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مقدمة

تعتبر اإلدارة اللوجستية من احدث فروع العلوم اإلدارية , و هي تشتمل على منظومة متكاملة من األنشطة داخل المنظمة وخارجها مثل الشراء , التخزين , النقل, 

التوزيع , المناولة , التعبئة والتغليف , خدمة العمالء و جدولة الطليات . ومن مهام اإلدارة اللوجستية التنسيق و التكامل بين هذه األنشطة بهدف توفير المنتجات 

و مدخالت اإلنتاج في الوقت والمكان المناسب و في الحالة المطلوبة, إضافة إلى دور اإلدارة اللوجستية في خدمة العمالء, مما يساعد على توفير الميزة التنافسية 

للمنظمة و زيادة أرباحها ، إن الكثير من المشاكل والتحديات التي تواجهها  المؤسسات و الشركات   كالجودة و الحصة السوقية إضافة إلى تحقيق األرباح  تبدأ من 

عملية التوريد و التخزين و ذلك يعود إلى ضعف في إدارة المشتريات  وسرعة االستجابة إضافة إلى مدى قناعة اإلدارة العليا بوجود إدارة متخصصة للعمليات 

اللوجستية.

ويعتبر التخزين هو الوظيفة التي يتم من خاللها حفظ المواد والسلع، منذ تصنيعها أو شرائها وحتى يتم صرفها أو طلبها من قبل الجهات التي تحتاجها لسد احتياج 

أو غرض محدد ، كما تعرف وظيفة التخزين أيضاً  بأنها تخطيط وتنظيم عمليات استالم المواد والمستلزمات والمحافظة عليها وإمداد الجهات الطالبة باحتياجاتها 

في الوقت المناسب.

أما إدارة المخازن أو المستودعات فهي اإلدارة المعنية باالحتفاظ بالمخزون والمحافظة عليه، وتخطيط وتنظيم وتنفيذ ورقابة إجراءات التخزين، وصرف المخزون 

حسب الكميات والنوعيات المقررة للوحدات الطالبة والمستخدمة لمواد المخزون.

األهداف

مهام وأهداف وظيفة الشراء من المنظور الحديث � 

مسؤوليات إدارة المشتريات فى المنظمات ومحدداتها � 

دور عمليات الشراء فى السلسلة اللوجيستية � 

إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات � 

التعريف باالدارة اللوجستية و اهميتها للمنظمة. � 

النشاطات الرئيسية للمنظومة اللوجستية. � 

التعريف باالسس العلمية للشراء و التخزين في ظل المنظومة. � 

عالقة االدارة اللوجستية بالتسويق و االنتاج . � 

اهمية النقل كجزء من المنظومة اللوجستية . � 

عالقة االدارة اللوجستية بالموردون و العمالء . � 

االدارة اللوجستية و التخطيط المستقبلي. � 

ادارة سالسل التوريد كنشاط لوجستي . � 

االدارة اللوجستية كعامل للتغيير و المنافسة . � 

االدارة الفعالة للمخازن والمستودعات � 

االنشطة والعمليات الرئيسية فى المخازن والمستودعات � 

سياسات الرقابة على المخزون � 

المداخل الرقابية على المستودعات � 



الوحدة األولى :

المفاهيم االساسية للوجيستية وتقنياتها

اللوجيستية � 
التطور التاريخي لمفهوم اللوجستية � 

السلسلة اللوجيستية � 
مبادئ اللوجستية المعاصرة وأهدافها � 

العالقة بين اللوجيستية وإدارة سالسل االمداد � 
خصائص اللوجيستية ومميزاتها � 

تصنيف األنظمة اللوجستية � 
أهداف النظام اللوجستى وعناصر تكلفته واساليب ادراته � 

أثر التكنولوجيا الحديثة في العمليات اللوجستية � 
التدفق المعلوماتى � 

أنواع النقل. � 
مستندات والوثائق المطلوبة لعملية النقل. � 

شروط النقل � 

الوحدة الثانية :

دور وظيفة الشراء فى العملية اللوجيستية

الفكر الحديث فى اإلدارة � 
تعريف وظيفة الشراء � 

تنظيم وظيفة الشراء � 
مسؤليات وظيفة الشراء � 

أهداف وظيفة الشراء � 
المرتكزات المرتكذات السبع للعمليات اللوجيستية � 

المنتج الصحيح � 
الكمية الصحيحة � 
الحالة الصحيحة � 
المكان الصحيح � 
الوقت الصحيح � 

التكلفة الصحيحة � 
الزبون الصحيح � 
مصادر التوريد � 

الوحدة الثالثة :

المفاهيم االساسية إلدارة المستودعات

أنظمة إدارة المستودعــــــــات � 
أنظمة التحكم المستـــــودعاتية � 

أهمية وظيفة التخزين � 
األهداف الرئيسية لوظيفة التخزين � 

اآلثار السلبية المترتبة على عدم االهتمام بالمخازن والمستودعات � 
أنواع المخازن والمستودعات � 

أصناف وأنواع المواد المخزنة    � 
التنظيم اإلداري إلدارة المستودعات � 

أسلوب المركزية والالمركزية فى التخزين � 
عالقة إدارة المستودعات باإلدارات األخرى � 

العاملون في مجال إدارة المستودعات � 

الوحدة الرابعة :

Inventory Control انظمة مراقبة المخزون

مفهوم مراقبة المخزون � 

مهام مراقبة المخزون � 

التنظيم اإلداري لمراقبة المخزون � 

العاملون في مجال مراقبة المخزون � 

النماذج المستخدمة في مراقبة المخزون � 

إجراءات االستالم - إجراءات الصرف                                                                                      � 

إجراءات إرتجاع المواد - النماذج المستودعية � 

تصنيف وترميز المواد � 

تخطيط ومتابعة خطط المخزون � 

تحديد مستويات المخزون ومتابعة الحركة والتسجيل � 

استخدام الحاسب في مجال مراقبة المخزون � 

الوحدة الخامسة :

ممارسات الرقابة على المخازن والمستودعات

ماهية وأهمية الجرد � 

أنواع وإجراءات الجرد � 

مفهوم األمن والسالمة                                                                                     � 

مسببات الحوادث في المستودعات وطرق الوقاية � 

تقويم برامج األمن والسالمة � 

أنواع التقارير � 

الشروط الموضوعية والشكلية في كتابة التقارير � 

خطوات إعداد التقرير � 

المحتويات الرئيسية
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نمـــــوذج الت�سجيــــــل

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

:  9.00 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلى:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................   ................................. الم�شوؤول:  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... الموؤ�ش�شة: 
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

..........................)الإدارة اللوج�ستية للم�ستودعات ونظم التحكم والإمداد ®(  : التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك : ................................................................................................................................

...............................  : الإدارة   ...................................... الوظيفة:   ....................................... الموؤ�ش�شة: 

العنوان: .................................... �ص ب : ................................ المدينة / البلد : .......................................

رقم الهاتف: ............................. الفاك�ص : ................................ البريد الإلكتروني: .......................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 � 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 � دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

c 2900 دولر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دولر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد c

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.


