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مقدمة:
إدارة المشتريات هي اإلدارة  المسئولة عن  وظيفة توفير المواد والمهمات لإلستخدام في المنشأة سواء في اإلنتاج أو التشغيل. وهذا اإلصطالح ال يعتبر شامال حيث أن مسئولية 
الشراء تتعدى الحدود الخاصة بتنفيذ عملية الشراء، فهى تضمن التخطيط ورسم السياسة واتخاذ القرارات والبحث والدراسة الختيار المواد ومصادر الشراء، ومتابعة أمر الشراء 
لضمان التسليم في المواعيد المناسبة، ثم يلي ذلك مرحلة إبرام عقد التوريد وهي مرحلة هامة ودقيقة فى حياة العقد حيث يتوقف على تلك العملية الحياة المستقبلية له، ويتميز عقد 
التوريد عن غيره من العقود بالعديد من الخصائص والمميزات يتناولها البرنامج بالتوضيح، ثم تبدأ بعدها مرحلة تنفيذ العقد وإدارته وتكون مرحلة الشراء في أغلب األحيان إما 

مباشرة بالتعاقد المباشر، وإما عن طريق المناقصة، حرصاً على اختيار المتعاقد األفضل. 

أهداف البرنامج التدريبي:
	w.رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة المشتريات وذلك عن طريق تعريفهم بالطرق الحديثة في الشراء وكيفية التعامل مع الموردين
	wالدراسة المتعمقة لعملية التفاوض على العقود والوثائق المتعلقة بتلك المرحلة
	wدراسة عقود التوريد وكيفية إدارة عمليات العقود وكيفية إبرامها
	wمهارات الشراء الحديثة وتعريفه بأهمية وظيفة الشراء للمنظمة
	wاإللمام باألسس القانونية الختيار مصادر الشراء والتوريد ومهاراته باإلضافة لكيفية الحصول على معلومات عن الموردين المحتملين
	wمهارات تحديد الكمية اإلقتصادية للشراء والسعر المالئم للشراء
	w.مهارات وأساليب إدارة المناقصات وتنفيذها عن طريق اتباع خطوات محددة وبشكل متميز يمكن اإلدارات من اختيار المتعاقداألنسب في عقود التوريد
	wإكساب المشاركين مهارات اعداد المناقصات والعطاءات والمواصفات
	wاإللمام بقواعد تقييم العطاءات وتحليل العروض المقدمة لترسية المناقصة
	wإكتساب أفضل الممارسات العملية في إدارة المشتريات والعقود
	w.التعرف على أسس التخطيط والتقيم للمشتريات وأساليب الشراء وكيفية الشراء ومفاوضات الشراء
	w.التعرف على المشاكل التي تواجهها إدارة المشتريات
	wالتعرف على أساليب تطوير إدارة المشتريات
	w.التعرف على استخدام التكنولوجيا الحديثة والحاسب اآللي في المشتريات
	wالتعرف على دور العنصر البشري في إدارة المشتريات والتموين وكيفية تدريبه وتأهيله وتطويره بما يتناسب ومستجدات التطور
	wتوجيه اهتمام القيادات اإلدارية العليا نحو فهمادارة المشتريات والمخازن واالستفادة منه
	w تطبيقات عملية

المحتويات الرئيسية

اإلسرتاتيجيات المعارصة لنظم المشرتيات احلديثة:

	wطرق وأساليب الشراء الحديثة
	wمشاكل وقيود الشراء وأساليب التعامل معها
	wإدارة المشتريات وعالقتها بأنظمة الجودة الشاملة
	w)تطبيقات الحاسب اآللي في إدارة المشتريات )تجارب رائدة
	wقياس وتقويم أداء إدارة المشتريات
	wإدارة عمليات الشراء
	wتحديد المواصفات ومتطلباتها
	wتخطيط المتطلبات المادية
	wنظم الجدولة .. أنواعها وتطبيقاتها

أسس ممارسة أعمال الرشاء ) سيااست الرشاء( وفقا للمعايري الدولية:

	w. كيفية ربط أعمال الشراء والعقود والتوريد وتنفيذ األعمال بالمخططات اإلستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية للمنظمة
	w. كيفية الوصول إلى الحدود المعيارية الدولية للمخزون من خالل تطبيقات ذات كفاءة وفاعلية لسياسات الشراء الدولي والمحلى
	wممارسة عمليات الشراء طبقا ألسس الرصيد المخزونى ومعدالت اإلستهالك
	wالمحظورات القانونية المنهي عنها عند ممارسة عمليات الشراء وتدبير اإلحتياجات
	w. معايير وآليات وأسس اختيار المتعاقد والترخيص بطريقة الشراء والجزاءات القانونية على مخالفة ذلك
	wأهم المصطلحات الشائعة ومضمونها وحاالت استخدامها في عمليات الشراء وإبرام العقود
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ممارسة إدارة المشرتيات:
	w مصادر الشراء )تحديد واختيار مصادر التوريد وطرق تقييم مصادر

