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الوسائل الحديثة البرام العقود الحكومية

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

مقدمة:
الدولة  للمنافسة بين شركات القطاع الخاص بل والعام هو دور  إن وضع إطار سليم 

ككل،  الدولة  واقتصاد  الشركات  نمو  زيادة  في  المنافسة  سياسة  تلعبه  أن  يمكن  الذي 

وبالتالي لم تكن الموازنة بين متطلبات الشفافية والمساواة وحرية المنافسة مع الحاجة 

إلى المرونة والكفاءة في التعاقد الحكومي مهمة سهلة أبدا ومع ذلك على الرغم من هذا 

اتخذ المشرعون خطوة جريئة نحو إصالح نظام المشتريات العامة من خالل إصدار 

قانون المناقصات والمزادات في مصر ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد 

اقتصادية  مستجدات  من  ما طرأ  مواجهة  في  المثال، رغبة  سبيل  السعودية على  في 

إلى  باإلضافة  الحكومية،  المشتريات  في مجال  العالمي  التطور  واجتماعية، ومواكبة 

قيمة حقيقية مقابل ما  الدولة على  الكفاءة االقتصادية بحصول  الرقابة وتحقيق  إحكام 

يتم إنفاقه من مال عام. ولهذا سوف نسلط الضوء في هذا المقال على كيفية التعاقد في 

المناقصات والمزايدات طبقا للقانون المصري.

أهداف الدورة:
التعرف على األسس القانونية للتعاقد.�	
الدراسة المتعمقة للعقود الحكومية و"الشبه حكومية".�	
الدراسة المستفيضة لكيفية إدارة العقد الحكومي وما يتعلق به من وثائق �	

وإجراءات.
إكساب المشارك مهارات إدارة عقود االدارة والتعرف على ماهية الشروط �	

االستثنائية غير المألوفة في تلك العقود
التدريب بشكل عملي على ادارة عقود المشروعات االنشائية الحكومية�	
إكتساب مهارات إدارة إجراءات عقود التوريد الحكومية�	
االلمام بإجراءات ووسائل التعاقد في عقود االدارة�	
مهارات اإلشراف على تنفيذ عقود االدارة ومعرفة إلتزامات وحقوق المتعاقدين.�	
دراسة بعض تقنيات ومفاهيم العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي مع النظر �	

لالتفاقيات ومبادئ المنظمات الدولية المتخصصة في مجال العقود.
تحقيق التميز في األسس القانونية والعملية الحديثة في العقود الحكومية.�	

األسس القانونية للعقود:

	�Essentials األركان
	�Terms الشروط االساسية
	�Conditions الشروط الثانوية
	�Expressed Terms الشروط الصريحة
	�Implied Terms الشروط الضمنية

األسس القانونية اليت ختتص هبا العقود احلكومية:

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�	

اعداد العقد احلكومي:

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

شكل العقد احلكومي وتكوينه:

الديباجة�	
مضمون العقد�	
المصطلحات�	
المرفقات�	

المحتويات الرئيسية 



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 :........................)الوسائل الحديثة البرام العقود الحكومية(

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.


