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مقدمة:

توفر هذه الدورة التدريبية المكثفة والتفاعلية " إدارة العطاءات والتقييم والتفاوض ومنح العقود  "  للمشاركين المهارات والخبرات المطلوبة في هذه المجال لتمكينهم من خلق قيمة 
حقيقية لمنظماتهم.  تنظر هذه الدورة التدريبية  في عملية المناقصات والعطاءات من منظور المشتري والمورد على حد سواء ، والتي تغطي كل من كتابة وإصدار الدعوات إلى 
المناقصات وكتابة وتقديم العطاءات . وبما أن القيمة يجب أن تنشأ على جانبي المعادلة لكي تكون العقود ناجحة، سيكون هناك تركيز على فهم السوق من وجهة النظر المتعلقة 
بالشراء والبيع على حد سواء، مع ضمان تحديد االحتياجات بوضوح وأن يتمكن الموردون من تلبية هذه االحتياجات. وباإلضافة إلى استكشاف مفصل لعمليات تقديم المناقصات 

والعطاءات.

تتمثّل غاية هذه الدورة التدريبية في تزويد المشاركين بالمعرفة والمفاهيم والمهارات المطلوبة إلنهاء جميع مهام المراحل السابقة للعقود، حيث تغطي الدورة األنواع المختلفة للعقود 
واألساليب المختلفة لها مع التركيز على تقديم المناقصات. يكتسب المشاركون في هذه الدورة التفاعلية استخدام األدوات األساسية والتقنيات المتعلقة في تحليل العروض المقدمة 

بما في ذلك الفحص التمهيدي والتقييم الفني والتقييم التجاري. 

اهداف الدورة:

اتقان افضل ممارسات تقديم العطاءات والمناقصات 	
التأكد من االحتياجات الحقيقية ومتطلبات الوثائق ومواصفات الكتابة 	
تحديد الموردين والمتعاقدين المحتملين 	
فهم كيفية تقديم العطاءات والمناقصات والمزايدات بأنواعها المختلفة 	
معرفة القواعد واللوائح  القانونية والمبادئ التوجيهية التي يجب اتباعها في العطاءات والمناقصات والمزايدات 	
معرفة طرق النشر واالعالن عن المناقصات التي يمكن أن تجذب وتُعين أفضل موّرد 	
تجنب الفساد بجميع أشكاله في العطاءات والمناقصات والمزايدات 	
استخدام أدوات المناقصة اإللكترونية 	
تنفيذ إجراءات المناقصة منذ طلب العطاء حتى ترسية المناقصة باألسلوب العلمي السليم. 	
استخدام النماذج العملية في إعداد الوثائق الالزمة للتعاقد مع الموردين. 	
تطبيق عمليات تقييم وإدارة المخاطر بشكل منهجي على أنشطة الشراء 	
األسس الحاكمة ألعمال لجنة فتح المظاريف والبت في العروض 	
معرفة مختلف أنواع العقود ومناقشة عدة استراتيجيات تعاقدية مختلفة ومن ضمنها التسعير 	
تقييم إجراء إعداد المناقصات واختيار المقاولين )المتعاقدين( بفعالية 	
استخدام المعايير التقيمية الختيار المقاولين )المتعاقدين( بفعالية 	
التدريب العملي على كيفية صياغة عقود اإلدارة 	

الفئات المستهدفة:

مدراء المشتريات والعقود ورؤساء األقسام 	
مدراء التوريد 	
المشاركين في أعمال تخطيط المناقصات والمواصفات والترسيبات والعقود وتقييمها وإعدادها وإدارتها، التي تشمل عملية الحصول على المواد 	
مدراء العمليات 	
مدراء المالية 	
مدراء المشاريع / مهندسو المشاريع 	
باإلضافة إلى ذلك، أي شخص آخر مهتم بضمان أن عملية المناقصة والعطاء تعمل بشكل جيد في منظمتهم - مطابقة الموردين المناسبين للعمالء المناسبين وضمان خلق  	

القيمة على كال الجانبين.
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التنظيم القانوين للمناقصات والمزايدات:

التعريف بالمناقصة وأنواعها المختلفة 	
المبادىء األساسية للمناقصات العامة وإجراءاتها 	
الطبيعة القانونية للمتقدم بالعطاءات واإلجراءات الحاكمة لها 	
المشكالت اإلجرائية التي تواجه لجنة فتح المظاريف والبت وأساليب حلها 	

كتابة المواصفات:

من المتطلبات إلى المواصفات 	
ما الذي يجعل مواصفات جيدة؟ 	
ما ينبغي وما ال ينبغي أن تشمل 	
المواصفات القائمة على المخرجات والنتائج 	

إجراءات تقديم المناقصات:

أنواع المناقصات وطرق اإلحالة 	
مشاكل المناقصات والتغلب عليها 	
دعوة مقدمي العروض المحتملين 	
اجتماع توضيح العطاء 	
استالم العطاءات وفتحها 	
تقرير التوصيات 	

عملية تقديم العطاءات:

عملية تقديم العطاءات من األلف إلى الياء 	
تقديم عرض أو عدم تقديم عطاءات - قرار العطاء /عدم تقديم العروض 	
كتابة المناقصة ومراجعة وتقديمها 	
الحصول على االستجابة التي تريدها 	

حتضري العقود :

وضع استراتيجية للتعاقد 	
أساليب التعاقد 	
كتابة نطاق العمل 	
ورقة تحليل القرار 	
أساسيات صياغة نطاق العمل 	
تأثيرات ضعف نطاق العمل 	
الشروط واألحكام 	
تحديد استراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية 	

أنواع واسرتاتيجيات العقود:

عقود السعر الثابت )السعر المقطوع( 	

العقود الثابتة 	

تعديالت األسعار االقتصادية 	

العقود التحفيزية 	

عقود التكلفة القابلة لالسترداد )التكلفة اإلضافية( 	

نسبة التكلفة 	

الرسوم الثابتة 	

الرسوم الممنوحة 	

رسوم الحوافز 	

عقود المواد والوقت 	

أنواع خاصة للتعاقد 	

استراتيجيات المقاول "المتعاقد" 	

التعاقد الدولي 	

التعديالت 	

تقييم العطاءات ومنح العقود:

عملية التقييم 	

التقييم األولى للعطاءات 	

التقييم المفصل للعطاءات 	

التقييم التجاري 	

القيمة مقابل المال 	

تكلفه كافة حياة المشروع 	

العطاء االقتصادي األكثر افادة 	

التقييم الفني للعرض 	

بروتوكول التقييم بواسطة تسجيل النقاط 	

طريقه منح العطاء 	



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

)إدارة العطاءات والتقييم والتفاوض وإرساء العقود ®(
Bidding, Evaluation, Negotiation and Contract Award

التــاريــخ :........................

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.


