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التقنيات التحليلية األساسية للشراء االستراتيجي

مقدمة:

الرشاء االسرتاتيجي يدورحول رشاء اليشء الصحيح ، يف الوقت املناسب ، بالجودة املناسبة ، بالسعر املناسب ، من املورد املناسب ، بالطريقة الصحيحة. للقيام بهذه الخطوات "الصحيحة" 

يتطلب مجموعات من املهارات يف العديد من التقنيات التحليلية. يغطي هذا الربنامج رسيع الخطى العديد من التحليالت األساسية التي يستخدمها موظفو الرشاء والتعاقد للحصول 

عىل أقىص قيمة ملؤسساتهم.  مكن للرشاء االسرتاتيجي أن يؤدي إىل توفري كبري يف اإلنفاق. فعىل املستوى الدويل غالباً ما يتم تطبيق الرشاء اإلسرتاتيجي باستخدام أفضل املامرسات 

واملقاييس الدولية ضمن الصناعات املختلفة. تستكشف هذه الدورة الدور الذي تلعبه التقنيات التحليلية للرشاء االسرتاتيجي، وتناقش كيفية استخدام أساليب التفاوض وتقييم املورّدين 

لتفعيل مساهامت قسم املشرتيات ، كام تتناول الدورة التدريبية التقنيات املبتكرة يف واملهارات يف عملية الرشاء والتعاقد.

اهداف البرنامج:

عند االنهتاء من هذه الدورة، سيتمكن الماشركون من:

الرتكيز عىل قضايا املصادر االسرتاتيجية �	

 تحليالت أفضل لدعم قرارات واسرتاتيجيات الرشاء �	

 مستوى أعىل من االحرتاف واملهارات يف عملية الرشاء والتعاقد �	

 زيادة مجموعات املهارات يف العمليات التحليلية �	

 شعور أكرب بالثقة واالحرتاف �	

 تطبيق مهارات متزايدة يف جميع مراحل عملية الرشاء �	

 تحسني القدرة عىل تطوير أفضل املامرسات اسرتاتيجيات إدارة التوريد �	

 زيادة االعرتاف من قبل املنظمة بسبب تحسني األداء �	

كيفية تطوير الرشاء املستدام�	

المنهجية: 

 سيقوم املشاركون بزيادة الكفاءات من خالل أساليب تعليمية مختلفة، مبا يف ذلك املحارضات التي يلقيها مامرس ومستشار من ذوي الخربة، والتامرين، واملناقشات الجامعية التي تغطي 

املامرسات الحالية وعالقتها بتنفيذ مفاهيم جديدة.

الفئات المستهدفة:

مدراء ورؤساء وموظفي املشرتيات، إدارة التوريدات  العقود، الرشاء،  وجميع املشاركني اآلخرين يف تخطيط وتقييم وإعداد وإدارة املشرتيات واملناقصات والعقود التي تغطي اقتناء املواد 

واملعدات والخدمات، والذين هم يف املنظامت التي تريد قيادتها مستويات عالية من الكفاءة يف املشاركني يف هذه األنشطة.
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محتوى البرنامج  التفصيلي:

دور إدارة المشرتيات:

تحليل القيمة الكلية�	

ربط عمليات املشرتيات باالسرتاتيجية املؤسسية�	

اإلنتاجية القصوى للمشرتيات�	

الرشاء الصحيح للمواد�	

الرشاء الصحيح للخدمات�	

الرشاء الصحيح للمعدات األساسية�	

ترسيع إنتاج املنتج األخري�	

ربط عملية الرشاء بعمليات سالسل التوريد األخرى�	

المشرتيات المستدامة:

ما هي املشرتيات الخرضاء�	

النطاق والفوائد املحتملة للمشرتيات الخرضاء�	

تنفيذ سياسة املشرتيات الخرضاء�	

إنشاء برنامج املشرتيات الخرضاء�	

مناهج تنفيذ املشرتيات املستدامة�	

الوظيفة االسرتاتيجية للرشاء:

كتابة أهداف قسم املشرتيات�	

موازنة الجودة والخدمة والسعر�	

أمور يجب عىل قسم املشرتيات أن يسعى إليها�	

مدير املشرتيات التقليدي�	

مدير املشرتيات االسرتاتيجي�	

تقييم الموردين والتفاوض الرشايئ:

التفاوض الرشايئ مع املوردين�	

السلطة يف التفاوض�	

التخطيط للتفاوض�	

نقاط القوة الثالثة عرشة يف التفاوض�	

الوصول إىل االتفاقيات املناسبة مع املوردين�	

العوامل املستخدمة لتقييم األداء الكيل للموردين�	

طرق تعزيز العالقات مع املورد الجيد�	

املوردون كرشكاء جيدين�	

اختيار املوردين املناسبني�	

حتليل القيمة:

األسئلة االسرتاتيجية الرئيسية الستة عرش�	

تطبيق األسئلة االسرتاتيجية الستة عرش�	

كيف ميكن لهذه األسئلة الستة عرش تقليل التكلفة اإلجاملية�	

تحسني إنتاجية قسم املشرتيات�	

كيف ميكن ملدير املشرتيات إضافة قيمة�	

مدير املشرتيات يف القرن الحادي والعرشين�	

من إدارة األوراق إىل التفكري االسرتاتيجي�	



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:

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: 

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 :........................)التقنيات التحليلية األساسية للشراء االستراتيجي ®(

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.


