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مقدمة:

في عصر العولمة والتطور السريع، تحتاج األعمال التجارية إلى شبكة توزيع مثالية لتتخذ خطوة إلى األمام في كل من األسواق المحلية والدولية في بيئة أعمال أكثر تنافسية. كما 

أدى التطور في تقنيات المعلومات إلى تسريع العمليات التجارية وكذلك تطور متطلبات العمالء، وتتطلب المنافسة والبقاء في مثل هذه البيئة الصعبة، تطوير الخدمات اللوجستية 

حتى تتم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى. وتشمل الخدمات اللوجستية عدة مراحل، منها: جمع المعلومات والجرد والنقل والتخزين والتغليف وتحديد التكلفة المادية. حيث 

تشمل جميع أنشطة اإلدارة والشحن، من شراء المواد الخام إلى بيئة اإلنتاج، ومن اكتمال المنتج النهائي إلى قنوات التوزيع للعمالء.

توفر هذه الدورة التدريبية "إستراتيجيات اإلدارة اللوجستية الدولية" للمشاركين المعرفة والمهارات الالزمة للوصول أو التقدم في مجاالت اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد. يغطي 

البرنامج مجموعة مختلفة من المجاالت مثل استراتيجيات الشراء وإدارة النقل وتصميم المستودعات والعمليات وتخطيط المخزون والتحكم فيه وعالقات الموردين مع العمالء 

وعمليات االستيراد والتصدير وإدارة الخدمات اللوجستية .ومواضيع إدارة سلسلة التوريد والتكامل ، وتحسين النظام اللوجستي ، واللوجستيات اإلنسانية ، والخدمات اللوجستية 

الخضراء واالستدامة ، والقضايا المعاصرة في اللوجستيات.

يكتسب مشاركين البرنامج فهًما عميًقا للطرق واألدوات والتقنيات الحديثة إلدارة اللوجستيات وسالسل سلسلة االمداد بحيث يصبحوا قادرين على فهم تعقيدات سالسل اإلمدادات 

العالمية كما يمكنهم إدارة العالقات متعددة الوظائف والمترابطة داخل المنظمة وبين شبكة سلسلة التوريد.

أهداف الدورة:

 بهناية هذه الدورة سيكون الماشركون قادرين عىل:

تطبيق فهم شامل ألنشطة اإلدارة المرنة لسلسلة التوريد�	

بناء سلسلة امداد وتوريد أكثر مرونة    �	

زيادة المرونة والسرعة والقدرة على التنبؤ لتقليل التعطل بطريقة استباقية، .�	

تحليل فعالية اإلمدادات اللوجستية وسلسلة التوريد .�	

التخطيط لسلسلة التوريد وعملياتها لتحقيق نتائج أفضل في مجال األعمال، حتى في أوقات التغيير .�	

إدارة عالقات الموردين  وتحقيق نتائج أكثر فعالية بالنسبة ألهداف األعمال�	

 استخدام األدوات التحليلية لتحديد مخاطر االمدادات وسلسلة التوريد�	

 استخدام أدوات وتقنيات إدارة المخاطر  �	

 إجراء تحسينات تنظيمية لسلسلة التوريد�	

الكفاءة في اإلدارة اللوجستية وسلسلة التوريد �	

تحسين أداء سلسلة االمداد والتوريد  .�	

وصف دور وأهداف عمليات النقل ضمن الخدمات اللوجستية�	

استخدام تقنيات القيمة المضافة في عمليات التخزين�	

تطبيق إطار عمل مرجعية عمليات سلسلة التوريد في إدارة أداء سلسلة التوريد�	



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

إستراتيجيات اإلدارة اللوجستية الدولية  ®

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

المحتويات الرئيسية 

التوجهات احلديثة يف  سلسلة التوريد:

نبذة عن سلسلة التوريد�	
دور الخدمات اللوجستية�	
االستدامة في الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد�	
تشكيل سلسلة التوريد�	

التنبؤ للمواد والتخطيط للمخزون:

نظريات التنبؤ النوعي�	
قنوات التنبؤ�	
القادة المفكرين�	
تقنية ديلفي:�	

تقنيات التنبؤ الكّمي:�	
تنبؤ مستوى الطلب الموسمي�	
المتوسط المتحرك�	
المتوسط المتحرك الوزني�	
التجانس األّسي�	
خطأ التنبؤ�	
تحديد التحيز�	

تحديد كميات الطلبات االقتصادية�	
تحديد نقاط إعادة الطلب�	
استراتيجيات تجديد الموارد:�	

الصنع للتخزين�	
الصنع وفقاً للطلب�	
التجميع وفقاً للطلب�	

اسرتاتيجيات المشرتيات والتسّوق:

دور إدارة المشتريات�	
تدفق عمليات المشتريات�	
استراتيجيات التوريد�	
إدارة الموّردين�	
الشراكات والتحالفات�	

دور اخلدمات اللوجستية للنقل والشحن:

تعريف إدارة األسطول�	
أهداف وتكاليف إدارة األسطول�	
تصنيفات وسائل النقل�	
تحسين عمليات توجيه مسارات النقل وترتيب المقصورات�	
	�Incoterms شروط التجارة الدولية

دور التخزين واخلدمات اللوجستية:

تصميم شبكة التخزين�	

إنشاء مساحة التخزين�	

أنشطة القيمة المضافة:�	

تخزين البضائع  والتخزين الفوري والتصنيف�	

تفريغ وتقسيم البضائع وتجميعها�	

خلط البضائع ، وتأخير وتجميع الطلبات�	

أدوات ومعدات التخزين�	

الخدمات اللوجستية العكسية�	

إطار عمل مرجعية عمليات سلسلة التوريد  SCOR إلدارة األداء:

	�SCOR نبذة حول إطار عمل

	�SCOR تحديد المستويات 1 و2  و3 ومصفوفة

صياغة وتشكيل مصفوفة SCOR  من المستوى �4	

وضع أهداف األداء�	

التحسين المستمر لألداء�	

حتديد عدم استقرار سلسلة التوريد والمخاطر :

 المخاطر الداخلية لسلسلة التوريد �	

	�PESTLE   والمخاطر الخارجية

 مبادئ إدارة المخاطر �	

 تقييم المخاطر وتحديد أولوياتها �	

 التخطيط إلدارة الطوارئ والمخاطر �	

إعادة النظر يف سلسلة التوريد وحتسني النتاجئ :

 األساس المنطقي ونهج إدارة األداء �	

 تحديد المقاييس وتحديدها وتتبعها �	

 الحوافز والتحسين المستمر �	

 إعادة هندسة سالسل التوريد تنتهي إلى نهايتها لتقليل المخاطر �	

 تطوير المنظمة �	

تطبيق إدارة اخلدمات اللوجستية وسالسل التوريد )ورشة عمل(



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 :........................)إستراتيجيات اإلدارة اللوجستية الدولية ®( 

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.


