
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

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

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

شهادة متقدمة في
® "ACPCO" عمليات الشراء والتعاقدات



شهادة متقدمة في
® "ACPCO" عمليات الشراء والتعاقدات

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

Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

مقدمة:
تعتبر إدارة المشتریات من اإلدارات الھامة داخل أي منظمة حیث تعتبر عملیة الشراء والتورید ضمان لتوفر المواد بكافة أنواعھا الستمرار سیر العملیة االنتاجیة أو الخدمیة دون 
توقف بسبب نقص المواد الخام ،ونصف الخام وقطع الغیار واآلآلت والمعدات واألجھزة ،حیث تضمن المشتریات تدفق المواد في مواعید الحاجة إلیھا. یتصل التخطیط بالمستقبل 

ویعتمد على التنبؤ بظروف المنظمة الداخلیة والخارجیة واحتماالت التغیر في تلك الظروف تمھیداً لالعداد لمواجھة ھذه المتغیرات .

توفر ھذه الدورة التدریبیة مقدمة قویة لبعض الجوانب األساسیة واألسالیب الرئیسیة لعملیة الشراء. وھي تبدأ بالقاء الضوء على مفاھیم تأسیسیة تحدد عملیات الشراء ودورھا 
داخل المنظمة. بعد ذلك، تعرض الدورة خطوات عملیة الشراء من بدایتھا إلى نھایتھا، كما تتناول التواصل بین إدارة المشتریات واإلدارات األخرى. تتناول الدورة أیًضا أنواع 
األسواق وحركاتھا في إطار استعراض استراتیجیة توفیر المصادر وأداء الموردین والعالقة، وحول سلسلة التورید، حیث تستكشف خصائصھا ومراحلھا ودورة العملیات فیھا، 
بینما توضح دور إدارة سلسلة التورید في تحسین الكفاءة العامة للمنظمة. تتبحر الدورة في ھذا المجال، حیث تتناول االتجاھات السائدة في إدارة سلسلة التورید، وتستكشف عملیات 

التورید ومسؤولیات اإلدارة الرئیسیة، وتمھد الطریق أمام المشاركین إلنشاء سلسلة تورید فعالة وناجحة.

األهداف:
	wاألسالیب الحدیثة في تخطیط وتنظیم عملیات الشراء والتورید
	wتطبیق معاییر الجودة المرتبطة بعملیات الشراء
	wالتعرف علي دور المشتریات في خفض التكالیف وحسن انتظام العمل في المنظمات
	wاإلطار التنظیمى إلدارة المشتریات
	wواجبات ومسئولیات العاملین في إدارة الشراء
	wانواع تخطیط للشراء
	wالتخطیط اإلستراتیجى للمشتریات
	wالتعرف علي إجراءات وأسالیب وسیاسات الشراء
	wتوضیح مصادر التورید وأسالیب المفاضلة بینھا
	wتنمیة مھارات التفاوض مع الموردین
	wتنمیة مھارات التفاوض مع الموردین
	wالترسیة والتعاقد

مخرجات البرنامج :
	wاكتساب مھارات التخطیط اإلستراتیجي لعملیات الشراء
	wإدارة عملیات الطلب وتحدید المواصفات ومتطلباتھا
	wدورة المشتریات و أسالیب اختیار وتطویر موظفي المشتریات
	wتعزیز المھارات الالزمة لعالقات الموردین جیدة
	wكیفیة تقییم المورد
	wحل المشاكل التي تواجھھا إدارة المشتریات
	wقیاس اداء إدارة المشتریات
	wتجاوز عقبات التواصل مع باقي أقسام المنظمة

الفئات المستهدفة:
مدیرو المشتریات والمخازن  ورؤساء األقسام في القطاع الخاص والعام وممن له عالقة بوظیفة الشراء  واالمداد والخدمات اللوجستیة

محاور البرنامج:
	wمقدمة في إدارة المشتریات
	wالتخطیط االستراتیجي لعملیات الشراء والتخزین
	w.)إجراءات تخطیط عملیات الشراء )طبیعة وأھمیة تخطیط الشراء, دور الشراء في التخطیط العام للشركة وتطویر وتنفیذ خطط الشراء
	w استراتیجیات المشتریات ) مصادر اإلستراتیجیة, استراتیجیات توقیت الشراء المناسب, استراتیجیات الشراء بالسعر المناسب, استراتیجیات الشراء بالكمیة المناسبة, الشراء

