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المقدمة:

إن المشتريات الحكومية من السلع والخدمات تشكل نسبة كبيرة نسبيًا من إجمالي النفقات الحكومية، وتستحوذ على نسبة 10 %15 من الناتج المحلي بالمتوسط لكافة الدول حسب 
إحصاءات منظمة التجارة العالمية.  وتعتبر سياسة الحكومة في المشتريات العامل المهم في رسم شكل المنافسة في السوق، حيث أن الهدف الرئيسي لسياسة المشتريات هو لزيادة 

الفاعلية، وبعبارة أخرى لضمان أن الموردين يقدموا سلعهم بأقل كلفة وبنوعية عالية.

وإدارة  والتخزين  الحكومية  المشتريات  مجال  في  كفاءتهم  ورفع  والمستودعات،  المشتريات  بأقسام  العاملين  الموظفين  مهارات  ترقية  هو  الدورة   لهذه  األساسي  الهدف  ان 
المستودعات، عن طريق قدرات منتسبي  هذا البرنامج فى مجال إدارة وتنظيم المشتريات الحكومية، ومسك السجالت الخاصة بإثبات عمليات الشراء،بحيث يتمكن المشاركين 
للمناقصات والعطاءات، وقادرين على تحديد  الشآن  النافذة ذات  التشريعات  المنظمة لعملية الشراء والتخزين، بجانب تعرفهم على  التشريعات  التعرف على  الدورة من  بنهاية 
االحتياجات للشراء بطريقة سليمة، ووضع خطة للشراء، واإلسهام الدقيق واالحترافي في إعداد موازنة الشراء، وممارسة عملية الشراء بطريقة أصولية وفعالة، بجانب تعرفهم 

على الدورة المستندية للشراء،  والمراحل اإلدارية لعملية الشراء من حيث التخطيط والتنظيم وتنفيذ الشراء.

ان هذه الدورة التدريبية والمعدة من قبل يوروماتيك ،والتي ستسمر لـ"5" أيام ستشمل تدريبًا تطبيقيًا عمليًا حول موضوعات البرنامج والتي تشمل الموازنة السنوية للشراء، وتحديد 
مستويات المخزون، وإجراءات المناقصات التي تتم داخل الوحدات الحكومية، بجانب إجراء المشاركين لتطبيقات عملية لقوانين المناقصات والمزايدات الحكومية بجانب تدريبات 

حول التخزين بالمستودعات الحكومية، وكيفية إدارة مستويات المخزون من تصنيف وترميز المواد المخزنة، وإجراءات السالمة واألمن بالمستودعات الحكومية.

اهداف البرنامج التدريبي:

اطالع المشاركين على االستراتيجيات الحديثة في إدارة  المشتريات الحكومية. تنميـة قـدرات المشـاركين فـي مجـال إدارة وتنظيـم المشـتريات الحكوميـة و مسـك السـجالت 
الخاصـة بإثبـات عمليـات الشـراء.

معرفة التشريعات المنظمة لعملية الشراء والتخزين. �
تحديد اإلحتياجات للشراء بطريقة سليمة. �
تنمية مهارات المشاركين في وضع خطة للشراء وإعداد موازنة الشراء. �
ممارسة عملية الشراء بطريقة أصولية وفاعلة. �
التعرف على افضل ممارسات الدورة المستندية للشراء. �
اطالع المشاركين على االدارة الحديثة في تنفيذ اجراءات العطاءات والمناقصات وبما تتضمنه من التشريعات التي تحكم ادارة الشراء. �
اطالع المشاركين على التأمينات المالية في ادارة المشتريات. �
تمكين المشاركين من دراسة العطاءات بفعالية. �
تعريف المشاركين بمفهوم وأهمية وأهداف ودوافع ادارة التفاوض في عمليات  الشراء. �
اطالع المشاركين على طرق الشراء المحلي والدولي. �
تعريف المشاركين على كيفية اختيار وتقييم أداء الموردين. �
اكساب المشاركين األساليب الحديثة في التفاوض الشرائي في العمل الحكومي �

الفئات المستهدفة:

العاملون في مجال المشتريات في كافة انواع الوحدات التنظيمية �
رؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات �
العاملون في إدارات العقود �
المستشارون والباحثون القانونيون في اإلدارات القانونية �
العاملون في إدارات المبيعات وإدارات التسويق �
المختصون في إدارات المشاريع �
العاملون في إدارات المخازن والمستودعات �
المرشحون لشغل هذه الوظائف �
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الوحدة األولى :

مدخل الى ادارة المشتريات

طبيعة ومهام ونشاطات إدارة المشتريات �
مهارات عمليات الشراء �
التنظيم اإلداري الدارة المشتريات �
الكميات االقتصادية في الشراء �
مصفوفة تحليل المشتريات �
موازنة المشتريات �
اختيار أنسب آليات الشراء والتي ستسهم في عملية إصدار أوامر الشراء وتوفير  �

المواد

الوحدة الثانية : 

وظيفة الشراء : المفهوم، األهداف واألهمية

التشريعات المنظمة لعملية الشراء والتخزين �
النظم المتقدمة للمنافسات والمشتريات الحكومية �
تخطيط احتياجات الشراء �
إعداد موازنة المشتريات �
طرق وإجراءات الشراء الحكومي �
صالحيات الشراء �
الدورة المستندية للمشتريات �

الوحدة الثالثة:

استراتيجيات الشراء

استراتيجيات الشراء بالجودة المناسبة �
استراتيجيات الشراء بالكمية المناسبة �
استراتيجيات الشراء بالسعر المناسب �
استراتيجية الشراء بالوقت المناسب �
استراتيجية الشراء المبنية على مصدر التوريد �

الوحدة الرابعة :

اإلدارة الحديثة في تنفيذ إجراءات العطاءات والمناقصات والمزايدات

مفهوم ادارة العطاءات والمناقصات �
الجوانب العملية في ادارة الشراء �
التشريعات التي تحكم ادارة العطاءات والمناقصات �
طرق الشراء �
المراحل العملية لطرح العطاءات )دورة العطاءات( �
عقوبات  � العطاءات،  صندوق  العروض،  رفض  )حاالت  من  لكل  العامة  االحكام 

اخالل الموردين، العينات(
ادارة التأمينات المالية في العطاءات �

الوحدة الخامسة :

مدخل المشتريات الخارجية )الدولية(

مفهوم الشراء الخارجي �
اطراف المشتريات الخارجية �
تكاليف المشتريات الخارجية �

الوحدة السادسة :

ادارة التفاوض في الشراء

مفهووم ادارة التفاوض �
اهداف عملية التفاوض �
طبيعة عملية التفاوض �
متى يتم التفاوض �
عناصر عملية التفاوض )على ماذا يتم التفاوض( �



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 :........................)ادارة المشتريات والمناقصات والمزايدات 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.


