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مقدمة:
تكلفة  تزايد  مع  دورها  تعاظم  وقد  بالمنظمة  اإلدارات  أهم  من  المشتريات  إدارة  تعد 
المدخالت من خامات ومستلزمات وأدوات وأجهزة وارتفاع نسبتها من التكلفة الكلية 
المشتريات وبصفة خاصة  أدارة  في  تميزاً  يتطلب  بما  الخدمة  تقديم  أو  المنتج  إلنتاج 
الموردين  مع  الشرائي  التفاوض  ومهارات  والتوريد  الشراء  عقود  وإدارة  إعداد  في 
للمفاضلة بينهم الختيار أفضلهم . توفر دورة إدارة المشتريات وأساليب تقليل التكلفة، 
لتحسين  الممارسات  افضل  التوريد  وسالسل  العقود  المشتريات  ومديري  لمديري 
لخفض  المعرفة  قاعدة  توفر  فهي  التنظيمية.  األهداف  وتحقيق  التنظيمية  المشتريات 
مع  والتعامل  التوريد  سلسلة  وإدارة  الزمنية،  والجداول  الجودة  وتحسين  التكلفة، 
القضايا القانونية. وسيتمكن المشاركين من تحديد األدوار واألنشطة األساسية والنظم 

واإلجراءات والعمليات والعقود المرتبطة بوظيفة الشراء واإلمداد.

اهداف البرنامج: 
دراسة عقود التوريد وكيفية إدارة عمليات العقود وكيفية إبرامها�	
مهارات الشراء الحديثة وتعريفه بأهمية وظيفة الشراء للمنظمة�	
اإللمام باألسس القانونية الختيار مصادر الشراء والتوريد ومهاراته باإلضافة �	

لكيفية الحصول على معلومات عن الموردين المحتملين
مهارات تحديد الكمية اإلقتصادية للشراء والسعر المالئم للشراء�	
مهارات وأساليب إدارة المناقصات وتنفيذها عن طريق اتباع خطوات محددة �	

وبشكل متميز يمكن اإلدارات من اختيار المتعاقداألنسب في عقود التوريد.
إكساب المشاركين مهارات اعداد المناقصات والعطاءات والمواصفات�	
اإللمام بقواعد تقييم العطاءات وتحليل العروض المقدمة لترسية المناقصة�	
إكتساب أفضل الممارسات العملية في إدارة المشتريات والعقود�	
التعرف على أسس التخطيط والتقيم للمشتريات وأساليب الشراء وكيفية الشراء �	

ومفاوضات الشراء.
التعرف على المشاكل التي تواجهها إدارة المشتريات.�	

مخرجات البرتامج:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تحديد الدور االستراتيجي لقسم المشتريات�	
القيام بتقييم دقيق للموردين�	
وضع استراتيجيات تفاوض فعالة مع جميع الموردين�	
تحديد أهمية تحليل القيمة الشرائية�	
	�)KPIs( تقييم أداء قسم المشتريات باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية المناسبة
تحسين كفاءة قسم المشتريات�	
تنمية مهارات المشاركين علي التحليل الفعال للقيمة بهدف تحقيق الوفورات �	

المرجوه طبقاً لمعيار الكفاءة
تدريب المشاركين علي مهارات إعداد وتقييم العطاءات والبت فيها�	

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة مزيجاً من أدوات التعليم التفاعلية مثل مناقشات الطاولة المستديرة 

وتمارين لعب األدوار ودراسات الحاالت والتمارين الفردية والجماعية.

الفئات المستهدفة:
والتوريد  والعقود  المشتريات  أقسام  وموظفي  مدراء  التدريبية  الدورة  هذه  تستهدف 
والتوريد  الشراء  سالسل  عمليات  إدارة  عن  المسؤولين  الموظفين  وجميع  واالمداد 

ومشرف مشتريات والذين يحتاجون إلى فهم إدارة المشتريات.

المحتويات الرئيسية 

اإلدارة المتقدمة للمشرتيات:

المفهوم العالمي الجديد وتأثيره على نشاط الشراء.�	

وظيفة الشراء وأبعادها اإلقتصادية �	

طرق الشراء المختلفة.�	

الجودة المناسبة والمعايير الدولية ودور إدارة المشتريات في تحديد مستوياتها.�	

نتخذ قرار الشراء؟ وكيف نختار مصادر التوريد؟ وكيف نتفاوض معهم ونفاضل �	

بينهم؟.

الشراء ومدى توافقها مع توجهات نظم الجودة والمعايير الدولية.�	

سياسات الشراء المركزية والالمركزية.�	

ممارسة أعمال الرشاء ) سيااست الرشاء( وفقا للمعايري الدولية:

كيفية ربط أعمال الشراء والعقود والتوريد وتنفيذ األعمال بالمخططات �	
اإلستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية للمنظمة .

كيفية الوصول إلى الحدود المعيارية الدولية للمخزون من خالل تطبيقات ذات �	
كفاءة وفاعلية لسياسات الشراء الدولي والمحلى .

