
www.euromatech-me.com
www.euromatech.aeيوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

اإلدارة الفعالة للمشتريات 
والمناقصات وعقود الشراء

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or reproduction
of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against the user.



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

اإلدارة الفعالة للمشتريات
والمناقصات وعقود الشراء

مقدمة:
مسئولية الرشاء تتعدى الحدود الخاصة بتنفيذ عملية الرشاء، فهى تضمن التخطيط ورسم 

السياسة واتخاذ القرارات والبحث والدراسة الختيار املواد ومصادر الرشاء، ومتابعة أمر 

الرشاء لضامن التسليم يف املواعيد املناسبة، ثم ييل ذلك مرحلة إبرام عقد التوريد وهي 

مرحلة هامة ودقيقة ىف حياة العقد حيث يتوقف عىل تلك العملية الحياة املستقبلية 

له، ويتميز عقد التوريد عن غريه من العقود بالعديد من الخصائص واملميزات يتناولها 

الربنامج بالتوضيح، ثم تبدأ بعدها مرحلة تنفيذ العقد وإدارته وتكون مرحلة الرشاء يف 

أغلب األحيان إما مبارشة بالتعاقد املبارش، وإما عن طريق املناقصة، حرصاً عىل اختيار 

املتعاقد األفضل.

أهداف البرنامج التدريبي:
رفع كفاءة العاملني يف مجال إدارة املشرتيات وذلك عن طريق تعريفهم بالطرق �	

الحديثة يف الرشاء وكيفية التعامل مع املوردين.

الدراسة املتعمقة لعملية التفاوض عىل العقود والوثائق املتعلقة بتلك املرحلة�	

دراسة عقود التوريد وكيفية إدارة عمليات العقود وكيفية إبرامها�	

مهارات الرشاء الحديثة وتعريفه بأهمية وظيفة الرشاء للمنظمة�	

اإلملام باألسس القانونية الختيار مصادر الرشاء والتوريد ومهاراته باإلضافة لكيفية �	

الحصول عىل معلومات عن املوردين املحتملني

مهارات تحديد الكمية اإلقتصادية للرشاء والسعر املالئم للرشاء�	

محددة �	 خطوات  اتباع  طريق  عن  وتنفيذها  املناقصات  إدارة  وأساليب  مهارات 

وبشكل متميز ميكن اإلدارات من اختيار املتعاقداألنسب يف عقود التوريد.

إكساب املشاركني مهارات اعداد املناقصات والعطاءات واملواصفات�	

اإلملام بقواعد تقييم العطاءات وتحليل العروض املقدمة لرتسية املناقصة�	

إكتساب أفضل املامرسات العملية يف إدارة املشرتيات والعقود�	

الرشاء �	 وكيفية  الرشاء  وأساليب  للمشرتيات  والتقيم  التخطيط  أسس  التعرف عىل 

ومفاوضات الرشاء.

التعرف عىل املشاكل التي تواجهها إدارة املشرتيات.�	

التعرف عىل أساليب تطوير إدارة املشرتيات�	

التعرف عىل استخدام التكنولوجيا الحديثة والحاسب اآليل يف املشرتيات.�	

تدريبه �	 وكيفية  والتموين  املشرتيات  إدارة  يف  البرشي  العنرص  دور  عىل  التعرف 

وتأهيله وتطويره مبا يتناسب ومستجدات التطور

توجيه اهتامم القيادات اإلدارية العليا نحو فهم ادارة املشرتيات واملخازن واالستفادة �	

