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مقدمة:

  إدارة المخازن الفعالة وإدارة اللوجستيات ، أمر ضروري لنجاح المنظمة اليوم. ان تحرك المواد من خالل سلسلة التوريد بطريقة سريعة وخاضعة للرقابة وفعالة من حيث التكلفة 

لتلبية طلبات العمالء بالضبط. تدرك معظم الشركات اآلن أن المستودع لم يعد "مكانا لتخزين األشياء" ولكنه جزء مهم من سلسلة التوريد بأكملها.  تبحث هذه الدورة التدريبية 

التفاعلية في  إدارة المخازن الفعالة وإدارة اللوجستيات  من معرفته لتقدير فوائد اإلدارة اللوجستية الجيدة واألدوات والموارد الالزمة لتحقيق وفورات كبيرة في تكلفة المخزون 

والتعامل مع الموردين. وسيتعلم المشاركون كيفية تنفيذ جميع األدوات األساسية لإلدارة الفعالة للمستودعات والمخازن. وينصب تركيز هذه الدورة على التنفيذ العملي الواقعي 

ألساليب إدارة المستودعات والمخازن  الحديثة.

 أهداف الدورة:

منخاللحضورهذهالدورةالتدريبيةالفعالةإلدارةالمستودعاتوالمتاجر،سيتمكنالماشركنيمن:

 تنفيذ مجموعة واسعة من التقنيات الحديثة والممارسات في التخزين�	

 فهم دور وأهمية مستودع في سلسلة التوريد�	

 اتخاذ قرارات هامة بشأن موقع المستودع وحجمه وتخطيطه�	

 تحديد نوع معدات  وتكنولوجيا التخزين ومناولة المواد التي سيتم استخدامها�	

 تطبيق نظام الطلب على مراحل، وضمان انخفاض االستثمار وارتفاع خدمة العمالء�	

 إدارة العمليات اليومية لمستودع�	

التنفيذ العملي الواقعي ألساليب إدارة المستودعات الحديثة�	

الفئات المستهدفة: 

تمتصميمالدورةالتدريبيةالفعالةإلدارةالمستودعاتوالمخازنمنأجل:

 جميع المتخصصين في المستودعات والعمليات والمشرفين المهتمين بتحسين عمليات المستودعات والتوزيع. �	

لمحترفي المواد والمشتريات والمخزون أو المشرفين الذين إما يتحكمون في عمليات المستودعات مباشرة أو يجب أن يدعموها كجزء من سلسلة التوريد. �	

 سيكون ذا قيمة لجميع المهنيين والمديرين التنفيذيين في المنظمة الذين هم مسؤولون عن خفض التكاليف وزيادة اإلنتاجية ورفع منعطفات المخزون وتعزيز خدمة العمالء �	

من خالل معدالت التعبئة العالية والمعلومات الدقيقة والوفاء بالطلب الممتاز. 

 منهجية التدريب :

 وتجمع منهجية التدريب بين المحاضرات والمناقشات والتدريبات الجماعية والرسوم التوضيحيةوالمحاكاة . وسيكتسب المشاركون معرفة نظرية وعملية بالموضوعات. وينصب 

التركيز على التطبيق العملي للمواضيع، ونتيجة لذلك سيعود المشارك إلى مكان العمل بقدرة وثقة على حد سواء لتطبيق التقنيات المستفادة على واجباته. 
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المحتويات الرئيسية 

الدوراالسرتاتيجيللمستودع:
 مقدمة في إدارة سلسلة التوريد  �	

 عناصر سلسلة التوريد �	
 دور التخزين والتوزيع في سلسلة التوريد �	
 وظائف التخزين �	
 وظائف التوزيع �	
 موقع وحجم مراكز التوزيع  �	

 مستندة إلى الموارد �	
 مستندة إلى العمالء �	
 نقطة الجاذبية �	
 إدارة المخزن المؤقت �	
 حجم مراكز التوزيع �	
 تأثير النقل �	
 اعتبارات المهلة الزمنية �	

ختطيطالتخزين:
 تخطيط المستودع  �	

 مكرس �	
 عشوائي �	
 هجين �	
 مواقع الحاويات والرقم �	
 أساليب التخزين�	
 مناولة المواد�	

 مبادئ توجيهية في تصميم نظام مناولة المواد �	
 تصنيف أنظمة مناولة المواد �	
 األنظمة اآللية �	
 أنظمة نصف آلية �	
 األنظمة اآللية �	
 النظم القائمة على المعلومات �	

عملياتالتخزين:
 الواردة �	

 تلقي �	
 استعراض �	
 التعبئة ووضع العالمات والحفاظ عليها �	
 توثيق �	
 التخزين والمناولة �	
 الصادره  �	

 انتقاء منفصل ومنطقي ودفعي �	
 استراتيجيات االنتقاء �	
 أساليب االنتقاء �	
 الخدمات اللوجستية العكسية �	
 عودة البضائع من العمالء �	
 إعادة السلع إلى الموردين  �	

 معالجة الحاويات الفارغة �	
 R من SCM الخضراء �	

 إدارة النقل  �	
 وسائل النقل �	
 أنواع النقل �	
 عناصر تكلفة النقل �	

إدارةالمخزون:

	�  ABC تحليل 
 قصد �	
 تحليل �	
 تطبيق �	
 أرقام الجزء وأوصاف الجزء وترميز السلع  �	

 أرقام كبيرة مقابل أرقام جزئية ضئيلة �	
 وصف جزء �	
 ترميز السلع �	
 دقة المخزون  �	

 أهمية دقة المخزون �	
 التأثيرات على خدمة العمالء �	
 تسجيل المخزون  �	

 فترة األسهم تأخذ �	
 عد الدورات �	
 تسجيل دائم �	
 باركودينج �	
 معرف الترددات الالسلكية �	
 التنبؤ  �	

 مبادئ التنبؤ �	
 أساليب التنبؤ �	
 طريقة الحد األدنى/الحد األقصى �	
 المراجعة الدورية �	
 إعادة طلب المواد  �	

 طريقة الحد األدنى/الحد األقصى �	
 المراجعة الدورية �	
 الخطط المادية الموزعة على الوقت  �	

	� MRP مصفوفة 
 ما يجب طلبه �	
 متى يتم الطلب �	
 كم عدد الطلبات �	
 متى يتم جدولة التسليم �	



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 المخازن الفعالة وإدارة اللوجستيات  ®(

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.


