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إدارة المشتريات والعطاءات والمفاوضات مع الموردين

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

مقدمة:
الذي يزيد من نسبة  المستوى  الى  المشتريات  إدارة  العملية  التي يمكن من خاللها تطوير كفاءة  العلمية والممارسات  البرنامج اطارا نظريا وتطبيقيا شامال لألساليب  يقدم هذا 
مساهمتها في تحقيق األهداف التي تسعى اليها اإلدارة في جميع منشآت االعمال المعاصرة. سيزود هذا البرنامج العاملين بمجال المشتريات بمهارات التفاوض واإلدارة الضرورية 
أجل الوصول إلى أحكام مرغوبة عند التعاقد مع المورديين ، يهدَف هذا البرنامج " إدارة المشتريات والتفاوض الشرائي وتقييم أداء الموردين "  إلى تزويد المشاركين نظره 
عامه بإدارة المشتريات وعن دورة المشتريات وتقييم الشراء والعالقات مع الموردين والتفاوض لتطبيقها بأماكن عملهم بكفاءة واقتدار. وذلك من خالل عدة محاور منها؛ ادارة 
المشتريات، ومحور العالقات مع الموردين و تعريف المورد وكيفية زيادة فعالية العالقات بين المنظمة والموردين، واختيار مصادر الشراء والعوامل المؤثرة في اختيار الموردين، 

من ثم شرح محور ادارة التفاوض وتعريف وذكر صفات المفاوض وخطوات االعداد للتفاوض واستراتيجيات التفاوض، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wفهم أهمية التخطيط في المفاوضات الناجحة؛
	wتحديد النهج المختلفة في المفاوضات؛
	wفهم معايير األخالق في المفاوضات؛
	wالقدرة على تحديد أساليب التفاوض المشتركة والتدابير المضادة؛
	wوضع استراتيجيات تفاوض فعالة مع جميع الموردين
	wالقيام بتقييم دقيق للموردين
	wتحديد أهمية تحليل القيمة الشرائية
	w)KPIs( تقييم أداء قسم المشتريات باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية المناسبة
	wتحسين الكفاءة  والجدارة في التعاقد وإدارة العقود

الفئات المستهدفة:
األفراد العاملون بوظيفة مسؤول مشتريات أول ومشرف مشتريات ومدراء المشتريات والمدراء اآلخرين الذين يحتاجون إلى فهم إدارة المشتريات.

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة مزيجاً من أدوات التعليم التفاعلية مثل مناقشات الطاولة المستديرة وتمارين لعب األدوار ودراسات الحاالت والتمارين الفردية والجماعية.

المحتويات الرئيسية 

الوظيفة االسرتاتيجية لقسم المشرتيات:

	wحلقة الوصل بين وظيفة قسم المشتريات مع استراتيجية المؤسسة

	wمطابقة رسالة قسم المشتريات مع رسالة المؤسسة

	wكتابة أهداف قسم المشتريات

	wموازنة الجودة والخدمة والسعر

	wأمور يجب على قسم المشتريات أن يسعى إليها

	wمدير المشتريات التقليدي

	wمدير المشتريات االستراتيجي
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إدارة المشتريات والعطاءات والمفاوضات مع الموردين

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

تقييم الموردين والتفاوض الرشايئ:

	wالتفاوض الشرائي مع الموردين

	wالسلطة في التفاوض

	wالتخطيط للتفاوض

	wنقاط القوة الثالثة عشرة في التفاوض

	wالوصول إلى االتفاقيات المناسبة مع الموردين

	wالعوامل المستخدمة لتقييم األداء الكلي للموردين

	wطرق تعزيز العالقات مع المورد الجيد

	wالموردون كشركاء جيدين

	wاختيار الموردين المناسبين

اإلدارة اللوجستية:

	wتعريف باإلدارة اللوجستية وأهميتها

	wمهام اإلدارة اللوجستية على مستوى المنظمة

	wالتغيرات في بيئة األعمال اللوجستية

	wاألنشطة اللوجستية  و أنواعها

إدارة المشرتيات و المخزون:

	w)قرار الشراء و صياغة أوامر الشراء) محلي , خارجي

	wأهداف قرار الشراء و سياساته

	wاختيار و تقييم الموردين

	wاالعتمادات المستندية و شروط التجارة الدولية للشراء الخارجي

	wأهمية المخزون

	wتكلفة المخزون

	wأنواع المخزون

	wمحددات اختيار موقع المستودعات

	wدور اإلدارة اللوجستية في الرقابة على المخزون

	wمحددات مخزون األمان و تحديد نقطة إعادة الطلب

	wالموردون جزء من الرقابة على المخزون

سالسل اإلمداد:
	wمفهوم إدارة سلسلة االمداد
	wالمخزون الصفري والمخزون االفتراضي
	wاالستجابة الفورية
	wالكمية االقتصادية للطلب
	wسالسل اإلمداد كشبكة توريد عالمية
	wالقدرة على التغيير
	wتحليل تكاليف النشاط اللوجستي
	wاإلدارة اللوجستية من خالل طرف ثالث
	wادارة اللوجستيات واالمداد
	wمتابعة أنظمة الشحن، النقل والتخزين
	wتاكيد الجودة في الوثائق والتوثيق
	wالتعامل مع الموردين ومستوى الخدمة

تشكيل وكتابة العقود:
	w تشكيل عقد
	w العنصر الرئيسي للعقد 
	w شروط وأحكام العقد 
	w دمج الوثائق حسب المرجع 
	w شكل االتفاق 
	w مبادئ التفاوض على العقود 

بنود العقد الرئيسية: 
	w االلتزام بتسليم / أداء
	w االمتثال للقانون/تغيير القانون 
	w التعويضات والتأمين 
	w أطراف ثالثة 
	wالمسؤولية في اإلهمال 

 الوثيقة والمفاوضات: 
	w خطابات نوايا
	w سندات البنوك والتأمين 
	w اتفاقات التحالف/الشركاء 
	w مفاوضات المؤهالت العقد و التعديالت 

التفاوض وحل الزناعات: 
	w التفاوض على العقود
	w بنود تسوية النزاعات 
	w التقاضي 
	w التحكيم 
	w تجنب النزاعات من خالل اإلدارة السليمة للعقود 

بنود العقد األخرى: 
	w التعليق واإلنهاء
	w القبول 
	w األضرار/العقوبات المصفاة 
	w ضمان / / صيانة 
	w القوانين وشروط اختيار القانون 



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

)إدارة المشتريات والعطاءات والمفاوضات مع الموردين(
الفعالية والكفاءة في المشتريات والعطاءات واختيار والتفاوض مع الموردين

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.


