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يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

تأهيل الموردين وإدارة األداء 
واالمتثال للعقود 

تقييم وقياس أداء الموردين، إدارة تأهيل الموردين،
متابعة امتثال الموردين للعقد
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التميز التشغيلي للمشتريات  وإدارة العالقات مع الموردين

تأهيل الموردين وإدارة األداء واالمتثال للعقود 

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

المقدمة:

في هذه الدورة  التدريبية "  تأهيل الموردين وإدارة األداء واالمتثال للعقود  " ستتعرف على وصف العالقات المهنية ومناقشة نظام تأهيل الموردين وكيف يمكن تطوير عالقات 

الموردين وتأمين قيمة أكبر، تقييم وقياس أداء الموردين، إدارة تأهيل الموردين، متابعة امتثال الموردين للعقد، وخفض مخاطر سلسلة التوريد. وسوف تمكنك من تحديد هؤالء 

الدورة على مهارات اعداد  المناسبين، وأخيراً سنسلّط الضوء  الموردين  التدخالت الصحيحة مع  لتحديد وتنفيذ  المشاركين باألدوات والنهج  المهمين ولماذا، وتزويد  الموردين 

هيكل برنامج مستدام لتأهيل الموردين ، اعداد قوائم المراجعة وغيرها من وثائق تأهيل الموردين،  كيفية تحديد أفضل مورد محتمل ،  كيفية تقدير التكاليف والوقت المقترنين بتأهيل 

الموردين،  المزالق الشائعة التي يجب تجنبها عند تأهيل الموردين، تطوير مقاييس أداء ذات مغزى ، والتعرف على كيفية استخدام نتائج األداء هذه للتحسين المستمر.

أهداف البرنامج:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wادارة تأهيل الموردين ومتابعة امتثال الموردين للعقود

	wتجزئة قاعدة التوريد وتحديد الموردين المهمين واالستراتيجيين

	wوصف وتطبيق نهج وتدخالت مختلفة للموردين المهمين واالستراتيجيين

	wتقديم مورد جديد - بما في ذلك الموافقة ووضع االتفاقيات التقنية وجمع المعلومات التنظيمية 

	wإنشاء برنامج تدقيق قائم على المخاطر 

	wمراقبة أداء المورد وإدارته  والتعامل مع القضايا والشكاوى 

	wإدارة العالقات مع الموردين الرئيسيين في جميع أنحاء األعمال 

	w دفع االمتثال وإدارة المورد مقابل العقد 

	w وضع نظام لقياس أداء الموردين وتطوير مؤشرات األداء الرئيسية 

	wوصف مبادئ إدارة سلسلة التوريد والنهج الرئيسية 

	wإدارة عالقة استراتيجية مع الموردين 

	wتطوير نهج عمل مشتركة للعالقات االستراتيجية للتعاون في المبادرات الرئيسية 

	wوضع ترتيبات لتأمين االبتكار من قاعدة اإلمداد 

	wاستخدام المهارات األساسية لتحسين نتائج العالقات مع الموردين

	wاتقان المهارات الحديثة في التفاوض الفعال مع الموردين في المجاالت الرئيسية لعمليات الشراء

الفئات المستهدفة:

مدراء إدارات المشتريات والتوريد ورؤساء اقسام المشتريات أخصائيو الشراء وسلسلة التوريد العاملين في إدارة التوريد والمسؤولون عن العالقات مع الموردين باإلضافة إلى 

الموظفين المشاركين في عملية الشراء. ومحترفو المشتريات  وأصحاب المصلحة الرئيسيون الذين يتفاعلون مع الموردين أو يديرونهم بطريقة ما .
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تأهيل الموردين وإدارة األداء واالمتثال للعقود 

