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اساسيات التعاقد على المشتريات:
أنواع العقود وأفضل الممارسات 

المحتويات الرئيسية 

المقدمة:
اساسيات التعاقد على المشتريات: أنواع العقود وأفضل الممارسات ، تهدف الدورة  هذه 
 ، التعاقدية  المخاطر  لتقييم  المشاريع  ومديري  المشتريات  ممارسي  قدرات  بناء  إلى 
اإلجراءات  واتخاذ  واالستشاريين،  والمقاولين  الموردين  أداء  لمراقبة  خطط  ووضع 
التصحيحية بما يتماشى مع البنود التعاقدية ذات الصلة واألحكام العامة لقانون العقود 
المعمول به .وتقدم هذه الدورة أيًضا منهجيات المطالبات وتقييم المطالبات وتسويتها. 
يتم دعم العروض التقديمية من خالل مهام عملية و / أو عمل جماعي إليجاد حلول 

للمشاكل النموذجية الناشئة أثناء إدارة عقود المشتريات.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

التعريف بكيفية إدارة عمليات العقود وكيفية ابرامها .�	
اكتساب مهارات الشراء الحديثة وتعريفه بأهمية وظيفة الشراء للمنظمة .�	
اإللمام باألسس القانونية إلدارة تعاقد الشراء والتوريد ومهاراته ,�	

كيفية التعامل مع أوامر التغيير والمطالبات .�	
إكتساب مهارة تحديد كمية الشراء المناسبة .�	
كيفية الحصول على معلومات عن الموردين المحتملين .�	
مواجهة المشكالت المحتملة للعقد اثناء ادارته .�	
كيفية كتابة الشروط التعاقدية .�	
التحضير للتفاوض بشأن تغييرات العقد والمطالبات للوصول إلى تسوية مرضية�	

المنهجية:
على  المشاركين  مساعدة  إلى  تهدف  وجماعية  فردية  تمارين  على  الدورة  هذه  تعتمد 
تعلم جميع األدوات والتقنيات المستخدمة في  التعاقد على المشتريات،  باإلضافة إلى 
مجموعة من دراسات الحالة ولعب األدوار تليها مناقشات جماعية من قبل المشاركين.

الفئات المستهدفة:
جميع المشاركين في أي جانب من جوانب تنفيذ أو إدارة المشتريات والعقود إضافة إلى 

كل من يرغب في التعرف على أفضل الممارسات في إدارة العقود.

إدارة عقود الرشاء المبارش والتوريد:

خصائص عقود التوريد�	
بداية ونهاية عقد التوريد�	
إلتزامات المورد�	
إلتزامات االدارة�	
جزاءات االخالل بعقود التوريد�	

األنظمة احلديثة للمشرتيات:

وظيفة الشراء�	
عناصر عمليات الشراء�	
تحديد الجهة المسئولة عن تحديد الجودة المطلوبة للشراء�	
وسائل التعرف على درجة الجودة المطلوبة التمام عملية الشراء�	
التمييز بين الكمية االقتصادية، والكمية المطلوبة، والكمية المتاحة�	
وسائل توصيف الجودة�	

أسس حتديد أنظمة الرشاء المالمئة:

وسائل الحصول على معلومات عن االسعار�	
الخصومات على االسعار وأنواعها والحصول عليها�	
عوامل تعيين الوقت المناسب لعملية الشراء�	
الشراء للسوق والشراء بالطلب�	
الشراء للمضاربة�	

حتديد كميات الرشاء واختيار الموردين:

المخاطر المترتبة على الشراء بكميات أكبر أو أقل من المطلوبه�	

تحديد الجهة المسئولة عن اختيار المورد المناسب�	

كيفية الحصول على معلومات عن الموردين�	

المخاطر المترتبة على االعتماد على مورد وحيد�	

معايير تقييم آداء الموردين�	

المشكالت العملية يف إدارة العقود:

حق االدارة في تعديل العقد باالرادة المنفرده والنتائج المترتبة عليه�	

مشكالت الرقابة والتوجيه�	

الجزاءات والعقوبات التهديدية والتنفيذية في العقود�	

حقوق المقابل المالي�	

إعادة التوازن المالي للعقد وعالقته بالقوة القاهرة والظروف غير المتوقعة�	

آوامر التغيري والمطالبات وتسويهتا:

أنواع آوامر التغيير�	

شروط أوامر التغيير والتعاقد الجديد�	

نشوء المطالبات�	

أنواع المطالبات واسلوب التعامل معها�	

مستندات المطالبات�	
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نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)اساسيات التعاقد على المشتريات: أنواع العقود وأفضل الممارسات (

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.


