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يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

التميز التشغيلي للمشتريات
وإدارة المصادر االستراتيجية والموردين

الجوانب الرئيسية للمشتريات والمصادر العالمية،
وادارة أصحاب المصلحة والموردين
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التميز التشغيلي للمشتريات
وإدارة المصادر االستراتيجية والموردين ®

المحتويات الرئيسية

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
 تم تصميم هذه الدورة " التميز التشغيلي للمشتريات وإدارة المصادر االستراتيجية والموردين" المكثفة والعملية. لتزويد المشاركين بمهارات و كفاءات متميزة  إلدارة المشتريات 
والمصادر االستراتيجية ، وإلدارة الموردين،  وكيفية اختيار الموردين وتقييمهم، وتنفيذ العقود المناسبة، وكيفية تخفيف المخاطر،  وكيفية التفريق بين فئات الموردين المختلفة 
مع المصادر االستراتيجية، وكيفية رفع مستوى أداء الشركة مع المصادر االستراتيجية، وتفهم مختلف األدوات والتقنيات لتقييم أسواق التوريد،  وستغطي الدورة ايضا موضوع 
التفاوض الهام جدا.  تهدف هذه الدورة وورشة العمل إلى تزويد المشاركين بمجموعة من األدوات والتقنيات واألساليب التي تمكن ممارسي المشتريات من أجل إدارة المصادر 

االستراتيجية والموردين بطريقة تخلق قيمة لمؤسستهم. 

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

معرفة الدور الهام في التميز التشغيلي للمشتريات�	

تقييم األداء الشامل لقسم إدارة المشتريات�	

كيف تختار أفضل المصادر العالمية لعمليات المشتريات �	

كيفية اختيار الموردين وتقييمهم، وتنفيذ العقود المناسبة�	

التفريق بين فئات الموردين المختلفة مع المصادر االستراتيجية  �	

استخدام تقنيات التفاوض المناسبة مع الموّردين�	

تطبيق أحدث التقنيات المبتكرة في إدارة المشتريات�	

التعرف على األساليب الحديثة فى تخطيط وتنفيذ سالسل اإلمداد المستدامة�	

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة التدريبية عدداً من منهجيات التدريب التفاعلية والمحاكاة مثل دراسة الحاالت والتمارين الفردية والجماعية واالستبيانات

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

مقدمة يف الرشاء:

ما هو الشراء�	
تطور الشراء�	
أنواع المشتريات�	
فهم وظائف الشراء�	
دورة الشراء�	
 المركزية و الالمركزية في عملية الشراء�	

التجارة اإللكرتونية:

فهم سلسلة قيمة المشتريات اإللكترونية�	
أدوات الشراء اإللكتروني�	
تطور نماذج الشراء اإللكتروني�	
الفوائد والعيوب�	
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التميز التشغيلي للمشتريات
وإدارة المصادر االستراتيجية والموردين   ®

ختطيط الطلب والتنبؤ:

أنظمة الطلب المستقلة والغير المستقلة�	
	�ERP و MRP-II و MRP
تخطيط الطلب�	
أنماط الطلب – مكونات عشوائية واتجاهية وموسمية�	
 تقنيات التنبؤ النوعي والكمي�	
دقة نماذج التنبؤ�	

المصادر وإدارة الموردين:

من هو المورد�	
عملية التوريد�	
أنواع مصادر التوريد�	
تحليل ظروف السوق�	
إجراء تحليل مقابل شراء�	
أنواع التأجير�	
االستثناءات�	

المشرتيات المستدامة:

ما هي المشتريات الخضراء�	
النطاق والفوائد المحتملة للمشتريات الخضراء�	
تنفيذ سياسة المشتريات الخضراء�	
إنشاء برنامج المشتريات الخضراء�	
مناهج تنفيذ المشتريات المستدامة�	

تقييمات الموردين:

تقييمات الموردين�	
موافقات المورد�	
طرق التقييم �	

المشرتيات العالمية:

فائدة المشتريات الدولية�	
مصادر المعلومات للموردين في الخارج�	
التغلب على تحديات المصادر العالمية�	
التكلفة الحقيقية للشراء العالمي�	
عوامل النجاح�	

المفاوضات:

نهج التفاوض�	
محتوى التفاوض�	
عوامل التفاوض�	
عملية التفاوض�	
التفاوض في العالقات�	

التمزي يف سلسلة التوريد:

المفاهيم األساسية للجودة�	
تكلفة الجودة كايزن و 5 إس�	
ستة سيجما�	

ادارة المخاطر يف سلسلة التوريد:

آثار اضطراب سلسلة التوريد�	
المخاطر المرتبطة بسلسلة التوريد�	
تصنيف المخاطر�	
تقييم المخاطر�	
إدارة المخاطر�	

االستدامة يف سلسلة التوريد:

مفهوم االستدامة�	
فهم الخط السفلي الثالثي�	
سلسلة التوريد الخضراء�	
اهمية اللوجستيات في سلسلة التوريد�	
سلسلة التوريد المستدامة�	

التمزي يف سلسلة التوريد:

المفاهيم األساسية للجودة�	
تكلفة الجودة كايزن و 5 إس�	
ستة سيجما�	

اسرتاتيجيات التخزين:

تصميم وتخطيط المستودعات�	
آلة لمناولة المواد�	
وظائف المستودعات�	
التوحيد�	
مراكز التوزيع ورسو السفن�	
األتمتة في التخزين�	

ادارة المخزون:

أساسيات إدارة المخزون�	
أنواع الجرد�	
التكاليف المرتبطة بالمخزون�	
	�)EOQ( كمية األمر االقتصادي
تقنيات مراقبة المخزون االنتقائي مثل ABC و VED و FSN إلخ�	
تقنيات احتساب تكلفة المخزون – FIFO ، LIFO ، المتوسط   المرجح ، إلخ�	

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
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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

)التميز التشغيلي للمشتريات وإدارة المصادر االستراتيجية والموردين ®(
الجوانب الرئيسية للمشتريات والمصادر العالمية،وادارة أصحاب المصلحة والموردين

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.