ودورة حیاة المنتج, استراتیجیات الكلفة والمخاطر(
	wتحلیل وتقیم المخزون
	wتنظیم المخازن وإجراءات التخزین وسجالت المخازن
	wنظم المعلومات التخزینیة
	wاستخدام الحاسوب في الرقابة على المخزون
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الوحدة األولى :
ااسسیات الرشاء وتنظیم إدارة المشرتیات

مفھوم واھمیة ادارة المشتریات 	
اختصاصات ومسئولیات ادارة المشتریات 	
اھداف وظیفة الشراء 	
أنواع الشراء في المنظمات 	
موقع إدارة المشتریات في الھیكل التنظیمي 	
تبعیة ادارة المشتریات داخل المنظمة 	
التنظیم اإلداري إلدارة المشتریات 	
مسئولیات مدیر إدارة المشتریات 	
العوامل التى یعتمد علیھا التنظیم الداخلى للمشتریات 	
األسس العلمیة للشراء 	
مركزیة وال مركزیة الشراء 	
مزایا وعیوب مركزیة الشراء 	
مزایا وعیوب ال مركزیة الشراء 	
عالقة إدارة المستودعات باإلدارات األخرى 	

الوحدة الثانية :
نظام ختطیط اإلحتیاجات من المواد

مفهوم تخطیط اإلحتیاجات من المواد 	
أهمیة الشراء في التخطیط المتكامل 	
أهداف نظام تخطیط اإلحتیاجات من المواد 	
الركائز التي یقوم علیها نظام تخطیط اإلحتیاجات من المواد 	
شروط إستخدام نظام تخطیط اإلحتیاجات من المواد 	
مدخالت النظام ومخرجات نظام تخطیط اإلحتیاجات من المواد 	
ظروف البیئة الشرائیة 	
تقییم استراتیجیة التورید 	
تطویر المنتجات 	
اختیار المصادر 	
تخطیط التورید 	
العاملین في مجال الشراء 	

الوحدة الثالثة :
عوامل حتدید االسرتاتیجیة الرشائیة

التخطیط االستراتیجى للمشتریات 	
أنواع خطط الشراء 	
الخطة االستراتیجیة طویلة االجل 	
ظروف سوق التورید 	
تحلیل الموردین 	
الخطة قصیرة االجل 	
الخطة متوسطة االجل 	
الظروف الداخلیة للمنظمة 	
مسئولیة اتخاذ القرارات الشرائیة 	
العوامل التي تؤثر في تحدید مسئولیة إتخاذ القرارات الشرائیة 	

الوحدة الرابعة :
الرشاء من مصدر التورید المناسب

أهمیة إختیار مصدر التورید المناسب 	
أسس وأسالیب تقییم مصادر التورید 	
اختیار مصدر الشراء 	
مراحل اختیار مصادر التورید 	
مصادر المعلومات عن الموردین 	
طرق التنبؤ بأسعار المواد 	
مصادر الحصول على األسعار 	
العوامل المؤثرة في تحدید السعر 	
اختیار مصدر التورید فى حالة الشراء األول 	
اختیار مصدر التورید فى حالة الشراء المتكرر 	

الوحدة الخامسة :
التفاوض وإدارة عقود الرشاء

تعریف وأهداف عملیة التفاوض 	
أنواع المفاوضین 	
مراحل عملیة التفاوض 	
استراتیجیات وتكتیكات التفاوض 	
التفاوض حول التكلفة / السعر/ خصم الكمیة 	
االعتبارات الواجب مراعاتها عند التفاوض مع المؤسسات الدولیة 	
ماهي الضوابط المطلوبة من االدارة عند ابرام العقود 	
الشروط العامة والشروط الخاصة فى العقد 	
تقویم األداء في مجال الشراء 	



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:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

 )® "ACPCO" التــاريــخ :........................)شهادة متقدمة في عمليات الشراء والتعاقدات

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.


