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مقدمة:

تم تصميم هذه الدورة المكثفة والعملية لتعزيز مهارات وجدارات وكفاءات المشاركين في  وتنظيم ادارة المشتريات وسياسات واستراتيجيات الشراء والتوريد، كيفية اعداد خطة 

المشتريات وطرق التنبؤ في األحتياجات السلعية واعداد موازنات الشراء،  كيفية الشراء والتخزين بالكمية االقتصادية ونقطة اعادة الطلب وتخطيط ومراقبة المخزون،  جودة 

االفنية ومراجعة طلبات الشراء واختيار طرق الشراء األنسب، كيفية التحليل المالي والفني وتحليل األسعار لعروض الموردين واسس اختيار المورد  المشتريات المواصفات 

األفضل، مهارات التفاوض الشرائي مع الموردين واصدار اوامر التوريد وابرام عقود الشراء والتوريد.

والتركيز أيضا على ضبط جودة المشتريات المحلية والدولية في استالم المواد وفحص المواد وتقيم أداء الموردين ،  شروط التسليم والشحن في التجارة الدولية والمحلية وفق 

النشرة األخيرة، ادارة المشتريات الخارجية والدولية وكيفية التعاقد الحصيف مع الموردين والمصدرين على اختيار شروط ومستندات ووثائق االعتمادات المستندية الضامنة 

الستالم البضائع والمواد طبقا للمواصفات الفنية المتفق عليها في عقود الشراء والبيوع المحلية والدولية وشروط االعتماد المستندي، تعزيز مرونة سالسل التوريد والتكيف مع 

متغيراتها وادارة اللوجستيات الشحن والتأمين والتخزين والتخليص الجمركي على المشتريات المستوردة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wكيفية اعداد خطة المشتريات للسلع والمواد واللوازم والتنبؤ باالحتياجات المخزنية

	wاعداد موازنة المشتريات السلعيه بالكمية والقيم المالية وكيفية اعداد ومراجعة وتدقيق طلبات الشراء من حيث المواصفات الفنية والجودة

	wاختيار الطريقة المالئمة الصدار اوامر الشراء والتوريد والتحليل المالي والفني للعروض المستدرجة

	wاسس اختيار المورد األفضل وكيفية الشراء المباشر من خالل الممارسة والتفاوض مع الموردين

	wمهارات ابرام عقود التوريد المحلية والدولة وفقا لشروط التسليم في التجارة الدولية للنشرة االخيرة

	wتحديد االلتزامات ومخاطر كل من الجهة المشترية والمورد كمخاطر تكاليف الشحن والمناولة والتأمين والتخليص الجمركي

	wفهم واستيعاب شروط التجارة الدولية من قبل الجهة المشترية عند تحليل عروض المشتريات الخارجية والدولية

	w كفاءة اختيار شروط التسليم الذي يتالئم مع وسائل نقل وشحن البضاعة ونقاط استالم وتسليم البضائع والمواد وطرق الدفع المستندي االجل والنقدي في المشتريات المحلية

والخارجية

	w كيفية التعاقد الحصيف مع الموردين والمصدرين على اختيار شروط ومستندات ووثائق االعتمادات المستندية الضامنة الستالم البضائع والمواد طبقا للمواصفات الفنية المتفق

عليها في عقود الشراء والبيوع المحلية والدولية وشروط االعتماد المستندي

الفئات المستهدفة:

املين في ادارة المشتريات المحلية والخارجية وسالسل التوريد والتخزين والمستودعات وإدارة اللوجستيات الشحن والتامين والتخليص الجمركي في مؤسسات القطاعين العام 

والخاص
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المحتويات الرئيسية

دور إدارة المشرتيات:
تحليل القيمة الكلية 	
ربط عمليات المشتريات باالستراتيجية المؤسسية 	
اإلنتاجية القصوى للمشتريات 	
الشراء الصحيح للمواد 	
الشراء الصحيح للخدمات 	
الشراء الصحيح للمعدات األساسية 	
تسريع إنتاج المنتج األخير 	
ربط عملية الشراء بعمليات سالسل التوريد األخرى 	

التفاوض مع الموّردين:
صفات المفاِوض الناجح 	
استراتيجيات التخطيط الصحيحة 	
إعداد قائمة األسئلة الصحيحة 	
ما يجب فعله قبل التفاوض 	
ما يجب فعله أثناء التفاوض 	
ما يجب فعله بعد التفاوض 	
الوقت الصحيح للتفاوض مع الموّردين 	
عدد الموّردين الذين يجب التفاوض معهم 	
اختيار الموّرد الصحيح 	

إدارة المشرتيات الدولية والتعاقد وطرق السداد:
مفهوم إدارة المشتريات الدولية  وهميتها  	
دور ادارة المشتريات الدولية  للمنظمة  	
مراحل عملية الشراء الدولي 	
العالقة مع الموردين وتقييمهم  	
طرق السداد المختلفة  	

إدارة المخازن وختطيط المخزون:
أهمية المخزون. 	
تكلفة المخزون. 	
أنواع المخزون. 	
محددات اختيار موقع المستودعات. 	
دور اإلدارة اللوجستية في الرقابة على المخزون. 	
محددات مخزون األمان و تحديد نقطة إعادة الطلب. 	

النقل والتخليص اجلمركي:

أنواع النقل 	

مستندات النقل 	

الوثائق المطلوبة لعملية النقل 	

عقود النقل 	

التخليص الجمركي 	

عقود الرشاء والتوريد:

خصائص عقود التوريد 	

بداية ونهاية عقد التوريد 	

إلتزامات المورد وإلتزامات االدارة 	

جزاءات االخالل بعقود التوريد 	

	 ICC أنواع الشراء الدولي في غرفة التجارة الدولية

القواعد التخصصية لعقود الرشاء الدويل:

سلطان اإلرادة 	

العرف التجاري والعادات التجارية 	

شرط الحصر 	

إمتيازات الخدمات والتوزيع واالنتاج 	

الترخيص باستخدام العالمات التجارية 	

عقود السمسرة وآثارها 	

التفاوض ووثائقه يف عقود التجارة الدولية:

العقود المبدئية في فترة التفاوض 	

خطابات النوايا والتعهدات المسبقة 	

اإللتزامات في فترة التفاوض 	

شروط التفاوض 	

حسن النية وقيمته القانونية في االتفاقيات الدولية والقوانين المحلية 	



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

)الكفاءة اإلدارية والفنية في المشتريات المحلية والدولية( 
مامرسات ادارة الرشاء، املناقصات،املزايدات، العطاءات واالنشطة اللوجستية

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.


