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المحتويات الرئيسية

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

مقدمة:
تعرف وظيفة الشراء على أنها:" الوظيفة المسؤولة عن دورة المواد من الوقت الذي 

يطلب فيه صنف ما  إلى الوقت الذي يتم فيه تسليمه إلى الجهة التي تستعمله"

مرنة  أدوات  إلى  الشركات  تحتاج  متزايد،  بشكل  والمعقدة  الديناميكية  األسواق  في 
اإلستراتيجية  المشتريات  تتبنى مؤسسات  المشتريات.  تحسين عمليات  تُساعدها على 
العقود،  التوريد، والتوريد، وإدارة  إدارة  بين  بشكل متزايد مجموعات متكاملة تجمع 
تتعلق  الدفع  حتى  الشراء  من  العملية  في  مع  إمكانات  االستباقية  المخاطر  وإدارة 

بالمعامالت.

وتحتاج إدارة عمليات الشراء الحديثة الى مجهودات وعرفة من القائمين عليها لذلك 
)CILT(تقدم يوروماتيك برنامج األخصائي المعتمد في إدارة المشتريات

أهداف الدورة:
متكني الماشرك من التمزي يف االىت:

	wوظيفة الشراء المهام والمسؤوليات
	wإدارة سالسل التوريد
	wطرق الشراء والعقود
	wمشاكل عقود الشراء
	wالتفاوض في مجال المشتريات
	wالشراء من الخارج
	wمصطلحات الشراء من الخارج
	wشروط الشراء من الخارج
	wمستندات الشراء وخطابات الضمان

الفئات المستهدفة:
	wمدراء المشتريات
	wمسؤولي الشراء في المؤسسات
	wالقائمين على الشراء من المؤسسات الحكومية والخاصة
	wالقائمين على الشراء من الخارج
	w الى من يرغب في احتراف وظيفة الشراء

طبيعة عملية الرشاء:
	wأهمية وأهداف وظيفة الشراء
	wتنظيم وظيفة الشراء
	wدورة الشراء
	wالمركزية والالمركزية في الشراء
	wطرق الشراء وإدارة المناقصات
	wالجوانب القانونية في الشراء
	wمهارات التفاوض الشرائي
	wإستراتيجيات الشراء

سالسل لتوريد:
	wسلسلة التوريد
	wتطور سلسلة التوريد
	wسلسلة التوريد وسلسلة القيمة وسلسلة الطلب
	wإدارة سلسلة التوريد
	wأهمية وفوائد إدارة سلسلة التوريد
	wالمبادئ السبعة إلدارة سلسلة التوريد

سلسلة التوريد اإللكرتونية:
	w)شبكة المعلومات الدولية ) اإلنترنت
	wالتبادل اإللكترونى للبيانات
	wالبرامج المستخدمة فى إدارة سلسلة التوريد اإللكترونية
	wSupply chain planning   : تخطيط سلسلة التوريد
	w: تخطيط االحتياجات من المواد
	wEnterprise Resource Planning : تخطيط موارد المنشأة
	w: تخطيط االحتياجات من التوزيع
	wSupply chain Executive تنفيذ سلسلة التوريد

الرشوط األاسسية إلدارة سلسلة التوريد:

	wالشروط األساسية إلدارة سالسل التوريد
	wعناصر إدارة سلسلة التوريد
	wالحلول الممكنه إلدارة سلسلة التوريد
	wمحفظة العالقات بين المنظمة والموردين

الرشاء والنقل البحرى) الرشاء من اخلارج(:

	w)Incoterms( تعريف المصطلحات التجارية الدولية
	wأهم المفاهيم المستحدثة فى قواعد المصطلحات التجارية المحلية والدولية
	wالتصنيف الجديد لقواعد المصطلحات التجارية المحلية والدولية
	w11 شرط من شروط الشحن
	wمخاطر الشراء من الخارج بين البائع والمشترى
	wاالعتمادات المستندية
	wخطابات الضمان



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

 )® )CILT( التــاريــخ :........................)األخصائي المعتمد في إدارة المشتريات

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.


