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أساسيات العقود والمناقصات وافضل الممارسات

مقدمة:
تم تصميم هذه الدورة التدريبية " أساسيات العقود والمناقصات " التي تستمرخمسة أيام 

الخدمات.  مقدمي  المناسبة ألفضل  العقود  منح  على  الشركات  و  المؤسسات  لمساعدة 

ينطوي التعاقد على العديد من األدوار التي يجب أن تعمل معا للتفاوض وتوثيق وضمان 

إمدادات موثوقة من السلع والخدمات للمشاريع الرأسمالية والعمليات الجارية. ويجب 

على كل من يشارك في التعاقد مع الموردين ومقدمي الخدمات أن يفهم العملية برمتها، 

إدارة  في  فعالة  تكون  أن  للعقود  كان  إذا  دوره  من  مطلوب  هو  وما  النجاح،  ومفاتيح 

مخاطر العرض.

تلقي هذه الدورة الضوء على :  عملية التعاقد،  القضايا الرئيسية في تشكيل العقود، تحديد 

أولويات إدارة المخاطر خالل عملية التعاقد،  البيئة القانونية وأفضل استخدام للمستشار 

ومكوناتها  المناقصات  أنواع  التعاقدية،   النزاعات  وإدارة  التعاقد،  تجنب  في  القانوني 

واستخداماتها،  العقود  أنواع  وكذلك  وتحليل عروض،   المناقصات  إجراءات طرح   ،

 أهداف تسعير المشتري والبائع للنظر عند تقديم العطاءات ، األدوات المستخدمة في تقديم 

العطاءات لمعالجة المخاطر المالية الرئيسية ،  تقييم العطاءات واعتبارات الترسية بما في 

ذلك تحليل األسعار/التكاليف ،  واستخدام عملية مراقبة تغيير العقد.

اهداف الدورة:
 كيفية إدارة المخاطر المشروعية والقانونية بشكل أفضل مع عملية التعاقد   	

كيفية إدارة النزاعات ومشكالت أداء العقود بنجاح   	

ما هو مطلوب في حزمة مناقصة ناجحة   	

كيفية تحديد استراتيجية سعر العقد المناسبة لتقليل المخاطر المالية وتكاليف العقود   	

الفرق بين تحليل التكلفة والسعر وكيفية استخدام كل تقنية لتقييم مقترح   	

شروط وأحكام العقد التجاري والقانوني المناسب   	

إدارة أداء مقدم الخدمة وإظهار السلوكيات المناسبة  	

إدارة أداء الموفر أثناء االتفاقية بحيث تكون نتائج العقود متسقة مع التوقعات   	

االمتثال إلطار إدارة العقود والحد من تأثير عدم اليقين على النتائج التعاقدية 	

الفئات المستهدفة:
والخاصة  والخدمات  الحكومية  العقود  لمديري  بالنسبة  وخاصة  قيمة  الدورة   هذه 

في  يشارك  المشاريع، وأي شخص  والخدمات وموظفي  العقود  إدارات  في  والعاملين 

عملية التعاقد ورصد أداء العقود. 

المحتويات الرئيسية 

العقد االداري:

معايير تمييز العقد اإلداري وأحكامه المغايره لباقي أصناف العقود 	
الشروط اإلستثنائية غير المألوفة في العقود اإلدارية 	
التنفيذ المباشر على حساب المتعاقد في العقود اإلدارية 	
منح حقوق االمتياز والتراخيص 	
وسائل التعاقد الحكومي: المناقصات والشراء المباشر والممارسات. 	

الواسئل احلكومية للتعاقد:

المناقصات/ المنافسات العامة والمحدودة والمحلية 	
المناقصة/ المنافسة على المرحلتين 	
الممارسات العامة والمحدودة 	
الشراء المباشر 	
االتفاقيات االطارية 	
المزايدات االلكترونية 	
المسابقات 	

إجراءات طرح المناقصات وترسيهتا:

تجهيز المواصفات 	
اإلعالن/ الدعوة للتعاقد 	
تشكيل اللجان 	
إجراءات اختيار المتعاقد األنسب 	
إجراءات الترسية 	

اعداد العقد احلكومي:

استخدام العقود النموذجية 	
تجهيز مواصفات العقد 	
تصنيف الشروط العقدية 	
اختيار الشروط العقدية 	
تصنيف العقد الحكومي 	

التدريب العميل عىل طرح المناقصة:
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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 :........................)أساسيات العقود والمناقصات وافضل الممارسات ( 

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.


