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مقدمة:

تعتبر إدارة المشتريات هي الجوهر المحّرك لعمليات سالسل التوريد، تستكشف هذه الدورة، شهادة الجدارة المهنية في إدارة المشتريات والتوريد الفعال الدور االستراتيجي الذي 

يلعبه قسم المشتريات للمؤسسة بأكملها، وتناقش كيفية استخدام أساليب التفاوض وتقييم الموّردين لتفعيل مساهمات قسم المشتريات، كما تتناول الدورة التدريبية التقنيات المبتكرة 

في إجراء التحسينات المستمرة على قسم المشتريات.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wاتقان عمليات  المشتريات والتوريد على كل قطاعات المنشأة بطريقة احترافية

	wتقييم األداء الشامل لقسم إدارة المشتريات

	wالكفاءة في اختيار  أفضل الموردين لعمليات المشتريات

	wتطبيق أحدث التقنيات المبتكرة في إدارة المشتريات

	wتخطيط ومتابعة الشراء مع الموردين بما يحقق التوازن األفضل بين السعر و الجودة و الوقت المناسب

	wادارة و تقييم عمليات الشراءوالتوريد واالمداد  بشكل احترافي

	wالقدرة على التفاوض للحصول على المشتريات األفضل بالمواصفات المطلوبة

	wاستخدام تقنيات التفاوض المناسبة مع الموّردين

المنهجية:

تقوم منهجية التعلم لدينا في هذه الدورة التدريبية، على أسس المشاركة والتفاعل والممارسة العملية لمساعدة المشاركين على ترسيخ وتوكيد معارفهم ومهاراتهم التي يكتسبونها خالل 

فترة البرنامج، مما يساعد على تعزيز عملية التعلم من خالل الخبرة المباشرة. ونستخدم مجموعة تقنيات ووسائل تدريبية متنوعة ومنها: العروض المرئية، حلقات النقاش، دراسة 

الحاالت العملية، التمارين العملية  والمناقشات الجماعية واستعراض سيناريوهات شبيهة لحاالت عملية لتحسين مستوى الوعي في مجال العمل وتطوير المهارات والجدارات.

الفئات المستهدفة:

تستهدف هذه الدورة التدريبية مدراء وموظفي أقسام المشتريات وجميع الموظفين المسؤولين عن إدارة عمليات سالسل الشراء والتوريد.
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المحتويات الرئيسية

افضل المماراست واجلدارة يف  إدارة المشرتيات:

	wالمفاهيم الحديثة في الشراء

	w.عملية الشراء المستدام  و سياستها

	w.إدارة المشتريات و أبعادها على قطاعات المنشأة األخرى

	w.سياسات الشراء المركزية و غير المركزية

	w.دورة عملية الشراء

	wأساليب تقييم عملية إدارة المشتريات و تصحيحها

طرق اختيار المشرتيات و الموردين:

	wطرق توصيف الجودة للمواد المشتراة

	wتحديد المواصفات التفصيلية للمشتريات مع القسم الذي طلبها

	wعوامل المفاضلة بين الموردين و تقيمهم و اختيار األفضل

	wطرق الشراء الموجودة و أنواع الموردين

	wالقواعد التنظيمية لطرق الشراء

	wاإلجراءات و النماذج المستخدمة في عملية الشراء

	wالمناقصات و طرقها و اهميتها

	wاالستراتيجيات الحديثة للمشتريات بالتعامل مع الموردين

	wحاالت تطبيقية

التخطيط االسرتاتيجي لعملية الرشاء:

	wأهمية تخطيط المشتريات

	wضرورة إرتباط خطة المشتريات بالخطة العامة للمنشأة

	wالوقت المناسب لعملية الشراء

	wالكمية المناسبة لعملية الشراء

	wالنوعية المناسبة لعملية الشراء

	wالسعر المناسب لعملية الشراء

	wدورة حياة المنتج و تأثيرها بعملية الشراء

	wالعملية االستراتيجية الدارة المرتجعات

	wاستراتيجات المخاطر المرتبطة بعملية الشراء

	wحاالت تطبيقية

التفاوض مع الموّردين:

	wصفات المفاِوض الناجح

	wاستراتيجيات التخطيط الصحيحة

	wإعداد قائمة األسئلة الصحيحة

	wما يجب فعله قبل التفاوض

	wما يجب فعله أثناء التفاوض

	wما يجب فعله بعد التفاوض

	wالوقت الصحيح للتفاوض مع الموّردين

	wعدد الموّردين الذين يجب التفاوض معهم

	wاختيار الموّرد الصحيح

	w.حالة تطبيقية لعملية تفاوض

إدارة وتقييم أداء قسم المشرتيات:

	wاإلدارة المركزية مقابل اإلدارة الالمركزية

	wإيجابيات اإلدارة المركزية لقسم المشتريات

	wإيجابيات اإلدارة الالمركزية لقسم المشتريات

	wأسباب تقييم أداء قسم إدارة المشتريات

	wتشكيل فريق فّعال لقسم المشتريات

	wالتوزيع الصحيح للعمليات الشرائية بين المشترين

	wزيادة فعالية المشترين

	wرفع الروح المعنوية ألعضاء فريق قسم المشتريات

	wتصميم وإجراء استبيانات العمالء الداخليين

التطوير المستمر يف إدارة المشرتيات:

	wمنهجيات الشراء المبتكرة

	w.اإلستفادة من التطبيقات األلكترونية الحديثة للمشتريات

	w.تطبيق أفكار إبداعية في إدارة عمليات المشتريات

	w.تحديث مؤشرات األداء األساسية لقسم المشتريات

	w.العدد الصحيح لمؤشرات األداء األساسية لقسم المشتريات

	wالتدريب الفني على شراء الموارد التي تزيد من اإلنتاجية

	w.زيارة مصانع و مخازن الموّردين كأداة للتدريب

	wإضافة القيمة المؤسسية



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

)شهادة الجدارة المهنية في إدارة المشتريات والتوريد الفعال(

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.


