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

مقدمة:
 تمكن إدارة المشتريات والعقود المؤسسات من تحقيق وفورات في التكاليف والكفاءة، مع تعزيز عالقات الموردين بهدف تحسين الجودة وتقليل التأثير البيئي وتلبية توقعات أصحاب 

المصلحة.   تعرف في هذه الدورة، على كيفية إدارة إطار عمل المشتريات المتكاملة ودورة حياة العقد والتحكم فيهما بشكل صحيح، باإلضافة إلى االستراتيجيات الفعالة للتعامل 

بنجاح مع الموردين.

في هذه الدورة التدريبية " إدارة العقود والمشتريات - مستوى متقدم " سوف تكتسب المعرفة حول كيفية تطوير معايير التقييم الختيار المورد األنسب، وكيفية إنشاء بيان فعال 

التفاقيات العمل ومستوى الخدمة.   تغطي هذه الدورة المكثفة على إدارة المشتريات والعقود للقطاعين العام والخاص، المراحل المختلفة في الشراء  والتعاقد، من تصميم المواصفات 

إلى المناقصة، ومن إدارة الفئات إلى تحسين أداء العقد. 

العقود  والتفاوض ،  أنواع  الموردين  تقييم  الموردين ،  تقنيات  اختيار  المشتريات ،  معايير  حياة  يلي:   دورة  ما  الدورة  هذه  تناولها خالل  سيتم  التي  الرئيسية  الموضوعات  تشتمل 

والتعاريف والغرض منها ، مراقبة أداء الموردين و الحفاظ على عالقات عمل فعالة، و تحديد توقعات أصحاب المصلحة والتحويل احتياجات المشروع في متطلبات العقد . تساعد 

محتويات الدورة في فهم كيفية وضع استراتيجيات فعالة باإلضافة إلى إدارة المشتريات والعقود بكفاءة في المؤسسة .

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركني يف هناية الربناجم من:

	wتطبيق واكتساب معرفة ضاغطة في إدارة المشتريات والعقود 

	w فهم العوامل التي ينبغي مراعاتها عند تطوير استراتيجية الشراء 

	wفهم القيمة المضافة للمشتريات لألعمال 

	wتصميم المواصفات إلى  اعداد المناقصات والعطاءات

	wتطوير استراتيجيات الشراء، وتحسين عالقات العمل مع المقاولين والموردين 

	wتطوير معايير التقييم الختيار المورد األنسب

	wمراقبة أداء الموردين و الحفاظ على عالقات عمل فعالة

	w فهم العمليات التي ينطوي عليها إعداد سلسلة التوريد وكيفية ضمان سلسلة توريد مرنة 

	wفهم عملية العقود واتقان الكتابة والصياغة المثالية للعقود 

	wمراجعة أنواع العقود وتأثيرها على المؤسسة 

	wتطبيق أحدث التقنيات المبتكرة في إدارة المشتريات والعقود

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة التدريبية عدداً من منهجيات التعلم التفاعلية مثل العروض التقديمية و دراسة الحاالت والتمارين  العملية  والمناقشات الفردية والجماعية وانشطة المحاكاة 

التطبيقة.

الفئات المستهدفة:
المدراء والمسؤولين ورؤساء االقسام و لألفراد العاملين في أدوار إدارة المشتريات أو العقود والذين يديرون أنشطة المشتريات والعقود في مجاالت متنوعة  في القطاع الحكومي 

والخاص  ،و المهنيين العاملين  مجال متعلق بالمشتريات والعقود 
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إدارة العقود والمشتريات - مستوى متقدم

المحتويات الرئيسية 

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

أدوار وفوائد المشرتيات والتوريد :

	w األدوار والمسؤوليات النموذجية 
	w ماذا يفعل المشترون؟ 
	w المشتريات والربحية 

 عملية التوريد :

	w تحديد االحتياجات 
	w مرحلة التوريد 
	w منح العقد 
	w وثائق العقد 
	w مراحل ما قبل العقد وما بعدها 

 إدارة المناقصات والعطاءات :

	w تطور المناقصات / العطاءات 
	w فهم عملية إدارة العطاءات 
	w إدارة المعرفة لكتاب العطاءات 
	w أساسيات إدارة عروض األسعار 
	w )تحديد اهتمامات ومطالب مختلف أصحاب المصلحة )العمالء 
	w تحديد موعد تقديم العطاءات ومراحل عملية تقديم العطاءات / تقديم العطاءات 
	w وثيقة المناقصة واألقسام المهمة في وثيقة المناقصة / العطاء 
	w كيفية إبراز عرضك 
	w كتابة عرض ناجح - مع أمثلة عملية مفصلة 
	w فحص وتقديم العطاء 
	w ما هي الخطوة التالية لمقدم العطاء بعد التقديم؟ 
	w تقييم العطاء 

 االتفاق التعاقدي للتوريد :

	w المشتريات لمرة واحدة 
	w العرض الدائم 
	w عقود االستدعاء 
	w االتفاقيات اإلطارية 
	w عقود الخدمات 

 أاسس أداء العقد :

	w عناصر اتفاقية تجارية ملزمة 

	w شروط العقد 

	w الشروط الصريحة والضمنية 

	w الشروط الصريحة المتعلقة بتنفيذ العقد 

 إدارة  أداء العقد:

	w أداء العقد وعدم تنفيذه 

	w شروط العقد الحيوية وغير الحيوية 

	w تحديد عدم المطابقة 

	w سبل االنتصاف من اإلخالل بالعقد 

	w تحديد المسؤولية 

	w إنهاء العقد 

 تقييم المخاطر التعاقدية :

	w المخاطر التي تؤثر على العالقات 

	w المخاطر الداخلية والخارجية 

	w المخاطر القانونية والقائمة على األداء 

	w مخاطر السمعة والعالقة 

	w مخاطر المعلومات 

	w تقييم المخاطر التعاقدية 

 إدارة العقود :

	w عملية إدارة العقود 

	w تخطيط وحوكمة إدارة العقود 

	w مسؤوليات مدير العقود 

	w إدارة العقود 



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 العقود والمشتريات - مستوى متقدم(

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.


