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مقدمة :
تعريف  إلى  والتوريد  "  الشراء  في  العقود  واعداد  الفعال  التفاوض  برنامج"  يهدف 
المشاركين بأحدث المفاهيم للتخطيط االستراتيجي للشراء, وتنمية مهاراتهم في عمليات 
على  قدراتهم  وتنمية  الفعال,  التفاوض  مهارات  واكسابهم  والدولي,  المحلي  الشراء 
وكيفية   , والتعاقد  التجارية  المراسالت  اتمام  وكيفية  المناسب,  الشراء  اسلوب  اختيار 
اختيار الموردين الكفوئين، وتنمية مهارات المشاركين في إدارة المشتريات  وتقنيات 
توفير تكاليف المواد والخدمات الشرائية وخدمات الشحن والنقل والتخزين والتامين. 
ستتناول هذه الدورة التدريبية عدة موضوعات منها: مهارات إدارة المشتريات )الشراء 
المباشر، إستدراج العروض، مهارات التفاوض الشرائي، مهارات تقيم أداء الموردين، 
مهارات تحليل األسعار والعروض، المناقصة المحدودة، المناقصة المفتوحة، الشراء 
للمشتريات،  البحري  والنقل  الشحن  الدولية،  التجارة  في  التسليم  شروط  الخارجي، 
التخليص الجمركي على المشتريات(، تقنيات توفير التكاليف )الشراء والتخزين بالكمية 
االقتصادية، الشراء والتخزين في ظل خصم الكمية، خصم الكمية والخصم التجاري 
تكاليف  تخفيض  طرق  الشرائية،  الخدمات  تكاليف  تخفيض  طرق  النقدي،  والخصم 
خدمات التخزين، طرق تخفيض تكاليف الشحن والنقل، طرق تخفيض تكاليف بوالص 
التأمين، طرق تخليض تكاليف المخزون الراكد، طرق تجنب تكاليف نفاد المخزون، 

الطرق القانونية لإلستفادة من األوضاع الجمركية للبضائع(.

أهداف الدورة:
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

	wالتعرف على أحدث المفاهيم للتخطيط اإلستراتيجي للشراء
	wتنمية المهارات في عمليات الشراء الدولي والمحلي
	wتحديد الدور االستراتيجي لقسم المشتريات
	wالقيام بتقييم دقيق للموردين
	wوضع استراتيجيات تفاوض فعالة مع جميع الموردين
	wتحديد أهمية تحليل القيمة الشرائية
	w)KPIs( تقييم أداء قسم المشتريات باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية المناسبة
	wتحسين كفاءة قسم المشتريات
	wتطبيق اإلستراتيجيات للحصول على أقصى قيمة شرائية
	wاستكشاف أساليب التفاوض المالئمة لكل موقف أو حالة
	wتوضيح كيفية التعامل مع حاالت التفاوض المعقدة
	wتحديد نقاط القوة لدى كل من المورد والمشتري

مفهوم ادارة الرشاء:
	wمفهوم تخطيط الشراء اإلستراتيجي واهميته والخطوات المطلوبة
	wالمشكالت التي تواجه عملية الشراء ودور ادارة المشتريات في توصيف الجودة
	wانواع عقود الشراء وكيفية اإلختيار بينها
	wتحديد موقع المواد المشتراه في سلم األهمية
	wالمشاكل العلمية والعملية لعملية الشراء وتحليل للمواد المشتراة
	w – الئحة المشتريات الداخلية والخارجية اهميتها – أقسامها الرئيسية – تبسيطها

مشكالتها
	wطرق الشراء المحلية والدولية

طرق الرشاء الرئيسيةومناقشة جدوى كل مهنما:
	wالمناقصة المحدودة – المناقصة العامة – الممارسة – األمر المباشر – المفاوضات
	wاساليب وسياسة الشراء : الجودة – الكمية – الوقت – السعر
	wمشكالت العروض المحلية والعطاءات الدولية في اإلستيراد
	wاجراءات الشراء المحلي والخارجي وسجالت الموردين ومتابعة الطلبيات
	wالمصطلحات والمفاهيم المستخدمة في الشراء الدولي
	wخدمات الشراء الدولي النقل – التأمين – التخليص الجمركي
	wالتشريعات واللوائح المنظمة للشراء المحلي والدولي

التعامل مع الموردين :
	w. فن التعامل مع الموردين
	w كيفية تحليل تكاليف المورد للحصول على السعر المناسب
	w تقييم الموردين واساليب تنمية العالقة معهم
	wكيف يمكن للمشتري أن يؤثر على المورد ليلبي احتياجاتك
	w كيف تختار المورد المناسب ؟ وتأثير اإلختيار على نجاح عملية الشراء
	wمهارات التفاوض مع الموردين وكيفية تنمية موردك
	wمؤشرات ومعايير المورد الكفؤ

ااسليب واجراءات الرشاء :
	wتخطيط المشتريات – تخطيط اإلحتياجات من المواد – دراسة وتحليل العطاءات
	wتحديد الكمية اإلقتصادية للشراء بإستخدام النموذج التقليدي
	wكيف تحدد الكمية اإلقتصادية عندما يعرض المورد خصما
	w كيف تحدد الكمية اإلقتصادية في حال ارتفاع بالسعر ؟ وعدم ارتفاع متوقع بالسعر

؟
	w كيف تحدد الكمية اإلقتصادية في حال ثبات الطلب ؟ وفي حالة األصناف القابلة

للتلف
	w الشراء اسباب  العاجل –  الشراء  تقليل  أساليب   : العاجل  الشراء  معالجة طلبات 

العاجل – القضاء على الشراء العاجل

تطبيق اسرتاتيجية التفاوض :
	wتفعيل خطة المشتريات
	wأفضل وقت للتفاوض
	wالوقت المناسب عنصر مهم في عمليات الشراء والتفاوض
	wالمعلومات عنصر مهم في عمليات الشراء والتفاوض
	wالعناصر األخرى المهمة في عمليات التفاوض
	wأفضل مكان للتفاوض

تطوير أسلوب التفاوض :
	wصفات المفاوض الجيد
	wتطوير تلك الصفات لدى المشتري
	wالتعبير عن احتياجاتك الشرائية بفاعلية
	wمعرفة منتجاتك وسلعك الشرائية
	wمعرفة خدمات ومنتجات المورد

التعامل مع عمليات التفاوض المعقدة :
	wمصدر الموردين الوحيد / المنفرد
	wتكتيك الشراء من الباب الخلفي
	wاحتدام العواطف اثناء التفاوض
	wالتفاوض والسلوكيات األخالقية



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

التــاريــخ :........................)التفاوض الفعال واعداد العقود في الشراء والتوريد ®(

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.


