
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

مهارات إدارة المستودعات
والمخزون والكفاءة في العمليات 

تطوير المهارات على المستوى االستراتيجي داخل إدارة المستودعات والمخزون



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

مهارات إدارة المستودعات
والمخزون والكفاءة في العمليات 

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
تكتسب المخازن والمستودعات أهمية كبيرة لدى المؤسسات باعتبارها المواقع التي يتم فيها تخزين مختلف المواد الخام والمنتجات وغيرها لحين توزيعها على الجهات المعنية. 
ويشير مفهوم تقنيات إدارة المخازن والمستودعات إلى أهم التقنيات المستخدمة في تنظيم مختلف المخزونات وحمايتها، وتحقيق شروط التخزين والتأمين المناسبة لتلك المخزونات، 

بما يسهم في الحفاظ عليها بشكل كامل، و تكتسب بذلك تقنيات إدارة المخازن والمستودعات أهميتها من أهمية التخزين نفسه .

 تتضمن تقنيات التخزين العمل على تصنيف المخزونات، وتحديد كمياتها، وتوفير المخازن المناسبة، والتحقق من توافر الظروف المناسبة للتخزين، وتطبيق األساليب الحديثة 
في التخزين، واالستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة في مجال تصنيف وتوزيع المخزونات، وتنظيم عمليات الجرد والتصرف في المخزونات الراكدة، أو المعرضة للتلف، 
باإلضافة إلى التقييم المستمر لنظم التخزين والجرد، وتنظيم معايير األداء وتطبيق النظم الحديثة في مجال استالم وتنظيم المخزونات، باإلضافة إلى التحقق من توافر الموارد 
البشرية المؤهلة القادرة على العمل في مجال إدارة المخازن والمستودعات، باإلضافة إلى التقييم المستمر لمختلف شروط ومتطلبات التخزين، وتأمين المخزونات، وتطبيق التسلسل 
السليم في مراحل التخزين، والتكويد، واالهتمام بتكوين قاعدة معلومات متكاملة تتضمن كافة بيانات عملية التخزين واالستيداع بشكل كامل يحقق أهداف المؤسسات من إدارة 
المخازن بشكل كامل .  هذه الدورة التدريبية "مهارات إدارة المستودعات والمخزون والكفاءة في العمليات  " تستعرض مواضيع عدة تتضمن: مراقبة المخزون وتحليل المواد 

وتجنب المخاطر.

اهداف الدورة:
	w.دراسة مفهوم وأهمية تقنيات إدارة المخازن والمستودعات، والعوامل التي تتوقف عليها تلك التقنيات بشكل علمي سليم
	w.دراسة أهم األدوات والمعايير التقنية الحديثة المطبقة في مجال التخزين المعاصر ومستويات التخزين المتنوعة
	w.دراسة طبيعة تنظيم التكاليف المرتبطة بمجال التخزين، ونظم إدارة األداء المرتبطة بعملية التخزين بمختلف مراحلها
	w.دراسة مفاهيم وأهمية مقاييس األداء المستخدمة في تقييم جدوى عملية التخزين واالستيداع وآليات تطبيق تلك المقاييس
	wدراسة عدد من نماذج األداء المطبقة في مختلف نظم التخزين الحديثة، ونظم تقييم تلك النماذج وتطبيق معايير الجودة في التخزين
	wتنمية قدرات المشاركين في قراءة وتحليل ارقام المخزون وترجمتها الي خطط عمل مثمرة
	wالطرق الحديثة في مراقبة جودة المخزون وتأثيرها علي سير العمل والعاملون

أهمية الدورة:
	w) تزّود المشاركين باألسس العلمية والعملية إلدارة المخازن ) المستودعات
	wتنمي مهارات المشاركين في عمليات تخطيط المخزون وتنظيم أعمال المستودعات والرقابة المخزنية لها
	wتنمي مهارات المشاركين في استخدام األساليب الكمية الحديثة في حل المشكالت التخزينية واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المالئم

الفئات المستهدفة:
	w.مدراء المستودعات والمخازن
	w.أمناء المستودعات والمخازن
	w.العاملون في حقل المشتريات والتخزين
	w.أخصائي االستيراد والتصدير
	w.محاسبو التكاليف والمخازن
	w.مدراء المشتريات والتخزين والتخطيط والتطوير واإلنتاج
	w.العاملون في حقل النقل
	w.العاملون في حقل خدمة العمالء
	w.العاملون في حقل إدارة العطاءات
	w.العاملون في حقل إدارة اإلنتاج
	wالراغبون في التحول من مسارهم المهني والدخول إلى حقل إدارة المخازن والمستودعات
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افضل مماراست  إدارة المخزون:

	wأهداف تخطيط المخزون ومراقبة المخزون
	wأسباب االحتفاظ بالمخزون
	wاعتبارات نظام معلومات المخزون
	wنظام الدفع مقابل نظام السحب
	wتحديد تكاليف المخزون
	wخدمة العمالء في إدارة المخزون

وصف وتصنيف المخزون:

	wأنواع المخزون
	wونموذج التصنيف ABC تصنيف المخزون باستخداك طريقة
	wABC استخدامات تصنيف
	wمواصفات المواد والفهرسة

التنبؤ بالطلب وفرتة التوريد:

	wدورة طلب المخزون
	wالطلب المستقل مقابل الطلب غير المستقل
	wالعوامل التي تؤثر على الطلب
	wالعوامل التي تؤثر على دقة توقعات الطلب
	wأنماط الطلب
	w:طرق تنبؤ كمية الطلبات

	wالطلب الموسمي
	wالمتوسط   المتحرك
	wالتسوية األسية
	wقياس دقة التوقعات
	wتحديد فترة التوريد وطرق السيطرة عليها

نظم المخزون:

	wعناصر االحتفاظ بالمخزون وتكاليف الطلب
	w)EOQ( نموذج كمية الطلب االقتصادية
	wالتعامل مع تخفيض الكمية
	wأهداف المخزون السليم
	wتحديد المخزون السليم
	w)ROP( تحديد نقطة إعادة الطلب

عد ومراقبة المخزون:

	wأهمية دقة سجالت المخزون

	wوظائف التخزين

	wأسباب عدم دقة سجالت المخزون

	wمتطلبات سجالت المخزون الدقيقة

	wاإلبالغ عن دقة السجل

	wالعد الدوري والمنتظم

ختفيض االستثمار يف المخزون:

	wأو السحب في إدارة المخزون للحد من التكلفة اإلجمالية JIT أهمية نظرية

	wتحديد الفائض

	wخيارات التخلص من المخزون الزائد

	wJIT طرق

	wJIT متطلبات

	wJIT مخاطر

قياس أداء إدارة المخزون:

	wأهمية تتبع فعالية وظائف المراقبة وتخطيط المخزون

	wاألسباب الكامنة وراء ضعف األداء وإدارة المخزون

	wوضع مؤشرات األداء الرئيسية وأهداف المخزون

	w المخزون ووظائف تخطيط  في  المستخدمة  الرئيسية  األداء  أمثلة على مؤشرات 

الرقابة

	wصفات أخصائي المخزون



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

)مهارات إدارة المستودعات والمخزون والكفاءة في العمليات  ( 
تطوير املهارات عىل املستوى االسرتاتيجي داخل إدارة املستودعات واملخزون

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.


