
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

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

H
R 

CE
RTIFICATION INSTITUTE™

      A
PPRO VE D      P R OVID

ER Partner

MEMBER

A

PP
ROVED

P

R
O V ID ER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

إدارة المشتريات
ومهارات التفاوض مع الموردين ®



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 
الوحدة األولى :

Materials Management إدارة المواد

مفهوم وأهمية وظيفة الشراء � 
اهداف الشراء � 

المهام المختلفة الدارة المشتريات � 
مسؤوليات ادارة المشتريات � 

اخالقيات العاملين في مجال الشراء � 
التطور التنظيمي إلدارة المشتريات � 

التنظيم الداخلي إلدارة المشتريات � 
المركزية والالمركزية في الشراء � 

مكان إدارة المشتريات في البناء التنظيمي  � 
للمشروع

الوحدة الثانية :

إعتبارات ومراحل إجراءات الشراء

الشعور بالحاجة , وتوصيفها ، ورفعها إلى إدارة  � 
المشتريات

مراجعة طلبات الشراء . � 
مراجعة توصيف الجودة و دراسة السوق . � 

إختيار مصادر التوريد � 
إصدار أمر التوريد � 
متابعة أمر التوريد � 

التسليم و إجراءات الفحص � 
مراجعة المستندات والوثائق � 

االختالفات بين المشتريات الخارجية والمحلية � 
سياسات الشراء الحديثة � 

الوحدة الثالثة :

محاور الشراء الخارجى

االعتماد المستندى � 
المستندات التي يتطلبها االعتماد المستندي � 

وثيقة الشحن � 
وثيقة التأمين � 

وثيقة النقل الجوي � 
شهادة المنشأ � 

القائمة التجارية � 
الوثائق والمستندات األخرى � 

مصطلحات وقوانين األنكوتيرمز � 
التخليص الجمركي والتصاريح الجمركية � 

الوحدة الرابعة :

الطرق االساسية المتبعة في مجال الشراء

المناقصة العامة � 
المناقصة الخاصة او المحدودة � 

المناقصة المحلية � 
الممارسة )اللجنة( � 

الشراء المباشر � 
أوامر التكليف � 

العوامل المحددة إلختيار طريقة الشراء .   � 
حاالت استخدام طرق الشراء المختلفة . � 

قواعد عامة فى الشراء بالمناقصة .    � 
طرق وأساليب تخطيط االحتياجات � 

أسلوب التجزئة والتجميع .    � 

الوحدة الخامسة :
 Suppliers اإلطار العام لتقييم الموردين

Assessment

البحث عن مصادر الشراء )الموردين( � 
معايير إختيار نظام تقييم الموردين الرئيسيين � 

االشتراطات المبدئية لقياس أداء الموردين  � 
وتأهيلهم

آليات متابعة أداء الموردين ونظام التغذية العكسية  � 
للمعلومات

تأهيل الموردين � 
بناء التناغم بين المنظمة والموردين من خالل  � 

أساليب الشراكة االستراتيجية
أفضل الممارسات فى برامج تقييم األداء وتطوير  � 

الموردين

الوحدة السادسة :

التفاوض فى العملية الشرائية

ماهية التفاوض ومزاياه � 
أهداف التفاوض فى الشراء � 

عناصر التفاوض وقيوده � 
مهارات المفاوض الناجح � 

تكتيكات ووسائل التفاوض � 
انماط المفاوضين � 

اساليب المفاوضين � 
التفاوض طبقا للمجموعة السلعية � 

مراحل العملية التفاوضية � 

إدارة المشتريات
ومهارات التفاوض مع الموردين ®

المحتويات الرئيسية
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مقدمة
يقصد بوظيفة الشراء جميع أوجه النشاط الالزمة لتوفير احتياجات المنشأة باختالف 
وفي  تحتاجها  التي  بالكمية  والتشغيل  اإلنتاج  مواقع  إلى  تدفقها  مع ضمان  أنواعها 
ومن  ممكنة  تكلفة  وبأقل  المطلوبة  المواصفات  مع  يتناسب  وبما  المناسب  الوقت 
مصدر التوريد المناسب ، ويضمن توفير هذه االحتياجات تحقيق استمرارية عمليات 
اإلنتاج والتشغيل بما يمكن من تحقيق أهداف المنظمة بأعلى درجة من الكفاءة في 

ظل ظروف البيئة المحيطة

األنشطة  تمتد هذه  االحتياجات حيث  توفير  الشراء على مجرد  أنشطة  تقتصر  وال 
لتشمل تغطية كافة األبعاد المتعلقة باالحتياجات من حيث الكمية المناسبة بما ينفق مع 
نوع المنشأة وطبيعة إنتاجها وحجمه وفحص جودة المشتريات للتأكد من صالحيتها 
الموردين الختيار  أو  المورد  البحث عن  استالمها وكذلك  قبل  للشروط  ومطابقتها 
التسليم في  التوريد لضمان  أوامر  المناسب بجانب مسئولية متابعة  التوريد  مصدر 
الوقت المناسب مع العمل على توفير االحتياجات بالتكلفة المناسبة فاألسعار تلعب 
التوريد  أوامر  تكاليف  تقليل  بذلك  ويرتبط  التكلفة  هذه  في  ومؤثرا  خطيرا  دورا 
واالحتفاظ بالمخزون في أدني حد له من خالل التنسيق مع المخازن ويجب مراعاة 
سواء  بالمنشأة  المحيطة  والخارجية  الداخلية  البيئة  ظروف  ضوء  في  ذلك  يتم  أن 

المحلية أو العالمية.

سيتمكن المشارك من التميز فى النقاط اآلتية :
المفاهيم األساسية لعمليات الشراء والتوريد � 

المهام والمسؤوليات وطبيعة عمليات وظيفة الشراء � 
المرونة التنظيمية إلدارة المشتريات الحديثة � 

المراحل التفصيلية لتدبير احتياجات المؤسسة من المواد � 
الفروق الجوهرية بين الشراء المحلى والتوريدات الخارجية � 

االعتمادات المستندية ووثائق ومستندات الشحن � 
شروط الشحن ومصطلحات التجارة العالمية � 

طرق واستراتيجيات تخطيط اإلحتياجات من المواد � 
السياسات الرئيسية للشراء � 

طرق الشراء ومحددات االختيار بينها � 
مصادر التوريد كعنصر حيوى فى الحصول على احتياجات المؤسسة � 

مفاهيم ومداخل بناء عالقات الشراكة مع الموردين � 
اساليب تطوير عمليات الموردين وتقييم األداء � 

األهداف



نمـــــوذج الت�سجيــــــل

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 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

..........................)اإدارة الم�شتريات ومهارات التفاو�ض مع الموردين ®(  : التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك : ................................................................................................................................

...............................  : الإدارة   ...................................... الوظيفة:   ....................................... الموؤ�ش�شة: 

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

رقم الهاتف: ............................. الفاك�ص : ................................ البريد الإلكتروني: .......................................

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 دولر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دولر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد c

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.


