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مقدمة:

تم تصميم البرنامج التدريبي، تطوير استراتيجيات إدارة العقود وتقييم المناقصات، لتزويد المشاركين بالمعرفة وفهم عملية تقديم المناقصات والتفاوض بكفاءة على المستوى الدولي 

حول أهمية استيعاب القوانين السيما الجديدة ومتغيرات السوق والقوانين والتشريعات. وتتطرق الدورة الى التعريف بنظام العقود والمشتريات الحكومية والخاصة والمناقصات 

العامة واالتجاهات واالستراتيجيات المتقدمة في صياغة وإدارة العقود والمناقصات واجراءاتها اإلدارية والقانونية بما يتالءم مع المعايير العالمية المعتمدة لتنفيذ العقود التي تبرمها 

الجهات التعاقدية الحكومية  والخاصة وتوضيح المبادئ العامة لتنفيذ العقود الحكومية التي يبرمها القطاع العام مع القطاع الخاص في مجاالت األشغال العامة والتجهيز للسلع 

والخدمات المختلفة والعقود االستشارية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تعداد العناصر األساسية لكتابة العقود 	

وصف الخطوات األساسية في اإلجراءات التحضيرية للعقود ومن ضمنها صياغة نطاق عمل فعال لشروط واحكام ومصادر االستراتيجية 	

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 	

المنهجية:

تعتمد هذه الدورة التدريبية على استخدام التمارين الجماعية والفردية التي تسعى لدعم المشاركين في تعلّم جميع األنشطة اإلدارية المتعلقة بإعداد العقود، كما تتناول الدورة دراسة 

حاالت وعروض تقديمية ولعب أدوار يقوم بها المشاركين يتبعها نقاشات وحوارات علمية وعملية.

الفئات المستهدفة:

تستهدف هذه الدورة التدريبية جميع المهنيين في العقود والمشتريات والذين يشاركون في مرحلة ما قبل إرساء العقود في عملية التعاقد، بما في ذلك الموظفون الذين لهم دور في 

تحديد أفضل إستراتيجية تعاقد.
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المحتويات الرئيسية 

نظرة عامة عىل العقود و المناقصات:

العناصر األساسية للعقود 	
مفاهيم هامه في إدارة العقود 	
المشاكل خالل تحضير العقود 	
مراحل العقود 	
أهداف المناقصات 	
مناقصات التي يتم تقييمها بمرحلة واحدة مقابل مرحلتين 	
إجراءات عملية المناقصة 	

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 	
الملكية الفكرية 	
أنواع خاصة للتعاقد 	
استراتيجيات المقاول "المتعاقد" 	
التعاقد الدولي 	
التعديالت 	

تعريف المناقصة وأنواعها: 

أنواع المناقصات ... أطراف المناقصة 	
ورشة عمل تطبيقية لكيفية فحص مستندات المتقدمين للمناقصة  	
إجراءات إعداد المناقصة: 	
القيود الواردة على حرية اإلدارة فى التعاقد 	
مرحلة اإلعداد للمناقصة 	
وثائق المناقصة 	
إجراءات اإلعالن عن المناقصة 	
تقديم طلب اإلنضمام للمناقصة 	
فحص العطاءات وتشكيل اللجان 	
ورش عمل لصياغة اإلعالن عن المناقصة والمحاضر التي تحررها لجنتي فتح  	

المظاريف ولجنة البت مع تطبيقات لكافة إجراءات كل لجنة.

إجراءات تقديم العطاءات:

 دعوة مقدمي العروض المحتملين 	
اجتماع توضيح العطاء 	
 استالم العطاءات وفتحها 	
تقرير التوصيات 	

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 	

مفهوم المنازعات يف العقود:

البنود التعاقدية المتعلقة بالمنازعات وتسوية المنازعات 	
الحاالت التي تقتضي حق األطراف بطلب التعويضات 	
الشروط المتعلقة بالتحكيم وتوضيح ماهيته واإلجراءات الخاصة به 	
النزاهة وأخالقيات صياغة العقود، تجنب ممارسات الفساد واالحتيال 	



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 :........................)تطوير استراتيجيات إدارة العقود وتقييم المناقصات(

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


