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المقدمة:

ُيعبر عن ادارة عمليات االمداد والتموين الفعال من خالل إدارة اللوجستيات وسلسلة 
التوريد  حيث تلعب دورا حيويا في إدارة العمليات اليومية الجارية في الجيوش العالمية 
والمنظمات المختلفة. وإدارة النقل واإلمداد وسلسلة التوريد هي عمليات   تسعى اليجاد 
أنظمة فعالة لتدفق المواد والمعلومات  والتنسيق بين مجموعة األنشطة التى تتضمن 
التخطيط والحصول على االحتياجات من المواد من خالل دور المشتريات استراتيجيًا 
فى التنظيم والتوجيه والمتابعة المرتبطة بتدفق المواد وتوزيعها من خالل إدارة الحركة 
فى تنظيم خدمات النقل ، والسياسات اللوجيستية فى إدارة المخزون ، والرقابة على 
عناصره ، ودور نظم المعلومات فى اإلدارة اللوجيستية ، واستخدام نظم الكمبيوتر فى 

الشراء وتسجيل ومتابعة المخزون .

أهداف البرنامج التدريبي :
w التعرف على المفهوم التطبيقي الدارة اإلمداد والتموين الفعال
w تعريف المشاركين بأهمية عملية اإلمداد ودورها في تحقيق اهداف المنظمة
w التعرف على العالقة بين مفهومي االمداد واللوجستية
w تعريف المشاركين بأهمية الدعم اللوجستي واالستراتيجيات المتبعة
w تعريف المشاركين بدور واهمية اإلمداد والتزويد وانعكاس ذلك على ربحية المنظمة
w التعريف بالمفهوم التطبيقي لعملية االمداد االلكتروني
w تعزيز المفهوم التطبيقي لدى المشاركين بفوائد ومبادي سلسلة االمداد
w بيان دور العملية الشرائية من منظور تطبيقي ضمن ادارة االمداد والتزويد
w   التوريد سلسلة  اساسية ضمن  كمحطة  التخزين  ودور  بأهمية  المشاركين  تعريف 

لضمان تدفق المواد والمساهة بالعائد
w  تعزيز قدرات ومهارات المشاركين بتطبيق مفاهيم التسويق والبيع كنتيجة لعملية

التزويد واالمداد ضمن سلسلة التوريد

الوحدة االولى: 
ادارة المواد واالمداد اللوجستي

w مفهوم ادارة المواد والتموين
w مفهوم اللوجستية واإلمداد
w اتجاهات العملية اللوجستية
w الدعم اللوجستي واشكاله
w االتجاهات االستراتيجية لالمداد اللوجستي
w مثلث استراتيجيات االمداد اللوجستي 

الوحدة الثانية:
سلسلة التوريد واالمداد

w مفهوم سلسلة التوريد واالمداد
w ادارة سلسلة االمداد
w الفرق بين سلسلة االمداد واللوجستية
w فوائد سلسلة التوريد
w مباديء سلسلة التوريد
w عناصر سلسلة التوريد

الوحدة الثالثة :
الشراء كمحطة اولى في ادارة االمداد والتموين

w مفهوم وظيفة الشراء
w اهداف العملية الشرائية
w مسؤوليات ادارة الشراء
w التخطيط للشراء ووضع الموازنة التقديرية
w االجراءات التطبيقية لممارسة مراحل العملية الشرائية
w التفاوض الشرائي وابرام عقود الشراء
w تقييم الموردين
w تقييم اداء وظيفة الشراء

الوحدة الرابعة
 دور الوظيفة التخزينية في ادارة االمداد والتموين

w مفهوم الوظيفة التخزينية واهميتها
w واجبات ومهام امين المخازن
w القرارات االستراتيجية للتخزين
w الرقابة على المخزون
w االجراءات التطبيقية لمراحل التخزين
w المخزون الراكد اسبابة وطرق التخلص منه

الوحدة الخامسة:
التسويق والبيع كحقلة اساسية ضمن سلسلة االمداد

w مفهوم  وفلسفة التسويق من منظور معاصر
w اهداف التسويق
w عناصر التسويق
w الفرق بين البيع والتسويق
w مفهوم عملية البيع واهدافها
w العميل جوهر عملية التسويق والبيع
w ادارة عالقة العمالء

الوحدة السادسة :
استقصاءات وحاالت عملية

w  مناقشة مراحل سلسلة التوريد واالجراءات الالزمة بكل مرحلة بداًء المورد وحتى
تصل للعميل.

w حاالت تطبيقية على ممارسة الشراء حول اجراءات العمل بكل مرحلة
w حاالت تطبيقية على عملية التخزين وكيفية التعامل مع المواد بكافة المراحل
w حالة تسويقية  من خالل لعب االدوار للمشاركين
w :حاالت منوعة حول
w كيفية تحديد المخزون الراكد وطرق التخلص منه
w  لعب من خالل  والمشتري  البائع  نظر  وجهتي  من  التفاوض  لعملية  تطبيقية  حالة 

االدوار
w تطبيق عملي لعملية جرد المخزون



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 :........................) ادارة عمليات التجهيز وأنظمة اإلمداد والتموين الحديثة ®( 

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.


