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مقدمة :
/ تعزيز مفاهيم وافضل ممارسات  إلى تطوير  أيام يهدف  لمدة خمسة  برنامج مكثف 
المشتريات والدور الحاسم الذي يلعبه المورد في تحقيق رضا العمالء من خالل سلسلة 
والحاليين  المحتملين  الموردين  أداء  تقييم  كيفية  المشاركون  وسيتدرب  فعالة.  توريد 
فعالة  مفاوضات  وإجراء  الفعالة  المناقصة  تشكل  التي  العوامل  وتقييم  السواء.  على 

للمشتريات  تجلب قيمة طويلة األجل للمنظمة.

تم تصميم هذا البرنامج التدريبي"  إدارة عمليات تصنيف وتأهيل وتقييم أداء الموردين 
:  إدارة تأهيل الموردين ومتابعة امتثال الموردين للعقد"  لتمكين المشاركين من إعداد 
وإدارة أنشطة وعمليات الشراء. ويشمل جدول أعمال البرنامج أساليب تقييم الموردين 
هذا  من  االنتهاء   وعند  الموردين.  أداء  قياس  أدوات  عن  فضال  االختيار،  ومعايير 
فعالية مشتريات  لزيادة  فعالة  قد حددوا سبال  المشاركين  التدريبي ، سيكون  البرنامج 

منظماتهم وادارتها بتميز وفق افضل الممارسات واالتجاهات العالمية ذات الصلة.

اهداف البرنامج :
مهارات تقييم وقياس أداء الموردين.�	
تقييم ملفات الموردين لتتناسب مع احتياجات المؤسسة وتوجهها .�	
ممارسة تقنيات دمج الموردين لدعم أهداف استراتيجيات الشراء .�	
إدارة أداء الموردين لضمان العروض المحسنة باستمرار .�	
تعريف األحكام التعاقدية الرئيسية ونقدر آثارها على تنفيذ وادارة العقود في �	

المستقبل .
إدراك أهمية معرفة الشروط واالحكام التعاقديه.�	

ادارة تأهيل الموردين ومتابعة امتثال الموردين للعقود.�	
 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.
أخصائيو الشراء وسلسلة التوريد العاملين في إدارة التوريد والمسؤولون عن �	

العالقات مع الموردين باإلضافة إلى الموظفين المشاركين في عملية الشراء.
جميع العاملين في أي جانب من جوانب تنفيذ وإدارة العقود ؛ العاملين في أي �	

مرحلة من مراحل اعداد العقود واختيار الموردين وادارة المشتريات.

منهجية التدريب:
استخدام الوسائل السمعية والبصرية�	
مناقشة تفاعلية�	
المشاركة من خالل التمارين�	
تعليم تطبيقي و فعلي�	
تطبيق النشاطات المتنوعة�	
حاالت واقعية وعميلة�	
ورش العمل�	
برامج المحاكاة.�	

المحتويات الرئيسية 

إدارة المشرتيات:
مفهوم إدارة المشتريات�	
االختصاصات والمسئوليات لمسئولي المشتريات�	
المهارات الفنية لمسئولي المشتريات�	
تخطيط وبرمجة االحتياجات من المشتريات�	
تحديد مصادر الشراء�	
سياسات وطرق وأساليب إجراءات الشراء�	
السجالت والدورة المستندية للمشتريات�	
أسس الشراء الداخلي والخارجي�	

تصنيف المشرتيات والموّردين:
أنواع المشتريات�	
المعلومات عن األصناف والموّردين�	
مكتبة دائرة المشتريات والمخازن�	

إدارة الموردين:
مفهوم وأهمية الموردين�	
تصنيفات الموردين�	
تكنيك التعامل مع الموردين�	
عملية التفاوض مع الموردين�	
دور إدارة المواد والتزويد في األعمال�	
مفهوم وأهمية الشراء�	
طرق وسياسات الشراء�	
دورة إدارة المواد�	

عملية التحقق من فعالية الموردين:
الحكمة في إدارة عالقات الموردين�	
مصادر جمع المعلومات�	
وضع الموردين�	
استبيانات التأهيل�	
تقييم مخاطر الموردين�	
العالقات المستدامة مع الموردين�	

طرق وأاسليب تقويم الموردين وأداء إدارة 
المواد واالحتياجات:

المفاضلة بين الموردين واختيار المورد المناسب .�	
العوامل المستخدمة في تأهيل وتقويم الموردين .�	
طرق وأساليب تقويم الموردين :�	

التقييم الفني�	
التقييم المالي�	
التقييم القانوني�	
االتجاهات الحديثة في تأهيل وتقويم الموردين�	

مهارات التفاوض مع الموردين:
عمليات التفاوض الشرائي�	
التفاوض في المشتريات المحلية�	
التفاوض في المشتريات األجنبية�	
التفاوض في تعديل االتفاقيات الشرائية�	
الجدوى من عمليات التفاوض الشرائي�	

الجوانب االقتصادية لعملية التفاوض الشرائي�	

الصعوبات التي تواجه عملية التفاوض الشرائي�	

المهارات الشخصية وآداب العالقات مع 

الموردين:

التواصل الفعال كأساس للنجاح�	

مع �	 العالقات  في  واإلدارة  القيادة  مهارات  تطبيق 

الموردين

تقنيات اإلقناع الفعالة مع الموردين�	

آداب العالقات مع الموردين�	

التواصل مع الموردين الخارجيين�	

متابعة تنفيذ أوامر الرشاء 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

)إدارة ومتابعة أداء وجودة الموردين ®(
تأهيل وادارة الموردين ومتابعة امتثال الموردين للعقود

التــاريــخ :........................

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.


