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المحتويات الرئيسية

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

مقدمة:

 تم تطوير هذه الدورة الجديدة لتطوير مهارات وكفاءات المشاركين وللحصول على معلومات مهمة وأسئلة يجب طرحها والتي ستساعد على ضمان مراقبة العقود ونتائج األداء 
على المسار الصحيح.  سيكون تركيز الدورة على كيفية دعم وتوجيه المسؤولين عن أنشطة إدارة المشتريات والعقود اليومية. ستختتم كل وحدة من وحدات الدورة بمجموعة من 
نماذج األسئلة التي يمكن طرحها على األفراد الذين لديهم مسؤوليات إدارة العقود لضمان أن تكون أنشطتهم على المستوى المناسب من المساءلة والكفاءة واالمتثال. وسيتم تسليط 

الضوء على أفضل الممارسات باإلضافة إلى المخاطر الرئيسية التي تهدد النتائج اإليجابية إلدارة العقود. 

أهداف الدورة:

يف هناية الدورة سيكون الماشركون من:
	wالتعرف علي بكيفية إدارة عمليات التعاقد علرالشراء
	wإكتساب مهارات الشراء الحديثة ومهارة تحديد كمية الشراء المناسبة
	wاإللمام باالسس القانونية الختيار مصادر الشراء والتوريد ومهاراته
	wكيفية الحصول على معلومات عن الموردين المحتملين
	wإكتساب مهارات واساليب اختيارالمتعاقد االنسب في العقود
	wإكتساب مهارات اعداد المناقصات والعطاءات والمواصفات
	wااللمام بقواعد تقييم العطاءات وتحليل العروض المقدمة لترسية المناقصة
	wالتعريف بااللتزامات التعاقدية في عقود الشراء وجزاء االخالل بتلك االلتزامات
	wإكتساب المهارات األساسية إلدارة وتنفيذ عقود الشراء والتوريد
	wالتطبيق العملي ودراسة الحاالت العملية المتعلقة بموضوع البرنامج

حتديد االحتياجات والتوصيف:

	wطرق توفير االحتياجات

	wعناصر عمليات الشراء

	wما هي الكمية المالئمة للشراء

	wما هي الجهة المسئولة عن تحديد الجودة المطلوبة للشراء؟

	wما هي درجة الجودة المطلوبة التمام عملية الشراء؟

	wما هو الفرق بين الكمية االقتصادية، والكمية المطلوبة، والكمية المتاحة؟

قواعد اختيار المورد يف الرشاء المبارش:

	wما هي وسائل الحصول على معلومات عن االسعار؟

	wالخصومات على االسعار وأنواعها والحصول عليها

	wعوامل تعيين الوقت المناسب لعملية الشراء

	wتحديد الجهة المسئولة عن اختيار المورد المناسب

	wكيفية الحصول على معلومات عن الموردين

	wالمخاطر المترتبة على االعتماد على مورد وحيد

القواعد القانونية لتنفيذ عمليات التوريد:

	wالمنافسات واالتفاق االطاري

	wضمانات تعاقدات االدارة

	wامتيازات اإلدارة في مواجهة المتعاقد معها

	wحقوق المتعاقد مع االدارة والتزاماته

	wقواعد إسناد التعاقد واستخدام طرف ثالث للتعاقد

االلزتامات التعاقدية يف عقود التوريد أحوال االخالل هبا:

	wبداية ونهاية عقد التوريد

	wإلتزامات المورد وإلتزامات االدارة

	wالعرف التجاري والعادات التجارية

	wجزاءات االخالل بعقود التوريد

	wأنواع الشراء طبقاً لغرفة التجارة الدولية

	wالتدريب العملي علر تقييم عمليات الشراء، وتقييم آداء الموردين



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

) الرقابة التنفيذية على إدارة العقود (

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.


