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مقدمة:
يتصل التخطيط بالمستقبل ويعتمد على التنبؤ بظروف المنظمة الداخلية والخارجية واحتماالت التغير في تلك الظروف تمهيداً لالعداد لمواجهة هذه المتغيرات , وتتضمن عملية 
التخطيط للشراء اختيار من بين البدائل لالهداف واالستراتيجيات والسياسات والبرامج واالجراءات الشرائية ويعتمد االختيار من بين البدائل على توفير معلومات عن : احتياجات 

المنظمة وامكانياتها الحالية والمستقبلية وظروف البيئة الشرائية الحالية والمتوقعة بهدف احداث التكامل عند اعداد الخطط الشرائية على مستوى المنظمة .

توفر هذه الدورة التدريبية مقدمة قوية لبعض الجوانب األساسية واألساليب الرئيسية لعملية الشراء. وهي تبدأ بالقاء الضوء على مفاهيم تأسيسية تحدد عمليات الشراء ودورها 
داخل المنظمة. بعد ذلك، تعرض الدورة خطوات عملية الشراء من بدايتها إلى نهايتها، كما تتناول التواصل بين إدارة المشتريات واإلدارات األخرى. تتناول الدورة أيًضا أنواع 
األسواق وحركاتها في إطار استعراض استراتيجية توفير المصادر وأداء الموردين والعالقة، وحول سلسلة التوريد، حيث تستكشف خصائصها ومراحلها ودورة العمليات فيها، 
بينما توضح دور إدارة سلسلة التوريد في تحسين الكفاءة العامة للمنظمة. تتبحر الدورة في هذا المجال، حيث تتناول االتجاهات السائدة في إدارة سلسلة التوريد، وتستكشف عمليات 

التوريد ومسؤوليات اإلدارة الرئيسية، وتمهد الطريق أمام المشاركين إلنشاء سلسلة توريد فعالة وناجحة.

اهداف البرنامج:
	wانواع تخطيط للشراء
	wالتخطيط اإلستراتيجى للمشتريات
	wالتعرف علي دور المشتريات في خفض التكاليف وحسن انتظام العمل في المنظمات
	wتنمية مهارات تنظيم إدارة المشتريات
	wالتعرف علي كيفية تخطيط الشراء
	wالتعرف علي إجراءات وأساليب الشراء
	wتوضيح مصادر التوريد وأساليب المفاضلة بينها
	wأركان الصياغة الدقيقة لعقود الشراء والتوريد
	wالتعرف على مبطالت العقود وتجتب التدليس التجاري
	wتوضيح مصادر التوريد وأساليب المفاضلة بينها
	wتنمية مهارات التفاوض مع الموردين
	wتنمية مهارات التفاوض مع الموردين
	wالترسية والتعاقد

مخرجات البرنامج:
	wاكتساب مهارات التخطيط اإلستراتيجي لعمليات الشراء
	wإدارة عمليات الطلب وتحديد المواصفات ومتطلباتها
	wالتميز في إدارة المشتريات و أساليب اختيار المتعاقدين والموردين
	wتعزيز المهارات الالزمة في إدارة عقود الشراء والتوريد
	wحل المشاكل التي تواجهها إدارة المشتريات
	wقياس اداء إدارة المشتريات

الفئات المستهدفة:
مديرو المشتريات والمخازن  ورؤساء األقسام في القطاع الخاص والعام وممن له عالقة بوظيفة الشراء  واالمداد والخدمات اللوجستية

محاور البرنامج:
	wمقدمة في إدارة المشتريات
	wالتخطيط االستراتيجي لعمليات الشراء والتخزين
	w.)إجراءات تخطيط عمليات الشراء )طبيعة وأهمية تخطيط الشراء, دور الشراء في التخطيط العام للشركة وتطوير وتنفيذ خطط الشراء
	w استراتيجيات المشتريات ) مصادر اإلستراتيجية, استراتيجيات توقيت الشراء المناسب, استراتيجيات الشراء بالسعر المناسب, استراتيجيات الشراء بالكمية المناسبة, الشراء

ودورة حياة المنتج, استراتيجيات الكلفة والمخاطر(
	wتحليل وتقيم المخزون
	wتنظيم المخازن وإجراءات التخزين وسجالت المخازن
	wنظم المعلومات التخزينية
	wاستخدام الحاسوب في الرقابة على المخزون
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الوحدة األولى :

ختطيط وتنظيم اعمال ادارة المشرتيات

مفهوم تخطيط الشراء االستراتيجي واهميته والخطوات المطلوبة 	

المشكالت التي تواجه عملية الشراء ودور ادارة المشتريات في توصيف الجودة 	

تخطيط االحتياجات من المواد MRP - دراسة وتحليل العطاءات 	

تحديد الكمية االقتصادية للشراء باستخدام النموذج التقليدي  	

كيف تحدد الكمية االقتصادية عندما يعرض المورد خصماً ؟ 	

كيف تحدد الكمية االقتصادية في حال ارتفاع متوقع بالسعر ؟ وعدم ارتفاع متوقع  	
بالسعر ؟

كيف تحدد الكمية االقتصادية في حال ثبات الطلب ؟ وفي حالة االصناف القابلة  	
للتلف ؟

الشراء  	 اسباب   – العاجل  الشراء  تقليل  اساليب   : العاجل  الشراء  طلبات  معالجة 
العاجل – القضاء على الشراء العاجل

ادارة المخاطر لضمان توفير االحتياجات 	

الوحدة الثانية :

نظام ختطیط اإلحتیاجات 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 	

الوحدة الثالثة :
عوامل حتدید االسرتاتیجیة الرشائیة

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 	

الوحدة الرابعة :
الرشاء من مصدر التورید 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 	

الوحدة الخامسة :
التفاوض وإدارة عقود الرشاء

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 	



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 :........................)التخطيط االستراتيجي للمشتريات وإدارة عقود الشراء والتوريد ®( 

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.


