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مقدمة:
من األهمية عند الحصول على العطاءات في التعاقدات الحكومية تقييم مستوى الخدمة 
المقدمة من المقاولين المتنافسين، وذلك من خالل مقارنة خطة وبرامج المقاول التنفيذية 
عقد  إبرام  أهمية  مدى  تحديد  المستفيدة  الجهات  على  ينبغي  المقدم.  السعر  مع  للعقد 
الصيانة والتشغيل، واألهداف التي يطمح إلى تحقيقها، ويلزم تحديد نوع العقد األكثر 
فائدة من الناحيتين الفنية والمالية، الذي ينبغي أن يتناسب مع االحتياجات الفعلية والخطة 
التشغيلية التي تخدم الجهة والمنشأة. كما يتطلب تحديد الخطوات العملية للحصول على 
أفضل التطبيقات التنفيذية التي تخدم العقد للحصول على أفضل النتائج، بما فيها االتفاق 
فإن  وأخيراً  بشكل دوري  وتقييمها  التنفيذ  األداء خالل  نتائج  قياس  تحديد طرق  على 
مباشر  اقتصادي  مردود  لها  والتشغيل  الصيانة  عقود  وتنفيذ  صياغة  في  االحترافية 
وغير مباشر على الجهة الحكومية والمستثمر. ويجب أال ينظر إلى تلك العقود على أنها 
هدر مالي غير مرتجع، كما أن لها مردودا إيجابيا مهما على الوجه الحضاري للدولة. 

المنهجية:
يتناول هذا البرنامج تقييم مستوى الخدمة المقدمة من المقاولين المتنافسين، وذلك من 
خالل مقارنة خطة وبرامج المقاول التنفيذية للعقد مع السعر المقدم ، وذلك من خالل 
البرنامج،  لموضوع  المنظمة  واللوائح  والقوانين  األنظمة  يركز على  استقرائي  منهج 

وذلك من خالل العرض النظري ممزوجاً بالتدريب العملي من خالل حاالت واقعية.

الفئات المستهدفة:
	w.القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات
	w العاملون بجهات تقديم النصح والمشورة للجهات االدارية والمؤسسات الخاصة

والتجارية.
	w.المختصون بوزارات الشئون القانونية
	wالقائمين بالعمل القانوني في الجهات المختلفة

	w.أعضاء ادارات العقود المختلفة المختصون بمتابعة المناقصات وطرحها
	w.اعضاء ادارات المشتريات واالحتياجات وادارة الموارد
	w.المستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح
	w.اعضاء لجان تقييم العطاءات والبت في االمناقصات وتحليل العروض
	w أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات والحكومية

والخاصة.
	w المختصون باإلشراف على تنفيذ العقود وطرح المناقصات بإدارات

المشروعات.
	w.المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية
	w.القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات
	w.مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود وتنفيذها بالجهات المختلفة
	w.أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها
	w المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية وفض المنازعات

الناشئة عنها.

األهداف:

سيتمكن الماشرك يف هناية الربناجم من التمزي يف:
	w مهارات ادارة العقود من حيث اإللمام بإلتزامات كال المتعاقدين وحقوقهما تجاه

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

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

المحتويات الرئيسية

االليات احلديثة إدارة العقود عىل أاسس اآلداء:
	wOutsourcing خدمات التعهيد/ لوجستيات الطرف الثالث
	wSubcontracting مقاوالت الباطن
	w مزايا االستعانة بمصادر متعددة للتوريد
	wLogistics types أنواع الخدمات اللوجستية
	wمراحل تنفيذ خدمات التعهيد والتعاقد عليها

عمليات التعاقد احلكومية و"الشبه - حكومية" :
	wأنواع عقود اإلدارة ومعايير تمييزها
	wوسائل االدارة في التعاقد
	wSolicitation Process إختيار المتعاقد األنسب
	wآثار عقود اإلدارة
	wالشروط االستثنائية غير المألوفة وحقوق االمتياز

قواعد اإلعداد للمناقصات:
	wالمبادئ الحاكمة للمناقصات
	wاالعداد للمناقصات
	wمستندات الطرح ، واإلعالن والدعوة
	wضوابط كراسات الشروط والمواصفات
	wضوابط تقديم العطاءات

إدارة المناقصة:

	wالتأمينات/ الضمانات/ الكفاالت
	wلجان المناقصات وقواعد تشكيلها
	wفحص وتحليل وتقييم العروض
	w االستبعاد والترسية
	wالتفاوض واالتصال بالمتناقصين
	wالمشكالت العملية في ادارة المناقصات

تنفيذ وسري عقود المقاوالت والتوريد احلكومية عىل أاسس اآلداء:

	wضمانات تعاقدات االدارة
	wامتيازات اإلدارة في مواجهة المتعاقد معها
	wالتزامات االدارة التعاقدية
	wحقوق المتعاقد مع االدارة والتزاماته
	wقواعد إسناد التعاقد واستخدام طرف ثالث للتعاقد
	wالتعاقد 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 :........................)إدارة العقود الحكومية ومراقبة األداء والجودة ®(

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 

	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: 

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.


