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  32/3/3122-21، االربعاء -االثنٌن 

 ا  ظهر 13:11 الى حأ  صبا21:11أوقات البرنامج : من 

 األهداف
ُؼريففالمشارففن بأحلى افففّلمشالففنطأطلشالِترففأظلمللففِرمُأتنلشالرففرماتلمُفاأففٌلاتففن مُتطللففنلػاالأففنٍلمشرففرمالمشا الففنل

ممشفففمشنتلممببففنىتطلاتففن مٍلمشِلففنم,لمشلؼففنقتلمُفاأففٌلاففف مُتطلػالففللماِأففن لملففالكهلمشرففرمالمشافنلففوتلمبألأففٌلمُاففن ل

 فلتلمبألأٌلماِأن لمشاك ديحلمشكلكئأح.مشارملالٍلمشِتن يٌلممشِؼنا

 المحتوٌات

 .هفهىم ادارة الشراء
 .ٌلالتك لمشِترأظلمشررمالمللِرمُأتنلممطاأِهلممشتركمٍلمشارالكى

 .ًلمشاركالٍلمشِنلُكمجهلػاالأٌلمشررمالمدم لمدم ًلمشارِرينٍللنلُكصأالمشتكد

 .لمنكمعلػقكدلمشررمالمبألأٌلملاِأن لىأفتن
 دلمشارِرمًللنللالطلملطاأٌل"لُ فيفلاكاغلمشاكمSupply-Positioningل".ل

 مشارنبللمشؼالاأٌلممشؼاالأٌلشؼاالأٌلمشررمالملُ الأللBaretoلشالاكمدلمشارِرمً.ل
 لاركالُتن(.ل–ُيبأرتنلل–مابناتنلمشرئأبأٌلل–لئ ٌلمشارِرينٍلمشفماالأٌلممشتن جأٌل)مطاأِتنل

ل.طرق الشراء الوحلية والذولية

لهناقشة جذوي كل هنها:وطرق الشراء الرئيسية 
 لمشالنمضنٍ.ل-ملارلمشاينشرلل-مشاان لٌلل-مشافناصٌلمشؼناٌلل-مشافناصٌلمشا فمدًل

 لمشبؼر.ل-مشكاَلل-مشكاأٌلل-ملنشأولملأنلٌلمشررمال:لمشتكدًل

 .لاركالٍلمشؼرم,لمشا الأٌلممشؼرنامٍلمشفمشأٌللنلمللِأرمد
 ٌلملتالٍلمشاك ديحلماِنىؼٌلمشراليأنٍلمارمايٌلملػِافندمٍلمجرمامٍلمشررمالمشا النلممشتن جنلممشفم مٍلمشابِففي

لمشابِففيٌلماِنىؼٌلارٌلمشارِرينٍلمشا الأٌلممشتن جأٌ.
 .لمشاصرال نٍلممشالنطأطلمشابِتفاٌللنلمشررمالمشفمشن

 لطرقلمشفلغللنلمشررمالمشفمشن.ل-مشِلنم,للنلاتنقلمشررمالمشفمشنلل-مجرمامٍلمشررمالمشفمشنل

 لمشِتالأصلمشتاربن(.ل-مشِ اأحلل-)لمشفقلللافانٍلمشررمالمشفمشن
 .لمشِرريؼنٍلممشالكمئحلمشافظاٌلشالررمالمشا النلممشفمشن

ل.التعاهل هع الوىردين

 .للحلمشِؼناللاغلمشاك ديح

 .لبألأٌلُ الأللُكنشأالمشاك دلشال صكقلػالللمشبؼرلمشافنلو
 .لُقأأطلمشاك ديحلمملنشأولُفاأٌلمشؼالاٌلاؼتط

 لللمشاك دلشأالينلماِأنجنُك.بأالياكحلشالارِريلمنليؤثرلػال
 .لبأالُتِن لمشاك دلمشافنلول؟لمُ ثأرلملاِأن لػالللنتنحلػاالأٌلمشررما

 .لاتن مٍلمشِلنم,لاغلمشاك ديحلمبألأٌلُفاأٌلاك ديك
 .لاؤشرمٍلماؼنيأرلمشاك دلمشكلؤ

ل.اساليب واجراءات الشراء
 ُترأظلملاِأنجنٍلاحلمشاكمدلل-ُترأظلمشارِرينٍلMRPلمشؼرنامٍ.لد ملٌلمُ الألل-ل



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .لُ فيفلمشكاأٌلملاِصنديٌلشالررمالىنلِتفم لمشفاكذجلمشِقالأفي

 لبأالُ فدلمشكاأٌلملاِصنديٌلػففانليؼر,لمشاك دلاصانً؟
 لبأالُ فدلمشكاأٌلملاِصنديٌللنلانقلم ُلنعلاِكاغلىنشبؼر؟لمػف لم ُلنعلاِكاغلىنشبؼر؟

 ٌلملصفنفلمشقنىالٌلشالِالا؟لبأالُ فدلمشكاأٌلملاِصنديٌللنلانقلثينٍلمشرالو؟لملنلانش

 مشقضفنالػالفللمشرفرمالل-ملفينهلمشرفرمالمشؼنجفللل-اؼنشتٌلطالينٍلمشررمالمشؼنجلل:لملنشأولُقالأللمشرفرمالمشؼنجفلل
 مشؼنجل.

