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المحتويات الرئيسية 

مقدمة:

ان الهدف العام من الدورة التدريبية تنمية معارف المتدربين فيما يتعلق بالدور الحديث إلدارة المشتريات والعطاءات وأهميتها وأهدافها.وتنمية مهارات وخبرات المشاركين فيما 

يتعلق بأعمال وأنشطة الشراء مثل: إجراءات الشراء، طرق الشراء المختلفة وضوابط استخدام كل طريقة، تحليل وتقييم عروض الشراء.

والتعريف بالسمات األساسية للعقود فى مجال المناقصات من خالل االحكام التى استحدثتها والضوابط التى امكن بها القضاء على الثغرات التى اسفر عنها التطبيق العملى بما يكفل 

فى النهاية ضمان سالمة التطبيق وايجاد التوازن بين التزامات المقاول والجهة االدارية المتعاقدة وتنمية مهارات المشاركين فى التحضير والمباشرة والتنفيذ للمناقصات وإرسائها.

أهداف الدورة :

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تنمية معارف المتدربين فيما يتعلق بالدور الحديث إلدارة المشتريات والمناقصات وأهميتها وأهدافها . 	

تنمية مهارات وخبرات المشاركين فيما يتعلق بأعمال وانشطة الشراء . 	

التعريف بالسمات األساسية للعقود في مجال المناقصات من خالل االحكام التي استحدثتها والضوابط التي أمكن بها القضاء على الثغرات التي أسفر عنها التطبيق العملي بما  	

يكفل في النهاية ضمان سالمة التطبيق وايجاد التوازن بين التزامات المقاول والجهة االدارية .

تنمية مهارات المشاركين في التحضير والمباشرة والتنفيذ للمناقصات وإرسائها . 	

مفهوم وظيفة الرشاء:

تعريف وظيفة الشراء وأهدافها 	

مسئوليات وظيفة الشراء 	

أهمية وظيفة الشراء 	

االتجاهات الفكرية الحديثة في إدارة الشراء 	

االتجاه االقتصادي 	

اتجاه اتخاذ القرارات 	

االتجاه الواقعي او الوظيفي 	

اتجاه النظم 	



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

االتجاهات المتقدمة ألنظمة المشتريات
والمناقصات وادارة عقودها ®

تنظيم وظيفة الرشاء:
التبعية والمستوى التنظيمي لوظيفة الشراء 	
الحجم والشكل التنظيميان الخاصان بوظيفة الشراء 	
سلطات وظيفة الشراء 	
المركزية والالمركزية في وظيفة الشراء 	
التنظيم الداخلي لوظيفة الشراء 	
االفراد العاملين في جهاز الشراء صفاتهم واخالقياتهم 	

سيااست الرشاء:
سياسة الشراء المؤقت او حسب الحاجة 	
سياسة الشراء مقدماً او للتخزين 	
سياسة الشراء لالستخدام الفوري 	
سياسة الشراء ام الصنع 	

دورة الرشاء:
نشأة وإدارك الحاجة 	
توصيف الحاجة 	
تحديد الكمية 	
اصدار طلب الشراء 	
التحقق من توافر االعتمادات 	
اعتماد طلب الشراء 	
دراسة السعر وتحديده 	
فحص الطلب وتحليل السجالت 	
اختيار الموردين واصدار امر التوريد 	
طرق الشراء و أنواعها 	
الخصائص الجوهرية لكل نوع من انواع الشراء 	

اعداد المناقصات:
المناقصة التي يتقدم المتناقص تشمل على امرين 	
تحديد االسعار 	
الشروط  	 عن  الخروج  على  المنطوية  الخاصة  االشتراطات  او  التحفظات  تحديد 

العامة الواردة بكراسة الشروط والمواصفات التي طرحت على اساسها المناقصة
وضع االسعار وكتابتها 	

مرفقات المناقصات:

تقدم المناقصة في مظروفين مظروف فني ومظروف مالي 	

يحتوي المظروف الفني على التأمين االبتدائي وسابقة االعمال 	

يحتوي المظروف المالي على قوائم االسعار وطريقة السداد 	

ماشكل عملية:

اثر االخالل باجراءات المناقصة على اجراءات التعاقد وصحة انعقاد العقد 	

التصرف حيال اثاره مقدم العطاء لالخطاء الكتابية التي يتضمنها 	

المحظورات والمسببات التي تعرض المتناقص لالستبعاد 	

سحب العروض واالثر المترتب على ذلك 	

اشكالية مدى االعتداد بتعديل اسعار المناقصات قبل الموعد المحدد 	

اختيار المورد المناسب:

اهمية اختيار المورد المناسب و مواصفاته 	

مراحل اختيار المورد المناسب 	

تقويم أداء الموردين بعد التعامل معهم 	

دعم العالقات مع الموردين 	

سياسات اختيار الموردين 	

الرشاء بالسعر المناسب:

اهمية السعر المناسب 	

العوامل المؤثرة في تحديد السعر 	

الرشاء يف الوقت المناسب:

اهمية الشراء في الوقت المناسب 	

العوامل المؤثرة في تحديد الوقت المناسب 	
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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 :........................)االتجاهات المتقدمة ألنظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها ®(

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.


