
 
 

 

 

 

 بلوغ آفاق جديدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  المناقصات وطرح االستراتيجي المصادر تحديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التميز العالمي في املشتريات والتوريد



 

 

 

 SGC01تحديد املصادر اإلستراتيجي وطرح املناقصات 

 التأثير على إستراتيجية مؤسستك لتحديد املصادر بشكل فعال

 

 

 هل تناسبني هذه الدورة؟

 

املشتريات من خالل تنفيذ تقنيات  تم تصميم هذه الدورة التدريبية التي تستغرق يومين لتكون بمثابة دليل يدعم اختصاصيي

 إلى ترسية 
ً
تحديد املصادر املناسبة. يستفيد املشاركون في الدورة من خالل تكوين فهم شامل للعملية من تحديد املواصفات وصوال

 العقود وإدارتها. وهي مناسبة بشكل لألشخاص الذين يتولون مهام وضع وتنفيذ استراتيجيات املشتريات.

 

 

 املعلومات التي سأكتسبها؟ما هي 

 

 بنهاية هذه الدورة، ستكون قد اكتسبت القدرات التالية:
 التأثير على عملية إعداد االحتياجات واملواصفات 
 تحليل البيئة الحالية للمشتريات في مؤسستك لتحديد خيارات املصادر املناسبة الحتياجاتك 

 إعداد معايير اختيار ذات صلة ومعايير ترسية العقود 

 تقييم فعالية منهجية إدارة العقود في مؤسستك 

 

 ما هي النقاط الرئيسية التي تشملها الدورة التدريبية هذه؟

 

 املواصفات وأهميتها 

 تحليل الوضع الحالي 

 تحليل السوق مقابل متطلبات أصحاب املصلحة 

  خيارات املصادر وسبل الوصول إلى السوق 
 معايير االختيار وترسية العقود 
 دارة العقودالتنفيذ وإ 



 

 

 

 جدول األعمال

 

 

  اليوم األول 

 البند: الوقت:

 التسجيل وتناول املرطبات 08:45

 بداية الدورة 09:00

 

 املقدمة

 

 املواصفات وأهميتها
 تحديد األهمية 
 التأثير على االحتياجات 
 تحديد املتطلبات 

 تحديد أهداف املواصفات 

 استراحة قصيرة 10:45

 املواصفات وأهميتها )تكملة( 11:00

 استراحة غداء 12:30

 املواصفات وأهميتها )تكملة( 13:30

 

 تحليل الوضع الحالي
 األهداف املؤسسية 
 التحليل البيئي 
 التصنيف 
 تخصيص املخاطر 

 استراحة قصيرة 14:45

 تحليل الوضع الحالي )تكملة( 15:00

 

 تحليل متطلبات السوق مقابل أصحاب املصلحة
 خصائص األسواق 
 مستويات املنافسة 

  أبحاث السوق 

  تحليل السوق 



 

 

 مراجعة مجريات اليوم األول  

 ختام اليوم األول  17:00



 

 

 

 

  اليوم الثاني

 البند: الوقت:

 التسجيل وتناول املرطبات 08:45

 بداية اليوم الثاني 09:00

 

 مراجعة مجريات اليوم األول 

 

 املصادر وسبل الوصول إلى السوق خيارات تحديد 
 استراتيجية تحديد املصادر 
 منهجيات تحديد املصادر 

  سبل الوصول إلى السوق 

 استراحة قصيرة 10:45

 معايير االختيار وترسية العقود 11:00
 تقييم املوردين 

 الشؤون املالية 

 معايير الجودة 

  سياسات أخرى 
 معايير التقييم 

  املعايير املالية 

  الفنيةاملعايير 

 استراحة غداء 12:30

 معايير االختيار وترسية العقود )تكملة( 13:30

 

 التنفيذ وإدارة العقود
 التنفيذ 
 إدارة أداء املوّردين 

 تتبع الفوائد 

  أنشطة إدارة العقود 

 استراحة قصيرة 14:45

 التنفيذ وإدارة العقود 15:00

 مراجعة اليوم الثاني واألسئلة / امللخص النهائي 



 

 

 ختام الدورة 17:00
 


