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مقدمة:

تساهم إدارة المشتريات والعقود في تنفيذ اختصاصات الموارد المؤسسية من خالل التأكد من كفاءة وفاعلية عمليات الشراء ومن أن الخدمات يتم تقديمها وفقااللتزامات التعاقدية،  
ويُعنى قسم المشتريات والعقود بالمسؤوليات التالية: ضمان التطبيق األمثل لسياسات وإجراءات المشتريات في الهيئة العامة للطيران المدني،  إدارة عمليات الشراء لجميع السلع 
والخدمات، إدارة عملية إدارة العطاءات لجميع السلع والخدمات،  إدارة العقود مع الموردين، إدارة ملفات وعالقات الموردين، القيام بجميع األنشطة والمهام اإلدارية والقانونية 

المتعلقة بإعداد وإدارة العقود، واختيار الموردين.

تستكشف هذه الدورة " التعاقدات وادارة المشتريات - المستوى المتقدم" وتناقش احدث وافضل ممارسات ومنهجيات إدارة المشتريات والعقود، اعداد المواصفات وطرح العطاءات 
والمناقصات،  كيفية اختيار واستخدام أساليب التفاوض وتقييم الموّردين ، إعداد مسودة العقد وتحسين وتعديل العناصر التعاقدية، إدارة عالقات الموردين، وادرة سالسل االمداد 
والتوريد والعقود اللوجسنية ، مهارات التفاوض وإبرام العقـود وإتمـام الصفقات، وإدارة عمليات الدعم اللوجستي، النقل، التخزين والعقود. كما تتناول الدورة التدريبية التقنيات 
المبتكرة في إجراء التحسينات المستمرة على قسم المشتريات. وستغطي الدورة أيضاً كيفية إدارة قسم المشتريات بشكل صحيح لتحقيق جميع مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة به.  

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	w. تطبيق أحدث التقنيات المبتكرة في إدارة المشتريات والتعاقدات
	w.التنسيق مع اإلدارات للتعرف على احتياجات الشراء والتعاقدات
	w. اختيار أفضل الموردين لعمليات المشتريات
	w. استخدام تقنيات التفاوض المناسبة مع الموّردين
	w. فهم أنواع العقود وكيفية إدارتها
	w. إعداد العقد وتحسين وتعديل العناصر التعاقدية بالتنسيق مع الموردين
	wترسية العقود على مزودي الخدمة الذين تم اختيارهم والتأكد من التزامهم باألحكام والشروط القياسية
	w..اتقان تسوية النزاعات والشكاوى مع مزودي الخدمة عند الحاجة
	w.المشاركة في اللجان المتعلقة بالشراء والتعاقدات أو أي أعمال أخرى متعلقة
	w. تقييم األداء الشامل لقسم إدارة المشتريات

الفئات المستهدفة:

األفراد العاملون بوظيفة مسؤول مشتريات ومشرف مشتريات ومدراء المشتريات والعقود والمدراء اآلخرين الذين يحتاجون إلى فهم إدارة المشتريات والعقود.

المحتويات الرئيسية 

دور إدارة المشرتيات:

	wتحليل القيمة الكلية
	wربط عمليات المشتريات باالستراتيجية المؤسسية
	wاإلنتاجية القصوى للمشتريات
	wالشراء الصحيح للمواد
	wالشراء الصحيح للخدمات
	wالشراء الصحيح للمعدات األساسية
	wتسريع إنتاج المنتج األخير
	wربط عملية الشراء بعمليات سالسل التوريد األخرى
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التفاوض مع الموّردين:
	wصفات المفاِوض الناجح
	wاستراتيجيات التخطيط الصحيحة
	wإعداد قائمة األسئلة الصحيحة
	wما يجب فعله قبل التفاوض
	wما يجب فعله أثناء التفاوض
	wما يجب فعله بعد التفاوض
	wالوقت الصحيح للتفاوض مع الموّردين
	wعدد الموّردين الذين يجب التفاوض معهم
	wاختيار الموّرد الصحيح

 أدوار وفوائد المشرتيات والتوريد :
	w األدوار والمسؤوليات النموذجية 
	w ماذا يفعل المشترون؟ 
	w المشتريات والربحية 

 عملية المصادر :
	w تحديد االحتياجات 
	w مرحلة المصادر 
	w منح العقد 
	w توثيق العقود 
	wمرحلة ما بعد المنح 
	w مراحل ما قبل المنح وما بعدها 

 إدارة المناقصات والعطاءات :
	w فهم عملية إدارة العطاءات 
	w إدارة المعرفة لكتاب العطاءات 
	w أساسيات إدارة العطاءات 
	w العمل على وقت تقديم العطاءات 
	w مستند العطاء 
	w أقسام هامة في مستند العطاء 
	w كيفية جعل عرض أسعارك يبرز 
	w كتابة استجابة مناقصة ناجحة 
	wالتحقق من عرض مناقصة وتقديمه 

المناقصات يف مرحلة االعداد:
	wمعايير تمييز عقود االدارة، ووسائل االدارة في التعاقد
	wاالعداد للمناقصات، وضوابط كراسات الشروط والمواصفات
	wإجراءات اعالن المناقصة
	wالتأمين أو الضمان االبتدائي والنهائي وقواعده
	wISSUE OF TENDER DOCUMENTS إصدار مستندات الطرح

إدارة عقود المناقصات يف مرحلة الرتسية:
	wلجان فحص العطاءات وتحليل وتقييم العروض: تشكيلها وإجراءات عملها
	wتقييم العطاءات واستبعادها
	wAward of Contract اعتماد قرار الترسية ونظام الـ
	wالجزاءات التي يجوز لإلدارة اتخاذها في مواجهة المتعاقد المخل
	wقواعد تنازل المتعاقد عن العقد
	w) Joint Venture تدريب عملي على مشكالت ادارة عقود المناقصات )التعامل مع

 
 االتفاق التعاقدي للتوريد:

	w المشتريات لمرة واحدة 
	w العرض الدائم 
	wطلب ملحقات 
	w عقود الشطب 
	w االتفاقات اإلطارية 
	w عقود الخدمات 
	w التوظيف والتأجير 

 أاسس أداء العقد :
	w عناصر اتفاق تجاري ملزم 
	w شروط العقد 
	w الشروط الصريحة والضمنية 
	w الشروط الصريحة المتعلقة بأداء العقد 

 إدارة  أداء العقد:
	w أداء العقد وعدم أدائه 
	w شروط العقد الحيوية وغير الحيوية 
	w تحديد عدم المطابقة 
	w سبل االنتصاف من اإلخالل بالعقد 
	w تحديد المسؤولية 
	w إنهاء العقد 

 تقييم المخاطر التعاقدية :
	w المخاطر التي تؤثر على العالقات 
	w المخاطر الداخلية والخارجية 
	w المخاطر القانونية والقائمة على األداء 
	w مخاطر السمعة والعالقات 
	w مخاطر المعلومات 
	w تقييم المخاطر التعاقدية 

 إدارة العقود :
	w عملية إدارة العقود 
	w تخطيط وإدارة إدارة العقود 
	w مسؤوليات مدير العقود 
	w إدارة العقود 



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 :........................)التعاقدات وادارة المشتريات - المستوى المتقدم( 

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.


