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مقدمة:
مع ظهور الحقبة الرقمية، أصبحت األعمال تستخدم النظم اإللكترونية على نحو متزايد إلدارة سالسل إمدادهما إدارة أكثر كفاءة، ويمكن التكهن بنتائجها، وأكثر شفافية وأماناً. فنظم 

الشراء االلكتروني توفر أحدث المعلومات عن حاجات المشترين. وتسمح هذه النظم بإبرام اتفاقية مع البائع يقوم بمقتضاها بشحن مواد ما آلياً عندما يصل مخزون المشتري إلى 

نقطة منخفضة. وينطبق ذلك على مرحلة طلب تقديم العروض، حيث يستطيع المشترون رصد العروض الواردة قبل اختيار المورد. ويوفر الشراء االلكتروني القدرة على التنبؤ، إذ 

يعرف البائعون ما هو متوقع حدوثه، ويمكنهم استعراض مسار الطلب، وكثيراً ما يفعلون ذلك في الوقت الحقيقي. كما يمكن متابعة وضع السلع أيضاً في الوقت الحقيقي. وسيظهر 

أن المنتج قد تم تسليمه وقبوله، وتجري معالجته للسداد دون أن يطلب البائع أية معلومات عنه من موظفي الحسابات. وعلى هذا النحو تتيسر الشفافية والدقة، وتكون البيانات قد 

تبودلت وجرى تخزينها الكترونياً عوضاً عن طريق المستندات الورقية .

 صمم هذا البرنامج التدريبي بهدف التدرب على كيفية إنشاء نظام للمشتريات اإللكترونية داخل مؤسسة. إذ يناقش المراحل المختلفة لتنفيذ العملية إلى حد عميق. عالوة على ذلك ، 

سوف يتدرب  المشاركون على كيفية التعرف على أدوات وأنظمة الشراء اإللكتروني األفضل لمؤسساتهم وإجراء المعامالت التجارية ، تقدم هذه الدورة  افضل ممارسات عملية 

الشراء االلكتروني ، واالتجاهات في إدارة عملياتها ، والخيارات ، واألدوات المتاحة حالًيا في السوق ، وستستكشف األساليب التكنولوجية في طرق اختيار ااموردبن  والمصادر 

االستراتيجية والتعاقد اإللكتروني من النواحي اإلدارية والقانونية. سيتم أيًضا تضمين عملية الشراء اإللكتروني  خطوة بخطوة لتحديد المصادر والتفاوض عبر اإلنترنت ومناقشة 

نين من طرف   ثالث.  تركز هذه الدورة التدريبية الشاملة على تطوير وإدارة المشتريات اإللكترونية في المنظمة والتي تؤدي إلى إدارة عملية الشراء الكاملة. حول استخدام ممكِّ

أهداف البرنامج:
	w تعلم افضل ممارسات الشراء اإللكتروني وكيفية إدارة عمليات العقود وكيفية إبرامها

	wفهم كيفية تنفيذ نظام الشراء اإللكتروني

	wتعلم كيفية إدارة نظام الشراء اإللكتروني

	wوضع خطط الشراء االستراتيجية

	wاستخدام المشتريات اإللكترونية للخدمات

	wكيفية اختبار أفضل الموردين لعمليات المشتريات

	wاساليب تقييم موردي المشتريات اإللكترونية

	wكيفية إدارة العقود في الشراء اإللكتروني

	wمعرفة كيفية تطبيق أداء المورد السابق الختيار األفضل

	wتطبيق أحدث التقنيات المبتكرة في إدارة المشتريات

الفئات المستهدفة:
	wمدراء المشتريات والمواد وإدارة سلسلة التوريد

	wأخصائيو الشراء والمواد والمخازن  وسلسلة التوريد

	w أخصائيو إدارة المشتريات واإلمداد الذين يرغبون في زيادة معرفتهم حول استخدام أدوات وأنظمة عملية في الشراء إلدارة اإلنفاق ، واالستعانة بمصادر استراتيجية ، وتقييم

الموردين .
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المحتويات الرئيسية

إجراءات المشرتيات التقليدي:
	wوظيفة المشتريات في المنظمة
	wالمصادر االستراتيجية
	wاختيار الموردين والتقييم واألداء
	wمقدمة في المشتريات اإللكترونية
	wما هو المطلوب لتطوير نظام المشتريات اإللكترونية؟

تطوير المشرتيات اإللكرتونية:
	wخطوات تطوير نظام المشتريات اإللكترونية
	wما الذي يمكن أن تقدمه المشتريات اإللكترونية للمنظمة
	wمكونات نظام المشتريات اإللكترونية
	wنظام العمالء الداخلي و الموافقة على الطلبات في نظام الشراء اإللكترونية
	wتطوير نظام إعداد وتقييم التسعير اإللكتروني
	wتقييم نظام االقتباس اإللكتروني

مناذج المشرتيات اإللكرتونية والتفاوض:
	wالمشتريات اإللكترونية في المنظمة
	wأساليب التفاوض لتجنب المواجهة المواجهة
	wتقنيات جديدة في التأثير
	wفهم السلطة في التفاوض
	wالتفاوض نقاط الضغط والتدابير المضادة
	wتمارين التفاوض

إدارة المشرتيات اإللكرتونية:
	wمخاطر المشتريات اإللكترونية وتدفقات العمل
	wعمليات المشتريات اإللكترونية
	wأجهزة وبرمجيات المشتريات اإللكترونية
	wإدارة مستخدم المشتريات اإللكترونية
	wأمن المشتريات اإللكترونية

التحسني التنظيمي من خالل المشرتيات اإللكرتونية:
	wدمج أنظمة المشتريات اإللكترونية في المنظمة
	wقضايا التكامل
	wقانون المشتريات والعقود اإللكترونية
	wالعقود والتوقيعات اإللكترونية
	wتشكيل العقود والتجارة اإللكترونية
	wإجراء التغييرات في المنظمة

خطوات لتصبح من الطراز العالمي:
	wما الذي تفعله إدارات المشتريات ذات المستوى العالمي بشكل مختلف

	wإدارة الفئة و المصادر االستراتيجية

	wمصفوفة كرلجيك

	wالفوز بكفاءات المشتريات

	wبناء حالة تجارية صلبة

تقييم العمليات يف مؤسستك:
	wالفجوة في المشتريات وتحليل القياس

	wاإلنفاق وتحليل الفرص

	wتطوير الخطة اإلستراتيجية إلدارة المشتريات

	wللمشتريات )KPI( تطوير مؤشرات األداء الرئيسية

	wإدارة سلسلة المواد

التحسني المستمر خلريطة الطريق:
	wعوامل التمكين الرئيسية للمشتريات

	wالمشتريات الذكية

	wتسعير المورد و إدارة األسعار

	wاستراتيجيات خفض التكلفة

	wالتحول إلى النظام الرقمي

أاسليب إدارة الموردين:
	wنظام تصنيف الموردين

	wطرق تأهيل المورد

	wمقاييس أداء الموردين

	wإدارة مخاطر المشتريات

	wادارة العقود

حتسني صورة المشرتيات:
	wالمصادر العالمية

	wالذكاء التسويقي

	wإدارة أصحاب المصلحة

	wاألخالق والمسؤولية االجتماعية للشركات

	w الحفاظ على التميز القائم على المهنة
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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:

	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

 )® )CEPP( أخصائي مشتريات إلكترونية معتمد(
Certified E-Procurement Professional

التــاريــخ :........................

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.


