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اهداف البرنامج التدريبي:
تحقيق الفعالية القصوى في تنفيذ عمليات الشراء �
ضبط المشتريات وإحكام الرقابة على عمليات الشراء، بما يضمن منع التالعب وإزالة الهدر فيها �
وضع أنظمة متكاملة إلدارة المشتريات في مؤسستك تضمن دقة وانسياب العمل وخفض التكاليف �
وضع حد لاللتباس والتداخل واالزدواجية بين وظيفة دائرة المشتريات والدوائر األخرى في مؤسستك �
رفع كفاءة ادارة المشتريات باستخدام أحدث األساليب المطبَّقة بنجاح في العديد من المؤسسات �
تنمية الخبرات وصقل مهارات المشاركين  في مجال الشراء وتنظيم وادارة المشتريات �

الفئات المستهدفة:
تستهدف هذه الدورة التدريبية مدراء وموظفي أقسام المشتريات وجميع الموظفين المسؤولين عن إدارة عمليات سالسل الشراء والتوريد. �

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة التدريبية عددًا من منهجيات التدريب التفاعلية مثل دراسة الحاالت والتمارين الفردية والجماعية واالستبيانات. �

المحتويات الرئيسية 

وظيفة ادارة المشتريات:

هيكل التنظيم االداري – دائرة المشتريات والمخازن �
وصف مهام الوحدات االدارية في دائرة المشتريات والمخازن �
القواعد المهنية للشراء �
عالقات دائرة المشتريات والمخازن بالدوائر األخرى في المؤسسة وبالموّردين �

تصنيف المشتريات والموّردين:

أنواع المشتريات �
المعلومات عن األصناف والموّردين �
مكتبة دائرة المشتريات والمخازن �

تخطيط المشتريات:

تخطيط االحتياجات من المشتريات �
وضع خطة المشتريات السنوية �
متابعة خطة المشتريات �

طلب الشراء:

إصدار طلب الشراء �
اختبار أسلوب الشراء �

الشراء المباشر:

الشراء المباشر من ِقَبل دائرة المشتريات والمخازن �
الشراء المباشر من ِقَبل المسؤول المعني �
الشراء المستعجل �
الشراء النثري �
الشراء بالمزاد �

الشراء بالممارسة:

استدراج العروض من الموّردين �
اختبار العرض األنسب �

الشراء بالمناقصة:

استدراج العطاءات من الموّردين �
اختبار العطاء األنسب �

امر الشراء/عقد التوريد:

أمر الشراء المحلي وأمر الشراء الخارجي �
عقد التوريد �
سداد قيمة المشتريات �

متابعة تنفيذ أوامر الشراء وعقود التوريد:

متابعة تنفيذ أوامر الشراء وعقود التوريد �
االستالم والفحص �
معالجة فروقات األصناف عند االستالم �
إقفال أمر الشراء/عقد التوريد �
مرتجعات األصناف �



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 :........................)األساليب الحديثة فـي عمليات الشراء وتقييم أداء الموردين ®( 

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.


