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اإلدارة الحديثة
والمتقدمة للمشتريات والعقود - 10 ايام ®



محتويات البرنامج :-

اإلهداف:
سيتمكن المشاركون من التميز في:

الدراسة المتعمقة لعملية التفاوض على العقود والوثائق المتعلقة بتلك المرحلة «

دراسة عقود التوريد وكيفية إدارة عمليات العقود وكيفية ابرامها «

مهارات الشراء الحديثة وتعريفه باهمية وظيفة الشراء للمنظمة «

اإللمام باالسس القانونية الختيار مصادر الشراء والتوريد ومهاراته باالضافة لكيفية الحصول على معلومات عن الموردين المحتملين «

مهارات تحديد الكمية االقتصادية للشراء والسعر المالئم للشراء «

مهارات واساليب ادارة المناقصات وتنفيذها عن طريق اتباع خطوات محددة وبشكل متميز يمكن االدارات من اختيارالمتعاقد االنسب في عقود التوريد «

إكساب المشاركين مهارات اعداد المناقصات والعطاءات والمواصفات «

الخطوات التفصيلية لنظم طرح المناقصات وإجراءاتها المفصلة «

االلمام بقواعد تقييم العطاءات وتحليل العروض المقدمة لترسية المناقصة «

إكتساب افضل الممارسات العملية في إدارة المشتريات والعقود «

الوحدة األولى :
اإلدارة المتقدمة للمشتريات

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

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

الوحدة الثانية :

أسس ممارسة أعمال الشراء ) سياسات الشراء( وفقا للمعايير الدولية

كيفية ربط إعمال الشراء والعقود والتوريد وتنفيذ األعمال بالمخططات  �
اإلستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية للمنظمة .

كيفية الوصول الى الحدود المعيارية الدولية للمخزون من خالل تطبيقات ذات  �
كفاءة وفاعلية لسياسات الشراء الدولي والمحلى .

ممارسة عمليات الشراء طبقا ألسس الرصيد المخزونى ومعدالت االستهالك . �

المحظورات القانونية المنهي عنه ، عند ممارسة عمليات الشراء وتدبير  �
االحتياجات .

معايير واليات وأسس اختيار المتعاقد والترخيص بطريقة الشراء والجزاءات  �
القانونية على مخالفة ذلك .

أهم المصطلحات الشائعة ومضمونها وحاالت استخدامها في عمليات الشراء  �
وإبرام العقود

اإلدارة الحديثة
والمتقدمة للمشتريات والعقود - 10 ايام ®

مقدمة :
إدارة المشتريات هي اإلدارة المسئولة عن وظيفة توفير المواد والمهمات لالستخدام في المنشأة سواء في اإلنتاج أو التشغيل. وهذا االصطالح ال يعتبر شاماًل حيث أن مسئولية 
الشراء، تتعدى الحدود الخاصة بتنفيذ عملية الشراء، فهى تضمن التخطيط ورسم السياسة واتخاذ القرارات والبحث والدراسة الختيار المواد ومصادر الشراء، ومتابعة أمر الشراء 
لضمان التسليم في المواعيد المناسبة، ثم يلي ذلك مرحلة ابرام عقد التوريد وهي مرحلة هامة ودقيقة فى حياة العقد حيث يتوقف على تلك العملية الحياة المستقبلية له، ويتميز عقد 
التوريد عن غيره من العقود بالعديد من الخصائص والمميزات يتناولها البرنامج بالتوضيح، ثم تبدأ بعدها مرحلة تنفيذ العقد وإدارته وتكون مرحلة الشراء في أغلب األحيان إما 

مباشرة بالتعاقد المباشر، وإما بطريق المناقصة، حرصًا على اختيار المتعاقد االفضل..

