
www.euromatech-me.com
www.euromatech.ae

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

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or reproduction 
of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against the user.

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

إدارة المشتريات
والعقود واالداء



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
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مقدمة:
 الشراء الفعال ضروري لنجاح األعمال الحديثة والحكومة وعملية إدارة المواد، ال يوجد أدنى شك أن إدارة قسم المشتريات في القرن الحالي ليست مهمة سهلة على اإلطالق، 

فاالقتصاد العالمي اليوم يجعل عملية الشراء أكثر وأكثر تعقيداً. ستركز هذه " الدورة إدارة المشتريات والعقود واالداء "  على أفضل الممارسات لتحديد مواقع الموردين واستخدامهم 

وإدارتهم. كما سيتم النظر بعناية في تقنيات تحسين أداء الموردين، وخفض األسعار، وتحسين الجودة، وتقصير المهل الزمنية، وخفض مستويات المخزون، والقضاء على التكاليف 

غير الضرورية.

باإلضافة إلى ذلك، سيقدم البرنامج نظم التكنولوجيا الرقمية في أنشطة الشراء.  ان المشتريات عملية معقدة، وادارتها بكفاءة وجدارة سوف توفر الكثير من الفوائد للمنظمة في شكل 

أسعار أقل وجودة أعلى وأداء محسن للموردين. في هذا البرنامج، سوف تتعلم كيفية تحديد وتقييم وإدارة المصادر الدولية وتنفيذ أفضل الممارسات في مجال المشتريات. سوف 

تفهم أيضا كيفية صياغة عقد شراء دولي بشكل فعال وإدارة الحركة الدولية للمواد. 

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wتحديد الدور االستراتيجي لقسم المشتريات

	wالقيام بتقييم دقيق للموردين

	wوضع استراتيجيات تفاوض فعالة مع جميع الموردين

	wتحديد أهمية تحليل القيمة الشرائية

	w)KPIs( تقييم أداء قسم المشتريات باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية المناسبة

	w تحسين كفاءة قسم المشتريات

	w دراسة كيفية تحديد وتقييم مصادر جديدة على الصعيد الدولي 

	w مراجعة أفضل الممارسات في مجال الشراء الدولي 

	w تحليل طرق إدارة الموردين بشكل أكثر فعالية 

	w دراسة مفاهيم جديدة في إدارة المخزون 

	w تعزيز مهاراتهم التفاوضية 

	w فهم الصياغة السليمة للعقود الدولية 

المنهجية:
تعتمد هذه الدورة على اإليضاح والتفسير باإلضافة إلى العروض التقديمية التي يقدمها المستشار والمشاركون. كما تتضمن الكثير من دراسة الحاالت في صناعات ومجاالت 

العمل المختلفة.

الفئات المستهدفة: 
 مدراء ورؤساء افسام المشتريات والعاملين فيها وموظفو إدارة المواد المسؤولون عن عمليات إدارة سلسلة التوريد الدولية . 
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المحتويات الرئيسية

افضل مماراست الرشاء:

	w عمليات الشراء 
	w التجارة الدولية 
	w تحقيق فوائد المشتريات العالمية 
	w التغلب على صعوبات الشراء الدولي 
	w ضمان جودة تسليم المواد 
	w الشراء الفعال وإدارة المخزون 
	wخفض التكاليف في إدارة المخزون 

ختطيط المشرتيات :

	w الدور واألهداف 
	w الجوانب السياسية والمؤسسية 
	w دورة المشروع: قضايا الشراء 
	w عملية الشراء في إطار السلع واألشغال وتعادل القوة الشرائية 
	wالميزانية واستخدام الميزانية والرصد

 
المشرتيات المستدامة :

	w ما هو الشراء األخضر 
	w نطاق المشتريات الخضراء والفوائد المحتملة لها 
	w تنفيذ سياسة المشتريات الخضراء 
	w إنشاء برنامج مشتريات أخضر 
	w مناهج تنفيذ المشتريات المستدامة 

  تقييمات الموردين :

	w تقييمات الموردين 
	w موافقات الموردين 
	w طرق التقييم 

  المشرتيات الدولية:

	w مصادر المعلومات للموردين في الخارج  
	w التغلب على تحديات المصادر العالمية 
	w التكلفة الحقيقية للشراء العالمي 
	w عوامل النجاح 

 المناقصات التنافسية الدولية :

	w األهداف والمبادئ والسمات الرئيسية 
	w حزمة عروض األسعار: اإلعداد والجدولة 
	w اإلعالن عن عروض األسعار والتأهيل المسبق 
	w إعداد وثائق العطاءات 
	wفحص العطاءات والتقييم والمنح 

 أاسليب أخرى للرشاء :
	w العطاءات الدولية المحدودة/التقييدية، العطاءات التنافسية الوطنية 
	w الشراء المباشر، التسوق 
	w مزايدة عبر اإلنترنت، مشتريات إلكترونية 
	w المشتريات الخضراء 
	wالشراء متعدد االستخدامات والتكيف 

مصادر المورد الدويل :
	w المصادر العالمية 
	w تحديد مصادر دولية 
	w تحديد نوع المورد الذي يجب استخدامه 
	w نهج مصدر واحد مقابل نهج مصدر متعدد 
	w معايير تقييم المصادر 
	w إدارة مخاطر أسعار الصرف 
	wالتعامل مع قضايا األخالق 

  المفاوضات :
	w نهج التفاوض 
	w مضمون التفاوض 
	w العوامل في التفاوض 
	w عملية التفاوض 
	w التفاوض في العالقات 
	w أخالقيات التفاوض 
	w الحصول على فوائد الشراكة مع الموردين 

 إدارة العقود :
	wأنواع العقود والشروط والضمانات الرئيسية 
	w الجوانب القانونية للشراء الدولي 
	w صياغة العقد الدولي 
	w آليات تسوية المنازعات 
	w تجنب المنازعات وحلها 
	w الرقابة والرصد 
	w المقاوالت القائمة على األداء 

احلركة الدولية للبضائع :
	w المصطلحات التجارية الدولية 
	w شراء خدمات النقل 
	w االستفادة من النقل الجوي 
	w االستفادة من النقل البحري 
	w تأمين التأمين البحري 
	w حساب إجمالي التكلفة األرضية 
	w التخطيط االستراتيجي للشراء 
	w إعادة هندسة عمليات الشراء 



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 والعقود واالداء(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


