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برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام
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مقدمة:
تم تصميم دورة "تصميم وتشغيل النظم اللوجستية وسالسل التوريد المتكاملة" لتزويد المشاركين وصقل مهاراتهم وتطوير معارفهم  في كيفية تطوير وتطبيق األدوات التحليلية 
واألساليب والتقنيات المستخدمة في تصميم وتشغيل األنظمة اللوجستية وسالسل التوريد المتكاملة. يتم تقديم الدورة من منظورعملي ، مع التركيز على أين وكيف يمكن استخدام 
أدوات محددة لتحسين األداء العام وتقليل التكلفة اإلجمالية لسلسلة التوريد. تركز الدورة بشدة على تطوير واستخدام النماذج الرياضية األساسية لتوضيح المفاهيم األساسية التي 

تنطوي عليها كل من العمليات اللوجستية داخل الشركة وفيما بينها.

تهدف هذه الدورة  إلى : فهم المعرفة األساسية المتعلقة بالتأثير متعدد األبعاد للوجستيات وسلسلة التوريد على االقتصاد واألنظمة العامة والبنية التحتية الوطنية والمحلية والبيئة، 
تطوير الكفاءات في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد في مجاالت األعمال ذات الصلة، اتقان المهارات في المكونات اللوجستية مثل النقل والتخزين والتوزيع 
وغيرها، واإلشراف على سالسل التوريد وتصميمها ضمن بيئة األعمال العامة بطريقة متكاملة. ، كما سيتيح للمشاركين استكشاف فوائد إدارة سلسلة اإلمداد والتوريد في بيئة 

معقدة ومتغيرة، و وحول كيفية قيام منظمات سلسلة اإلمداد والتوريد باالستفادة من التقنيات المبتكرة لتحسين تدفق وسهولة الحركة وكفاءة عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها.

أهداف الدورة:
	w.فهم المعرفة األساسية المتعلقة بالتأثير متعدد األبعاد للوجستيات وسلسلة التوريد على االقتصاد واألنظمة العامة والبنية التحتية الوطنية والمحلية والبيئة
	w.إظهار الكفاءات في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد في مجاالت األعمال ذات الصلة
	wاتقان المهارات في المكونات اللوجستية مثل النقل والتخزين والتوزيع وغيرها
	w.اإلشراف على سالسل التوريد وتصميمها ضمن بيئة األعمال العامة بطريقة متكاملة
	w.تسليط الضوء على أهداف نظام سلسة التوريد وفوائده والحاجة المتعاظمة إلمكاناته
	w.عرض تصورات معاصرة عن استراتيجيات عمليات إدارة سلسلة التوريد ودورها في المنافسة
	w.عرض خطوات تصميم وتشغيل نظام إدارة سلسلة التوريد الفعال
	w.الوقوف على األهمية المتبادلة لفعاليات الشراء والتخزين والنقل والتوزيع ضمن نظام إدارة سلسلة التوريد
	w.عرض االتجاهات الحديثة في تطبيق إدارة األعمال اللوجستية
	w.دمج وإدارة الشك والمخاطر في إدارة سلسلة التوريد
	w.تقسيم العمالء والمنتجات والقنوات المختلفة وتصميم محفظة مثالية من األساليب واالستراتيجيات اللوجستية لهذه القطاعات المختلفة
	w.تحديد، تصميم وتنفيذ منهجية التنبؤ المناسبة لكل قطاع
	w.تحديد، تصميم وتنفيذ سياسة تجديد المخزون المناسبة لكل قطاع
	w.تحدد توجيه النقل األمثل واختيار الوسائط لكل قطاع

الفئات المستهدفة:
تستهدف هذه الدورة التدريبية مهنيي إدارة سالسل التوريد بمختلف وظائفهم؛ ومنها التخطيط وإدارة المشتريات والتخزين والنقل والعمليات اللوجستية وإدارة المخزون ، مدراء 

المشتريات  والمخازن والتخطيط والتطوير واإلنتاج والدراسات و العمليات والمستودعات ،  محاسبو المخازن والتكاليف وكافة  العاملين في هذا المجال.

