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مقدمة:
اختيار  عملية  في  والمال  والجهد  الوقت  من  الكثير  تستثمر  والشركات  البمؤسسات 
الموردين. ومع ذلك ، يتم اتخاذ جميع الخطوات االحترازية والتقييم في بداية عالقتها 
البداية  تقييمه في  تم  الذي  المورد  أداء  التأكد من أن  للمرء  الموردين. كيف يمكن  مع 
يبقى ثابًتا من خالل العالقة مع المنظمة؟ هذا يثير الحاجة إلى تقييم أداء المورد على 
فترات منتظمة من خالل العالقة. وقد أدركت الشركات اآلن الحاجة إلى شكل ما من 
أشكال تقييم األداء الموضوعي وتقوم بجمع البيانات وتحديد مؤشرات األداء الرئيسية 
الستخالص استنتاجات موضوعية فيما يتعلق بأداء الموردين ، وتمكين هذه المنظمات 
من اتخاذ اإلجراءات ذات الصلة. يتم قياس وتتبع الخصائص الهامة المختلفة ، ويتم 
تقديم المالحظات وفًقا لذلك ، لتحسين وأداء أفضل. تدور هذه المقاييس حول الجودة ، 

ووقت التسليم ، والتكاليف ، واالستجابة ، إلخ.

اهداف البرنامج:
	w المعرفة المتعمقة والفهم فيما يتعلق بالتقييمات والمقاييس وطرق تقييم أداء

المورد
	w التمكن من المهارات المطلوبة والفهم لتحديد المقاييس الموضوعية

والقياسات لتكون بمثابة مؤشرات ألداء المورد
	wتعلم التقنيات المتقدمة لتحديد وتتبع وتصحيح أداء المورد

	wالقدرة على تحسين أداء األعمال من خالل إدارة عالقات الموردين الفعالة
	w القدرة على المساهمة في السيطرة على المخاطر واالنحرافات المتعلقة

بعالقات الموردين واألداء
	w الخبرة والثقة للحفاظ على عالقات جيدة مع الموردين واألداء ، وضمان

مصداقية الموردين
	w المهارات والقدرات الالزمة للتحقق من الثغرات في عمليات تقييم أداء

الموردين وذلك لتحديد المشكالت في وقت مبكر ، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية 
في الوقت المناسب وتوفير التكاليف للمنظمة

الفئات المستهدفة:
	w موظفي إدارات العقود والمشتريات والمخازن والعاملين في إدارة

المشروعات
	wموظفي اإلدارة الهندسية، وإدارات العمليات والجودة والصيانة
	w كل من له عالقه في التواصل مع المقاولين أو الموردين للحصول على

المواد والمعدات وقطع الغيار والخدمات وتحقيق مكاسب ونتائج ناجحة من حاالت 
التعاقد

	wأي شخص مسؤول عن المشتريات في كافة المستويات 

تأهيل الموردين - جتميع قامئة بالموردين 
المعتمدين:

	w تحديد أهداف وغايات إدارة المشتريات
ووظيفة الشراء

	wصياغة استراتيجية المشتريات المناسبة
	w إشراك المستخدمين النهائيين في تحديد

التقنيات الالزمة
	w تطوير قائمة الموردين المعتمدين على

أساس التكنولوجيا واالحتياجات المطلوبة
	w التعرف على تجميع معايير اختيار

الموردين
	w تكوين فرق من إدارة المشتريات للسلع

المشتراه، لتقييم وتقديم حلول لعمليات التوريد
	wدراسة حاله

تقييم الموردين:

	wاالستبيان األولي للموردين
	wاإلتبيان المفصل للموردين
	wنظم إدارة الجودة
	wإجراء تقييم المورد
	wدراسات قدرات الموردين
	wشهادات تأهيل الموردين
	wISO شهادة
	wإعداد معايير القبول
	wإشراك المورد خالل عملية المناقصة
	wدراسة حاله

فوائد قياس أداء المورد:
	wتجنب مخاطر سلسلة التوريد وانقطاعها
	wحماية وتحسين سمعة العالمة التجارية
	wتجنب التكاليف وتحقيق وفورات
	wالتعاون مع الموردين
	wتحسين العمليات الداخلية

كيفية قياس أداء الموردين:
	wالجزرة أو العصا؟
	w إعداد األهداف التي تتماشى مع األهداف

العامه للشركة
	wخصائص النظام الجيد لقياس األداء
	wتطوير نظام أداء الموردين
	wمصادر البيانات
	wاألخطاء الشائعة في تسجيل البيانات
	wدراسة حاله

أداء الموردين - تفسري النتاجئ:
	wتقييم الموردين كل على حده
	wتصنيف تصنيف الموردين العاملين
	w نشر النتائج: ما يجب القيام به وما ال يجب

القيام به
	wمكافأة السلوك الجيد
	wتمييز الموردين اإلكفاء
	wمعاقبة السلوك السيئ
	wإجراءات العمل التصحيحية

التحديات يف تقييم أداء الموردين:

	wعدم وجود مقاييس موحدة

	wانعدام الشفافية

	wنماذج األعمال المختلفة

	wعدم تعاون الموردين

	wتدقيقات منحازة / غير صحيحة

كيفية عالج اإلخالل بالعقود:

	wما هي األحداث التي تشكل خرقا للعقود؟

	wأنواع مختلفة من االنتهاكات

	wالعالجات المختلفة المتاحة

	w تحديد مقدار األضرار والغرامات المترتبة

عليه

	wاألضرار العادلة

	wالنزاع القضائي وطرق تسوية النزاعات

	w تحديد الدروس المستفادة من البرنامج

التدريبي وكيفية تطبيقها في الواقع العملي 

للمشاركين



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 :........................)إدارة أداء الموردين: التقييمات والقياس والعالقات ®( 

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.