منه

تطبيقات عملية�	

محاور الدورة:
التخطيط إلدارة املشرتيات ، والتنسيق مع إدارة املخازن�	

إعداد العطاءات واملناقصات واملامرسات وكراسات العطاءات�	

العطاءات الدولية�	

املشرتيات الدولية�	

كيفية إدارة عمليات الرشاء�	

تخطيط املشرتيات�	

العطاءات الوطنية التنافسية�	

تطوير اساليب الرشاء املهنية ورفع كفاءتها التنظيمية�	

الجوانب القانونية التي يتعني مراعاتها عند إعداد العطاء.�	

دراسة أساليب التعاقد�	

القواعد الدولية للمناقصات والعطاءات�	

	�ICB املناقصات الدولية التنافسية

مناذج العقود القياسية�	

رشوط التجارة الدولية وخطابات االعتامد الضامنة�	

االبداع والتميز يف إدارة املشرتيات والعطاءات�	

الفئات المستهدفة: 
العاملون بإدارات املشرتيات  �	

العاملون بإدارات العقود�	

املختصون بإدارات الشئون اإلدارية�	

املستشارون والباحثون القانونيون باإلدارات القانونية�	

العاملون بإدارات املبيعات وإدارات التسويق�	

املختصون بإدارات املشاري�	
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اإلدارة الفعالة للمشتريات
والمناقصات وعقود الشراء

محتوى البرنامج  التفصيلي:

الوحدة األولى :

اإلدارة المتقدمة للمشرتيات

املفهوم العاملي الجديد وتأثريه عىل نشاط الرشاء�	

إدارة �	 بني  العالقة  اإلدارية  وتقسيامتها  اإلقتصادية  وأبعادها  الرشاء  وظيفة 

املشرتيات واإلدارات األخرى

طرق الرشاء املختلفة�	

الجودة املناسبة واملعايري الدولية ودور إدارة املشرتيات يف تحديد مستوياتها�	

اإلقتصادية للطلب وكيفية حسابها�	

نتخذ قرار الرشاء؟ وكيف نختار مصادر التوريد؟ وكيف نتفاوض معهم ونفاضل �	

بينهم؟

الرشاء ومدى توافقها مع توجهات نظم الجودة واملعايري الدولية�	

أساليب تقييم أداء إدارة املشرتيات�	

وظائف الرشاء يف ظل التوريد عنداإلنتاج�	

سياسات الرشاء املركزية والالمركزية�	

الوحدة الثانية :

أسس ممارسة أعمال الرشاء ) سيااست الرشاء( وفقا للمعايري 
الدولية

باملخططات �	 األعامل  وتنفيذ  والتوريد  والعقود  الرشاء  أعامل  ربط  كيفية 

اإلسرتاتيجية والتكتيكية والتشغيلية للمنظمة

كيفية الوصول إىل الحدود املعيارية الدولية للمخزون من خالل تطبيقات ذات �	

كفاءة وفاعلية لسياسات الرشاء الدويل واملحىل

مامرسة عمليات الرشاء طبقا ألسس الرصيد املخزوىن ومعدالت اإلستهالك�	

املحظورات القانونية املنهي عنها عند مامرسة عمليات الرشاء وتدبري اإلحتياجات�	

والجزاءات �	 الرشاء  بطريقة  والرتخيص  املتعاقد  اختيار  وأسس  وآليات  معايري 

القانونية عىل مخالفة ذلك

الرشاء �	 عمليات  يف  استخدامها  وحاالت  ومضمونها  الشائعة  املصطلحات  أهم 

وإبرام العقود

الوحدة الثالثة :

)PMS( إدارة نظم المعلومات الرشايئ

طبيعة وبناء نظم املعلومات الرشائية�	

متطلبات وفوائد نظم املعلومات الرشائية�	

طرق تطبيق نظم املعلومات الرشائية�	

الوحدة الرابعة :

التخطيط االسرتاتيجي لعمليات الرشاء

إجراءات تخطيط عمليات الرشاء )طبيعة وأهمية تخطيط الرشاء، دور الرشاء يف �	

التخطيط العام للرشكة وتطوير وتنفيذ خطط الرشاء(

الرشاء �	 توقيت  اسرتاتيجيات  االسرتاتيجية،  )مصادر  املشرتيات  اسرتاتيجيات 

بالكمية  الرشاء  اسرتاتيجيات  املناسب،  بالسعر  الرشاء  اسرتاتيجيات  املناسب، 

املناسبة، الرشاء ودورة حياة املنتج، اسرتاتيجيات الكلفة واملخاطر(

الوحدة الخامسة :