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:
	w.المحاكاة: استعراض سيناريوهات شبيهة لحاالت عملية لتحسين مستوى الوعي في مجال العمل وتطوير المهارات والجدارات
	w.ب تمثيل األدوار: القيام بتأدية أدوار لحاالت معينة ضمن مجموعات وتحت إشراف وتوجيه المدرِّ
	w.مة لجلسات التدريب العروض المرئية: وسائل مرئية مدعِّ
	w.األلعاب واألنشطة التدريبية: استخدام وسائل وألعاب متنوعة تعزز آلية التدريب وتكسبها المتعة والحماسة
	w 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.

	w 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.
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المحتويات الرئيسية

األعمال اللوجستية والتنافسية:

	w.المهام االستراتيجية لنظام األعمال اللوجستية
	w.تصميم النظام اللوجستية المالئم ومكوناته وعناصره
	w.التخطيط لألعمال اللوجستية في المجاالت الخدمية
	w.أهداف النظام اللوجستية وعناصر تكلفته وأساليب إدارته
	w.اللوجستيات المتكاملة ونموذج اللوجستيات الكونية

خصائص سالسل التوريد القوية:

	wنبذة حول سالسل التوريد
	wأهداف سالسل التوريد
	wالعناصر االستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية لسالسل التوريد
	wأثر سالسل التوريد على المجتمع والبيئة
	wتعريف "القوة" و "المرونة" في سالسل التوريد
	wالتخطيط للتوريد والعمليات التشغيلية
	wالتصميم المالئم للغرض
	wالمرونة في مواجهة التغيير
	wمواءمة سالسل التوريد مع استراتيجية الشركة
	wالعالقات مع أصحاب المصلحة
	wالمبادئ القوية التي ترشد عمليات اتخاذ القرارات

حتديد العنارص الرئيسية المكونة للنظم اللوجستية وسالسل اإلمداد:

	wتفسير وفهم نظريات إدارة الخدمات اللوجستية وسالسل اإلمداد
	wتحديد التكاليف الرئيسية في إدارة الخدمات اللوجستية وسالسل اإلمداد
	wالعمل بشكل خالق وفعال في بيئة الخدمات اللوجستية وسالسل اإلمداد
	wالعمل بشكل فعال إلنجاز األهداف المطلوبة سواء كان بشكل فردي أو جماعي
	wتطوير آلية عمل فعالة ذات عالقة بإدارة الخدمات اللوجستية وسالسل اإلمداد
	w تخطيط وتحليل نظم الخدمات اللوجستية وسالسل اإلمداد باإلضافة إلى نظم

االتصاالت
	wاالستخدام األمثل لألدوات التقنية للمساعدة في اتخاذ القرارات اإلدارية

الزتويد بسلسلة التوريد واإلدارة اللوجستية:

	wاستراتيجيات سلسلة التوريد ودورها في المنافسة
	wسلسلة التوريد وخدمة المستهلكين والزبائن
	wالقيمة وكلف التزويد

اسرتاتيجيات الزتويد وسلسلة التوريد:

	wالمطابقة مع الطلب
	wاختيار وتقييم الموردين
	wالوسائل واألدوات المساندة ألنشطة سلسلة التوريد

إدارة التوريد يف ظل العولمة:

	w.التوجهات المستقبلية للتوريد والتحديات
	wإدارة مدة التوريد وإدارة سلسلة التوريد والشراكة
	w.التجارة اإللكترونية وسلسة التوريد
	w.التخطيط والتنبؤ في إطار مهام سلسلة التوريد
	w.إدارة النقل وسلسلة التوريد
	w.تكنولوجيا المعلومات وادارة سلسلة التوريد

التخطيط الستمرارية التوريد:

	wمقدمة في التخطيط لالستمرارية وإدارة المخاطر
	wنظرة عامة حول عمليات التخطيط لالستمرارية وإدارة المخاطر
	wمفاهيم ومصطلحات إدارة المخاطر
	wتحديد نطاق مخاطر سالسل التوريد
	wعقد ووثائق إدارة المخاطر
	w:تحليل المخاطر

	wقياس اآلثار المترتبة للمخاطر
	wقياس احتمالية وقوع المخاطر
	wتحديد المقدار الكمي للمخاطر
	w)مخطط إدارة المخاطر )الخرائط الحرارية للمخاطر
	w:استراتيجيات االستجابة للمخاطر

	wالقبول والرفض والنقل
	wتخفيف المخاطر والتخطيط لحاالت الطوارئ
	w:إدارة عقد المخاطر

	wعناصر عقد المخاطر
	wملكية عقد المخاطر
	wتحديد المسؤوليات وجوانب المساءلة في إدارة المخاطر
	wالتحديث المستمر للعقد
	wرصد ومراقبة إدارة مخاطر سالسل التوريد

التخطيط والرقابة عىل المخزون والرشاء:

	wتقييم وقياس المخزون ونماذجه
	wأنواع الطلب وأنظمة الشراء
	wنظام تخطيط المتطلبات المادية
	wنظام الجدول الفورى ونظام االستجابة السريعة



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

التــاريــخ :........................)إدارة عمليات الخدمات اللوجستية وأنظمة سالسل التوريد الحديثة( 

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.


