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المقدمة:

ستسلط هذه الدورة الضوء على  التخطيط لخطوات عملية الشراء بحيث تحقق االلتزام 
بمواعيد التسليم أو اإلكمال النهائي المثالية أو المطلوبة، باإلضافة إلى المخاطر التي قد 
تتعرض لها عند إعداد وثائق المناقصة وتحديد المؤهالت الدنيا المطلوبة من العارضين 
العرض  اختيار  فيها  )بما  العروض  تقييم  عناصر  اختيار  على  المترتبة  والمخاطر 
ينطوي عليها  التي  المخاطر  إلى  أيضًا  الدورة  األدنى سعرًا(. وستتطرق  أو  األفضل 
والشرح  الرئيسية.  العقد وشروطه  نوع  واختيار  التنافس  باختيار طريقة  الجهة  قرار 
العملي كذلك كيفية استخدام األدوات المناسبة للتخفيف من مخاطر الزيادة في التكاليف، 
أو النقص في جودة األداء أو في إتخاذ قرارات المضي في الموافقة على التغييرات في 
نطاق العقد و/أو تالفي تمدد مدة التنفيذ والتأخير في مواعيد التسليم. واعداد نظام متكامل 

من إجراءات إدارة العقود للتعامل في الوقت المناسب مع احتماالت نشؤ المخاطر.

اهداف البرنامج:
سيتمكن المشاركون من التميز في:

w الدراسة المتعمقة لعملية التفاوض على العقود والوثائق المتعلقة بتلك المرحلة
w دراسة عقود التوريد وكيفية إدارة عمليات العقود وكيفية ابرامها
w مهارات الشراء الحديثة وتعريفه باهمية وظيفة الشراء للمنظمة
w  باالضافة ومهاراته  والتوريد  الشراء  مصادر  الختيار  القانونية  باالسس  اإللمام 

لكيفية الحصول على معلومات عن الموردين المحتملين
w مهارات تحديد الكمية االقتصادية للشراء والسعر المالئم للشراء
w  محددة خطوات  اتباع  طريق  عن  وتنفيذها  المناقصات  ادارة  واساليب  مهارات 

وبشكل متميز يمكن االدارات من اختيارالمتعاقد االنسب في عقود التوريد
w إكساب المشاركين مهارات اعداد المناقصات والعطاءات والمواصفات
w الخطوات التفصيلية لنظم طرح المناقصات وإجراءاتها المفصلة
w االلمام بقواعد تقييم العطاءات وتحليل العروض المقدمة لترسية المناقصة
w إكتساب افضل الممارسات العملية في إدارة المشتريات والعقود

الفئات المستهدفة:
جميع  في  التوريد  وسلسلة  المشتريات  إدارة  خبراء  التدريبية  الدورة  هذه  تستهدف 
وإدارة  والشراء  الموارد  وتوفير  التخطيط  عن  والمسؤولين  المؤسسية  المستويات 

المناقصات وجميع الموظفين الذين يشاركون في عمليات المشتريات.

اإلدارة المتقدمة للمشتريات

w .المفهوم العالمي الجديد وتأثيره على نشاط الشراء
w .أهمية وظيفة الشراء وأبعادها االقتصادية وتقسيماتها اإلدارية
w .العالقة بين إدارة المشتريات واإلدارات األخرى
w .طرق الشراء المختلفة
w .الجودة المناسبة والمعايير الدولية ودور إدارة المشتريات في تحديد مستوياتها
w .الكمية االقتصادية للطلب وكيفية حسابها
w  معهم نتفاوض  وكيف  التوريد؟  مصادر  نختار  وكيف  الشراء؟  قرار  نتخذ  متى 

ونفاضل بينهم؟.
w .طرق الشراء ومدى توافقها مع توجهات نظم الجودة والمعايير الدولية
w .أساليب تقييم أداء إدارة المشتريات
w .وظائف الشراء في ظل التوريد عند اإلنتاج
w سياسات الشراء المركزية والالمركزية

إدارة المناقصات

w المبادئ الحاكمة للمناقصات
w االعداد للمناقصات، وضوابط كراسات الشروط والمواصفات
w التأمين أو الضمان االبتدائي والنهائي وقواعده
w لجان فحص العطاءات وتحليل وتقييم العروض وتقييم العطاءات واستبعادها
w Award of Contract اعتماد قرار الترسية ونظام الـ

إستراتيجيات وتقنيات التفاوض في الشراء

w  كفاءة  التفاوض و العالقات التفاوضية في المشتريات
w   إستراتيجيات منهج المصالح المشتركة في المشتريات
w إستراتيجية التكامل و تطوير التعامل في المشتريات
w  إستراتيجـية تعـميـق التعـاون في المشتريات
w إستراتيجيـات منهـج الصـراع في المشتريات

اإلدارة المتكاملة للموّردين

w عملية التأهيل المسبق للموّردين
w :معايير التأهيل المسبق للموّردين

المعايير القانونية «
المعايير المالية «
المعايير الفنية «
معايير الموظفين «
معايير الصحة والسالمة «

إدارة عقود المناقصات في مرحلة الترسية

w  لجان فحص العطاءات وتحليل وتقييم العروض: تشكيلها وإجراءات عملها
w تقييم العطاءات واستبعادها
w Award of Contract اعتماد قرار الترسية ونظام الـ
w الجزاءات التي يجوز لإلدارة اتخاذها في مواجهة المتعاقد المخل
w قواعد تنازل المتعاقد عن العقد
w  Joint Venture تدريب عملي على مشكالت ادارة عقود المناقصات )التعامل مع



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:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w 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 :........................)إدارة المشتريات واعداد وثائق المناقصات واتفاقيات العقود ®( 

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

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

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

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

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.


