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 اإلدارة الفعالة لمشتريات المشاريع 

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

المحتويات األساسية:

مقدمة:
أجل  من  المناسبة  والمشروع  الشراء  نهج  من  كل  تطبيق  المشاريع  شراء   يتطلب 
هذه  تقدم    . المشروع  إلكمال  الضرورية  والمواد  الخدمات  على  الحصول  ضمان 
للتسليم  المشروع  متطلبات  بين  التوازن  تحقيق  تحديات  مفاهيم  الدورة  للمشاركين 
القضايا  يستكشفون  بأكملها.  وسوف  الحياة  لتكلفة  األجل  الفوري واالعتبارات طويلة 
أفرقة  إدارة  وفي  المشاريع،  االضطالع  بمشتريات  عليها  ينطوي  التي  الرئيسية 
سيوفر  كما  المعنية.  والتعاقدية  القانونية  التحديات  بعض  وفهم  المشاريع  مشتريات 
للمشاركين نهجا للتخطيط للطوارئ واتخاذ إجراءات تصحيحية عندما ال تسير األمور 

وفقا للخطة. 

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 في نهاية هذه الدورة، سيتمكن المندوبون من�	
 التعرف على االختالفات بين CapEx و OpEx وإدارتها�	

 تصميم استراتيجيات للقيمة مقابل المال لكل من المشروع وتكلفة الحياة الكاملة�	
إدارة  فرق مصادر المشاريع متعددة الوظائف�	
 تحديد االستراتيجيات التعاقدية واستراتيجيات التوريد المناسبة�	
 تحليل اإلنفاق وطرق خفض تكاليف المشتريات�	
 اختيار وتطبيق عمليات تحديد المصادر المناسبة�	
 تحديد وإدارة المخاطر�	
 إدارة المخاطر التعاقدية الرئيسية بما في ذلك االختالفات والتعديالت�	
 تحديد أفضل الممارسات وتبادلها�	
التفاوض �	 مهارات  تحسين  عبر  االستراتيجيين  الشركاء  مع  العالقات  توثيق 

والتواصل

الفئات المستهدفة:
 تم تصميم هذه الدورة المكثفة والعملية لمديري المشاريع والمديرين والمديرين الذين 
يتحملون مسؤولية إدارة المشاريع ، وأولئك الذين يتعاملون مع  مشتريات المشاريع. 
ستكون الدورة أيضا ذات قيمة كبيرة للمديرين الذين سيتفاعلون مع محترفي المشتريات. 

القضايا الرئيسية يف مشرتيات الماشريع: 

 تقسيم متطلبات المشتريات �	
 تحديد مواعيد نهائية واقعية باستخدام تحليل المسار الحرج �	
 استخدام تكاليف الحياة بأكملها للمساعدة في صنع القرار �	
 تشكيل األسعار - أسعار ثابتة / ثابتة ، التكلفة باإلضافة إلى األسعار والحوافز �	
 أولويات النفقات الرأسمالية والعمليات التشغيلية �	

 فرق مشرتيات الماشريع: 

 فرق مصادر المشاريع متعددة الوظائف �	
 أدوار فريق مشتريات المشروع �	
 التواصل مع أصحاب المصلحة �	
 تكييف الموردين لتلبية متطلبات المشروع �	

 عمليات حتديد مصادر الماشريع: 

 تحديد االستراتيجيات التعاقدية واستراتيجيات التوريد المناسبة �	
 تحليل اإلنفاق وطرق خفض تكاليف المشتريات �	
 الشراكات والتحالفات وجميع عالقات العمالء األخرى �	
 اعتماد نهج مختلفة للمناقصات �	
 استراتيجيات المفاوضات الفعالة �	

 الماسئل القانونية والتعاقدية: 
 إعداد العقود وفهمها �	
 سندات األداء والضمانات �	
 كيفية انتهاء العقود )بما في ذلك اإلنهاء( �	
 العقوبات والتعويضات واألضرار �	
 العقود الشفهية �	
 ضمان السلوك األخالقي �	

 التخطيط للطوارئ: 
 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية �	
 تأمين جودة البضائع وتسليمها في الوقت المناسب عن طريق التعجيل �	
 تغييرات العقود وتعديالتها �	
 إدارة الموردين في الحاالت الطارئة �	

التعامل مع الرشكاء االسرتاتيجيني للمرشوع:
تحديد الشركاء االستراتيجيين للمشروع�	
أنواع الشركاء االستراتيجيين�	
تقنيات إدارة مستوى بمشاركة الشركاء االستراتيجيين�	
مهارات مدير المشروع �	
التفاوض مع الشركاء االستراتيجيين�	



إدارةالتدريبوالتطوير
يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية

ص.ب:74693دبيـاإلماراتالعربيةالمتحدة
تليفون:4571800  4  00971-فاكس:4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail:booking@euromatech.ae

يرجىإرسالاالستمارةعلىالعنوانالتالي:
U.K.Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالكثالثةطرقسهلةللتسجيل:

لتحجزمكانابشكلمؤقت.�	 اتصلبإدارةالتدريبعلىالرقم4571800  4  00971

إدارةالتدريب:4571801  4  �00971	  أرسلقسيمةالتسجيلبعدملئهاعلىالفاكسالتالي:

يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية،ص.ب:74693دبي،اإلماراتالعربيةالمتحدة�	 أكملقسيمةالحجزوأعدهامرفقةبشيكإلىالعنوانالتالي:

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

) اإلدارة الفعالة لمشتريات المشاريع (

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.


