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مقدمة:
ال يتصور ان تستغني المؤسسات عن اسناد مهام تتعلق بالتعاقد بوجه عام أو دراسة العطاءات أو عضوية لجان المناقصات ألحد العاملين بالمنظمة لخبرته المطلوبة في مجال 
معين، ويجد نفسه أمام إجراءات لم يلم بها أو يعتاد عليها، كأن يسند إلى مهندس أو محاسب - على سبيل المثال - عضوية لجنة البت أو تحليل العروض لخبرته الفنية بتخصصه، 
ويتصادف أنه لم يدرس إجراءات المناقصات ومعايير تقييم العطاءات والتزاماته القانونية كعضو باللجنة، كذلك موظف إدارة العقود الذي قد يجد نفسه مضطراً لصياغة تعاقد 

بشكل قانوني،ـ وهنا تكمن أهمية هذا البرنامج التدريبي.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشرك يف هناية الدروة من:

كيفية كتابة العقود ووضع الشروط وااللتزامات والجزاءات�	
كيفية اختيار الشروط العقدية�	
مهارات إدارة المناقصات وقواعد اعداد العطاءات وتقييمها.�	
مهارات الرقابة على إجراءات المناقصات والعطاءات.�	
تنفيذ طرح المناقصة باتباع خطوات محددة لتمكين االدارات من اختيارالمتعاقد االنسب.�	
مهارات وأسس فحص وتحليل وتقييم العروض�	
تشكيل لجان فض المظاريف ولجان البت وقواعد عملها بالتفصيل�	
معرفة قواعد الترسية ومعايير المفاضلة�	
كيفية مواجهة المشكالت االكثر شيوعاً في المناقصات والتقييم العروض�	

المنهجية:
يتناول هذا البرنامج كيفية صياغة التعاقد والمرحلة التي قد تسبقها من طرح المناقصة وترسيتها الختيار المتعاقد األنسب، وذلك من خالل منهج استقرائي يركز على األنظمة 

والقوانين واللوائح المنظمة لموضوع البرنامج، وذلك من خالل العرض النظري ممزوجاً بالتدريب العملي من خالل حاالت واقعية.

الفئات المستهدفة:
القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات.�	
اعضاء ادارات المشتريات واالحتياجات وادارة الموارد.�	
المختصون باإلشراف على تنفيذ العقود وطرح المناقصات بإدارات المشروعات.�	
أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات والحكومية والخاصة.�	
العاملون بجهات تقديم النصح والمشورة للجهات االدارية والمؤسسات الخاصة والتجارية.�	
أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها.�	
أعضاء ادارات العقود المختلفة المختصون بمتابعة المناقصات وطرحها.�	
اعضاء لجان تقييم العطاءات والبت في المناقصات وتحليل العروض.�	
مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود بالجهات المختلفة.�	
المستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح.�	
المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية.�	
القائمين بالعمل القانوني في الجهات المختلفة�	
مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود وتنفيذها بالجهات المختلفة.�	
أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها.�	
القانونيون المختصون بإدارات التشريع والعقود بوزارات العدل والجهات األخرى.�	
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المحتويات الرئيسية 

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مبادئ التعاقد احلكومي وقواعده:

القانون اإلداري والقانون الخاص�	

اساليب التعاقد في القانون االداري�	

حقوق اإلدارة الممتازة�	

السبب وراء التعاقد�	

اسباب بطالن التعاقد�	

قواعد اإلعداد للمناقصات:

المبادئ الحاكمة للمناقصات�	

االعداد للمناقصات�	

مستندات الطرح ، واإلعالن والدعوة�	

ضوابط كراسات الشروط والمواصفات�	

ضوابط تقديم العطاءات�	

التأمينات/ الضمانات/ الكفاالت�	

دراسة العطاءات:

لجان فض المظاريف�	

لجان البت�	

فحص وتحليل وتقييم العروض�	

قواعد الترسية ومعايير المفاضلة�	

التفاوض واالتصال بالمتناقصين�	

قواعد الرتسية للعطاءات:

قرار الترسية�	

اعتماد القرار�	

التكييف القانوني للترسية وآثاره�	

قواعد وأسس استبعاد العطاءات�	

المشكالت العملية في ادارة المناقصات والترسية�	

التدريب العميل عىل إدارة المناقصات وعقود الرشاء:

الشراء المباشر�	

اعداد المواصفات والشروط�	

اإلعالن والدعوة�	

تشكيل اللجان�	

قرارات اللجان�	

التواصل مع المقاول / المورد�	

قواعد الترسية�	



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 :........................)االدارة المتقدمة ألعمال المناقصات وعقود الشراء - الجهة العملية والقانون (

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.