ل

لتخطيط وتنظين اعوال ادارة الوشتريات
 .ٌلمشِفظأطلملدم يلماكاغلمشارِرينٍلمُقبأانُتنلملدم ي

 لالارِرينٍلمػالاِتنلىنلابن لملارىلممشتتنٍلذمٍلمشؼالاٌ.ابئكشأنٍلمشكافمٍلمشِفظأاأٌلمشاتِاللٌلش
 .ٍلمشاتن مٍلمشبالكبأٌلشالؼناالأحللنلمشارِرين

 .ٍلمدم ًلمشاتنطرلشضاننلُكلأرلملاِأنجن

 .لاأنسلافىلمشِقف للنلملدما
 .لمشِيؼأٌلمشِفظأاأٌللدم ًلمشررما

 .ٌلُفظأطلمدم ًلمشررمالشتفاٌلمشتكدًلمشرناال
 لُفرنالىأحلمدم ًلمشررمالمملدم مٍلملارى.اؼنشتٌلمشصرمػنٍلمشِنل

 

  .المشترٌات والمخازنجمٌع العاملٌن فً  المشاركون

 انجلٌزي -عربً  لغة التدرٌب



 
 

 

 

 
 المعلومات الشخصٌة للمدرب:

 االسم: عمر عبد الرحمن احمد علٌان. 
أردنً. : الجنسٌة  

األردن -عمان. 1151-7-1 :تارٌخ المٌالد  
متزوج. : لحاله االجتماعٌةا  
 

 المسار المهنً والوظٌفً للمدرب:
والتدقٌق الداخلً  فً الشؤون المالٌةخبرات تعلٌمٌة ووظٌفٌة ومهنٌة  وتدرٌبٌة خمسة وثالثون عام  .1

 وادارة المشترٌات والمخازن وعقود مناقصات التورٌد واالعمال االنشائٌة.

 1193ردنً للفترة من حدات الجٌش العربً االمحاسب ومراقب مستودعات للوجستٌة فً احد و .2

 )عسكري خدمة علم(.1194ولغاٌة 

( للفترة من تطبٌقٌة جامعة متوسطهكلٌة  علوم تجارٌة ومالٌة لدى الكلٌة العربٌة ) ومحاضر استاذ .3

1195-1196. 

مستشار مالً معتمد لدى احد دوائر  -مراقب مالً -مدٌر مالً -محلل مالً -مدقق داخلً -محاسب .4

وزارة المالٌة االردنٌة )سابقا( المعنٌة بتنظٌم ومراقبة التخزٌن واالستٌراد والتصدٌر والتجارة الحره 

 .2009ولغاٌة  1197والتخلٌص الجمركً وتجارة الترانزٌت للفترة من 

ون المالٌة والمشترٌات المحلٌة والدولٌة والمخازن وعقود المناقصات الحكومٌة مدرب فً الشؤ .5

وحاصل على اكثر من خمسة وثالثون شهادة حسن اداء وتقدٌر فً تنفٌذ برامج  الشؤون المالٌة 

 والمشترٌات والمخازن .

 
 

 

 



 
 

 

:للمدرب السابقه التدرٌبٌة الخبرات  
والرقابٌة والتدقٌق واالدارة المالٌة والفنٌة  المالٌة لشؤونا فً التدرٌبٌة الدورات مئات المدرب نفذ 

 ومراكز الجامعات استشارات مراكز نم العدٌد لدي للمشترٌات والمخازن وعقود المناقصات الحكومٌة
حر كمدرب والعربٌة األردنٌة واالستشارات التدرٌب Free lance وقد حصلت على اكثر من ث 

 
مدرب فً الشؤون المالٌة:الخبرات الوظٌفٌة والمهنٌة لل  

 والتخزٌن والتصدٌر االستٌراد ومراقبة بتنظٌم المعنٌة المالٌة وزارة دوائر احد من متقاعد مالً مستشار
:التالٌة والمحاسبٌة  المالٌة المهنٌة الوظائفاٌضا   فٌها شغل وقد والتخلٌص الجمركً والتجارة الدولٌة  

  .المالً المستشار - 
.المالً لمدٌرا باعمال قائم -   

. المالٌة للشؤون الداخلٌة الرقابة مدٌر مساعد -   
الرئٌسً. الداخلً المدقق -   

.المحاسبة قسم رئٌس -   
(.المالً المراقب) المالٌة الرقابة قسم رئٌس -   

.المالً التحلٌل قسم رئٌس -   
.اإلدارٌة الرقابة قسم رئٌس -   

.التفتٌش قسم رئٌس -   
.اإلحصاء قسم رئٌس -   

.االشغال ومناقصات عطاءات لجنة رئٌس -   
.اللوازم  ومناقصات مشترٌات لجنة رئٌس -   

.للعروض والفنً المالً التحلٌل لجنة رئٌس -   
.الشركات لمٌزانٌات المالً التحلٌل لجنة رئٌس -   

.للمشارٌع االقتصادٌة الجدوى دراسات لجنة رئٌس -   
.خازنوالم المستودعات وجرد تدقٌق لجنة رئٌس -   

.والمالً االداري التحقٌق لجان وعضو لجنة رئٌس -  
   رئٌس وعضو لجان تقٌم االداء المالً واالداري وفق متطلبات جائزة الملك عبدهللا الثانً لتمٌز االداء  -

   الحكومً.
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 . B.Aتخصص رئٌسً محاسبة -تجارة واقتصاد 1193 األردنٌةخرٌج الجامعة  .1
 عامه. أداره –تخصص فرعً  –تجارة واقتصاد  األردنٌةخرٌج الجامعة  .2
 .CPPالمشترٌات فً التخصصٌة األمرٌكٌة المهنٌة الشهادة .3
 المالٌة واإلدارٌة المعتمدة  من الجامعةاالردنٌة فً األردن. ةشهادة الرقاب .4
 االداره.شهادة الرقابةاالدارٌة والمالٌة والصادرة عن الخبراء العرب للهندسة و .5
 والمعتمدة من المجمع العربً للمحاسبٌن القانونٌٌن.  IASشهادة المعاٌٌر الدولٌة للمحاسبة  .6
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