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المقدمة:
تهدف الدورة وورشة العمل الى مناقشة المفاهيم واالتجاهات المعاصرة في إدارة المشتريات ، دراسة اثر استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تطوير إدارة المشتريات مع 

مناقشة دور إدارة المواد واللوجيستيات في تحسين وتطوير فاعلية إدارة المشتريات ، تحديد دور القوى البشرية في تحسين كفاءة وفاعلية إدارة المشتريات والمخازن .من خالل 

عدة محاور محاور هي : األسس واألساليب المعاصرة إلدارة الشراء من خالل بحث مصادر التوريد وتقييم المورديين وجودة المشتريات وأساليب الرقابة عليها ويتناول المحور 

الثاني تخطيط ورقابة المخزون والتي تتناول االستثمار في المخزون وتخطيط ومراقبة المخزون ومشكالت ومخاطر المخزون .المحور الثالث سيتناول استخدام التكنولوجيا في 

إدارة المشتريات والتى تتناول تطبيقات التقنيات الحديثة في مجاالت الشراء اما المحور الرابع فيتناول القوى البشرية بإدارة المشتريات والمخازن وتوضيح أساليب تدريب وتطوير 

العاملين بالمشتريات واألسس والمعايير الحديثة لقياس أداء العاملين بالمشتريات والمخازن .

ما هي المعلومات التي سأكتسبها؟

بهناية هذه الدورة، ستكون قد اكتسبت القدرات التالية:

	wالتأثير على عملية إعداد االحتياجات والمواصفات

	wتحليل البيئة الحالية للمشتريات في مؤسستك لتحديد خيارات المصادر المناسبة الحتياجاتك

	wإعداد معايير اختيار ذات صلة ومعايير ترسية العقود

	w.تقييم فعالية منهجية إدارة العقود في مؤسستك

النقاط الرئيسية التي تشملها الدورة التدريبية:
	wالمواصفات وأهميتها

	wتحليل الوضع الحالي

	wتحليل السوق مقابل متطلبات أصحاب المصلحة

	wخيارات المصادر وسبل الوصول إلى السوق

	wافضل الممارسات في إدارة المشتريات

	w) PMS ( إدارة نظم المعلومات الشرائية

	wالتخطيط االستراتيجي لعمليات الشراء

	wتخطيط عمليات الشراء واستراتيجيات الشراء

	w،ممارسة إدارة المشتريات: مصادر الشراء، تحليل المواد المشتراة

	wالجودة ودور إدارة الشراء في شراء األجهزة والمعدات الرأسمالية

	wالتفاوض في الشراء

	wمعايير االختيار وترسيه العقود

	wالتنفيذ وإدارة العقود

الفئة المستهدفة:
مدراء ورؤساء األقسام والعاملون في مجال الشراء والمناقصات  والعقود واالستيراد و.
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وظيفة الرشاء : المفهوم,األهمية,التنظيم:

	wأهداف وظيفة الشراء
	w:تنظيم إدارة المشتريات

	wمفهوم تنظيم وظيفة الشراء
	wتبعية إدارة المشتريات
	wعالقة المشتريات باإلدارات األخرى
	wالمركزية والال مركزية فى الشراء
	wالتحليل الثالثى لعناصر المشتريات

نظم الرشاء:

	wنظام الشراء والتخزين
	wM.R.P نظام الشراء طبقا لتخطيط االحتياجات من المواد والمعروف بال
	wJ.I.Tنظام الشراء طبقا للتوريد عند اإلنتاج والمعروف بال

طرق وإجراءات الرشاء:

	wالشراء بالمناقصة العامة
	wالشراء بالممارسة العامة
	wالشراء بالمناقصة المحدودة
	wالشراء بالمناقصة المحلية
	wالشراء باألمر المباشر

الكمية االقتصادية للرشاء:

	wمفهوم الكمية االقتصادية
	wحساب الكمية االقتصادية بطريقة الجدول
	wحساب الكمية االقتصادية بطريقة المعادلة
	w:حساب مستويات التخزين

	wالحد األعلى للمخزون
	wحد الطلب
	wالحد األدنى للمخزون

أختيار مصدر التوريد المناسب:

	wمفهوم مصدر التوريد
	wأهمية إختيار مصدر التوريد المناسب
	wمصادر الحصول على معلومات عن مصادر التوريد
	wأهم العوامل المؤثرة فى أختيار مصدر التوريد
	w:سياسات الشراء من مصادر التوريد

	wسياسة الشراء من مصدر توريد واحد
	wسياسة الشراء من عدة مصادر
	wسياسة الشراء من مورد خارجى
	wسياسة الشراء من مورد محلى
	wحاالت عملية

تأهيل وتقييم الموردين:

	wمفهوم تأهيل الموردين
	wجوانب تأهيل الموردين
	wمفهوم عملية تقييم الموردين
	wأساليب تقييم الموردين
	wحاالت عملية

إدارة المشرتيات طبقا لمواصفات األيزو:

	wمتطلبات المواصفة الدولية فى مجال الشراء
	w:أساليب تحقيق متطلبات المواصفة فى مجال الشراء

	wالتحقق من قدرات الموردين
	wإعداد أوامر التوريد بشكل محدد وواضح ومفهوم
	w االتفاق مع المورد على درجة التأكد من جودة الواردات والخدمات التى

يقدمها
	wاالتفاق مع المورد على أساليب التحقق
	wاالتفاق مع المورد على نظم وإجراءات التعامل
	wسجالت الجودة
	wحالة عملية

التفاوض مع الموردين:

	wماهية التفاوض
	wمفهوم التفاوض
	wحاالت عملية
	wعملية التفاوض
	wموضوعات وأطراف التفاوض داخل المنظمة
	wالتفاوض والمساومة
	wمراحل التفاوض الفعلى

معايري االختيار وترسية العقود:

	wتقييم الموردين
	wالشؤون المالية
	wمعايير الجودة
	wسياسات أخرى
	wمعايير التقييم
	wالمعايير المالية
	wالمعايير الفنية

التنفيذ وإدارة العقود:

	wالتنفيذ
	wإدارة أداء الموّردين
	wتتبع الفوائد
	wأنشطة إدارة العقود

المحتويات الرئيسية 
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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

التــاريــخ :........................)تقنيات إدارة سالسل اإلمداد والشراء االستراتيجي ®( 

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

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

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

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

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: 

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.


