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المقدمة:

اللوجستية،  االنشطة  اللوجستية، حول  الخدمات  في مجال  المتميز  التدريبي  البرنامج 

الخدمات  طبيعة  فهم  على  التدريبي  البرنامج  هذا  في  المشاركين  تأهيل  يتم  حيث 

اللوجستية ومبادئ ادارة التوزيع وسالسل التوريد وعالقة االنشطة اللوجستية باالداء 

المالي للمنشأة، وأيضا فهم دور خدمة العمالء واهميتها وعالقتها بالخدمات اللوجستية، 

ثم التطرق الى وسائل النقل المتنوعة ودول كل منها في الخدمات اللوجستية، وكيفية 

اتخاذ قرارات الشراء واختيار وتقييم الموردين، وغير ذلك الكثير من المحاور التدريبية 

المتعلقة باحتراف العمل في مجال االنشطة اللوجستية.

الفئات المستهدفة:
العاملون في حقل المشتريات والتخزين�	
أخصائي االستيراد و التصدير�	
محاسبو التكاليف و المخازن�	
مدراء المشتريات و التخزين و التخطيط و التطوير و اإلنتاج�	
العاملون في حقل النقل�	
العاملون في حقل إدارة العطاءات�	
العاملون في حقل إدارة اإلنتاج�	
الخدمات �	 حقل  إلى  والدخول  المهني  مسارهم  من  التحول  في  الراغبون 

اللوجستية و إدارة التوزيع

المحتويات الرئيسية 

مفهوم اخلدمات اللوجستية ومبادئ إدارة التوزيع وسالسل التوريد:
تعريف االعمال اللوجستية�	
تعريف سلسلة االمداد�	
اهمية االعمال اللوجستية�	
اتجهات االنشطة اللوجستية�	

عالقة االنشطة اللوجستية باالداء الماىل للمنأشة:
تحليل التكلفة االجمالية لألنشطة اللوجستية�	
تكلفة النقل�	
تأثير خواص المنتج على تكاليف النقل�	
تكلفة خدمة العمالء�	
تكاليف االحتفاظ بالمخزون�	
تكاليف المخازن والمستودعات�	
اثر االستعانة بمصادر خارجية لالنشطة اللوجستية على :�	
خفض التكاليف�	
زيادة الربحية�	
خدمة العمالء�	

خدمة العمالء وأهميهتا وعالقهتا باخلدمات اللوجستية:
تعريف خدمة العمالء�	
عناصر خدمة العمالء�	
االهمية النسبية لعناصر العمالء�	
وقت دورة امر الشراء�	
القيود الخاصة بدورة امر الشراء�	

واسئل النقل المتنوعة ودور كل مهنا يف اخلدمات اللوجستية:
انواع مؤسسات النقل�	
معايير المفاضلة بين وسائل النقل�	
التنسيق بين وسائل النقل�	
اشكال اخري لوسائل النقل�	
خدمات اخري تقدمها وسائل النقل�	

تشغيل امر الرشاء ونظم المعلومات:
مفهوم ابعاد تشغيل امر الشراء�	
العوامل االخري المؤثرة علي وقت تشغيل امر الشراء�	
نظم المعلومات اللوجستية�	
االتصال وتجهيز المعلومات�	

قرارات الرشاء واختيار وتقييم الموردين:
تصنيف انشطة الشراء�	
دور المشتريات في تحقيق اهداف منظمة االعمال�	
اهداف الشراء واالمداد�	
اجراءات التوريد�	
سجالت الشراء�	
تحديد االحتياجات ) خطة االحتياجات(�	
تحديد مصادر التوريد�	
الصفات الواجب توافرها في مصدر التوريد المناسب�	
دعم العالقات مع الموردين�	

المستودعات وإدارة المخازن كجزء أاسيس من اخلدمات اللوجستية:
اسباب التخزين�	
انواع المخازن�	
اهداف التخزين�	
موقع المخزن�	
مركزية والمركزية المخازن�	
التصنيف والترميز في المخازن�	
عمليات االستالم والفحص والصرف�	
التصميم الداخلي للمخازن�	
الرقابة علي المخزون�	



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

 )® )CLTD( التــاريــخ :........................)األخصائي المعتمد في اللوجستيات والنقل والتوزيع

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

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

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

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

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: 

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.


