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النقل والخدمات اللوجستية الدولية

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

مقدمة:

اللوجستيات والنقل  يهتم هذا بفن الموارد وإدارتها، تلك التي تتعلق بتدّفق البضائع والطاقة والمعلومات والمنتجات والخدمات من منطقة اإلنتاج إلى منطقة االستهالك، اللوجستيات 

والنقل له مكانة فائقة األهمية، إذ إنه أهم أركان المؤسسات و الشركات التجارية، وقد صارت الشركات عصب االقتصاد العالمي، وبالتالي اصبحت جزءاً مهماً من هذا العصب، 

ن الجرَد والتخزين والتغليف والمعالجة المادية وآليات الشحن والوصول اآلمن. إذ يتضمَّ

المستدامة  اللوجستيات، اإلدارة  شبكات  اللوجستية، صميم  المؤسسات  موارد  تخطيط   : ممارسات  وافض  وكفاءات  بمهارات  المشاركين  لتزويد  المكثفة  الدورة  هذه  تصميم  تم 

لسلسلة اإلمداد والتوريد، إدارة عمليات التوزيع والنقل، دارة الخدمات اللوجستية الدولية، إدارة عمليات المخزن، إدارة عمليات النقل الجوي والبري والبحري، تخطيط اإلنتاج 

والعمليات، تخطيط وتحليل اللوجستيات وتخطيط ورقابة المخزون .وستغطي الدورة ايضا  العمليات والتقنيات الحديثة التي يمكن تنفيذها لقياس وخفض انبعاثات الكربون وتوفير 

الطاقة، واالمتثال لألنظمة البيئية وتحقيق شبكة النقل المستدام.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wمعرفة آخر التوجهات والممارسات الحديثة في النقل والخدمات اللوجستية الدولية

	wإلدارة المستدامة لسلسلة اإلمداد والتوريد

	wإدارة عمليات النقل الجوي والبري والبحري

	wتحسين كفاءة خطوط منظومة النقل واقتصادياتها 

	wالكفاءة والجدارة في إدارة عمليات التوزيع والنقل

	wاستخدام استراتيجيات التخزين المختلفة بهدف تحسين مستوى الكفاءة

	wإدارة أداء سالسل التوريد والعمليات اللوجستية

الفئات المستهدفة:

تناسب هذه الدورة التدريبية المكثفة العاملين بوظائف اللوجستيات وسالسل اإلمداد والمشتريات والمخازن  ومحللي سلسلة التوريد، ومهندسي تخطيط سلسلة التوريد، ومهندسي 

العمليات التشغيلية واللوجستيات، وأخصائيي المشتريات والتوريد، وأخصائيي العمليات المالية بالشركات والمؤسسات الحكومية  والخاصة.
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النقل والخدمات اللوجستية الدولية

المحتويات الرئيسية 

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

اإلدارة اللوجستية وأهميهتا للمنظمة:
	wتعريف باإلدارة اللوجستية وأهميتها
	wمهام اإلدارة اللوجستية على مستوى المنظمة
	wالتغيرات في بيئة األعمال اللوجستية
	wاألنشطة اللوجستية  و أنواعها

دور اإلدارة اللوجستية يف حتقيق أهداف المنظمة:
	wالنشاط اللوجستي وسيلة لتحقيق ميزة التنافس
	wدور اإلدارة اللوجستية في تخفيض التكاليف وزيادة األرباح
	wأهمية اإلدارة اللوجستية في خدمة العمالء
	wاإلدارة اللوجستية و التخطيط االستراتيجي

اإلسرتاتيجيات المتقدمة يف اللوجستيات و سالسل التوريد:
	w.المبادئ األساسية للوجستيات اإلمداد بالمنظمات الحديثة
	w الشروط الواجب توافرها في مناخ اللوجستيات المتغير )تصاعد مطالب العمالء

– ضغط الوقت – عولمة الصناعة – التكامل التنظيمي الحديث(. 
	w.مثلث إستراتيجية اللوجستيات
	w.سالسل اإلمداد واألداء التنافسي
	wآليات العالقة المتشابكة والمتطورة بين سلسلة اإلمداد واللوجستيات

التوجهات احلديثة يف سالسل التوريد والعمليات اللوجستية:
	wدور العمليات اللوجستية
	wاالستدامة في سالسل التوريد والعمليات اللوجستية
	wتشكيل سلسلة التوريد
	w)3 )االستعانة بطرف ثالث في تنفيذ العمليات اللوجستيةPL مفاهيم
	w)4 )االستعانة بطرف رابع في تنفيذ العمليات اللوجستيةPL مفاهيم

ع احتياجات المواد والتخطيط للمخزون: توقُّ
	w:أساليب التوقُّع النوعي

	wلجان وضع التوقُّعات
	wاالستعانة بالخبراء
	wتقنية ديلفي
	w:أساليب التوقُّع الكّمي

	wتوقُّع مستويات الطلب الموسمية
	wالمتوسط المتحرك
	wالمتوسط المتحرك الموزون
	wالتجانس األّسي
	wنسبة الخطأ في التوقُّعات
	wتحديد التحيز
	wتحديد الكميات األمثل للطلبات
	wتحديد الوقت األمثل إلعادة الطلب
	w:استراتيجيات تجديد المخزون

	wالصنع للتخزين
	wالصنع وفقاً للطلب
	wالتجميع وفقاً للطلب

اسرتاتيجيات المشرتيات والتسّوق:

	wدور إدارة المشتريات
	wتدفق عمليات المشتريات
	wاستراتيجيات إيجاد مصادر التوريد
	wإدارة العالقات مع الموّردين
	wالشراكات والتحالفات

دور النقل والشحن يف العمليات اللوجستية:

	wتعريف إدارة األسطول
	wأهداف وتكاليف إدارة األسطول
	wتصنيفات وسائل النقل
	wتحسين عمليات توجيه مسارات النقل وترتيب المقصورات
	wIncoterms   شروط التجارة الدولية

دور التخزين يف العمليات اللوجستية:

	wتصميم شبكة التخزين
	wإنشاء مساحة التخزين
	w:أنشطة القيمة المضافة

	wتخزين البضائع  والتخزين الفوري والتجميع
	wتفريغ وتصنيف البضائع
	wالخلط، واستراتيجيات توقيت تجهيز المنتج والترتيب
	wأدوات ومعدات التخزين
	wالعمليات اللوجستية العكسية

:SCOR  إدارة أداء سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية

	wSCOR  نبذة حول معايير
	wتحديد مؤشرات األداء للمستوى االستراتيجي والتكتيكي والتشغيلي
	wصياغة مؤشرات األداء الرئيسة للمستوى التفصيلي
	wتحديد المستهدفات
	wالتحسين المستمر لألداء



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

)النقل والخدمات اللوجستية الدولية(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


