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المقدمة:

سيتناول هذا البرنامج التدريبي عدة محاور منها؛ ادارة المشتريات، ومحور العالقات مع الموردين و تعريف المورد وكيفية زيادة فعالية العالقات بين المنظمة والموردين، واختيار 
مصادر الشراء والعوامل المؤثرة في اختيار الموردين، و محور إدارة التفاوض وصفات المفاوض وخطوات االعداد للتفاوض واستراتيجيات التفاوض، وغيرها من الموضوعات 
ذات الصلة. ويهدَف البرنامج والذي أعدته يوروماتيك،  إلى أعطاء المشتركين نظره عامه افضل الممارسات العالمية بإدارة المشتريات وعن دورة المشتريات وتقييم الشراء 

والعالقات مع الموردين والتفاوض لتطبيقها بأماكن عملهم بكفاءة واقتدار.

أهداف الدورة :

يتوقع في نهاية البرنامج أن يكون المشارك قادرًا على: �
معرفة افضل الممارسات العالمية في إدارة المشتريات. �
تطبيق مهارات تقييم الموردين. �
معرفة مفاهيم ومهارات إدارة الموردين. �
تطبيق مهارات التفاوض مع الموردين. �

إدارة المشتريات

مفهوم إدارة المشتريات �

االختصاصات والمسئوليات لمسئولي المشتريات �

المهارات الفنية لمسئولي المشتريات �

تخطيط وبرمجة االحتياجات من المشتريات �

تحديد مصادر الشراء �

سياسات وطرق وأساليب إجراءات الشراء �

السجالت والدورة المستندية للمشتريات �

أسس الشراء الداخلي والخارجي �

إدارة الموردين

مفهوم وأهمية الموردين �

تصنيفات الموردين �

تكنيك التعامل مع الموردين �

عملية التفاوض مع الموردين �

دور إدارة المواد والتزويد في األعمال �

مفهوم وأهمية الشراء �

طرق وسياسات الشراء �

دورة إدارة المواد. �

طرق وأساليب تقويم الموردين وأداء إدارة المواد واالحتياجات

المفاضلة بين الموردين واختيار المورد المناسب �

العوامل المستخدمة في تأهيل وتقويم الموردين �

طرق وأساليب تقويم الموردين: �

التقييم الفني «

التقييم المالي «

التقييم القانوني «

االتجاهات الحديثة في تأهيل وتقويم الموردين �

مهارات التفاوض

عمليات التفاوض الشرائي �

التفاوض في المشتريات المحلية �

التفاوض في المشتريات األجنبية �

التفاوض في تعديل االتفاقيات الشرائية �

الجدوى من عمليات التفاوض الشرائي �

الجوانب االقتصادية لعملية التفاوض الشرائي �

الصعوبات التي تواجه عملية التفاوض الشرائي �



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

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)استراتيجيات التعاقد والتفاوض للمشتريات - مستوى متقدم ®( 

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.