التوريد وكيفية التفاوض والتعامل مع الموردين(
	w)تحليل المواد المشتراة )تحليل القيمة وتحليل التكلفة والطرق االقتصادية
	w التفاوض في الشراء )إجراءات وأخالقيات التفاوض التنافسي وممارسة

فن التفاوض من حيث االستراتيجيات والتكتيكات الشرائية(
	w المشاكل التطبيقية التي تواجه إدارة الشراء وخاصة في التعامل مع

الموردين.
	wاستراتيجيات حديثة في التعامل مع الموردين
	wالمدرسة اليابانية وادارة المشتريات والمخازن
	wالمدرسة األمريكية وادارة المشتريات والمخازن
	wتدريبات عملية

المفهوم العالمي احلديث  و آليات الرشاء والتوريد:
	wأهمية وظيفة الشراء وأبعادها االقتصادية وتقسيماتها اإلدارية
	wالجودة المناسبة ، وهل إلدارة المشتريات دور في تحديدها؟
	wالسعر األرخص ليس األنسب دائماً ..!كيف؟
	wJIT الشراء بأسلوب المدرسة اليابانية في الشراء
	wالشراء بأسلوب المدرسة األمريكية للشراء
	wنظرية الكمية االقتصادية للطلب بين مؤيد ومعارض
	wمهارات التفاوض والمفاضلة بين الموردين
	wعشر نقاط تضمن بها تفوقك في عملك بالمشتريات
	wتحديد واختيار مصادر التوريد وطرق تقييم مصادر التوريد
	wكيفية التفاوض والتعامل مع الموردين

أاسليب و إجراءات الرشاء المتطورة و إختيار و تقييم الموردين:
	w أفضل الممارسات فى تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء

المطالبات
	wأفضل ممارسات الشراء
	w)PMS( دارة نظم المعلومات الشرائية
	wعوامل اتخاذ القرار الشرائي واختيار والتفاوض مع الموردين
	w فن إعداد العطاءات وتكتيكات التفاوض مع الموردين في إدارة

المشروعات
	wنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
	wدور افراد المشتريات/ انواع افراد المشتريات/ وتقييم االداء
	wمخطط عام عمليات الشراء
	wالتوريد و البحث عن الموردين

إسرتاتيجيات تقييم وحتسني أداء الرشاء و الموردين:
	wمفهوم تقييم أداء الشراء
	w.معايير تقييم أداء الشراء
	w.األساليب الحديثة في تقييم األداء
	w.شروط نجاح تطبيق تقييم األداء
	wمؤشرات مساعدة في عملية تقييم األداء
	wاألطراف التي يمكن أن تقوم بعملية تقييم األداء
	wدور تكنولوجيا المعلومات في عملية تقييم األداء وتطويره
	wالمعايير العشرة الحديثة في تقييم قدرات الموردين

مهارات التفاوض الرشايئ:

	wمفهوم التفاوض الشرائي
	w.أهداف التفاوض الشرائي
	w.الخصائص العملية والنفسية المطلوبة في شخصية المفاوض
	w.الخطوات األساسية التنفيذية لعملية التفاوض الفعال
	wالمهارات والواجبات األساسية الواجب توافرها في المفاوض الفعال
	wالطرق المتقدمة للتعامل مع األنواع المختلفة من المفاوضين
	wأثار توقيت الشراء وتكلفته على عملية التفاوض
	w معايير األيزو في التفاوض الشرائي

االعقود و كرااست الرشاء:

	wأنواع العقود
	wأساسيات العقود والبنود الشائعة من الناحية القانونية
	wمحتوى وثائق العقد
	wنماذج العقود الدولية
	wصياغة العقود
	wخطابات الضمان والتأمين، والمدفوعات
	wإختيار المورد
	wمنظومة العقد
	w:أساليب وإجراءات المناقصات
	wتوثيق المناقصات
	wترسية العقد
	w:فهم عمليات الكشف في مختلف أنواع العقود
	wفهم عمليات الكشف في العقود
	w:إدارة مقاولي الباطن
	wكتابة وتطوير العقود
	wأنظمة الجودة في المناقصات والعقود

:CIPS هشادة التمزي المعتمدة ألحباث الرشاء والتوريد

	wمتطلبات الجودة إلدارة الشراء والتوريد
	w المتعلقة بإدارة المشتريات وطرق تنفيذ ISO 9001 مبادئ الجودة

عمليات الشراء.
	w.طرق قياس كفاءة وفعالية إدارة الشراء والتوريد
	w.نموذج التميز إلدارة الشراء والتوريد
	wمعايير التميز التسعة في إدارة المشتريات وعملياتها



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 :........................)أخصائي العقود والمشتريات المعتمد ( 

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.