هذه النوعية من البرامج هي برامج تدريبية مهنية بحتة معروفة عالميا بهذا االسم وال عالقة لها بالماجستير األكاديمي الجامعي

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:

Partner

MEMBER



محتويات البرنامج :-

الوحدة الثالثة :
كفاءة ادارة قسم المشتريات المتعلقة بالتعاقد الدولي والمحلى وعالقته بإدارة 

التخطيط واألقسام األخرى المعنية بعمليات الشراء

مهام قسم المخازن والمستودعات ودوره في عمليات الشراء . �
كيفية ممارسة األقسام المستخدمة " الفنية "  بالمنظمة لمهامها والقيام بأعمال  �

التنسيق مع قسم المشتريات.
مهام مسئول إدارة العقود وأداء إعماله بكفاءة وتميز. �
مهام إدارة الحسابات وعالقتها باألقسام المختلفة �
مهام قسم الشئون القانونية ودوره في تحديد مدى قانونية طرق ووسيلة الشراء  �

والتحقق من صحة وإبرام العقود في المجالين الدولي والمحلى .

الوحدة الرابعة :
المبادئ العامة إلدارة العقود

� Civil Law التعرف على قواعد العقود في دول نظام الـ
� Common Law التعرف على قواعد العقود في دول نظام الـ
احكام العقود وأنواعها �
المشكالت العملية في ابرام العقود التي قد تعرض العقود لالبطال. �
� ”SCF“ االتجاه الحديث في العقود والجمع بين النظامين 

الوحدة الخامسة :
اليات الرقابة على المناقصات والمشتريات

كفاءة  بناء الضوابط الداخلية للمشتريات والمنافسات  �
أساليب الرقابة على طرح العطاءات والمنافسات �
أساليب الرقابة على دراسة العروض الفنية والماليةوتقييمها �
التمييز بين أنواع األخطاء أو الغش المحتملة في العطاءات وكيفية الحد منها �
الكفاءة فى  تقييم أداء الموردين والرقابة على أدائهم �
بناء الضوابط الداخلية على المشتريات والمنافسات �
التدقيق الداخلي على المشتريات والعطاءات �
األخطاء والغش في المشتريات والمنافسات وأساليب كشفها والحد منها �

الوحدة السادسة :
االعداد القانوني للتفاوض الشرائي

� Letter of Intent العقود التحضيرية للمفاوضات وخطابات النوايا
� Protocols and Gentle�  البروتوكوالت والعقود التى تولد التزاما بالتفاوض

men Agreements
� Initial Contracts العقود المبدئية التى تتعلق بالعقد المراد إبرامه
� Hardship Condition دراسة تطبيقية عملية لشرط التفاوض فى العقود

الوحدة السابعة :

الجدارة فى  التفـاوض الفعال

التفاوض، مراحله، و أنماطه والعقبات التي تعترضه �

تقييـم الثغـرات في أداء عملـية التفـاوض  �

مصفوفة المهـارات / مراحل التفـاوض �

أهم المعلومات الالزمة لتحديد المفاوضين و أنماط المفاوضين �

أثر إختـالف البيئـة على أنمـاط المفـاوضـيـن �

الوحدة الثامنة :

إستراتيجيات وتقنيات  التفاوض في الشراء 

كفاءة  التفاوض و العالقات التفاوضية في المشتريات  �

إستراتيجيات منهج المصالح المشتركة في المشتريات   �

إستراتيجية التكامل و تطوير التعامل في المشتريات �

إستراتيجـية تعـميـق التعـاون في المشتريات  �

إستراتيجيـات منهـج الصـراع في المشتريات �

الوحدة التاسعة :

إدارة عقود المناقصات في مرحلة الترسية

لجان فحص العطاءات وتحليل وتقييم العروض: تشكيلها وإجراءات عملها  �

تقييم العطاءات واستبعادها �

� Award of Contract اعتماد قرار الترسية ونظام الـ

الجزاءات التي يجوز لإلدارة اتخاذها في مواجهة المتعاقد المخل �

قواعد تنازل المتعاقد عن العقد �

� Joint Ven� عتدريب عملي على مشكالت ادارة عقود المناقصات )التعامل م
ture

 

الوحدة العاشرة :

إدارة مناقصات الشراء

المبادئ الحاكمة للمناقصات �

االعداد للمناقصات، وضوابط كراسات الشروط والمواصفات �

التأمين أو الضمان االبتدائي والنهائي وقواعده �

لجان فحص العطاءات وتحليل وتقييم العروض وتقييم العطاءات واستبعادها �

� Award of Contract اعتماد قرار الترسية ونظام الـ
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يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)اإلدارة الحديثة والمتقدمة للمشتريات والعقود - 10 ايام ®( 

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

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

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

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

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

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


