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مقدمة:
المستودعات هي اإلدارة المختصة باالحتفاظ والعناية بالمخزون ، بمعنى أخر  إدارة 
لها من حيث  التخزينية  الشروط  إتباع  مع  بالمستودعات  يتعلق  ما  بكل  تهتم  اتى  هي 
النقل  وطرق   , والممرات  المخزن  داخل  والمساحات   , المناسب  التخزين  أسلوب 
واالستالم والفحص وتواريخ االنتهاء والصالحية وتأمين المخزن وتعيين طاقم العمل 

داخل المخزن.

التي ال يمكن االستغناء عنها في  Inventory or Stock هو من األشياء  المخزون 
ومستلزمات  الخام  للمواد  بمخزون  تحتفظ  الصناعية  فالشركات  معظم المؤسسات 
اإلنتاج والمؤسسات الخدمية تحتاج لبعض المواد المستخدمة في هذه الخدمات وهكذا. 
ولكن التحكم في المخزون قد ال يلقى االهتمام المناسب على الرغم من تأثير ذلك على 
أداء المؤسسة. فزيادة المخزون تُشكل مشكلة ونُقصان المخزون يشكل مشكلة أخرى. 
فنقصان المخزون يؤدي إلى تعطل اإلنتاج بينما زيادة المخزون تعني عدم استثمار قيمة 
المخزون الزائد واستغالل مساحة تخزينية بدون فائدة. لذلك فإننا نواجه دائما مشكلة 
تحديد قيمة المخزون المثلى والوقت المناسب إلصدار أمر لتوريد للموردين والكمية 

المثلى لكل أمر توريد.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

فهم تحديات وأهداف ووظائف المستودعات 	
القيام بتصنيف المخزون واإلحصاءات الدورية 	
قياس دقة سجالت الجرد 	
وصف األشكال المختلفة للتخزين وأنظمة مناولة المواد 	
تحسين المهارات اإلشراقية والتعامل بكفاءة أفضل مع قضايا المستودع 	
تطوير مهارات أفضل للتدبير والسالمة داخل المستودع 	
قياس إنتاجية المستودع باستخدام مؤشرات األداء المناسبة 	
القيام بتدقيق علمي للمستودع 	

الفئات المستهدفة:

مديري المستودعات والمخازن  	
أمناء المستودعات والمخازن  	
المرشحون لشغل هذه الوظائف 	

المحتويات الرئيسية 

إدارة المستودعات:

المستودعات الحديثة 	
األمن والسالمة في المستودعات. 	
مشاكل وتحديات إدارة المستودعات 	
إدارة المستودعات وتكاليف الجرد 	
خدمة العمالء في إدارة المستودعات  	
استخدامات وتطبيقات الكمبيوتر في مجال  	

المستودعات ومراقبة المخزون.
قياس الفعالية لنظام إدارة المستودعات. 	
إمكانية تحقيق الفعالية المطلوبة في نظام  	

المستودعات ومراقبة المخزون باستخدام الكمبيوتر.
حاالت علمية 	

أصناف التخزين وإجراءاهتا:

العوامل الحاكمة في تحديد مواقع األصناف  	
داخل المخزن.

أساليب تحديد معدات النقل والمناولة  	
المستخدمة في العمليات المخزنية.

إجراءات االستالم والفحص. 	
استالم وصرف األصناف 	
إجراءات صرف األصناف من المخازن. 	

أاسليب التخزين:
أسلوب التصنيف الثالثي 	
المستويات المخزنية 	
نشاط مناولة المواد 	
أساليب تسعير الموجودات المخزنية 	
الرقابة المخزنية 	
المخزون الراكد ) األسباب والعالج( 	

تصنيف المخزون ودقة سجالت المستودع:
أنواع الجرد 	
	 ABC التصنيف حسب نظام
	 ABC استخدامات تصنيف
دقة سجالت الجرد 	
أسباب ضعف دقة الجرد 	
الحساب المرحلي والدوري 	
نظم ومنهجية الحساب 	
معرفة ما هو داخل المستودع 	
معرفة مقدار ما هو داخل المستودع 	

أنظمة التخزين ومناولة المواد:
أنواع أنظمة التخزين 	
معدات مناولة المواد 	
قائمة التدقيق على معدات مناولة المواد 	
تحسين عمليات استالم وإصدار المواد  	

ومناولتها

الرقابة عىل المستودع كنظام متكامل:

الرقابة على مستويات المخزون 	
الرقابة على حركة المخزون 	
الرقابة على تكلفة التخزين 	
جرد المستودعات 	
التصرف في األصناف الراكدة وبواقي  	

اإلنتاج
الطرق العلمية في حل المشكالت التخزينية  	

واتخاذ القرارات

السالمة يف المستودع:

التدبير والسالمة في بيئة المستودع 	
تحديد مخاطر السالمة 	
التصرفات والظروف غير اآلمنة 	
أسباب الضرر 	
التخطيط للسالمة 	



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 :........................)المهارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون ®( 

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.


