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إدارة المخزون والتنبؤ وتخطيط الطلب - االدوات والتقنيات ®
التحكم في المخزون واستراتيجيات التحول إلى المخزون الصفري
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المقدمة:
ستقدم هذه الدورة االساليب التقنية الحديثة في تحليل ومراقبة المخزون، من قبل يوروماتيك، عدة مواضيع أهمها احدث الممارسات العالمية في االساليب التقنية الحديثة في تحليل 
مـواجهـتـها،  والتخزين  وسـبل  الشــراء  التـطبيـقـية ألنشطة  والمشاكل  الخارجي،  الشراء  (، وقواعد وإجراءات  الداخلي   ( المحلى  الشراء  المخزون، ونظم وأساليب  ومراقبة 
وتــطبيقـات الحـاسب اإللـكــتروني فى إدارة المـواد، ونــظــم وأسـاليب تــكويـد أصنـاف المخـزون السلـعي والرقابـــة على المخـزون، وأساليب تـــرشيد اإلنفـاق فى مجـالى 

الشراء والتخـزيـن، والعديد من المواضيع االخرى.

اهداف الدورة:
تعـريف المشــاركين باالســاليب الحـديثـة فى إدارة المخــازن.�	
معرفة مفهوم إدارة المخازن وأهميتها بكفاءة�	
معرفة التنظيم اإلداري إلدارة المخازن.�	
تنمية مهارات المشاركين بالممارسات الحـديثـة فى إدارة المخــازن.�	
التعرف على مراقبة المخزون وتحديد المهام المناطة بها بكفاءة�	
تنمية مهارات المشاركين بالممارسات الحديثة فى مجال مراقبة المخزون.�	
القدرة على التخطيط للمخزون وتحديد مستوياته بكفاءة.�	
تـوعيــة المشــاركين بأهميـة ادارة المخـازن ومراقبة المخزون.�	
القدرة على المشاركة في عمليات الجرد بكفاءة.�	
التعرف على استخدامات الحاسب اآللي في مجال مراقبة المخزون�	
التعرف على االتجاهات الحديثة واألساليب المتقدمة المستخدمة في إدارة المخازن والمستودعات  .�	
تحليل المشكالت التنظيمية الروتينية المتعلقة بالمخازن وكذلك المشكالت الخاصة بالجانب اإلجرائي والرقابي ومعالجة لهذه المشكالت بأسلوب علمي متقدم من واقع الخبرة �	

والممارسات العملية .
التعرف على وسائل أمن وسالمة المخازن.�	
القدرة على كتابة تقارير مراقبة المخزون وأدارة المخازن بكفاءة.�	

أثر مخرجات البرنامج علي المؤسسة:
زيادة مستويات توافر المنتجات وخدمة العمالء في ضوء االحتياجات المتزايدة أكثر من أي وقت مضى�	
دراسة عالقة إدارة المخازن ومراقبة المخزون بعمليات الشركة وأنشطتها�	
تحليل المجاالت الرئيسية لعمليات المخازن�	
تحديد وفهم مؤشر األداء الرئيسي�	
النجاح في تحسين العمليات الرئيسيه بالشركه�	
المؤسسه ستكون أكثر صحية وإنتاجيه عندما يكون لديها عمليات فعاله إلدارة المخازن ومراقبة المخزون بما يؤدي الى توفر أرقى الخدمات للعمالء وكذلك توافر المنتجات�	

أثر مخرجات البرنامج علي المتدرب: 
إكتساب مهارة كيفية إجراء تحليل للمخزون والعمليات المخزنيه�	
إكتساب مهارات تحسين اإلنتاجية في جميع العمليات�	
إكتساب مهارة كيفية اختيار معدات المستودعات�	
إكتساب مهارة ممارسات العمل اآلمنة للعمليات�	
التعرف على الفوائد المالية من اإلداره الفعالة للمخازن وإدارة المخزون�	
أن يكون قادرا على فهم وتطبيق التحسينات بعد ورشة العمل لتحسين العمل القائم�	
التعرف على دور وأهمية إدارة المستودعات والمخزون في سلسلة التوريد�	

الفئات المستهدفة:
المديرون والمشرفون التنفيذون الذين يرغبون في التأكد من تنفيذهم ألفضل الممارسات في الطرق الحاليه ألداء العمليات المخزنيه وأدارتها�	
الذين يرغبون في الحصول علي المكاسب والفوائد من أدارة أصول المخازن بطرق اكثر فعاليه�	
العاملون في مجال تخطيط ومراقبة المخزون�	
الذين يعملون في وظائف أخري بخالف أدارتي اللوجيستيات والمخازن ويرغبون في توسيع معرفتهم لألنشطه اللوجيستيه والمخزنيه�	
 المشرفون والعاملون بإدارة المخازن والمستودعات واألخصائيون لشؤون المخازن والمستودعات  في شركات المحمول بوجه خاص والمرشحون لشغل هذه الوظائف .�	



محتوى البرنامج:
اهمية المخازن والمستودعات: 

