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مقدمة:
يحرص هذا البرنامج التدريبي " تخطيط وتنظيم وادارة عمليات المشتريات واللوجستيات " القائم على احدث المعايير والممارسات على تمكين المشاركين مما يلي: وضع مجموعة 

العمليات  تحسين  واألدوار،  واللوجستيات  المشتريات  عمليات  تنظيم  األسطول،  وإدارة  والمخزون  والتخزين  والمستودعات  الموردين  مع  للعمل  الرئيسية  واإلجراءات  النظم 

المالية والقانونية والتوزيع )توفير التكاليف والموارد والوقت والمجهود(، تعزيز المساءلة والشفافية في اختيار الموردين والتعاقد معهم الحد من مخاطر المسؤولية واالحتيال 

والفساد وتحسين الصالحية،  تطبيق العمليات ذات الصلة بالموارد البشرية والبرامج الفنية. وتركز الدورة على كيفية أداء اإلجراءات والعمليات التنظيمية في مجال المشتريات 

واللوجستيات، بما في ذلك التفاوض والتخطيط وإدارة المخاطر وتحليل البيانات، ودور ونطاق الشراء، والنظم واإلجراءات في الشراء، والعمل مع الموردين، والجوانب القانونية 

للشراء مثل التعاقد.  ومن ناحية أخرى، تشمل األساليب التعليمية التعلم التشاركي حيث يشارك المرشحون في أنشطة البرنامج من خالل دراسات الحالة والعروض والمناقشات 

الجماعية.  

اهداف البرنامج:

 حبلول هناية الدورة، جيب أن يكون  الماشركني قادرين عىل:

	wشرح  عملية الشراء واللوجستيات

	wتحديد دور المشتريات وسلسلة التوريد المهنية

	wمناقشة وظائف  المشتريات والتوريد

	w سرد مبادئ الشراء والتوريد وأفضل الممارسات

	w وضع محفظة من وثائق المشتريات والتوريد 

	w تحديد ووصف المشتريات والتوريد أصحاب المصلحة 

	w وصف عالقات الشراء والتوريد 

	wوصف بيئات  المشتريات والتوريد 

	wشرح عمليات التوريد والمشتريات ومعايير  الجودة

	wرسم وشرح المشتريات والتوريد

	wتصميم  عمليات الجرد  واللوجستيات ونظم الرقابة الداخلية

	wشرح السياقات المختلفة للمشتريات والتوريد واالتجاهات  العالمية

	w إعطاء جوانب المصادر في المشتريات والتوريد

	w عرض مراحل إدارة العقود والعالقات في المشتريات والتوريد 

	wشرح القضايا القانونية في خلق االتفاقيات  التجارية 

	wمناقشة نظريات التنظيم واإلدارة ن المشتريات والعرض

	wإظهار استراتيجيات إلدارة المخاطر في سالسل التوريد

	wشرح نظريات القيادة ونماذج ن المشتريات والعرض

	wاعداد الخطط االستراتيجية  لوظيفة سلسلة اإلمداد

	wدمج سلسلة  التوريد ونظم المعلومات والمشتريات والسيطرة

	wشرح استراتيجية الشراء العالمية: وضع المفاهيم والقياس

الفئات المستهدفة:
للمتخصصين العاملين في أي مستوى من مجاالت العمل في مجال اللوجستيات والمشتريات والتخزين وإدارة األسطول  في القطاعين الحكومي والخاص.
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المحتويات الرئيسية 
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المشرتيات واإلمدادات – نظرة عامة :

	wتعريف المصطلحات  الرئيسية حول المشتريات والتوريد 
	w دور محترفي المشتريات واإلمدادات

مهام     المشرتيات واإلمدادات:

	w وظائف التشغيل الرئيسية داخل المنظمات
	wاألدوار الرئيسية للمشتريات واإلمدادات
	wاالضطالع بدور رئيسي في مجال المشتريات واإلمدادات
	wاإلجراءات  الرئيسية في مجال المشتريات واإلمداد
	w  االقتصادية القطاعات  واإلمدادات  المشتريات  مجال  في  الرئيسية  اإلجراءات 

الرئيسية
	wالطلب والعرض  وتأثير عوامل  السوق
	wفهم مبادئ  الشراء
	wاختيار المورد  الصحيح
	w.التفاوض الفعال في الشراء  والتوريد
	w بيئة األعمال للشراء والتوريد

عمليات    اإلمداد والمشرتيات:

	wتحليل العرض واستراتيجية   الشراء
	w إعداد وإدارة العقود
	wاللوجستيات  الدولية. قياس األداء في الشراء والعرض
	w عملية الشراء والتوريد
	wالجوانب الفنية واإلدارية والقانونية للمشتريات واإلمدادات 
	wفائدة الشراء الفعال
	w مكونات سلسلة التوريد

وثائق المشرتيات والتوريد :

	w األنواع الرئيسية للعقود
	w ترتيبات التسعير 
	w الوثائق التعاقدية 
	wالمعلومات من اإلنترنت 
	wالمعلومات المالية عن العمالء  والموردين
	wإدارة المشتريات واإلمدادات؛ وضع الهياكل  في مكانها 
	wوضع استراتيجية للمشتريات
	w التقليل من المخاطر وعواقبها 
	wالسلوك  األخالقي في وظيفة الشراء 
	wإدارة   ما قبل التعاقد  وبعد التعاقد
	wاإلمدادات المباشرة  وغير المباشرة
	w تكلفة المخزونات القابضة  وتقنيات لترتيب المخزونات
	wتسريع اإلمدادات  واالتصال  الفعال 

اجلهات المعنية بالمشرتيات والتوريد :

	wأصحاب المصلحة في  المشتريات واإلمدادات

	w العالقات الداخلية للمشتريات والتوريد

	w  التضارب في  عمل المشتريات واإلمدادات 

	wنهج تسوية  المنازعات

بيئات     المشرتيات واإلمدادات:

	w المشتريات في القطاعين العام والخاص

	w أنواع األسواق التنافسية

	w: البيئة الخارجية للمشتريات

	w العوامل االقتصادية 

	w العوامل القانونية  

	w عوامل البيئة 

	w العوامل االجتماعية واألخالقية 

	w العوامل التكنولوجية 

عمليات    المشرتيات واإلمدادات:

	wلحصول على اإلمدادات

	w  تحقيق جودة المستلزمات

	wتحديد احتياجات  الشراء

	w إنشاء مواصفات  المشتريات

	w مصادر واختيار الموردين 

	w تقنيات اإلنترنت في المشتريات 



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 :........................)تخطيط وتنظيم وادارة عمليات المشتريات واللوجستيات ®( 

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.


