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مقدمة:
 الشراء هو وظيفة حيوية تخلق تأثيرا كبيرا على النتيجة النهائية للمنظمة. من الضروري أن يكون لدى المنظمة فريق مشتريات فعال في العثور على الموردين وتطويرهم وجلب 

الخبرة التي تحظى بتقدير كبير من قبل المنظمة. تطور دور وظيفة الشراء من المعامالت إلى االستراتيجية لتقديم قيمة لألعمال. 

 تهدف هذه الدورة التدريبية "   تقنيات الشراء المتقدمة والمناقصات واختيار الموردين " إلى توفير التوجيه للمشاركين في الوظيفة الرئيسية المتمثلة في الشراء وتوفير التكاليف على 

مستوى اإلدارات. وسيزود المشاركين بفهم لمبادئ عمليات الشراء والمناقصات واختيار الموردين. و كيفية تقييم اإلجراءات وإجراء التغييرات الالزمة على طرق تحسين خدمة 

العمالء مع تقليل الوقت والتكلفة ، والحصول على قيمة مضافة مقابل المال. وأخيرا، سنغطي كيفية إدارة قسم المشتريات بشكل صحيح لتحقيق جميع مؤشرات األداء الرئيسية 

الخاصة به.

 أهداف الدورة:

تعتمدالدورةالتدريبيةالمتقدمةيفجمالالمشرتياتوالمناقصاتواختيارالموردينعىلحتقيقاألهدافالتالية:

 فهم الدور الرئيسي إلدارة المشتريات كأداة لإلدارة االستراتيجية. �	

 كن مشتريا أكثر كفاءة وإنتاجية من خالل تطبيق تقنيات إدارة المشتريات. �	

 تحسين الخدمات التي يقدمها الموردون من خالل مفاوضات وتخطيط أكثر فعالية �	

 فهم الجوانب األخالقية / القانونية للشراء والتزاماته المحتملة. �	

 التعرف على كيفية اختيار الموردين وتأهيلهم. �	

 فهم أفضل الممارسات في عالقات الموردين والتخطيط والتحديد وعملية الشراء وأداء الموردين. �	

 معرفة كيفية تقييم المقترحات باستخدام تحليل األسعار و / أو تحليل التكلفة. �	

 إجراء تقييم دقيق للموردين �	

 تطوير استراتيجيات تفاوض فعالة مع جميع الموردين �	

 تحديد أهمية تحليل القيمة للشراء �	

 تحسين كفاءة وظيفة الشراء �	

 الفئات المستهدفة:
 محترفو إدارة المشتريات والعقود �	

 المهنيين المشاركين في تحديد المواصفات وتقييم أداء الموردين �	

 المهنيون المشاركون في إعداد وتحليل العطاءات �	

 المهنيين الذين لديهم مشاركة في عالقات الموردين �	

 المهنيون الذين ينطوي دورهم على التفاوض مع الوكاالت الخارجية �	

 المنهجية:
 تستند هذه الدورة التدريبية العملية والموجهة نحو النتائج في مجال الشراء المتقدم والمناقصات واختيار الموردين إلى مفهوم تعلم الكبار. وسيتم تقديمه باستخدام مزيج من العروض 

التقديمية التفاعلية ودراسات الحالة وأنشطة المشاركين والتمارين لزيادة تأثير تجربة التعلم إلى أقصى حد. سيكون لدى المندوبين متسع من الوقت للنظر في األفكار وتطبيق 

المهارات التي تمت مناقشتها. ستغطي الندوة الجوانب العملية والنظرية للشراء.  سيتم استخدام تقييمات ما قبل وبعد الدورة التدريبية لقياس فعالية هذا التدريب. 
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المحتويات الرئيسية 

الوظيفةاالسرتاتيجيةللرشاء:

 ربط وظيفة الشراء باالستراتيجية التنظيمية �	
إنشاء بيان مهمة الشراء �	
تحقيق التوازن بين الجودة والخدمة والسعر �	
األشياء التي يجب أن تسعى إليها المشتريات �	
أهمية الشراء الفعال �	
فهم استراتيجية الشراء �	
الخطوات الخمس لعملية الشراء�	

تقييمالموردينوالتفاوضمعهم:

 التفاوض مع الموردين �	
السلطة في التفاوض �	
التخطيط للتفاوض �	
تحقيق االتفاقيات الصحيحة مع الموردين �	
العوامل المستخدمة لتقييم الموردين على األداء الكلي �	
طرق تعزيز العالقات الجيدة مع الموردين �	
إنشاء موردين كشركاء جيدين �	
اختيار الموردين المناسبين �	

حتليلالقيمة:

 كيف تبدو المواصفات الجيدة للسلع والخدمات �	
تحديد االحتياجات والرغبات - ضروري مقابل "جميل أن يكون لديك" �	
من يحتاج إلى تطوير المواصفات والمساهمة فيها؟ �	
أسئلة مهمة يجب طرحها عند تطوير المواصفات �	
تحسين إنتاجية الشراء �	
إضافة قيمة كمدير مشتريات �	

إدارةوتقييمأداءالقسم:

 المركزية مقابل الالمركزية �	
أسباب تقييم أداء اإلدارات )على المستوى الكلي( �	
إدارة المشترين اآلخرين �	
مؤشرات األداء الرئيسية )KPIs( للمشتريات �	

حتسنيالكفاءةالرشائية:

 اإلدارة الداخلية ألصحاب المصلحة �	
إجراء الدراسات االستقصائية الصحيحة لتحسين األداء �	
كفاءة التواصل الداخلي والخارجي �	
السلوك األخالقي مع الموردين والمستخدمين النهائيين �	
السلوك األخالقي داخل القسم �	
سياسات وإجراءات الشراء �	

تطويراسرتاتيجيةالرشاء:

 كيفية الوصول إلى العميل الداخلي �	
تطوير اتفاقيات الشراء �	
أهمية المشاركة في وضع المواصفات �	
منهجية اختيار الموردين �	
معايير التأهل المسبق للموردين �	
دمج عملية اختيار الموردين �	
تحديد حاجتك وقيمتك مقابل السوق �	
	� ISO 9000 دور

اختيارالموردالمناسبوتقييماألداء:

 تكييف المورد لتلبية االحتياجات الخاصة بك �	
نهج التكلفة اإلجمالية للشراء �	
تحليل التكلفة �	
تحليل القيمة �	
التكاليف الخفية �	
تكاليف دورة الحياة �	
استخدام مؤشرات األسعار �	
تقييم األداء �	

تقديمالعطاءاتوحتليلها:

 احتياجات العملية �	
أنواع المناقصات �	
التجارة اإللكترونية / المزادات اإللكترونية �	
تقييم عرض السعر بموضوعية �	
شروط وأحكام العقد �	
بنود العقد القياسية �	
طرق الدفع �	
التعجيل باالتفاق �	
ماذا لو فشل العقد في التسليم - القضايا القانونية �	

التفاوضعىلالعقدوإعدادخطةعمللتحسنيالمشرتيات:

 تعريف التفاوض �	
ثالثا - العقبات التي تعترض التفاوض الفعال �	
أنماط مختلفة من التفاوض �	
أدوات العملية �	
مراحل التفاوض �	
ما يجب القيام به وما ال يجب القيام به �	
التركيز على أربعة مجاالت رئيسية لألداء على مستوى عالمي �	
تقييم فجوات األداء �	



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 :........................) تقنيات الشراء المتقدمة والمناقصات واختيار الموردين ®(

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 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.