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

المحتويات الرئيسية

المشرتيات وإدارة الموردين:

	w.مفهوم وأهمية وتصنيفات الموردين
	wتحديد المواصفات ومتطلباتها
	w.التوافق بين معايير الجودة وتكاليف الشراء
	w.تكنيك التعامل مع الموردين
	w.عملية التفاوض مع الموردبن
	w.طرق وأساليب تقييم الموردين
	w.اإلتجاهات الحديثة فى تأهيل وتقويم الموردين

نظام تأهيل الموردين:

	w. وضع العقود تحت التنفيذ
	wالتقييم الفني للمورد
	wالتقييم المالي للمورد
	wالصفة الرسمية للمورد
	wتقييم أداء الموردين

تقييم الموردين:

	wاالستبيان األولي للموردين
	wاإلستبيان المفصل للموردين
	wنظم إدارة الجودة
	wإجراء تقييم المورد
	wدراسات قدرات الموردين
	wشهادات تأهيل الموردين
	wإعداد معايير القبول
	wإشراك المورد خالل عملية المناقصة

عملية التحقق من فعالية الموردين:

	wالحكمة في إدارة عالقات الموردين
	wمصادر جمع المعلومات
	wوضع الموردين
	wاستبيانات التأهيل
	wتقييم مخاطر الموردين
	wالعالقات المستدامة مع الموردين

إدارة عالقات الموردين وتقسيم قاعدة التوريد :

	w العالقة بين المشتري والمورد 
	w  SRM مقدمة في إدارة عالقات الموردين 
	w تدار الممكنة من عالقة  والقيمة  الرئيسيين  للموردين  نهج  إلى  بحاجة  نحن   لماذا 

بشكل جيد 
	w تجزئة المورد وما يجعل بعض الموردين مهمين أو استراتيجيين 

إدارة أداء الموردين:
	wأهداف أداء الموردين
	wأهداف األداء
	wمبادرات التحسين المستمر
	wاتفاقيات مستوى الخدمة
	w قياس أداء المورد وتطوير مؤشرات األداء الرئيسية 
	w لدفع تحسينات الموردين STPDR عملية 

 إدارة الموردين:
	w إدارة العقود 
	w  إدارة العالقات مع الموردين )على نطاق األعمال( ورسم خرائط واجهة المورد 

 التعامل مع الزناع وحل الزناعات :
	w التعامل مع النزاع وحل النزاعات 
	w إدارة سلسلة التوريد ورسم خرائط سلسلة التوريد 

 العالقات التعاونية االسرتاتيجية:
	w العالقات االستراتيجية وكيفية إدارتها 
	w   خلق العمل المشترك والتعاون 

تطوير حمفظة عالقات الموردين:
	w لماذا نحن بحاجة إلى تقسيم عالقات المورد 
	w تفكيك عناصر عالقات الموردين 
	w التمييز بين عالقات الموردين 
	w تطوير مبادرات مشتركة في مجال التكلفة والقيمة 
	w تحسين أداء الموردين 
	w تحسين قدرة الموردين 
	wوضع خطة عالقة المورد 

 تقسيم عالقات الموردين :
	w قاعدة اإلمدادات بوصفها أحد األصول االستراتيجية 
	w "تحديد الموردين "القالئل الحيويين 
	w استهداف الموردين الجدد والموردين الجانحين 

 تفكيك عنارص عالقات الموردين :
	w توازن القوى بين األطراف 
	w توزيع الحقوق وااللتزامات 
	w البعد الشخصي بين الطرفين 
	w كيف يمكن أن تختلف العالقات عبر هذه األبعاد 

المهارات الشخصية وآداب العالقات مع الموردين:
	wالتواصل الفعال كأساس للنجاح
	wتطبيق مهارات القيادة واإلدارة في العالقات مع الموردين
	wآداب العالقات مع الموردين
	wالتواصل مع الموردين الخارجيين



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

)تأهيل الموردين وإدارة األداء واالمتثال للعقود  ( 
تقييم وقياس أداء املوردين، إدارة تأهيل املوردين، متابعة امتثال املوردين للعقد

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.


