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اهداف البرنـامــج:

ألنشطة  � والرقابي  والتنفيذي  التخطيطي  للبعد  العلمية  والمفاهيم  األسس  عرض 
المشتريات

تعريف المشاركين بالمفاهيم والمعلومات الحديثة في مجال المشتريات واجراءات  �
طرح المناقصات وكيفية إتمام المراسالت التجارية والتفاوض والتعاقد من خالل 

القواعد المنظمة للشراء وتحقيق الجودة الشاملة
التعرف على المنظور اإلستراتيجى لوظيفة الشراء وفق نظم االيزو �
تصميم وتنفيذ إجراءات الشراء، بما فى ذلك تصميم نماذج طلبات الشراء وأوامر  �

التوريد ومتابعة دورتهما المستندية
إختيار طريقة الشراء المناسبة، وطلب العروض والعطاءات وتفريغها �

إتباع اإلجراءات والقواعد الصحيحة لطرق الشراء، وتجنب األخطاء الشائعة فى  �
طرح المناقصات

إستخدام أساليب فعالة للتفاوض مع الموردين وفق نظم االيزو �
الممارسة العملية إلحتساب كمية الطلب اإلقتصادية �
تقييم أداء نظام الشراء بإستخدام أهم معايير الكفاءة والفعالية وفق نظم االيزو �
إعداد وكتابة مواصفات المواد والمستلزمات المطلوبة بما يمنع مشاكل التنفيذ �
إعداد وكتابة الشروط وااللتزامات لمقدمي العطاءات �
تنفيذ إجراءات المناقصة منذ طلب العطاء حتى ترسية المناقصة باألسلوب العلمي  �

السليم
استخدام النماذج العملية في إعداد الوثائق الالزمة للتعاقد مع الموردين �

المناقصات والمزايدات "األنواع واإلجراءات":

المناقصة العامة المفتوحة �
المناقصة المحدودة �
المناقصة المحلية �
المناقصة على أساس الموازنة �
إعداد وكتابة المواصفات الفنية �

إعداد وكتابة الشروط وااللتزامات لمقدمي العطاءات 
وتشمل:

الشروط العامة �
وثائق المناقصة �
تجهيز العطاءات �
تقديم العطاءات �
فتح العطاءات وأسس تقييمها �
ترسية العقد �
النماذج العملية المرفقة بالعقد �
نماذج استمارة العطاء �
نماذج التأمينات �
نماذج أمر اإلسناد �
نماذج االتفاق �

عملية الشراء على شبكة االنترنت كنظام متكامل وفق 
نظم االيزو:

عملية الشراء االلكترونية كنظام متكامل �
تعريف وظيفة الشراء. وظائف ومهام إدارة  �

المشتريات. تنظيم أعمال الشراء االلكترونية
عناصر نظام الشراء على شبكة االنترنت �
مراجعة وتقييم إجراءات وسجالت الشراء �
إجراءات الشراء المحلى والخارجى. الدورات  �

المستندية. سجالت الموردين. متابعة الطلبيات
متابعة خطة المشتريات المحلية والخارجية �

طرق الشراء على شبكة االنترنت وإجراءات طرح 

المناقصات وفق نظم االيزو:

طرق وإجراءات الشراء على شبكة االنترنت �

العوامل المحددة إلختيار طريقة الشراء:  �

-الممارسة. -األمر المباشر

المناقصة العامة والمناقصة المحدودة للمخازن 

والمشتريات:

قواعد عامة فى الشراء بالمناقصة �

إجراءات المناقصة العامة )توصيف اإلحتياجات  �

وتحديد الشروط العامة للمناقصة، اإلعالن عن 

المناقصة، إستالم العطاءات، فتح المظاريف، 

مراجعة وتفريغ العطاءات، البت فى العطاءات(

مهارات التفاوض مع الموردين وفق نظم االيزو: 

البحث عن مصادر التوريد. طرق المفاضلة بين  �

الموردين

العوامل المؤثرة فى إختيار مصدر التوريد �

حاالت التفاوض مع الموردين. جوهر عملية  �

التفاوض. كيف تستعد لعملية التفاوض؟

اإلستراتيجيات والتكتيكات األساسية للتفاوض.  �

خصائص التفاوض الفعال

كيف تحدد كمية وتكلفة الطلب اإلقتصادية:

كمية الطلب اإلقتصادية �
التكاليف الكلية للمخزون )حالة عدم وجود خصم  �

كمية، حالة منح خصم كمية(
تقييم العطاءات والعروض وفعالية نظـام الشـــراء  �

وتطبيقات الجودة الشاملة            
متطلبات البت فى العطاءات والعروض. التحليل  �

الفنى لألسعار
األسس المباشرة لتقييم العطاءات والعروض.  �

األسس غير المباشرة لتقييم العطاءات والعروض
قياس كفاءة وفعالية نظام الشراء �
شروط قياس كفاءة وفعالية نظام الشراء. العوامل  �

المحددة لفعالية نظام الشراء
مقاييس كفاءة وفعالية نظام الشراء �

تسليم العطاءات:

موجزًا باألصناف والمقاوالت والخدمات المطلوبة  �
ومواصفاتها

المقابل النقدي الذي يجب أن يدفعه المناقص مقابل  �
حصوله على وثائق المناقصة

تمكينهم من تقديم عطاءاتهم مستوفاة لجميع  �
الشروط المطلوبة

حق المؤسسة في تجزئة إرساء المناقصة �
حق المؤسسة في التنفيذ على حساب المتعاقد  �

المقصر، وتوقيع غرامات التأخير، وغيرها من 
الجزاءات عند إخالل المتعاقد بالتزاماته الناشئة 

عن العقد



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 :........................)الطرق الحديثة للمشتريات وكيفية التعامل مع الموردين ®( 

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.