ممارسة إدارة المشرتيات

التوريد �	 تقييم مصادر  التوريد وطرق  واختيار مصادر  )تحديد  الرشاء  مصادر 

وكيفية التفاوض والتعامل مع املوردين(

تحليل املواد املشرتاة )تحليل القيمة وتحليل التكلفة والطرق االقتصادية(�	

التفاوض يف الرشاء )إجراءات وأخالقيات التفاوض التنافيس ومامرسة فن التفاوض �	

من حيث االسرتاتيجيات والتكتيكات الرشائية(

املشاكل التطبيقية التي تواجه إدارة الرشاء وخاصة يف التعامل مع املوردين.�	

اسرتاتيجيات حديثة يف التعامل مع املوردين�	

املدرسة اليابانية وادارة املشرتيات واملخازن�	

املدرسة األمريكية وادارة املشرتيات واملخازن�	

تدريبات عملية�	



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

الوحدة السادسة :

العقود و كرااست الرشاء

أنواع العقود�	

أساسيات العقود والبنود الشائعة من الناحية القانونية�	

محتوى وثائق العقد�	

مناذج العقود الدولية�	

صياغة العقود�	

خطابات الضامن والتأمني، واملدفوعات�	

إختيار املورد�	

منظومة العقد�	

العوامل التي تؤثر عىل اإلسرتاتيجية�	

أساليب وإجراءات املناقصات:�	

أغراض املؤسسة�	

توثيق املناقصات�	

ترسية العقد�	

اإلتصاالت واإلجتامعات�	

فهم عمليات الكشف يف مختلف أنواع العقود:�	

فهم عمليات الكشف يف العقود�	

قامئة الفحص الخاصة بوضع برنامج مراجعة العقود�	

تقييم أعامل مراجعة العقود�	

الحوافز والغرامات:�	

الحاجة إىل الحوافز وأهميتها              �	

نوع الحوافز والعناية بها�	

املشاركة ، التوفري�	

املبالغ املحتجرة وضامنات حسن التنفيذ�	

املشورة القانونية�	

إدارة مقاويل الباطن:�	

كتابة وتطوير العقود�	

تطوير مقاويل الباطن ذوي الكفاءة�	

القضايا اإلدارية�	

املطالبات واملنازعات والتفاوض:�	

ملحة عامة والحاجة اىل التفاوض�	

التخطيط واإلعداد�	

الخطوط اإلرشادية�	

مامرسة التفاوض�	

إثارة املطالبة:�	

أسباب املطالبات�	

تعريف املطالبة�	

عقود مببالغ مقطوعة�	

التنازل عن املخاطر�	

تحديد مدى الخطر�	

صنع القرار�	

إدارة املخاطر�	

أساليب تخفيف املخاطر�	

اإللتزام بالجودة يف العقود واملنافسات:�	

أنظمة الجودة يف املناقصات والعقود�	

أساليب ضامن الجودة منذ املرة األوىل ويف كل مرة�	

الجوانب القانونية للعقود:�	

العقود ملزمة من الناحية القانونية�	

الخواص الرئيسية لرقابة العقود بطريقة فعالة�	

نرش الرسالة الخاصة بإعداد املناقصات والعقود�	

التعامل مع تقنيات املطالبة:�	

إنهاء العقد.�	

آليات حل املنازعات.�	

أساليب حساب قيم التعويض تكلفة ومدة�	

خطوات التحكيم�	



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 :........................)اإلدارة الفعالة للمشتريات والمناقصات وعقود الشراء ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


