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المقدمة:

يمكن  التى  الممارسات  وأفضل  وإجراءات  لسياسات  عميًقا  فحًصا  الدورة  هذه  تقدم 

فحص  الدورة  خالل  ويتم  والتعاقد.  الشراء  عمليات  مراحل  جميع  على  تطبيقها 

الممارسات الدولية والتي تتضمن نماذج حديثة ونماذج أخرى لعمليات الشراء والتعاقد. 

الدورة من فهم وتنفيذ مبادئ نظم الشراء والتعاقد  المشاركين فى  والهدف هو تمكين 

الفعالة إلى أقصى حد ممكن. باإلضافة إلى ذلك تتضمن الدورة مناقشات عميقة لتطوير 

الحفاظ على هذه  و  التوريدات  في  احترافية  قوة عمل  التقارير وخلق  نظم  واستعمال 

القوة. كما تتم دراسة مفاهيم و ممارسات تتعلق بالمزايدات على اإلنترنت والتوريدات. 

وتطبيق افضل الممارسات في إدارة المخازن وأنظمة الرقابة على المخزون.

أهداف البرنامج التدريبي:

w  تقديم األسس العلمية وتأصيل الممارسات التطبيقية في مجال تخطيط وتنفيذ ورقابة
أعمال إدارات المشتريات والمخازن

w  ومراقبة والمستودعات،  المواد  وتنظيم  تخطيط  مهارات  المشاركين  إكساب 
المستودعات وإدارة المخزون

w  عمليات إجراءات  وتحسين  الشراء  عمليات  تطوير  مهارات  المشاركين  إكساب 
التخزين وفق معايير الجودة آيزو 9001

w  المشتريات وتطوير  تحسين  في  الالزمة  والتجارب  بالخبرات  المشاركين  رفد 
والمخازن

الفئات المستهدفة:

إدارات  في  والعاملين  ومساعديهم  والمخازن  المشتريات  ووحدات  قطاعات  مدراء 
المؤسسات  في  والتخرين  الشراء  عمليات  عن  والمسؤلين  والمخازن  المشتريات 
المختلفة، والمسئولين عن إعداد الموازنات التخطيطية والرقابية في اقتصاديات تكلفة 
السابقة، ومن يرغبون في تطوير  المهام  أداء  إعدادهم وتأهيلهم في  يتم  المواد، ومن 

مهاراتهم اإلدارية في مجال المشتريات والمخازن.

مبادئ إدارة المشتريات و المخازن

w .مفهوم إدارة المشتريات والمخازن
w أهداف وطبيعة إدارة المشتريات والمخازن
w .االختصاصات والمسؤوليات لمسؤولي المشتريات
w .مفهوم أسلوب كايزن للتحسين والتطوير
w .منهجية التغيير والتطوير في أسلوب كايزن
w دعائم ثقافة التميز والتطوير في إدارة المخازن

تخطيط وتنظيم إدارة المشتريات والمخازن وفقاً  لمتطلبات اآليزو

w تخطيط وبرمجة االحتياجات من المشتريات
w تحديد مصادر الشراء
w سياسات وطرق وأساليب إجراءات الشراء
w السجالت والدورة المستندية للمشتريات
w مراحل تطوير جودة إدارة المخازن
w خطوات تخطيط وتنظيم إدارة المخازن الحديثة
w ISO 9001 مجموعة المواصفات الدولية
w متطلبات المواصفات الدولية
w توثيق أعمال المخازن وفقاً  للمواصفات الدولية

مراحل إجراءات عمليات الشراء الداخلي والخارجي

w دراسة العروض والمفاضلة بينها
w إصدار أمر الشراء وإبرام التعاقد
w مشاكل تنفيذ عقود الشراء الخارجي
w اإلعتمادات المستندية
w تدبير نقل المشتريات الخارجية وتأمينها من أخطار النقل
w إجراء التخليص الجمركي ومعاينة المشتريات
w الرقابة على عمليات الشراء المحلي والدولي

إدارة المخازن وأنظمة الرقابة على المخزون

w تصميم وتخطيط المخازن

w المركزية والالمركزية في التخزين

w األساليب الكمية في الرقابة على المخزون

w أنواع الجرد والتسويات الجردية

w التصرف في الرواكد والعوادم وحتمية التصرف فيه

w معايير تحديد برامج التدفق الزمني لالحتياجات إلى المخازن

w تصنيف المواد وترميزها وعالقتها بالحاسب األلي

تقييم وتحسين أداء إدارة المخازن

w الخصائص الجوهرية ألنواع الجرد المخزني

w اإلجراءات المتقدمة للجرد المخزني

w تقارير لجان الجرد وأهم مشتمالتها

w في إدارة المخازن والمستودعات S5تطبيقات ال

w المؤشرات األساسية الثالثة لعمليات تحسين الجرد

w متابعة عمليات الجرد وطرق تقييم المواد المخزنة

w توثيق قياس معايير األداء وتقييمه



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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

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

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

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)الجدارة في تخطيط وتنظيم وادارة اعمال المشتريات والمخازن ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

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

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


