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MEMBER

مقدمة:
الرابط بين الجودة الشاملة و إدارة المستودعات في مستودعات عالية القيمة و األهمية يرجع ألهمية الجودة الشاملة في تحديد طرق التخزين المثلى، وضع أساليب الحماية و األمان 

المطلوبين، وضع اإلجراءات و السياسات و اللوائح المطلوبة إلدارة المستودعات، وإدارة المخاطر المحتملة من أي نوع لتلك المستودعات وذلك من أجل:-المحافظة على قيمتها، 

سهولة الوصول للمنتج، سهولة الجرد ، سهولة السيطرة و التحكم بالمخزون وسهولة وضع التصنيف النمطي و الفني المالئم. "إدارة الجودة والمخاطر لعمليات المستودعات" دورة 

تدريبية تحقق في وظائف المستودع وعملياته وتنظيمه، التشغيل واإلدارة، والضوابط، واإلجراءات، والتمويل، واألمن، ومناولة البضائع/المواد، واإلنتاجية.

أهداف الدورة:

يف هناية الدورة سيكون الماشركون قادرين عىل:

تنمية المهارات في التخطيط وتنظيم ومتابعة التوريدات وتنظيم المستودع.�	

التطبيق باستخدام الحاسب اآللي بما يحقق سرعة ودقة عمليات الشراء والتخزين والصرف والجرد وتحديد األصناف الراكدة والتخلص منها.�	

التزود باألسس العلمية والعملية إلدارة المستودعات�	

تنمية المهارات في عمليات تخطيط ومراقبة المستودعات�	

تهيئة إدارة المستودعات لمطابقة متطلبات األيزو�	

منهجية التدريب:
تقوم منهجية التدريب لدينا في هذه الدورة التدريبية ، على أسس المشاركة والتفاعل والممارسة العملية لمساعدة المشاركين على ترسيخ وتوكيد معارفهم ومهاراتهم التي يكتسبونها 

خالل فترة البرنامج ، مما يساعد على تعزيز عملية التدريب من خالل الخبرة المباشرة. ونستخدم مجموعة تقنيات ووسائل تدريبية متنوعة ومنها:

المحاكاة: استعراض سيناريوهات شبيهة لحاالت عملية لتحسين مستوى الوعي في مجال العمل وتطوير المهارات والجدارات.�	

ب.�	 تمثيل األدوار: القيام بتأدية أدوار لحاالت معينة ضمن مجموعات وتحت إشراف وتوجيه المدرِّ

مة لجلسات التدريب.�	 العروض المرئية: وسائل مرئية مدعِّ

األلعاب واألنشطة التدريبية: استخدام وسائل وألعاب متنوعة تعزز آلية التدريب وتكسبها المتعة والحماسة.�	

حلقات النقاش: استخدام طريقة التواصل التفاعلية ما بين الُمحاضر والمشاركين لزيادة فرص المشاركة والتعلّم. فالنقاش فيما بين المتدربين وبين المدّرب يعزز ويدعم �	

عملية التدريب، كما وأن استجابة للمشاركين خالل التدريب تساعد المدّرب في تحديد ما إذا تمت عملية التدريب على النحو المرجو. كذلك فإن النقاش يمنح المشارك إمكانية 

المشاركة بفاعلية خالل التدريب، األمر الذي يساعد على ترسيخ المعلومات واستخدامها الحقاً.

دراسة الحاالت العملية: وهي وسيلة مهمة في الدورة  ويتم خاللها دراسة ومراجعة المواد المقدمة سواء بصورة فردية أو جماعية لفهم فحوى الموضوع ومن ثم عرض �	

النتائج للمتدربين اآلخرين.

الفئات المستهدفة:
مدراء وأمناء المستودعات والمخازن.�	

مدراء ورؤساء أقسام المشتريات�	

العاملون في مجال إدارة المستودعات والمخازن.�	

األشخاص الذين يتعاملون مع المقاولين والموردين.�	

العاملون في المشتريات والمستودعات.�	

رجال األعمال الراغبين في تنمية مهاراتهم في إدارة المخازن.�	

كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.�	



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

إدارة الجودة والمخاطر لعمليات المستودعات ®

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

المحتويات الرئيسية

إدارة المخازن:
وظيفة إدارة المستودعات وأهدافها واقتصادياتها.�	
التنظيم اإلداري للمستودعات وعالقتها باإلدارات األخرى.�	
تخطيط وتأمين اللوازم والمواد ومستلزمات العمل.�	
تطبيق أساليب المفاضلة والتأهيل والتقييم للموردين.�	
التفاوض مع الموردين.�	
إعداد وكتابة المناقصات وإبرام العقود.�	
إعداد قواعد بيانات الموردين إلكترونياً.�	
تخطيط وتنظيم المستودع.�	
تحديد الحجم االقتصادي للشراء.�	
إعداد سياسات وأساليب التخلص من الرواكد.�	
إعداد الجداول اإللكترونية لألصناف المخزنة بالمستودع.�	
مراقبة التوريدات وإعداد تقارير الموردين باستخدام الحاسب اآللي.�	
التعامل مع بيانات المستودعات إلكترونياً }وارد – صادر – منصرف – رصيد �	

