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مقدمة:
تعتبر المخازن والمستودعات من أهم الموارد التي تهتم بها المؤسسات، وذلك لما تمثله 
أولية  موارد  لتشمل  تتنوع  والتي  المخزونات  في صورة  مجمدة  أموال  أو  موارد  من 
لدى  التقنية  المعرفة  إثراء  إلى  الدورة  هذه  التوزيع، تهدف  تنتظر  نهائية  منتجات  أو 
المشاركين في إدارة سالسل االمداد والمخازن وكذلك اطالعهم على عمليات المخازن 
وطرق تصنيف، تخزين، تنميط المواد, وإدارة عمليات المستودع والتخطيط للمخزون 
لتمكينهم من االرتقاء بمستوى أداءهم في إدارة المستودعات وزيادة دقة العمل من خالل 
زيادة المخزون المعرفي بمهام إدارة المخزون وبالتالي تخفيض كلف العمليات من خالل 
فهم وإتقان إجراءات عمليات المستودعات واالرتقاء بمستوى المنظمة من خالل زيادة 

مهنية العاملين في هذا المجال.

أهداف البرنامج التدريبي:
	w إثراء المعرفة التقنية للمشاركين في إدارة سالسل االمداد والمخازن في

بيئة أعمالهم والتي تُعنى بإنجاز المهام على أكمل وجه وضمن نطاق ُكلف منخفضة 
على المنظور طويل األمد.

	w إطالع المشاركين على عمليات المخازن وطرق تصنيف، تخزين، تنميط
المواد, وإدارة عمليات المستودع والتخطيط للمخزون.

	w االرتقاء بمستوى األداء من خالل تطوير مفهوم متكامل إلدارة
المستودعات في سالسل االمداد.

	w تعلم كيفية زيادة دقة العمل من خالل زيادة المخزون المعرفي بمهام إدارة
المخزون.

	w تعلم كيفية تخفيض كلف العمليات من خالل فهم وإتقان إجراءات عمليات
المستودعات.

	w تعلم كيفية االرتقاء بمستوى المنظمة من خالل زيادة مهنية العاملين في
هذا المجال.

	w إكساب المشاركين مهارات تخطيط وتنظيم المواد والمستودعات، ومراقبة
المستودعات وإدارة المخزون

	w إكساب المشاركين مهارات تطوير عمليات الشراء وتحسين إجراءات
عمليات التخزين وفق معايير الجودة آيزو 9001

	w رفد المشاركين بالخبرات والتجارب الالزمة في تحسين وتطوير
المشتريات والمخازن

الفئات المستهدفة:
إدارات  في  والعاملين  ومساعديهم  والمخازن  المشتريات  ووحدات  قطاعات  مدراء 
المشتريات والمخازن والمسؤلين عن عمليات الشراء والتخرين في المؤسسات المختلفة، 
والمسئولين عن إعداد الموازنات التخطيطية والرقابية في اقتصاديات تكلفة المواد، ومن 
يتم إعدادهم وتأهيلهم في أداء المهام السابقة، ومن يرغبون في تطوير مهاراتهم اإلدارية 

في مجال المشتريات والمخازن.

البناء التنظيمي والعالقات الوظيفية إلدارة 
المخازن:

	w.الهيكل التنظيمي الحديث لوظيفة التخزين
	w.الهيكل التنظيمي لجهاز المستودعات
	w العالقة الفعالة بين وظيفة التخزين

والوظائف األخرى.
	w التنظيم الداخلي إلدارة التخزين )حالة

عملية(.
	w.)نظم التخزين المتقدمة )حالة عملية
	w مقومات نجاح إدارة التخزين )حلقة

نقاشية(.
	w.المركزية والالمركزية في التخزين

آليات تنظيم وتنسيق أماكن التخزين 
وجتهزياهتا:

	w.أماكن التخزين ومواصفاتها
	w. التجهيزات المخزنية الحديثة
	w اإلعتبارات الواجب مراعاتها في إختيار

أماكن التخزين.
	w .متطلبات األمن والسالمة في المخازن
	wمتطلبات قبل التخزين
	wمتطلبات أثناء التخزين
	wمتطلبات بعد التخزين
	w)النموذج اآلمن للمخازن )حالة عملية

القواعد واإلجراءات احلديثة يف المخازن 
والمستودعات:

	w.المبادئ األساسية والسياسات واإلجراءات
	w معايير تعيين أمناء ومأموري المستودعات

وأجازاتهم وإنتدابهم )حالة عملية(.
	w.)اإلستالم والفحص )حالة عملية
	w.)حفظ وتخزين المواد )حالة عملية
	w.)صرف المواد )حلقة نقاشية
	w إرجاع األصناف إلى المستودعات والتلف

والفقد.
	w.الرقابة والتفتيش على المستودعات
	w.مفهوم وأهمية مراقبة المخزون وأسبابه
	w.دورة الرقابة على المخزون ومسئولية ذلك
	w.تحديد أولويات االهتمام بعناصر المخزون

إجراءات التخزين:
	wاآلليات الحديثة في اإلستالم والفحص
	w تقسيمات إستالم المواد
	w إستالم جزئي – إستالم كلي – إستالم(

مؤقت – إستالم نهائي ........(.
	w خطوات وإجراءات إستالم المواد )ورشة

عمل حول تصميم نماذج إستالم المواد(.
	w إجراءات إستالم األجهزة والمعدات

)ورشة عمل حول تصميم نماذج إستالم األجهزة 
والمعدات(.

	w.)الفحص وأنواعه )حالة عملية
	w.الفحص والرقابة على الجودة للتخزين
	wإجراءات فحص وإجراءات رفض الطلبية

الرصف والمناقلة بني المستودعات 
والمخازن:

	wمفهوم مناولة المواد
	w.أهداف النظام الجيد للمناولة
	wالعوامل المؤثرة في إختيار وسائل المناولة
	w وسائل و معدات المناولة وتصنيفها )داخلية

– خارجية(.
	w طرق وأساليب صرف المواد واألجهزة

والمعدات. 
	w شفهي - كتابي – حسب الطلب – دوري(

– محدد الوقت – غير محدد الوقت(.
	w إجراءات ومستندات الصرف )ورشة عمل

تصميم نموذج اإلجراءات(.
	w تحديد مستوى اعادة الطلب وخريطة

مستويات التخزين.
	wأساليب تحديد الكمية المناسبة للمخزون



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:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

التــاريــخ :........................)التشغيل الفعال للمستودعات وعمليات التخزين وإدارة المخزون ®( 

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.


