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مقدمة :
ينفق جزء كبير من تكلفة تشغيل كل منظمة على السلع والخدمات الخارجية. وبناء على 
هذه الحقيقة، تقرر اإلدارة التنفيذية في كل المنظمات والمؤسسات أن إدارة المناقصات 
أن  للمنظمات  كان  إذا  حاسمة  أساسية  ككفاءة  تظهر  أن  يجب  والعقود  والمواصفات 
الممارسات في  العديد من أفضل  إلى استكشاف  البرنامج  تزيد اإليرادات. يهدف هذا 
إعداد المواصفات وإدارة المناقصات  في المراحل األولية من التعاقد بحيث سيتمكن 
المشاركون من تنفيذ الخطوات الالزمة إلنشاء أقصى قيمة إجمالية لمنظمتهم والتميز 

في  إدارة أعمالهم .

ألهداف:
العقود �	 موظفي  تمكن  قيمة  ومعلومات  ممتازة  مهارات  البرنامج  هذا  يوفر 

والمناقصات من تطوير كفاءتهم وتحسين فعالتهم ، وبالنسبة للعاملين في الحقول 
المهنية والوظيفية األخرى توفر لهم هذه الدورة قاعدة معلومات تعزز من مهارتهم 

وتؤدي إلى تحسين اآلفاق الوظيفية لهم في المستقبل

إكساب المشاركين مهارات إعداد وترسية المناقصات�	

تزويد المشاركين بالمعرفة وفهم عملية تقييم المناقصات�	

فهم عملية أعداد العقود ووضع الشروط�	

تعريف المشاركين بطرق إعداد وإبرام العقود�	

تزويد المشاركين باألطر الحديثة للمشتريات�	

رفع مهارات وقدرات المشاركين على كيفية تحديد حجم المشتريات بأسلوب كمي �	

ورياضي

تعريف المشاركين باألساليب والطرق المؤثرة في مهارات التفاوض�	

تنمية مهاراتهم على التفاوض في أجواء الثقافات والبيئات المختلفة�	

أسلحة �	 واستخدام  للتفاوض  النفسية  الجوانب  على  التعرف  في  مهاراتهم  زيادة 

التفاوض

المحتويات الرئيسية 

الوحدة األولى:

الطرق الحديثة في إعداد وإبرام العقود�	

الثغرات واألخطاء في إعداد وإبرام العقود�	

المفاهيم الحديثة للمشتريات�	

تصميم استراتيجيات وسياسات الشراء�	

األساليب الحديثة في اتخاذ قرارات الشراء�	

العملية التفاوضية األساليب والنظريات�	

الوحدة الثانية:

دور المفاوض الناجح في إنجاح عمليات الشراء�	

الجوانب المالية والقانونية في عمليات التفاوض �	

الجوانب السلوكية والنفسية للتفاوض الناجح�	

كيفية الحصول على مقاييس متميزة عند عقد صفقات الشراء�	

الوحدة الثالثة:

دور المفاوض في الحصول على الضمانات القانونية لتنفيذ عقود الشراء�	

تحديد مواصفات المناقصات والعروض الشرائية�	

أساليب وطرق المفاضلة للموردين من حيث :�	

االلتزامات�	

األسعار والنوعية�	

اتخاذ القرار الشرائي ووسائل تنفيذه�	

	�)FIDIC منظومة المشتريات )المراسالت/التفاوض/التعاقد/التحكيم/قواعد

إعداد وكتابة مواصفات المواد والمستلزمات المطلوبة بما يمنع مشاكل التنفيذ.�	

الوحدة الرابعة:

إعداد وكتابة الشروط وااللتزامات لمقدمي العطاءات.�	
تنفيذ إجراءات المناقصة منذ طلب العطاء حتى ترسية المناقصة باألسلوب العلمي �	

السليم.
استخدام النماذج العملية في إعداد الوثائق الالزمة للتعاقد مع الموردين.�	
اإلجراءات التنظيمية والفنية والقانونية وفقاً ألساليب الشراء وطرق اختيار المتعاقد:�	

المناقصة�	
الممارسة�	
التكليف )الشراء المباشر(�	
المناقصات "األنواع واإلجراءات"�	
المناقصة العامة المفتوحة�	
المناقصة المحدودة�	
المناقصة المحلية�	
المناقصة على أساس الموازنة�	
إعداد وكتابة المواصفات الفنية�	

الوحدة الخامسة:

إعداد وكتابة الشروط وااللتزامات لمقدمي العطاءات وتشمل:�	
الشروط العامة�	
وثائق المناقصة�	
تجهيز العطاءات�	
تقديم العطاءات�	
فتح العطاءات وأسس تقييمها�	
ترسية العقد�	
النماذج العملية المرفقة بالعقد�	
نماذج استمارة العطاء�	
نماذج التأمينات�	
نماذج أمر اإلسناد�	
نماذج االتفاق �	



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

)إدارة المناقصات والمواصفات والعقود ®(
Managing Tenders, Specifications & Contracts

التــاريــخ :........................

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

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

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

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

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: 

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.


