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المقدمة:

الغرض من هذا البرنامج هو تدريب العاملين ليكونوا متخصصين و فعالين في سالسل 
االمداد  والشراء   وإدارة المخزون والخدمات اللوجستية، و يعرفون أحدث االتجاهات 
العالمية والقادرون على مواجهة التحديات الجديدة من خالل دراسة القضايا الحرجة 
في إدارة سالسل التوريد مثل إدارة المخزون والمخازن، وتخطيط العمليات، والخدمات 
والخدمات  العمليات  وتخطيط  المخزون  إدارة   " الدورة  هذه  ستساعد  اللوجستية. 
اللوجستية " المشاركين على فهم كيفية تأثير قرارات سلسلة التوريد على أداء الشركة 

ودورها في تحقيق األهداف اإلستراتيجية. 

الفئات المستهدفة:

المستويات  في  المخزون  ومراقبة  وتخطيط  المخزون  عن  المسؤولون  الموظفون 
التنفيذية واإلشرافية وكل الذين يعملون في وظائف أخرى إلدارة المواد مثل المشتريات 

والمخازن والتوزيع والذين يحتاجون إلى فهم آليات تخطيط المخزون ومراقبته.

األهداف:
بنهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

ww.تحديد األهداف اإلستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية للمخازن والخدمات اللوجستية
ww.فهم دور المخازن والخدمات اللوجستية في التوريد وربطها بسلسلة القيمة
ww.اكتساب المعرفة الوظيفية إلدارة المخزون
ww المناسب التدفق  تطبيق  مع  وتنسيقه  المخزن  موقع  تحديد  مبادئ  على  التعرف 

للمخزون و تسجيل حركته.
ww النطاق في  والتغيرات  المخازن،  واستراتيجيات  الحديثة،  المخازن  أنشطة  تحديد 

التشغيلي للمخازن وقدراتها ، وقرارات المخزن األساسية، وعمليات مناولة المواد،.
ww المواد لمواصفات  الممارسات  أفضل  واستخدام  للمخزون  مناسب  تصنيف  إعداد 

والفهرسة
wwاستخدام تقنيات التنبؤ لتنبؤ الطلب وتحسين إدارة فترة التوريد
wwحساب كمية الطلبات المثلى وتحديد المخزون ونقطة إعادة الطلب
wwجدولة العد الدوري وتحسين دقة تسجيل المخزون ، وإيجاد سبل لخفض المخزون
ww "ذكر التقنيات المختلفة لتقليل المخزون ، بما في ذلك ”اإلنتاج في الوقت المحدد

)JIT(
wwلقياس وتحسين أداء المخزون )KPIs( تحديد مؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة
ww.معرفة أفضل الممارسات في اإلدارة اللوجستية وتكنولوجيا النقل
ww تقدير دور إدارة سلسلة التوريد لتحقيق النجاح العام للمؤسسة وتطبيق مفاهيم إدارة

سلسلة التوريد

مقدمة يف إدارة المخزون:
wwأهداف تخطيط المخزون ومراقبة المخزون
wwأسباب االحتفاظ بالمخزون
wwاعتبارات نظام معلومات المخزون
wwنظام الدفع مقابل نظام السحب
wwتحديد تكاليف المخزون
wwخدمة العمالء في إدارة المخزون

وصف وتصنيف المخزون:
wwأنواع المخزون
ww ABC تصنيف المخزون باستخداك طريقة

ونموذج التصنيف
wwABC استخدامات تصنيف
wwمواصفات المواد والفهرسة

التنبؤ بالطلب وفرتة التوريد:
wwدورة طلب المخزون
wwالطلب المستقل مقابل الطلب غير المستقل
wwالعوامل التي تؤثر على الطلب
wwالعوامل التي تؤثر على دقة توقعات الطلب
wwأنماط الطلب
ww:طرق تنبؤ كمية الطلبات

»wالطلب الموسمي
»wالمتوسط   المتحرك
»wالتسوية األسية
wwقياس دقة التوقعات
wwتحديد فترة التوريد وطرق السيطرة عليها

نظم المخزون:

wwعناصر االحتفاظ بالمخزون وتكاليف الطلب
ww)EOQ( نموذج كمية الطلب االقتصادية
wwالتعامل مع تخفيض الكمية
wwأهداف المخزون السليم
wwتحديد المخزون السليم
ww)ROP( تحديد نقطة إعادة الطلب

قياس ومراقبة المخزون:

wwأهمية دقة سجالت المخزون
wwوظائف التخزين
wwأسباب عدم دقة سجالت المخزون
wwمتطلبات سجالت المخزون الدقيقة
wwاإلبالغ عن دقة السجل
wwالعد الدوري والمنتظم

ختفيض االستثمار يف المخزون:

ww أو السحب في إدارة المخزون JIT أهمية نظرية
للحد من التكلفة اإلجمالية

wwتحديد الفائض
wwخيارات التخلص من المخزون الزائد
wwJIT طرق
wwJIT متطلبات
wwJIT مخاطر

قياس أداء إدارة المخزون:

ww أهمية تتبع فعالية وظائف المراقبة وتخطيط
المخزون

ww األسباب الكامنة وراء ضعف األداء وإدارة
المخزون

wwوضع مؤشرات األداء الرئيسية وأهداف المخزون
ww مؤشرات األداء الرئيسية المستخدمة في تخطيط

المخزون ووظائف الرقابة



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 سلسله التوريد والشراء ومراقبه المخزون ®( 

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

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

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

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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

ww00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

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

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.


