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المقدمة:

تلعب المخازن في الوقت الحالي دورا حاسما في ضمان مستوى عال من خدمة العمالء وأداء الخدمات اللوجستية بوجه عام، حيث تقلل المخازن بفعالية أوجه 
القصور في سالسل التوريد، وتساهم بفعاليه في تحسين الخدمات اللوجستية باإلضافه الى دقة إدارة المخزون. لقد أصبح دور إدارة المخازن المثالي اليوم هو الحد 
من تكاليف التخزين وتحسين خدمة العمالء في نفس الوقت. الممارسات واألنظمة التي سيتم مناقشتها بهذا البرنامج التدريبي هي المطبقه في إدارات المخازن 

بإفضل الشركات والمؤسسات على مستوى العالم.

يساهم هذا البرنامج التدريبي في تأهيل كوادر بشرية قادرة على إدارة أنشطة المخازن والمستودعات بكفاءة وفاعلية عالية وتعميق الوعي بأهمية طرق اإلدارة 
والرقابة الفّعالة على المخزون يدويا وإلكترونيا والتعرف على الوسائل الحديثة في عملية جرد ومراقبة المخازن واإلطالع على بعض التجارب العالمية في مجال 

مراقبة المخزون ،والحرص على تطوير مهارات المشاركين اإلدارية للقيام بأعمال المخازن والمستودعات حسب األصول العلمية الحديثة.

أهداف البرنامج:

معرفة مفهوم إدارة المخازن وأهميتها بكفاءة. �
معرفة التنظيم اإلداري إلدارة المخازن. �
التعرف على مراقبة المخزون وتحديد المهام المناطة بها بكفاءة. �
القدرة على التخطيط للمخزون وتحديد مستوياته بكفاءة. �
القدرة على مراقبة حركة األصناف بكفاءة عالية. �
القدرة على المشاركة في عمليات الجرد بكفاءة. �
التعرف على استخدامات الحاسب اآللي في مجال مراقبة المخزون. �
التعرف علي وسائل المناوله اليدويه والميكانيكيه �
التعرف على وسائل أمن وسالمة المخازن. �
القدرة على كتابة تقارير مراقبة المخزون وأدارة المخازن بكفاءة. �

طريقة التدريب:

المناقشات مع المشاركين �
دراسة حاالت �
أمثله عن أفضل الممارسات العالميه �
محتوى علمي يساهم في التطبيق العملي �
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إدارة المخازن

مفهوم إدارة المخازن     �

أهمية وظيفة التخزين �

األهمية العملية واالقتصادية «

األهمية التخطيطية والتنظيمية «

األهمية التنفيذية «

األهداف الرئيسية لوظيفة التخزين �

الشروط الالزمة لتحقيق أهداف إدارة المستودعات �

اآلثار السلبية المترتبة على عدم االهتمام بالمخازن �

أنواع المخازن وطرق تصنيفها     �

أصناف وأنواع المواد المخزنة �

تطبيقات عمليه �

عالقة إدارة المخازن باإلدارات األخرى

إدارة اإلنتاج �

إدارة المبيعات �

إدارة مراقبة المخزون �

إدارة الخدمات والصيانة �

إدارة الحركة �

إدارة التمويل �

مفهوم وأهداف وأهمية مراقبة المخزون

مهام مراقبة المخزون �

التنظيم اإلداري لمراقبة المخزون �

العوامل المؤثره في التنظيم اإلداري الداخلي  �

لمراقبة المخزون

التبعية اإلدارية لمراقبة المخزون �

إجراءات االستالم والصرف بالمخازن

إجراءات االستالم �

االستالم المؤقت لألصناف. «

االستالم النهائي لألصناف. «

إجراءات الصرف �

صالحيات صرف األصناف / المواد «

عمليات الصرف من المستودعات «

إجراءات إرجاع المواد �

تخطيط المخزون

مفهوم وأهمية تخطيط المخزون �
أنواع خطط المخزون «
عناصر خطة المخزون «
معادالت حساب الكميات المطلوبة وقيمتها �
تطبيق عملي �
التكاليف المرتبطه بالمخزون �
متابعة خطط المخزون �

النماذج المستخدمة في متابعة خطة المخزون «
تحديد مستويات المخزون �

الحد األدني للمخزون «
الحد األعلي للمخزون «
تطبيق عملي �
أهمية المخزون اإلحتياطى والطرق العلمية  �

إلحتسابه
األتجاهات الحديثه في التخزين �

طرق تصنيف وترميز المواد

التصنيف طبقًا لعالقة الصنف بعملية التصنيع �
التصنيف حسب حركة األصناف )FSN( أو  �

تكرار شرائها
�  )ABC(التصنيف حسب قيمة استخدام األصناف

)التحليل الثالثي للمخزون(
� HML التصنيف حسب سعر  الوحدة
� VED التصنيف حسب أهمية الصنف لالستخدام
التصنيف حسب صعوبة الحصول علي األصناف  �

SDE
التصنيف حسب مصادر التوريد �
التصنيف المتداخل )المزدوج( �
تمارين عمليه �

طرق تكويد المواد

مزايا نظام التكويد �
الرموز المستخدمه في التكويد �
الطرق المتبعه للتكويد �
خصائص التكويد �

ماهية الجرد

أهمية الجرد �
أنواع الجرد �

الجرد الكلي «
الجرد الكلي المستمر «
الجرد الجزئي «
الجرد المفاجئ «
متطلبات تنفيذ عملية الجرد �
إجراءات الجرد �
أسباب وجود الفروقات �
تطبيقات عمليه �

أهمية تخطيط المخازن

كيفية تخطيط المخازن واألستخدام األمثل لكل  �
المساحه المتاحه

التصميم الداخلي للمخازن �
وسائل مناولة المواد اليدويه والميكانيكيه �
أسس أختيار معدات المناوله �
تدريب العاملين علي وسائل المناوله �

مفهوم األمن والسالمة في المخازن

مسببات الحوادث في المخازن �
الحريق, أسبابه, الحد منه �
تلف المواد المخزنه والعمل علي وقايتها �
طرق الوقاية �
برامج األمن والسالمه �
المقاييس الكميه لتقويم برامج األمن والسالمة �
تطبيقات عمليه �

المخزون الراكد، تشخيصه، آثاره ، وطرق التخلص 
منه

دور أدارة المخازن في معالجة المخزون الراكد �
أسباب تلف وفقد المخزون وكيفية الحد منها �

تعريف التقارير المخزنيه

أنواع التقارير المخزنيه وأهميتها                                     �
أهمية استخدام الحاسب في مجال مراقبة المخزون �
استخدامات الحاسب اآللي في مجال األعمال  �

المخزنيه
تطبيقات عمليه �
الدروس المستفاده من البرنامج التدريبي وكيفية  �

تطبيقها في تحسين وتطوير إنتاجية بيئة العمل 
للمشاركين

المحتويات الرئيسية
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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:

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: 

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 :........................)اإلدارة والرقابة على المخازن والمستودعات ®( 

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.


