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المقدمة:
ستقدم هذه الدورة والمعدة من قبل يوروماتيك، عدة مواضيع أهمها احدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريـات و إمدادات الطلب وإدارة المخـزون، ونظم وأساليب الشراء 
المحلى ) الداخلي (، وقواعد وإجراءات الشراء الخارجي، والمشاكل التـطبيـقـية ألنشطة الشــراء والتخزين  وسـبل مـواجهـتـها، وتــطبيقـات الحـاسب اإللـكــتروني فى إدارة 
المواضيع  والعديد من  والتخـزيـن،  الشراء  اإلنفـاق فى مجـالى  تـــرشيد  المخـزون، وأساليب  والرقابـــة على  السلـعي  المخـزون  تــكويـد أصنـاف  ونــظــم وأسـاليب  المـواد، 

االخرى.

اهداف الدورة:
تزويد المشاركين بالمعلومات والمعارف المتعلقة بالمفاهيم األساسية لوظيفة التخزين وأهميتها وأهدافها �
تنمية مهارات تخطيط وتنظيم ومتابعة التوريدات وتنظيم المستودع والتطبيق باستخدام الحاسب اآللي بما يحقق سرعة ودقة عمليات الشراء والتخزين والصرف والجرد وتحديد  �

األصناف الراكدة والتخلص منها
تزويد المشاركين باألسس العلمية والعملية إلدارة المستودعات �
تنمية مهارات المشاركين في عمليات تخطيط ومراقبة المستودعات �
تزويد المشاركين بالمعلومات والمعارف المتعلقة بكيفية التعامل مع األصناف المخزنية من لحظة وصول صورة أمر توريد جديد ووصول البضاعة واستالمها وتكويدها  �

وتسجيلها وصرفها وجردها طبقًا لألصول والقواعد العلمية المتعارف عليها في هذا الشأن
تزويد المشاركين بالمعلومات والمعارف المتعلقة بكيفية إعداد القاموس المخزني �
تزويد المشاركين بالمعلومات والمعارف المتعلقة بقواعد األمن والسالمة بالمخازن ومشكالت التخزين وكيفية معالجتها وكيفية عمل جرد مخزني �

محاور الدورة:
افضل الممارسات العالمية في ادارة المخازن اامحوسبة �
احدث تقنيات عمليات  التخزين �
اآلثار المترتبة على اإلهمال في وظيفة التخزين �
مهــارات التنظيم الداخلي للمخازن �
الدورة المستندية بالمخازن �
ترميز )تكويد( المخزون �
القواعد المنظمة للعمل المخزني �
قواعد األمن والسالمة بالمخازن �
مشكالت التخزين وكيفيــة معالجتهـا �
مهـارات جـرد المخزون �

التخزين مفهومها وأساسيتها:

أساسيات وظيفة التخزين )األهداف، الوظائف، التنظيم( �
النظام المخزني �
التخطيط الداخلي للمخازن. �
التخزين وخطة المخزون �

حساب المساحة المخزنية والكمية الممكن تخزينها. �

أصناف التخزين وإجراءاتها:

العوامل الحاكمة في تحديد مواقع األصناف داخل المخزن. �
أساليب تحديد معدات النقل والمناولة المستخدمة في العمليات المخزنية. �
إجراءات االستالم والفحص. �
استالم  وصرف األصناف �
إجراءات صرف األصناف من المخازن. �

أساليب التخزين:
أسلوب التصنيف الثالثي �
المستويات المخزنية �
نشاط مناولة المواد �
أساليب تسعير الموجودات المخزنية �
الرقابة المخزنية �
المخزون الراكد ) األسباب والعالج( �

إدارة المستودعات:
تنظيم جهاز المستودعات �
األمن والسالمة في المستودعات �
استخدامات وتطبيقات الكمبيوتر في مجال المستودعات ومراقبة المخزون �
قياس الفعالية لنظام إدارة المستودعات �
إمكانية تحقيق الفعالية المطلوبة في نظام المستودعات ومراقبة المخزون باستخدام  �

الكمبيوتر

المحتويات الرئيسية
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إدارة التخزين والنقل بالنظم االلكترونية:

مهمات إدارة التخزين وعالقاتها بالوحدات اإلدارية األخرى في المنشآت  �
والشركات ) تنظيم المخازن وإجراءات التخزين وتنظيم سجالت المخازن 

وتصنيف وترميز المواد ودور الحاسب اآللي في تيسيرها(.

األنواع المختلفة للمخازن وطرق التخزين، ومواصفات كاًل منهما. �

التخطيط للمخزون: تحليل وتقييم المخزون )معدل دوران المخزون والطرق  �
التحليلية) مع الحاالت العملية باستخدام اإلدارة اإللكترونية.

نظم مراقبة المخزون (النظام الدوري والنظام المستمر ونظام مستويات  �
المخزون) باستخدام الحاسوب

االدارة االلكترونية للمخازن والمستودعات:

النماذج المستخدمة في تقييم والرقابة على المخزون والمستودعات. �

طرق التخزين لتخفيض تكاليف المساحة ومناولة المواد وتقليل تلف المنتجات. �

كيفية التحكم والسيطرة على االنحراف عن إجراءات التشغيل والتخزين القياسية. �

نميط وتوصيف وترميز المخزون يدوي ًا وإلكتروني ًا مع الحاالت العملية لتطبيق  �
اإلدارة اإللكترونية في المخازن الحديثة.

طرق ووسائل النقل والمناولة للمخزون. �

تحليل باريتو) Pareto Analysis ( وتطبيقاته في مجال المخزون. �

مشكالت الجرد السنوي، وفاعلية الجرد المستمر ودور اإلدارة العليا فيهذا  �
المجال.

صيانة ووقاية المواد بالمخازن متى تبدأ، ودورها في التأثير على التكلفة الكلية. �

نظم وإجراءات األمن والسالمة في المخازن والمستودعات وتأثيرها على  �
استمرارالعملية اإلنتاجية.

إجراءات االستالم وأهميتها. �

جراءات الشحن والتوريد والنقل وأهميتها. �

المواد الراكدة وغير المستغلة وطرق التخلص منها أو التقليل منها. �

تنظيم اإلداري لجهاز المستودعات والتنظيم الداخلي إلدارة المستودعات إلكتروني  �
ًا.

بعض التجارب العالمية الناجحة في مجال استخدام الحاسب اآللي بإدارة  �
المخازن.

طرق خفض التكلفة عن طريق رفع مستوىكفاءة أداء إدارة المستودعات  �
والمخازن.

وظيفة التخزين:

المفهوم واألهداف. �

دوافع التخزين. �

النظام المخزني. �

مقومات النظام المحاسبي للمخازن:

دليل األصناف : المفهوم واألهمية. �

مبادئ إعداد دليل األصناف. �

الدورة المستندية للتخزين. �

السجالت والبطاقات. �

السجالت والدفاتر والبطاقات لمحاسبة المخازن:

بطاقة الصنف. �

حساب الصنف ) أستاذ مساعد المخازن (. �

أستاذ عام المخازن ) مراقبة المخازن (. �

نقطة مراقبة المخزون. �

دفتر يومية األصناف المنصرفة. �

دفتر يومية األصناف المرتجعة. �

التحليل الثالثي للمخزون .. ماذا نراقب ؟

فلسفة وأسس التحليل الثالثي. �

كيف تقوم بالتحليل الثالثي وتستفيد من نتائجه ؟ �



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 :........................)ادارة وتنظيم المستودعات والسيطرة على المخزون ®( 

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.


