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مقدمة:
تلعب إدارة التوريد دورا كبيرا وهاماً في بقاء واستمرار ونجاح الشركات أو منظمات األعمال بغض النظر عن النشاط الذي تقوم به، اذ ان أداء هذه اإلدارة ينعكس سلًبا أو إيجاًبا 

على كافة فعاليات المنظمة المالية أو الصناعية فضال عن سمعتها، وقد أدى دخول إدارة سلسلة التزويد على منظمات األعمال مسؤوليات جديدة على الموردين، مما فرض على 

عاتق مدير إدارة التوريد أعباء إضافية ألن هذه االدارة أخذت تلعب دورا حيويا ومهما في إعطاء الصورة الجيدة لمنظمة األعمال ، وال سيما إضافة أعباء إدارة المشتريات 

والمخازن وضبط المخزون واإلدارة اللوجستية وإدارة عالقات الموردين والعمالء،

ان إدارة سلسلة التوريد  )SCM( او االمداد  تعتبر واحدة من أهم العمليات في المؤسسات  والشركات لما لها من تأثير كبير على العمل وخدمة العمالء ، ولكن إدارة المشتريات 

وسلسلة التوريد ليست بالعملية السهلة  نظراً للطبيعة الديناميكية للعديد من العوامل المؤثرة، في هذه الدورة التدريبية سيتم مناقشة العديد من أفضل ممارسات إدارة المشتريات  

وسلسلة التوريد والحلول ، لمساعدة المشاركين على التعامل مع السيناريوهات المختلفة ، ولضمان استمرارية تدفق المواد بأقل تكلفة ممكنة. لذا تقدم يوروماتيك  في هذه الدورة 

التدريبية شرحاً مفّصاًل ألحدث  المنهجيات العالمية ذات الصلة .

األهداف:
ww )وصف أهداف ووظائف إدارة سلسلة التوريد )مراقبة المخزون والمشتريات والمخازن والتوزيع

wwABC تصنيف المحزون بناء على نموذج تصنيف

wwحساب الطلب المستقبلي على عناصر المخزون المختلفة

wwلعناصر المخزون المختلفة )SS( ومخزون السالمة )EOQ( وكمية الطلب االقتصادية )ROP( تحديد نقطة إعادة الطلب

wwتطبيق العمليات الشرائية األساسية واستخدام شروط التجارة الدولية بشكل مناسب

wwتحديد أفضل الممارسات في المستودعات للحفاظ على سجالت المخزون الدقيقة

wwتحديد الدور االستراتيجي لقسم المشتريات

wwالقيام بتقييم دقيق للموردين

wwوضع استراتيجيات تفاوض فعالة مع جميع الموردين

wwتحديد أهمية تحليل القيمة الشرائية

ww)KPIs( تقييم أداء قسم المشتريات باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية المناسبة

wwتحسين كفاءة قسم المشتريات

wwالتعرف على الوسائل االلكترونية في نظم المشتريات وسالسل اإلمداد

wwCIPS تنمية المهارات في تطبيقات الشراء وفق معايير الجودة التي تتطلبها شهادة التميز

الفئات المستهدفة :
 تم تصميم برنامج محترف إدارة سالسل االمداد لمدراء وموظفي سالسل االمداد، مدراء وموظفي دوائر المشتريات والقائمين على عمليات الشراء، مدراء وموظفي إدارة العالقات 

مع الموردين، مدراء وموظفي إدارة المخازن والمستودعات وضبط المخزون، مدراء وموظفي اإلدارة اللوجستية، مدراء وموظفي عالقات العمالء، وكل األطراف المعنية بالتعاقد 

التجاري الخاص بعمليات الشراء
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المحتويات الرئيسية

