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تكنولوجيا التميز واالبداع في
إدارة المشتريات والمخازن

المحتويات الرئيسية 

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

مقدمة:

إدارة  تُمارسها  التي  والعمليات  األنشطة  بأنّها  والمخازن  المشتريات  إدارة  تعرف 

المنظمة في وحداتها وأقسامها لغايات تحقيق الربح، سواًء كانت السلع ملموسًة أو غير 

ملموسٍة، كما يمكن وصفها بأنّها تلك اإلدارة المتكاملة التي تتولى مسؤولية التخطيط 

لغايات الحصول على متطلبات المنظمة واحتياجاتها من مختلف األصناف، ليصار إلى 

تخزينها وفرض الرقابة عليها، واستخدامها بما يتماشى مع أهداف المنشأة، ويجب أن 

الُمثلى. تهدف هذه الدورة " تكنولوجيا  يكون ذلك باستغالل الموارد المتاحة بالطرق 

باألسس  المشاركين  تزويد  الى  والمخازن"،   المشتريات  إدارة  في  واالبداع  التميز 

العلمية والعملية إلدارة نظم الشراء والتخزين، .تنمية مهارات المشاركين في عمليات 

تخطيط ومراقبة الشراء والتخزين وربط أعمال المشتريات والمخازن بتحقيق الجودة 

الشاملة داخل المنشأة.

أهداف البرنامج:

	w.تزويد المشاركين باألسس العلمية والعملية إلدارة نظم الشراء والتخزين

	w.تنمية مهارات المشاركين في عمليات تخطيط ومراقبة الشراء والتخزين

	w استعراض المفاهيم و االساليب الالزمة من اجل تحقيق إدارة الجودة في تخطيط و

تنظيم و مراقبة نشاطات المشتريات و التموين.

	wمفاهيم اللوجيستية ، والتوريد ، وادارة سالسل التوريد

	w االجراءات الحديثة في عملية إدارة المخازن طبقا لنظام المواصفات العالمية و نظم

إدارة الجودة.

	w.ربط أعمال المشتريات والمخازن بتحقيق الجودة الشاملة داخل المنشأة

	w.9000 تهيئة إدارة المشتريات والمخازن لمطابقة متطلبات األيزو

	w الحديثة وتنمية المشاركين باألسس والتقنيات  الى توسيع معارف  البرنامج  يهدف 

المخزني  والضبط  والتخطيط  والرقابة  المستودعات  إدارة  مجال  في  مهاراتهم 

وكيفية الخزن بالكلفة االقتصادية.

إدارة اجلودة الاشملة بني المفهوم والتطبيق:

	w. إدارة الجودة الشاملة بين المفهوم والتطبيق

	w. مفهوم إدارة المواد ونظم التخزين

	w. تنظيم وتخطيط أعمال الشراء

	w. تنظيم المخازن ومراقبة المخزون

	w: الجودة الشاملة في المشتريات والمخازن

	w. دور إدارة المشتريات والمخازن في تحقيق الجودة الشاملة

	w)التعامل مع الموردين )التنظيم - تخطيط التعاقدات - التقييم - اإلختيار - التأهيل

:ISO 9000 جمموعة المواصفات الدولية

	wسياسة التحقق من الواردات

	wتحسين عمليات الشراء

	wجودة أعمال المناولة والتخزين والتعبئة والتسليم

	w ISO تنظيم إدارة المشتريات والمخازن وفقاً لمتطلبات المواصفات الدولية

:9000

	wوأهميتها للمنشأة ISO 9000 مجموعة المواصفات الدولية

	wفي الشراء والتخزين ISO 9000 متطلبات المواصفات الدولية

	wISO 9000 توثيق أعمال المشتريات والمخازن وفقاً للمواصفات الدولية

	wحالة عملية في إعداد دليل الجودة وإجراءات العمل

ختطيط للمخزون:

	wالعملية المخزنية
	wمفاهيم في الدارة التخزين وأهمية التخزين في المستودعات
	wحالة دراسية عن ضرورات التخزين
	wالتخطيط للمستودعات
	wالتخطيط للمخزون السلعي والسيطرة عليه
	wمباراة تدريبية في التخطيط للمخزون
	wالتكاليف المخزنية
	wأهميتها وعناصرها ومجاالت خفضها
	wعصف ذهني في أساليب خفض التكلفة المخزنية
	wجرد المخازن
	wأهمية الجرد ، نظم الجرد ، طرق تقويم المخزون
	wتمرين في تقويم المخزون

التقييم والرقابة عىل وظيفة المستودعات:

	wالمخازن اإللكترونية
	wنماذج متقدمة في إدارة المخازن المؤتمتة
	wالنماذج المستخدمة في التقييم والرقابة على وظيفة المستودعات
	wصيانة ورقابة المواد بالمستودعات
	wإجراءات الشحن والتوريد وأهميتها



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 :........................)تكنولوجيا التميز واالبداع في إدارة المشتريات والمخازن( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

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: 

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.


