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الهشتريات إدارة  
 الهقدنة

نن ننطلق العٍقة التكانلية بين وظيفتي الشراء والتخزين ودورهها الحيىي في خفض التكاليف وحسن انتظام 
 .نالبرنانج بهدف زيادة كفاءة وفاعلية العانلين في إدارات الشراء والتخزي  العهل الهؤسسي، يأتي هذا

 األهداف
 ع الهىردين بها يحقق خفض تكاليف التىريد والتشغيلتخطيط ونتابعة الشراء والتفاوض ن. 
 أساليب تطىير إدارة الهشتريات والتهىين 
  الهشاكل التي تىاجهها إدارة الهشتريات كيفية التعانل نع 
 تخطيط ونراقبة وحهاية الهخزون بها يضهن استهرارية العهل وخفض الهستثهر في الهخازن. 
  للهنظهةلتخلص نن الرواكد بها يحقق السيىلة 
 استخدام التكنىلىجيا الحديثة والحاسب اآللي في الهشتريات والتهىين 
 تىجيه اهتهام القيادات اإلدارية العليا نحى هذا الجانب والتخصص الذي ٌ يقل أههية عن الجىانب اإلدارية األخري 
 اتالعٍقة التكانلية التي تربط بين إدارة الهشتريات وبين اإلدارات األخري في الهنظه. 
 كفاءاتال
 إدارة الهشتريات 
 إدارة التهىين  
 د ىريإدارة الهىاد والت 
  تطبيقات سلسلة التىريد 
  إدارة الجىدة الشانلة وإدارة الهىاد 
 إدارة العنصر البشري في جهازي الشراء والتخزين . 
 هستهدفىنال
 الية وأقسام الشراء الداخلينديري إدارة الشراء والتخزين، والهىظفين العانلين فيها، ورؤساء األقسام اله 

 .والخارجي
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 حتىيهال

 إدارة الهشتريات
 أهداف وظيفة الشراء 
 تنظيو إدارة الهشتريات 
 التخطيط اٌستراتيجي ألنشطة الهشتريات في الهنظهات العربية 
 طرق وأساليب الشراء الحديثة 
 نشاكل وقيىد الشراء وأساليب التعانل نعها 
 الكهية األقتصادية للشراء 
 الهشتريات وعٍقتها بأنظهة الجىدة الشانلة إدارة 
  (تجارب رائدة)تطبيقات الحاسب اآللي في إدارة الهشتريات 
 أساليب تأنين ونقل الهىاد وآثارها الهالية 
 التىفيق بين نعايير الجىدة وتكاليف الشراء 
  الههارات وأدوات التفاوض واستراتيجياته)إدارة التفاوض في نجال أنشطة الشراء 
 ياس وتقىيو أداء إدارة الهشترياتق 
 إدارة عهليات الشراء 
 تحديد الهىاصفات ونتطلباتها 
 تخطيط الهتطلبات الهادية 
  أنىاعها وتطبيقاتها ..نظو الجدولة 
 وإدارة الهشتريات طبقا لهىاصفات األيز 
 الفحص وتىفير الجىدة الهناسبة 

  إدارة التهىين
 أساليب ووسائل التخزين الحديثة 
 ابة علً الهخزوننظو الرق 
 إجراءات الترنيز والتصنيف 
 أساليب وأنىاع وإجراءات الجرد 
 أساليب واجراءات نعالجة الهخزون الراكد 
 األنن والسٍنة في نظام التهىين 
 نظام وعهليات تخطيط اٌحتياجات نن الهىاد 
 استخدام التكنىلىجيا الحديثة وتقنيات الكهبيىتر في نظو إدارة الهىاد 
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  دىريد والتإدارة الهىا

 دىريشراء الهىاد وسلسلة الت 
 دىريعناصر ونكىنات نظام الت 
 دىريفعاليات نظام الت 

 تطبيقات سلسلة التىريد 
  (اٌنداد)تطبيقات نهىذج سلسلة التىريد 
 تطبيقات ٌستراتيجيات سلسلة التىريد 
 ختيار نصدر التىريد الهناسبا 
 تأهيل وتقييو الهىردين 
 التفاوض نع الهىردين 

 ة الجىدة الشانلة وإدارة الهىاد رإدا
 تصهيو الجىدة والكلف 
 تطبيقات إدارة الجىدة علً إدارة الهىاد 
 تىزيع دالة الجىدة 
 أثر الجىدة علً تىجهات إدارة الهىاد 

  إدارة العنصر البشري في جهازي الشراء والتخزين
  الهشتريات والتهىين لرفع كفاءتهوإعداد وتأهيل نىظفي 
 ر البشري لجهازي الشراء والتخزيننصإعادة هيكلة الع 
  القدرات والكفاءات الهطلىبة /راتالهها /الخبرات /الهىاصفات 
 لين في نجالي الهشتريات والتهىينقياس أداء العان. 