الوحدة األولى:
التقنيات التكنولوجية إلدارة المواد

wwتطور سلسلة التوريد
wwسلسلة التوريد وسلسلة القيمة وسلسلة الطلب
wwالمبادئ السبعة األساسية إلدارة سلسلة التوريد
wwأدوات إدارة سلسلة التوريد اإللكترونية
wwشروط التميز الحديثة إلدارة سلسلة التوريد
wwعناصر إدارة سلسلة التوريد

الوحدة الثانية:
إناشء إدارة إسرتاتيجية إلكرتونية لسالسل التوريد الفعالة

wwلماذا نحتاج إلى إدارة إلكترونية لسالسل التوريد
wwاإلطار العام لإلدارة اإللكترونية لسالسل التوريد
wwالضوابد الخمسة المتقدمة لألداء األمثل لسالسل التوريد
wwإستراتيجيات سالسل التوريد الفعالة كميزة تنافسية
wwتحقيق وقياس النمو من خالل سالسل التوريد الفعالة
wwاإللكتروني لتطوير عمليات سالسل التوريد PACE إعتماد أسلوب

الوحدة الثالثة:
المفهوم العالمي احلديث  للمشرتيات وأثره عىل ناشط الرشاء 

والتوريد
wwأهمية وظيفة الشراء وأبعادها االقتصادية وتقسيماتها اإلدارية
wwالجودة المناسبة ، وهل إلدارة المشتريات دور في تحديدها؟
wwالسعر األرخص ليس األنسب دائماً ..!كيف؟
wwJIT الشراء بأسلوب المدرسة اليابانية في الشراء
ww الحد األدنى للطلب ..والحد األعلى للطلب ..وحد إعادة الطلب )حسابات

المشتريات والمخازن (
wwمتى تشتري ..؟ وكيف تختار مصادر التوريد المناسبة؟

الوحدة الرابعة:
األاسليب اإللكرتونية احلديثة يف إجراءات الرشاء المتطورة

ww أفضل الممارسات فى تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء
المطالبات

wwالخطوات العلمية و العملية في تطبيق أفضل ممارسات الشراء
ww)PMS(  إدارة نظم المعلومات الشرائية
wwعوامل اتخاذ القرار الشرائي واختيار والتفاوض مع الموردين
wwفن إعداد العطاءات وتكتيكات التفاوض مع الموردين في إدارة المشروعات
wwنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

الوحدة الخامسة:
LFS 400  نظام إدارة المستودعات وسالسل التوريد

wwLFS 400 فوائد تطبيق النظام اللوجستي
wwتحديد المعايير والتقنية الالزمة لتطبيق النظام اللوجستي المتطور
wwPick-by-Voice تطبيق أسلوب اإلستالم الصوتي في نظم التوريد
wwخدمة الصوت والدعم وتقنية التعريف بالتردد الالسلكي
wwالربط التخصصي لوحدات المستودعات اآللية

الوحدة السادسة:
اإلسرتاتيجيات احلديثة للترصف يف المخلفات والمخزون الراكد

wwأنواع المخزون الراكد
wwعالقة المستودعات باألصناف التالفة أو المعيبة
wwمعالجة مشكالت المخزون الراكد
ww)مراحل التصرف في المخلفات والمخزون الراكد )فيديو توضيحي
ww)تنظيم سياسة وإجراءات البيع بالمزاد )ورشة عمل
wwاألصناف الراكدة والمكدسة في المستودعات الحكومية وغير الحكومية

الوحدة السابعة:
القواعد واإلجراءات ااإللكرتونية يف المخازن والمستودعات

wwالمبادئ األساسية والسياسات واإلجراءات
wwًتموين المستودعات إلكترونيا
wwًاإلستالم والفحص إلكترونيا
wwًحفظ و تخزين المواد إلكترونيا
wwًصرف المواد إلكترونيا
wwإرجاع األصناف إلى المستودعات والتلف والفقد
wwًالرقابة والتفتيش على المستودعات إلكترونيا
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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:

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: 

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

 )® SCMP التــاريــخ :........................)محترف ادارة سالسل االمداد

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.