}..... -

التخطيط والرقابة عىل المخزون:
تخطيط المخزون.�	
مستويات التخزين�	
أنظمة التخطيط والرقابة على المخزون.�	
تطبيق أساليب مراقبة المخزون.�	
مراقبة المخزون باستخدام الحاسب اآللي.�	
تحديد الحد األدنى وحد إعادة الطلب والحد األعلى�	
تحديد الحجم االقتصادي لدفعة الشراء.�	
دور النظام المحاسبي الموحد في الرقابة على المخزون�	
تقارير المستودعات.�	
فقد وتلف األصناف بالمخازن أو بالعهدة.�	
المهارات السلوكية للعاملين في المستودعات.�	
التخزين .. مجاالته وطرقه وسياساته.�	
أنواع المخزون وتصنيفه وترميزه.�	
صيانة المخزون والحفاظ على خواصه.�	
مهارات واختصاصات المسؤولين عن المستودعات.�	
أنواع المستودعات وتنظيمها وتجهيزاتها الداخلية.�	
المناولة وأدواتها - التصنيف - الرص - عوامل األمن - السالمة في المخازن.�	
الدورة المستندية للمستودعات.�	
"الفحص - واالستالم - الصرف - االرتجاع - الجرد وطرقه، أنواعه، إجراءاته، �	

ومشاكله والعجز والزيادة وتسويتها".

المخزون الراكد:
المفهوم والظروف التي ينشأ فيها وصوره.�	
المعايير التي يمكن على أساسها تحديد المخزون الراكد.�	
أساليب التصرف في الراكد والعادم واإلدارة المسؤولة عن ذلك.�	
طرق بيع الراكد وإجراءاتها والرقابة على تنفيذ العقود.�	
برامج الحاسب اآللي المستخدمة في مراقبة المخزون.�	
إنشاء الجداول اإللكترونية لمراقبة المخزون�	

مهارات إعداد جدول البيانات األاسسية للمخزون السلعي 
باستخدام احلاسب اآليل:

االستهالك السنوي.�	
فترة االنتظار.�	
معدل مخزون األمان.�	
الكمية االقتصادية للشراء.�	

مهارات إعداد جدول أرصدة األصناف اخلاصة بالمخزون السلعي 
باستخدام احلاسب اآليل:

كود الصنف.�	
الوارد.�	
اسم الصنف.�	
المنصرف.�	
األرصدة االفتتاحية.�	
الرصيد.�	

مهارات إعداد جدول حركة الوارد من األصناف اخلاصة بالمخزون 
السلعي باستخدام احلاسب اآليل:

كود الصنف.�	
 الكمية الواردة.�	
اسم الصنف.�	
سعر شراء الوحدة.�	
تاريخ الورود.�	
قيمة الوارد.�	

مهارات إعداد جدول حركة المنرصف من األصناف اخلاصة بالمخزون 
السلعي باستخدام احلاسب اآليل:

كود الصنف.�	
الكمية المنصرفة.�	
اسم الصنف.�	
سعر الوحدة المنصرفة.�	
تاريخ الصرف.�	
قيمة المنصرف.�	

مهارات إعداد جدول حركة األصناف المطلوب رشاهئا باستخدام 
احلاسب اآليل:

كود الصنف.�	
الكمية المطلوب شرائها.�	
اسم الصنف.�	
جودة أعمال المناولة والتخزين والتعبئة والتسليم .�	
	�. "ISO2000" تنظيم إدارة المخازن وفقاً لمتطلبات المواصفات الدولية
مجموعة المواصفات الدولية "ISO2000" وأهميتها للمنشأة.�	
متطلبات المواصفات الدولية "ISO2000" في الشراء والتخزين .�	
	�"ISO2000" توثيق أعمال المشتريات والمخازن وفقا للمواصفات الدولية
تطبيقات وحاالت عملية�	



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

التــاريــخ :........................)إدارة الجودة والمخاطر لعمليات المستودعات ®(

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.