طبيعة وأهمية المخازن والمستودعات�	
الجوانب التخطيطية والرقابية إلدارة المستودعات�	
الجوانب التنظيمية إلدارة المخازن�	

األدوات الكمية المستخدمة في تخطيط المخازن:
تخطيط موقع المخزن.�	
مساحة المخزن.�	
التصميم الداخلي للمخزن.�	
اختيار وسيلة المناولة وتحديد عددها.�	
النماذج الكمية للمخزون ) الدورة المستندية / النظام الثالثي لمراقبة المخزون / �	

الرواكد والعوادم وكيفية التخلص منها (

ضبط احتياجات المخازن:
مهارات ضبط احتياجات مراكز المبيعات لمراكز التوزيع �	
تحديد مستويات التخزين �	
	�Min. Order Point  الحد األدنى للطلب
	�Re-order Point نقطة إعادة الطلب

معدل االستخدام اليومي�	
طول فترة التوريد�	
درجة االستقرار في معدل االستخدام وفترة التوريد�	
درجة المخاطرة�	
	�Max. Order Point  الحد األعلى للمخزون

االسراتيجيات الحديثة في تحسين ادارة المخازن: 
مفهوم اسلوب الكايزن للتحسي المستمر�	
منهجية التغيير والتطوير في اسلوب كايزين�	
مؤشرات ومعايير تطبيق والتحسين باستخدام اسلوب كايزين في ادارة المخازن�	
	�) JITM ( استراتيجية الطلب في حينه
	� MUDA    آليات تطبيق خطوات التحسين من خالل اسلوب

مطابقة التوريد مع الطلب:
تخطيط المتطلبات المادية�	
تصنيف الموجودات المخزونية�	
مصادر التوريد�	
مستويات مصادر التوريد�	
متابعه تقارير البيع لتحديد احتياجات مراكز البيع �	
اساليب تعويض النقص بالمخازن عند وصول نقطة الطلب�	

ادارة المخازن في األزمات:
مفهوم إدارة االزمات وكيفية ادارة المخازن في وجود األزمة�	
متطلبات االمن والسالمة في المخازن�	
اشتراطات السالمة أثناء التخزين�	
تحليل المشكالت الخاصة بالمناولة داخل المخازن وسالمة أمن المستودعات.�	
تحليل العوامل المختلفة المسببة للحوادث وتلف المخزون وطرق التغلب عليها�	

المخزون الراكد:
المفهوم والظروف التي ينشأ فيها وصوره.�	
المعايير التي يمكن على أساسها تحديد المخزون الراكد.�	
أساليب التصرف في الراكد والعادم واإلدارة المسئولة عن ذلك�	

أصناف التخزين وإجراءاتها:
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�	

أساليب التخزين:
أسلوب التصنيف الثالثي�	
المستويات المخزنية�	
نشاط مناولةالمواد�	
أساليب تسعير الموجودات المخزنية�	
الرقابة المخزنية�	
المخزون الراكد ) األسباب والعالج(�	

إدارة المستودعات:
تنظيم جهازالمستودعات�	
األمن والسالمة في المستودعات�	
استخدامات وتطبيقات الكمبيوتر في مجال المستودعات ومراقبةالمخزون�	
قياس الفعالية لنظام إدارة المستودعات�	
إمكانية تحقيق الفعالية المطلوبة في نظام المستودعات ومراقبة المخزون �	

باستخدام الكمبيوتر

نظام إدارة المستودعات وسالسل التوريد:
فوائد تطبيق النظام اللوجستي.�	
تحديد المعايير والتقنية الالزمة لتطبيق النظام اللوجستي المتطور�	
الربط التخصصي لوحدات المستودعات اآللية�	

نظام تخطيط ورقابة وتحليل المخزون الصفري :
العناصر األساسية للنظام�	
نظام الرقابة على المخزون الصفري�	
نظام سلسلة التوريد�	
اإلجراءات اإلدارية�	
اإلجراءات المحاسبية�	
اإلجراءات الفنية�	

المحاسبة عن انشطة المخازن وفقا لمعيير المحاسبة الدولية:
الفرق بين المخازن والمخزون�	
االطار المتكامل للمحاسبة عن المخازن�	
الدورة المستندية للمخزون�	
مشاكل معالجة حاالت االتصنيع الداخلي للمخزون�	
المعالجة المحاسبية في حاالت الرد�	
المعالجة المحاسبية في حاالت معالجة العجز عند الجرد�	
المعالجة المحاسبية في حاالت معالجة الزيادة عند الجرد�	
حاالت عملية متنوعة علي ضوء المشكالت العلمية السابقة�	

اعداد المواونات عن االنشطة التشغيلية في المخزون: 
اعداد الموازنات التخطيطية التقديرية للمخازن�	
العالقة بين موازنة المخازن والموازنات اآلخري�	
تحليل انحرافات في موانة المخزون�	
اعداد تقارير الرقابة علي عنصر المخزون�	
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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 المخزون والتنبؤ وتخطيط الطلب - االدوات والتقنيات ®(
التحكم يف املخزون واسرتاتيجيات التحول إىل املخزون الصفري

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.


