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مقدمة:
تهدف دورة إدارة المشتريات وتقنيات توفير التكاليف،  الى تطوير مهارات المختصين في مجاالت الشراء والتوريد في المؤسسات والشركات واإلدارات اللوجستية وإدارات 

المشتريات والمخازن واإلنتاج والنقل واالستيراد والتصدير وغيرها إلى التعريف بإدارة األعمال اللوجستية وأنشطتها الرئيسية وأهميتها للمنظمة وتحليل األسس العلمية للشراء 

المشتريات  إدارة  مشكالت  وتحليل  العطاءات  وإدارة  والتوريد  المشتريات  إدارة  مجال  في  والتكنولوجيا  الحديثة  االتجاهات  وإبراز  متكامل  لوجستي  نظام  في ظل  والتخزين 

والمخازن في المنظمات ووضع حلول لها. والى تزويد مسؤولي المشتريات ومديري العقود وسلسله التوريد بالخبرة لتحسين المشتريات التنظيمية وتحقيق األهداف التنظيمية. هذه 

الدورة توفر لك قاعده المعرفة للحد من التكلفة ، وتحسين الجودة والجداول الزمنيه ، وأداره سلسله التوريد والتعامل مع القضايا القانونية.

اهداف البرنامج:
مناقشة المفاهيم واالتجاهات المعاصرة في إدارة المشتريات والتوريد�	

دراسة أثر استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تطوير إدارة المشتريات والتوريد�	

مناقشة دور إدارة المواد واللوجستيات في تحسين وتطوير فاعلية إدارة المشتريات والتوريد�	

دراسة وتحليل كفاءة أداء إدارة المشتريات والتوريد وتحسينها�	

االطالع على بعض التجارب للشركات والمؤسسات العالمية)القطاع الحكومي والخاص( في المشتريات والتوريد واستخالص التجارب�	

الفئات المستهدفة:
مدراء وموظفي أقسام المشتريات والتوريد واالمداد�	

جميع الموظفين المسؤولين عن إدارة عمليات سالسل الشراء والتوريد والتخزين�	

مديرو إدارات وموظفي أقسام المشتريات�	

مديرو إدارات المخازن ) والمستودعات(�	

الموظفون العاملون في المخازن والمستودعات سواء على المستوى التشغيلي أو اإلشرافي�	

مديرو إدارات اللوازم في المنظمات العامة والخاصة�	

محاور البرنامج :

يقدم هذا الربناجم  سبعة حماور رئيسية يتناول:

المحوراألول : إدارة األعمال اللوجستية ويتحدث عن مفهوم اإلدارة واألنشطة اللوجستية وعالقات اللوجستيات بأنشطة اإلنتاج والتسويق والدور االستراتيجي للوجستيات�	

المحور الثاني: إدارة الشراء ويناقش تشغيل أوامر الشراء وأهداف وسياسات قرارات الشراء واختيار وتقييم الموردين والشراء من الخارج )االعتمادات المستندية( وشراء �	

المعدات الرأسمالية

المحور الثالث: إدارة المخزون والمخازن ويتناول أسباب التخزين وأنواعه ووظائف التخزين وموقع المخزن ومركزية وال مركزية المخازن إضافة إلى التصنيف والترميز �	

في المخازن وعمليات االستالم والفحص والصرف والتصميم الداخلي للمخازن والرقابة على المخزون

المحور الرابع: االتجاهات الحديثة في إدارة المشتريات والمخازن من خالل مناقشة المخزون االفتراضي والصفري واالستجابة الفورية وسالسل اإلمداد العالمية�	

المحور الخامس: فيتناول استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة المشتريات والمخازن من خالل مناقشة الشراء االلكتروني والرقابة االلكترونية على المخزون واإلدارة �	

االلكترونية للمخازن

المحور السادس: الفعاليات من خالل مناقشة التوريد عبر اإلطار العام إلعمال التوريد ونظم التوريد )المحلي والخارجي( وأعمال الفحص واالستالم ومشكالت التوريد وتقييم �	

الموردين واألساليب الحديثة وجودة عمليات التوريد

المحور السابع: إدارة العطاءات من خالل أساليب وطرق تقديم العطاءات وتقييمها وأعمال الترسية )اإلحالة( على الموردين والقواعد المنظمة للعطاءات )الجوانب القانونية(�	

المحور الثامن : قياس كفاءة االستثمار في التخزين ومشكلة تكدس المخزون وأساليب عالجه ونظم تخطيط ومراقبة المخزون في الحكومة وإدارة مفاوضات الشراء�	
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المحتويات الرئيسية 

األسس واألاسليب المعارصة إلدارة الرشاء:

وظيفة الشراء ) األسس واألساليب (�	

جودة المشتريات وأساليب الرقابة عليها�	

مصادر التوريد وتقييم الموردين�	

االداره في مجال المشتريات واإلمدادات:�	

أداره المخاطر في سالسل التوريد�	

تحسين القدرة التنافسية لسالسل التوريد�	

أداره الفئات في مجال الشراء والتوريد�	

االستدامة في سالسل التوريد�	

أداره العمليات في سالسل التوريد�	

استخدام التكنولوجيا يف إدارة المشرتيات والمخازن:

إدارة �	 في  المستخدمة  التكنولوجية  والمعدات  الوسائل  وخصائص  أنواع 

المشتريات والمخازن

تطبيقات التقنيات الحديثة في مجاالت الشراء والتخزين�	

إدارة المواد واللوجيستيات:

النقل�	

المناوله�	

التوزيع المادي�	

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:

مخطط المستودع�	
حجم وشكل المستودع�	
استخدام وتنظيم التخزين�	
أنواع أنظمة التخزين�	
الموقع الثابت مقابل الموقع العشوائي�	
معدات مناولة المواد�	
قائمة التدقيق على معدات مناولة المواد�	
تحسين عمليات استالم وإصدار المواد ومناولتها�	

كايزن والتطوير المستمر يف إدارة المشرتيات:

منهجيات الشراء المبتكرة�	
تطبيق أفكار إبداعية في إدارة عمليات المشتريات�	
مبادرات التحسين�	
مراقبة أوضاع السوق العالمي�	
تحديث مؤشرات األداء األساسية لقسم المشتريات�	
العدد الصحيح لمؤشرات األداء األساسية لقسم المشتريات�	
إضافة القيمة المؤسسية�	

ورشة عمل : جتارب وتطبيقات عالمية ناجحة يف إدارة المشرتيات 
والتوريد
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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 المشتريات وتقنيات توفير التكاليف ®( 

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.


