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المقدمة:

مهارات  وإكسابهم  والدولي،  المحلي  الشراء  في عمليات  مهاراتهم  وتنمية  الناجح،  الشراء  لعملية  االستراتيجي  للتخطيط  المفاهيم  بأحدث  المشاركين  تعريف  الى  الدورة  تهدف 

وطرق التفاوض الفعال، وتنمية قدراتهم على اختيار أسلوب الشراء المناسب، وكيفية إتمام المراسالت التجارية والتعاقد. حيث ستسلط الدورة الضوء على إدارة أنظمة المشتريات 

والمناقصات وإدارة عقودها من حيث معرفة أسس التخطيط للمشتريات وأساليب الشراء وكيفية الشراء ومفاوضات الشراء، وطرق حل المشاكل التي تواجهها إدارة المشتريات 

وإدارة العقود، باإلضافة الى استخدام التكنولوجيا الحديثة والحاسب االلي في إدارة المشتريات والمناقصات وغيرها من المحاور التي تم سيتم مناقشتها وتسليط الضوء عليها خالل 

فترة الدورة.

اهداف البرنامج:

األساليب الحديثة في تخطيط وتنظيم عمليات الشراء والتوريد�	

تطبيق معايير الجودة المرتبطة بعمليات الشراء.�	

التعرف علي دور المشتريات في خفض التكاليف وحسن انتظام العمل في المنظمات.�	

اإلطار التنظيمى إلدارة المشتريات.�	

واجبات ومسئوليات العاملين في إدارة الشراء.�	

انواع تخطيط للشراء.�	

التخطيط اإلستراتيجى للمشتريات�	

التعرف علي إجراءات وأساليب وسياسات الشراء.�	

توضيح مصادر التوريد وأساليب المفاضلة بينها.�	

تنمية مهارات التفاوض مع الموردين.�	

الترسية والتعاقد�	

الفئات المستهدفة:

تستهدف هذه الدورة التدريبية خبراء إدارة المشتريات وسلسلة التوريد في جميع المستويات المؤسسية والمسؤولين عن التخطيط وتوفير الموارد والشراء وإدارة المناقصات وجميع 

الموظفين الذين يشاركون في عمليات المشتريات.

اساسيات الشراء وتنظيم إدارة المشتريات

مفهوم واهمية ادارة المشتريات�	
اختصاصات ومسئوليات ادارة المشتريات اهداف وظيفة الشراء�	
أنواع الشراء في المنظمات�	
موقع إدارة المشتريات في الهيكل التنظيمي. تبعية ادارة المشتريات داخل المنظمة�	
التنظيم اإلداري إلدارة المشتريات .�	
مسئوليات مدير إدارة المشتريات�	
العوامل التى يعتمد عليها التنظيم الداخلى للمشتريات�	
األسس العلمية للشراء.�	
مركزية وال مركزية الشراء.�	
مزايا وعيوب مركزية الشراء�	
مزايا وعيوب ال مركزية الشراء�	
عالقة إدارة المستودعات باإلدارات األخرى .�	
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نظام تخطيط اإلحتياجات من المواد

مفهوم تخطيط اإلحتياجات من المواد�	

أهمية الشراء في التخطيط المتكامل�	

أهداف نظام تخطيط اإلحتياجات من المواد�	

الركائز التي يقوم عليها نظام تخطيط اإلحتياجات من المواد�	

شروط إستخدام نظام تخطيط اإلحتياجات من المواد�	

مدخالت النظام ومخرجات نظام تخطيط اإلحتياجات من المواد�	

ظروف البيئة الشرائية�	

تقييم استراتيجية التوريد تطوير المنتجات�	

اختيار المصادر�	

تخطيط التوريد�	

العاملين في مجال الشراء�	

عوامل تحديد االستراتيجية الشرائية

التخطيط االستراتيجى للمشتريات أنواع خطط الشراء�	

الخطة االستراتيجية طويلة االجل . ظروف سوق التوريد.�	

تحليل الموردين .�	

الخطة قصيرة االجل�	

الخطة متوسطة االجل�	

الظروف الداخلية للمنظمة .�	

مسئولية اتخاذ القرارات الشرائية .�	

العوامل التي تؤثر في تحديد مسئولية إتخاذ القرارات الشرائية�	

الشراء من مصدر التوريد المناسب

أهمية إختيار مصدر التوريد المناسب�	

أسس وأساليب تقييم مصادر التوريد�	

اختيار مصدر الشراء�	

مراحل اختيار مصادر التوريد�	

مصادر المعلومات عن الموردين�	

طرق التنبؤ بأسعار المواد�	

مصادر الحصول على األسعار�	

العوامل المؤثرة في تحديد السعر�	

اختيار مصدر التوريد فى حالة الشراء األول اختيار مصدر التوريد فى حالة �	

الشراء المتكرر

التفاوض وإدارة عقود الشراء

تعريف وأهداف عملية التفاوض�	

أنواع المفاوضين�	

مراحل عملية التفاوض�	

استراتيجيات وتكتيكات التفاوض�	

التفاوض حول التكلفة / السعر/ خصم الكمية. االعتبارات الواجب مراعاتها عند �	

التفاوض مع المؤسسات الدولية

ماهي الضوابط المطلوبة من االدارة عند ابرام العقود�	

الشروط العامة والشروط الخاصة فى العقد تقويم األداء في مجال الشراء.�	

إعداد المناقصات

تحديد المتطلبات�	

 تحديد نطاق العمل�	

 تخطيط عملية التقييم�	

اختيار الموردين�	

 وضع وثائق المناقصات�	

طلب مناقصة�	

األحكام والشروط�	

 ملخص المناقصة�	

 استالم العروض وفتح المزايدات�	

تقييم المناقصات ومنح العقد

عملية التقييم�	

الفحص األولي للمزايدات�	

فحص مفصل للمزايدات�	

مقياس التصنيف�	

بروتوكول حساب النقاط�	

مصفوفة االمتثال�	

محاولة حساب نقاط المزايدة�	

تقرير التقييم�	

ترسية العقد�	

مؤتمر جائزة المشاركة�	

التحقيق في فشل المزايدون�	

الوثائق�	

األخطاء واالحتجاجات�	
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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 :........................)الشراء الفعال والعطاءات واختيار 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.


