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 .الدورة :من هدف ال

 العامة المناقصات في القانونية لألسس المتأنية الدراسة 

 الشراء أساليب من غيرها عن العامة للمناقصة المميزة الخصائص معرفة 

 العامة للمناقصة األساسية األركان تحديد 

 والمزايدات المناقصات في والعملية االجرائية المشاكل بشأن عمل وورشة عملية دراسة تحقيق 

 المباشر واألمر الممارسة من للمناقصات العامة الالئحة حددتها التي المختلفة الشراء أساليب دراسة 

 وغيرها التكليف وأوامر

 والمواصفات الشروط كراسة إعداد كيفية 

 العطاءات مقدمي مع التفاوض أسلوب 

 البت ولجان المظاريف فتح لجنة إعمال دراسة 

 بالترسية القرار اتخاذ قبل والمالية الفنية للعروض دقيق تقييم عمل كيفية 

 بالعطاءات للمتقدم القانونية الطبيعة على التعرف 

 العروض في والبت المظاريف فتح لجنة ألعمال الحاكمة األسس 

 اإلدارة عقود صياغة كيفية على العملي التدريب 

 :لفئة المستهدفة ا

 العاملين فى ادارة المشتريات والعقود 

 العاملين فى االدارات القانونية 

 المدققين الداخليين 

 :محتوى الدورة 

 المختلفة وأنواعها بالمناقصة التعريف 

 وإجراءاتها الدولية العامة للمناقصات األساسية المبادئ 

 لها الحاكمة واإلجراءات بالعطاءات للمتقدم القانونية الطبيعة 

 حلها وأساليب والبت المظاريف فتح لجنة تواجه التي اإلجرائية المشكالت 

 الدولية المناقصة إلغاء حاالت 

 المناقصة إلغاء على المترتبة اآلثار 

 اإلدارة جهة تبرمها التي العقود ألشهر العملية التطبيقات 

 القانونية واثاره العامة المرافق التزام لعقد المميزة الخصائص 

 تنفيذه واجراءات القانونية وخصائصه العامة األشغال بعقد التعريف 

 المناقصة في الترسية قرار صدور بعد التعاقد على السابقة القيود على التعرف 

 والمواصفات الشروط كراسة اعداد عند مراعاتها يتعين التي الحاكمة والمعايير الضوابط 

 الدولية والمزايدات المناقصات في التفاوضية األسس 

 لها الحاكمة القانونية واألسس العطاءات استبعاد حاالت 

 بالفاكس العطاءات إرسال حكم 

 العطاءات في التعديل إجراء جواز مدى 

 اإلدارة عقود في للتامين العامة األحكام 
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 الدولية عطاءاتال في تحفظات إيراد على تترتب التي اآلثار 

 معها المتعاقد مواجهة في اإلدارة سلطات 

 منها لإلعفاء الجوازية والسلطة التأخير غرامات لتوقيع المنظمة األحكام 

 اإلدارة جهة مع للمتعاقد القانونية الحقوق 

 العقدية االلتزامات في التوازن إعادة مبدأ 

 القانونية وأثارها األمير عمل بنظرية المقصود 

 التعاقد في عليها المترتبة واآلثار تطبيقها وشروط الطارئة الظروف نظرية 

 قضاءا او رضاءا والمزايدات المناقصات عن الناشئة المنازعات حسم أساليب 

 :رسوم الدورة 
 

  + بوفيه غداء استراحة 2السعر أعاله شامل عقد الدورة في قاعة فندق خمس نجوم + 

 :منهجية التدريب 
 

 .حلقات النقاش 

 . العصف الذهني 

 . مجموعات عمل 

 . تبادل ادوار 

 . حاالت عملية و تطبيقية 

 العرض 

 

 جدول توقيت الدورة :
 

 المحاضرة االولى  10:00 – 08:00

  استراحة  10:15 – 10:00

 المحاضرة الثانية  12:15 – 10:15

 استراحة + صالة  12:50 – 12:15

 المحاضرة االخيرة + مناقشة عامة 14:10 – 12:50


