملية في المناقصات والمزايدات
	wدارسة أساليب الشراء المختلفة التي حددتها الالئحة العامة للمناقصات من الممارسة واألمر المباشر وأوامر التكليف وغيرها
	wكيفية إعداد كراسة الشروط والمواصفات
	wدراسة أعمال لجنة فتح المظاريف ولجان البت
	wكيفية عمل تقييم دقيق للعروض الفنية والمالية قبل أتخاذ القرار بالترسية
	wالتعرف على الطبيعة القانونية للمتقدم بالعطاءات
	wاألسس الحاكمة ألعمال لجنة فتح المظاريف والبت في العروض
	wالتدريب العملي على كيفية صياغة عقود اإلدارة

محاور البرنامج التدريبي:
	w. المفهوم التقليدي الوطني للمناقصات والمزايدات
	w. التشريعات الوطنية في مجال المزايدات والمناقصات
	w. مراحل إبرام وتنفيذ المناقصات والمزايدات  الدولية
	w. النزاعات العقدية بين الدولة والمستثمر األجنبي
	w. قواعد وتطبيقات قانون اليونسترال النموذجي
	wأفضل الممارسات الدولية في التعاقدات الحكومية
	wالمعايير الدولية في  تأهيل الموردين والمقاولين
	w- معايير المشتريات الحكومية الدولية ) الشفافية – النزاهة والعدالة
	w. قانون اليونسترال النموذجي والقواعد المنظمة لتقديم وفض وتقييم  العطاءات واختيار المتعاقد
	w) ورشة عمل ) دراسة مقارنة بين التشريع المحلي والقانون الدولي في شأن التعاقدات والمشتريات

الفئات المستهدفة:
	wمدراء االدارات والدوائر المشرفة على أعمال المناقصات والمزايدات
	wجميع العاملين في االدارات والدوائر مسبوقة اإلشاراة في الشركات والمؤسسات والهيئات والجهات األخرى
	wالعاملون بإدارات الشراء أو االحتياجات أو االمتداد
	wالمدراء واالخصائين االداريين المتخصصين بالمناقصات والمزايدات
	wرؤساء وأعضاء لجان فتح المظاريف ولجان البت
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المحتويات الرئيسية

الوحدة االولى:
	wالتعريف بالمناقصة وأنواعها المختلفة
	wالمبادئ األساسية للمناقصات العامة الدولية وإجراءاتها
	wالطبيعة القانونية للمتقدم بالعطاءات واألجراءات الحاكمة لها
	wالمشكالت اإلجرائية التي تواجه لجنة فتح المظاريف والبت وأساليب حلها
	wحاالت إلغاء المناقصة الدولية
	wاألثار المترتبة على إلغاء المناقصة
	wالتطبيقات العملية ألشهر العقود التي تبرمها جهة اإلدارة
	wالخصائص المميزة لعقد التزام المرافق العامة وأثاره القانونية
	wالتعريف بعقد األشعال العامة وخصائصه القانونية وإجراءات تنفيذه
	w التعرف على القيود السابقة على التعاقد بعد صدور قرار الترسية في

المناقصة
	w الضوابط والمعايير الحاكمة التي يتعين مراعاتها عند إعداد كراسة

الشروط والمواصفات
	wاألسس التفاوضية في المناقصات والمزايدات الدولية
	wحاالت إستبعاد العطاءات واألسس القانونية الحاكمة لها
	wمدى جواز إجراء التعديل في العطاءات
	wاألحكام العامة للتأمين في عقود االدارة
	wاألثار التي ترتب على إيراد تحفظات في العطاءات الدولية
	wسلطات االدارة في مواجهة المتعاقد معها
	w األحكام المنظمة لتوقيع غرامات التأخير والسلطة الجوازية لإلعضاء

منها
	wالحقوق القانونية للمتعاقد مع جهة االدارة
	wمبدأ إعادة التوازن في االلتزامات العقدية
	wالمقصود بنظرية عمل األمير وأثارها القانونية
	w نظرية الظروف الطارئة وشروط تطبيقها واألثار المترتبة عليها في

التعاقد
	w أساليب حسم المنازعات الناشئة عن المناقصات والمزايدات رضاءا أو

قضاءا

الوحدة الثانية:
	wحاالت إلغاء المناقصة
	wاألثار المترتبة على إلغاء المناقصة
	wالتطبيقات العملية ألشهر العقود التي تبرمها جهة اإلدارة
	wالخصائص المميزة لعقد التزام المرافق العامة وأثاره القانونية
	wالتعريف بعقد األشعال العامة وخصائصه القانونية وإجراءات تنفيذه

الوحدة الثالثة:

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

المناقصة

	w الضوابط والمعايير الحاكمة التي يتعين مراعاتها عند إعداد كراسة

الشروط والمواصفات

	wاألسس التفاوضية في المناقصات والمزايدات الدولية

	wحاالت إستبعاد العطاءات واألسس القانونية الحاكمة لها

الوحدة الرابعة:

	wمدى جواز إجراء التعديل في العطاءات

	wاألحكام العامة للتأمين في عقود االدارة

	wاألثار التي ترتب على إيراد تحفظات في العطاءات الدولية

	wسلطات االدارة في مواجهة المتعاقد معها

	w األحكام المنظمة لتوقيع غرامات التأخير والسلطة الجوازية لإلعضاء

منها

الوحدة الخامسة:

	wالحقوق القانونية للمتعاقد مع جهة االدارة

	wمبدأ إعادة التوازن في االلتزامات العقدية

	wالمقصود بنظرية عمل األمير وأثارها القانونية

	w نظرية الظروف الطارئة وشروط تطبيقها واألثار المترتبة عليها في

التعاقد

	wأساليب حسم المنازعات الناشئة عن المناقصات والمزايدات رضاء

إعداد وإبرام العقود:

	wالثغرات واألخطاء في إعداد وإبرام العقود

	wأنواع وأهمية العقود والمفهوم القانوني لها

	wتحليل عروض العقود واألركان القانونية لها

	wالجوانب الشكلية والموضوعية في العقود واألخطاء الشائعة فيها



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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)اعداد وادارة المناقصات وتحضير العقود وتقييم العروض ®( 

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.