ممارسة عمليات الشراء طبقا ألسس الرصيد المخزونى ومعدالت اإلستهالك .�	
المحظورات القانونية المنهي عنها عند ممارسة عمليات الشراء وتدبير �	

اإلحتياجات.
معايير وآليات وأسس اختيار الموردين والترخيص بطريقة الشراء والجزاءات �	

القانونية على مخالفة ذلك .
أهم المصطلحات الشائعة ومضمونها وحاالت استخدامها في عمليات الشراء �	

وإبرام العقود
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اإلدارة المتقدمة للمشتريات
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اللوجستيات وسلسلة التوريد :
 تعريفات اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد �	
  فهم ديناميكيات سلسلة التوريد �	
 اللوجستيات الدولية والعالمية �	
 مراحل سلسلة التوريد �	
مفهوم اإلدارة واألنشطة اللوجستية�	
عالقات اللوجستيات بأنشطة اإلنتاج والتسويق�	
الدور االستراتيجي للوجستيات.�	

تطوير عمليات الرشاء وتنفيذها :

 تطوير عمليات الشراء:�	
 رسم خرائط لعمليات الشراء �	
 تحديد العمليات االستراتيجية والتشغيلية �	
 إرشادات الشراء والضوابط الداخلية �	
 دمج المبادئ األخالقية �	
 تنفيذ عمليات الشراء:�	
 تطبيق معايير تقييم العطاءات �	
 العمل مع أصحاب المصلحة في مجال المشتريات �	
 تنفيذ عملية إدارة العقود �	
 استخدام مصفوفة قرار الشراء )حسب القيمة �	

وقناة الطلب( 
 توظيف أدوات الشراء والقوالب �	
 تطبيق التكلفة اإلجمالية�	

مهنجية المصادر االسرتاتيجية :
 تقييم مخاطر السوق  �	
تحليل األثر المالي  �	
رسم خرائط تنميط الموردين )حسب الموقع �	

والقيمة والحجم والتحالف االستراتيجي(  
صياغة خطة تنوع الموردين  �	
تحليل الموردين واالستراتيجيات الشرائية�	

 :)PMS( إدارة نظم المعلومات الرشايئ
طبيعة وبناء نظم المعلومات الشرائية�	
متطلبات وفوائد نظم المعلومات الشرائية�	
طرق تطبيق نظم المعلومات الشرائية�	
الوحدة الرابعة: التخطيط االستراتيجي لعمليات �	

الشراء:
إجراءات تخطيط عمليات الشراء )طبيعة وأهمية �	

تخطيط الشراء، دور الشراء في التخطيط العام 
للشركة وتطوير وتنفيذ خطط الشراء(

استراتيجيات المشتريات )مصادر االستراتيجية، �	
استراتيجيات توقيت الشراء المناسب، 
استراتيجيات الشراء بالسعر المناسب، 

استراتيجيات الشراء بالكمية المناسبة، الشراء 
ودورة حياة المنتج، استراتيجيات الكلفة 

والمخاطر(

تكامل الموردين وإدارته :

 تأهيل المورد مسبقا �	
 تصنيف الموردين وترتيبهم �	
 تحديد المخاطر والتخفيف منها �	
 الشراكة مع الموردين �	
 بناء عالقات جيدة مع الموردين �	
 مبادئ واستراتيجيات التفاوض �	
	� )SLAs( إدارة اتفاقيات مستوى الخدمة 
 تعريف تحسين قاعدة الموردين �	

إدارة األداء والتحسني المستمر:

 قياس أداء المورد وتقييمه �	
 إدارة الجودة للمصادر االستراتيجية �	
 السعي لتحقيق التميز العالمي في إدارة اإلمدادات �	
 استمرار تحسين أوامر شراء�	
 مبادرات خفض التكاليف �	
 وضع مؤشرات األداء الرئيسية للمشتريات �	
 تخطيط اإلجراءات للتنفيذ �	

اقتصاديات النقل :

 دور النقل في اللوجستيات �	
 قرارات اإلدارة الرئيسية �	
 أنواع األنماط أو النظام المتعدد الوسائط �	
الشروط التجارية الدولية في النقل والخصوم �	
 الوثائق في النقل �	
 نقل المواد الخطرة �	

إدارة المخزون والمخازن:

أسباب التخزين وأنواعه�	
وظائف التخزين وموقع المخزن ومركزية وال �	

مركزية المخازن
التصنيف والترميز في المخازن وعمليات �	

االستالم والفحص والصرف
نظم تخطيط ومراقبة المخزون�	
قياس كفاءة االستثمار في التخزين ومشكلة تكدس �	

المخزون وأساليب عالجه
المخزون االفتراضي والصفري واالستجابة �	

الفورية

حتضري العقود:

وضع استراتيجية للتعاقد�	

أساليب التعاقد�	

كتابة نطاق العمل�	

ورقة تحليل القرار�	

أساسيات صياغة نطاق العمل�	

تأثيرات ضعف نطاق العمل�	

الشروط واألحكام�	

أنواع العقود�	

تحديد استراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية�	

إجراءات تقديم العطاءات:

دعوة مقدمي العروض المحتملين�	

اجتماع توضيح العطاء�	

أساليب وطرق تقديم العطاءات وتقييمها�	

أعمال الترسية )اإلحالة( على الموردين�	

القواعد المنظمة للعطاءات )الجوانب القانونية�	

استالم العطاءات وفتحها�	

تقرير التوصيات�	

تقييم العطاءات ومنح العقود:

عملية التقييم�	

التقييم األولى للعطاءات�	

التقييم المفصل للعطاءات�	

التقييم التجاري�	

القيمة مقابل المال�	

تكلفه كافة حياة المشروع�	

العطاء االقتصادي األكثر افادة�	

التقييم الفني للعرض�	

بروتوكول التقييم بواسطة تسجيل النقاط�	
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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 :........................)اإلدارة المتقدمة للمشتريات والتموين سلسلة التوريد وعقودها - 10 أيام ®( 

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

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

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

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

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: 

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


