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مقدمة:
االكاديمي والمهني من حيث مفهومها وأهميتها ومكوناتها  الصعيدين  السنوات األخيرة على  بها في  االهتمام  تزايد  الحيوية والتي  الموضوعات  أحد  اللوجستية  تعتبر األنشطة 

وممارستها في المنظمات المعاصرة. فمع كبر حجم المنظمات وتعدد أنشطتها واتساع وتعدد خطوط منتجاتها وأسواقها فقد تزايد االهتمام باألنشطة اللوجستية حتى أصبحت تمثل 

العمود الفقري في هذه المنظمات والتي تهدف إلى خدمة العمالء مع تحقيق الميزة التنافسية.  وخضع مجال إدارة سالسل التوريد والعمليات اللوجستية لتطّورات كبيرة خالل العقد 

الماضي، حيث تأثر بالعديد من المفاهيم واألساليب المبتكرة التي نتجت عنها مبادرات التطوير المهني في الممارسات واالستراتيجيات المتبعة فيه. تغطي هذه الدورة التدريبية 

أفضل الممارسات في وضع التوقعات والتخطيط والمشتريات والنقل والتخزين والعمليات اللوجستية، كما تتناول أيضاً معايير إدارة أداء سالسل التوريد والعمليات اللوجستية في 

سبيل إجراء التحسينات المستمرة على الممارسات واالستراتيجيات المتبعة.   تهدف هذه الدورة "  إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية العالمية " الى  تطوير مهاراتك المهنية 

من خالل اكتساب منظور متعمق لسالسل التوريد العالمية ، وتطوير األدوات االستراتيجية والتحليلية إلدارتها.

أهداف البرنامج:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

معرفة آخر التوجهات والممارسات الحديثة في مجال إدارة سالسل التوريد والعمليات اللوجستية�	

وضع التوّقعات واالستراتيجيات المختلفة للتخزين�	

إدارة فئات المنتجات وصياغة االستراتيجيات المالئمة للتوريد�	

وصف دور وأهداف عمليات النقل ضمن العمليات اللوجستية�	

استخدام استراتيجيات التخزين المختلفة بهدف تحسين مستوى الكفاءة�	

إدارة أداء سالسل التوريد والعمليات اللوجستية�	

التعرف على األساليب الحديثة في نظم وسالسل التوريد والتوزيع.�	

التعرف على معايير الجودة والتميز في أدوات التجهيز وأساليب وآليات اإلمداد وسالسل التوريد�	

الجدارات المستهدفة:
إدارة سالسل التوريد�	

العمليات اللوجستية�	

توقُّع االحتياجات والتخطيط للموارد�	

النقل�	

التخزين�	

العمليات اللوجستية العكسية�	

العمليات المستدامة�	

الفئات المستهدفة:
تستهدف هذه الدورة التدريبية مهنيي إدارة سالسل التوريد والعمليات اللوجستية، خصوصاً العاملين في المناصب التشغيلية واإلشرافية واإلدارية لذلك المجال، كما تستهدف 

الدورة جميع الموظفين في إدارات المشتريات والمخازن والعقود والنقل  الكتساب المعرفة والمهارات المتعلقة بإدارة سالسل التوريد والعمليات اللوجستية.
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مفهوم اخلدمات اللوجستية ومبادئ إدارة التوزيع وسالسل التوريد:

تعريف االعمال اللوجستية�	
تعريف سلسلة االمداد�	
اهمية االعمال اللوجستية�	
اتجهات االنشطة اللوجستية�	

التوجهات احلديثة يف سالسل التوريد والعمليات اللوجستية:

نبذة حول سلسلة التوريد�	
دور العمليات اللوجستية�	
االستدامة في سالسل التوريد والعمليات اللوجستية�	
تشكيل سلسلة التوريد�	
مفاهيم 3PL )االستعانة بطرف ثالث في تنفيذ العمليات اللوجستية(�	
مفاهيم 4PL )االستعانة بطرف رابع في تنفيذ العمليات اللوجستية(�	

اسرتاتيجيات المشرتيات:

 دور إدارة المشتريات�	
تدفق عمليات المشتريات�	
استراتيجيات إيجاد مصادر التوريد�	
إدارة العالقات مع الموّردين�	
الشراكات والتحالفات�	

المستودعات وإدارة المخازن كجزء أاسيس من العمليات 
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�	

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�	

دور التخزين يف العمليات اللوجستية:

تصميم شبكة التخزين�	
إنشاء مساحة التخزين�	
أدوات ومعدات التخزين�	
العمليات اللوجستية العكسية�	

إدارة المستودعات اللوجستية:

مفهوم سالسل اإلمداد اللوجستية�	
المفاهيم األساسية لشبكات اإلدارة اللوجستية�	
الموجودات األربعة للوجستيات�	
المعايير األساسية والمتقدمة الالزمة لتطبيق إدارة اللوجستيات.�	
األساسيات السبعة الواجب توافرها في إدارة المستودعات الوجستية�	

اإلجتاهات والمعايري احلديثة إلدارة المستودعات اللوجستية:

األخطاء الشائعة في تطبيق إدارة المستودعات اللوجستية�	
أهم العوائق والمشاكل التي تعترض اإلدارة اللوجستية في إدارة �	

المستودعات
اإلستراتيجيات الحديثة لإلدارة اللوجستية في نظم التخزين والمستودعات�	
الخطوات الرئيسية والمعايير األساسية لنظم التميز في إدارة المستودعات�	
الخطوات الرئيسية والمعايير األساسية لنظم التميز في إدارة المستودعات�	
نظام األيزو في عملية إدارة المستودعات�	
نصائح هامة لتطبيق معايير األيزة في إدارة المستودعات�	

إسرتاتيجيات النظام اللوجسىت واجلودة الاشملة:

طبيعة منتج اللوجستيات�	
تحديد بنود التكلفة اللوجستية�	
عالقة األعمال اللوجستية بمعايير الجودة�	
اإلتجاهات الحديثة إلدارة قنوات التوزيع والتوريد�	



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

)إدارة سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية ®(
اكتساب منظور متعمق لسالسل التوريد العالمية وتطوير األدوات اإلستراتيجية والتحليلية إلدارتها

التــاريــخ :........................

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.


