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اهداف الدورة التدريبية:
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من: 

w إكتساب مهارات تنظيم المخازن والمخزون

w التعرف على أفضل أساليب أختيار وتنظيم أماكن التخزين وتجهيزاتها

w وضع  وتحسين أنشطة التخزين

w تحديد أشكال التخزين المختلفة وأنشطة القيمة المضافة

w وضع مؤشرات األداء الرئيسية واألداء القياسي للمستودعات

w تحديد التكلفة وجوانب اإليرادات للتخزين

w التعرف على أساليب وممارسات التخزين المستدامة

w فهم تحديات وأهداف ووظائف المستودعات

w القيام بتصنيف المخزون واإلحصاءات الدورية

w قياس دقة سجالت الجرد

w تحديد األشكال المختلفة للتخزين وأنظمة مناولة المواد

w تحسين المهارات اإلشرافية والتعامل بكفاءة افضل مع قضايا موظفي المستودع

w تطوير مهارات أفضل للتدبير والسالمة داخل المستودع

w قياس إنتاجية المستودع باستخدام مؤشرات األداء المناسبة

w  القيام بتدقيق علمي للمستودع

محاور الدورة التدريبية:
w الوحدة األولى : إدارة المخازن طبقا لمدخل اإلدارة بالجودة الشاملة
w الوحدة الثانية : اإلدارة الفعالة للمشتريات وعالقتها بإدارة المخازن
w الوحدة الرابعة : اقتصاديات التصميم الداخلى للمخازن
w الوحدة الخامسة: استالم وفحص المواد
w الوحدة السادسة : ) التكويد ( ترميز وتوصيف وتنميط المواد
w الوحدة السابعة : األساليب الفعالة للرقابة على المخزون
w الوحدة الثامنة : الجرد المخزني ومعالجة المخلفات والمخزون الراكد
w الوحدة التاسعة: حسابات المخازن ودورها فى تحسين القدرة التنافسية
w الوحدة العاشرة : األمن والسالمة داخل المخازن

الفئات المستهدفة:
w .مدراء المستودعات والمخازن
w أمناء المستودعات والمخازن
w العاملون في حقل المشتريات والتخزين
w أخصائي االستيراد و التصدير
w محاسبو التكاليف و المخازن
w مدراء المشتريات و التخزين و التخطيط و التطوير و اإلنتاج
w العاملون في حقل النقل
w العاملون في حقل خدمة العمالء
w العاملون في حقل إدارة العطاءات
w .العاملون في حقل إدارة اإلنتاج

المحتويات الرئيسية

البناء التنظيمي إلدارة المخازن وفقا لمعايير الجودة والتميز:

w .مفهوم إدارة الجودة الشاملة بين المفهوم والتطبيق
w .معايير الجودة الشاملة في عمليات التخزين
w .)آليات جودة أعمال المناولة والتخزين والتعبئة )ورشة عمل
w .تقنيات الجودة الشاملة في تخطيط وتنظيم إدارة المخازن
w .أنظمة الجودة وأهدافها
w .مراحل تطور جودة إدارة المخازن
w .خطوات تخطيط وتنظيم إدارة المخازن الحديثة
w .أهميتها للمنظمة ISO 9000 مجموعة المواصفات الدولية
w .متطلبات المواصفات الدولية
w .توثيق أعمال المخازن وفقا للمواصفات الدولية
w .معايير التميز واأليزو لنظم تخطيط وتنظيم إدارة المخازن
w .المهارات المعرفية والفنية للعاملين بإدارة المخازن
w .مؤشرات قياس كفاءة أعمال إدارة المخازن
w .)معايير فعالية إدارة المخازن )ورشة عمل
w .)معايير تطبيق التميز اإلداري في إدارة المخازن )حلقة نقاشية + حالة عملية
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الدور االستراتيجي للتخزين: 

w نظرة عامة على سلسلة التوريد

w دور المستودعات

w  :أنواع المستودعات

التخزين الخاص «

التخزين العام «

عقود التخزين  «

w أساسيات عمليات المستودعات

w منظمات التخزين والوصف الوظيفي

تصنيف المخزون ودقة سجالت المستودع:

w أنواع الجرد

w ABC التصنيف حسب نظام

w ABC استخدامات تصنيف

w دقة سجالت الجرد

w أسباب ضعف دقة الجرد

w الحساب المرحلي والدوري

w نظم ومنهجية الحساب

w معرفة ما هو داخل المستودع

w  معرفة مقدار ما هو داخل المستودع

مشكالت المخازن:

w معالجة مشكالت المخزون

w اهم األسباب التى تؤدى الى ظهور مشكالت التخزين

w ماهية الجرد

w  اهمية الجرد

w انواع الجرد

w الفصل الرابع : وظيفة التخزين

w وظيفة التخزين

w اهمية وظيفة التخزين

w المعلومات التى يوفرها النظام

w الشروط الالزمة لتحقيق أهداف إدارة المواد

w هيكل نظام التخزين

أنظمة التخزين ومناولة المواد:

w مخطط المستودع
w حجم وشكل المستودع
w استخدام وتنظيم التخزين
w أنواع أنظمة التخزين
w الموقع الثابت مقابل الموقع العشوائي
w معدات مناولة المواد
w قائمة التدقيق على معدات مناولة المواد
w تحسين عمليات استالم/ إصدار المواد ومناولتها
w خطوات يجب اتباعها قبل وأثناء وبعد عملية التدقيق

 
:)AIDC(التعريف اآللي والتقاط البيانات

w شريط الترميز
w )RFID( تحديد الهوية بترددات الراديو
w )OCR( التعرف الضوئي على الحروف
w األشرطة المغناطيسية
w  المقاييس الحيوية

انشاء المستودع وأنشطة القيمة المضافة:

w مراتب التخزين
w تصميم المستودعات
w أنشطة القيمة المضافة
w تخزين البضائع ومكان التخزين والتشكيالت
w  وطريقة البضائع  فصل  وطريقة   cross طريقة  

توحيد البضائع للتحميل والشحن
w طريقة المزج
w التأجيل وتجميع الطلبات
w  الخدمات اللوجستية العكسية

قياس أداء المخازن:

w مؤشرات األداء الرئيسية للمخازن
w عمليات المقارنة للتخزين
w تحديد فجوة أداء المستودع
w  التحسين المستمر في العمليات

حسابات تكلفة المستودع:

w 

w تكاليف رأس المال
w تكاليف التشغيل
w تكاليف التسليم والتخزين
w تحليل االستثمار

عمليات التخزين المستدامة:

w للتخزينLean  طريقة

w كفاءات االستدامة

w الخالصة الثالثية

w تصميم سلسلة التوريد

w  تصميم البيئة

التعامل مع قضايا موظفي المستودع:

w األدوار الرئيسية لمدير المستودع

w قضايا إدارة الموظفين

w أساليب التوجيه التصحيحي

w صفات موظف المستودع الجيد

w تحفيز موظفي المستودع

السالمة في المستودع:

w التدبير والسالمة في بيئة المستودع

w تحديد مخاطر السالمة

w التصرفات والظروف غير اآلمنة

w أسباب الضرر

w  التخطيط للسالمة

اإلنتاجية في المستودع:

w تعريف اإلنتاجية

w أسباب هدر الوقت

w مؤشرات األداء الرئيسية للمستودع

w أهداف عملية التدقيق للمستودع

w عناصر التدقيق



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 :........................)إدارة اللوجستيات في مجال المخازن ®( 

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.


