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 :  عام للبرنامجالهدف ال
 .قوددارة المشتريات والعإهمية أتعريف المشاركين بمفهوم و  -
 .قودالمشتريات و الع ةدار إاطالع المشاركين على االستراتيجيات الحديثة في  -
 اطالعهم على خباياها.اعلية و بفقود تمكين المشاركين من دراسة الع -
 بائعين و المشترين.اطالع المشاركين على الطرق التي يتفاوض بها ال -
 .بفاعلية كبيرةقود دارة العإدارة عملية الشراء و إتمكين المشاركين من  -

 



 
 
 
 

 :لمن هذا البرنامج
 .عقودقسام المشتريات والأرؤساء  -
 والعقود. المشتريات و العطاءاتومنسقي لي ئو مس -
 العاملين في إدارات وأقسام المشتريات والعقود. -

 

 منهجية التدريب:
على التفاعل والمشاركة وتبادل الخبرات العملية بين المشاركين والمدرب من خالل ورش العمل نشاط يقوم هذا ال
في االتجاهات الحديثة والمتقدمة في إدارة العقود والمشتريات  ودراسات الحاالت الواقعية والمناقشات حولالتدريبية 
 .المنظمات

 

 : نامجللبر  اور الرئيسيةالمح
 * أهمية إدارة المشتريات والعقود:

 .قوددارة المشتريات والعإهمية وأمفهوم  -
 .قود وأهميتهادارة المشتريات والعإموقع  -
 .والعقود دارة المشتريات و العطاءاتإمفهوم الجودة في  -
 عقود.دارة المشتريات و الإين في ن تتوفي في العاملأالتي يجب الفنية المهارات  -
 المراحل التي تمر بها عملية الشراء.قود و دورة المستندية للمشتريات و العال -

 

 عاملين في إدارة المشتريات:القواعد التفاوضية التي يحب ان يمارسها ال *
 مراحل و خطوات عملية التفاوض. -
 عادة الطلب لموجوات المخزون.إكيف تحدد نقاط  -
 عادة الطلب لكل سلعة.إطرق تحديد نقاط  -
 ساليب التخزين واستغالل كل جزء من المستودع.أطرق و  -
 

 :ماهيتها وأركانها وتقسيماتهاالعقود  *

 .تخضع للقانون العام وشروط ثبوت الصفة اإلدارية للعقد يعقود اإلدارة الت -
 .بمنازعات العقود يتطور معيار اختصاص القضاء اإلدار  -
 .أطراف العقد كمعيار لتحديد االختصاص -
 .أساليب اختيار المتعاقد مع اإلدارة -



 
 
 

 
 :االلتزامات والحقوق المترتبة على عقود اإلدارة* 
 .حقوق اإلدارة وحقوق المتعاقد معها وحقوق الغير -
 .تسوية منازعات العقود عن طريق القضاء -
 .الحق في التقاضي والنظم القضائية المتنوعة -
 .المشاكل المرتبطة بالنظام القضائي -
 

 :عقود اإلداريةخاصة بإعادة التوازن المالي للالحلول ال* 
 .طريق الوسائل البديلة تسوية منازعات العقود عن -
 التحكيم( –اتفاق التسوية  –الوساطة  –التوفيق  -ماهية الوسائل البديلة للقضاء )المفاوضات  -
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أو مراسلتنا على  (. 965 +-79997779يرجى االتصال على الهاتف المباشر ) * لمزيد من االستفسار:
 focus.net-www.humanعبر موقعنا االلكتروني:  أو،   focus.net-umaninfo@hااليميل: 
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