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اتقان مهارات إدارة سالسل االمداد والتحكم بها



فكرة البرنامج

أساسيات  إلــى  المشاركين   GLOMACS مــن   التدريبي  البرنامج  هــذا  يقدم 

عمليات اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد. الكفاءة في مجال اللوجستيات 

وإدارة سلسلة التوريد تحدد نجاح أو فشل أى مؤسسة. و مع ازدياد األسعار، و 

تغيرات توافر المواد الخام، و التقلبات المستمرة في طلب المستهلك، أصبحت 

مهمة صعبة للتخطيط المسبق لالستجابة لطلب العمالء مع خفض التكاليف. 

يقدم هذا البرنامج المشاركين إلى المفاهيم الحاسمة إلدارة تيار المواد في من 

الموردين إلى العمالء بطريقة ناجحة.

وتبدأ الدورة برؤية شاملة لسلسلة التوريد )فهم مختلف بيئات سلسلة اإلمداد(. 

ثم توسع إلى جميع العمليات األساسية فى اللوجستيات و سلسلة التوريد: 

إدارة الطلب والتخطيط، و تخطيط العمليات و العمليات، و الجدولة، و المشتريات، 

العالقات  التوزيع. وهذا يشمل  و  النقل  والمخازن، وخدمات  المخزون  وإدارة 

األساسية في التصميم، و التخطيط، و التنفيذ، و المراقبة، والتحكم. و يتم أيضًا 

التركيز على استخدام التكنولوجيا وأساليب التحسين المستمر كوسيلة للتغلب 

على ضغوط الصناعة و توقعات العمالء. ويختتم البرنامج ببعض أساليب الرقابة 

و مؤشرات األداء للحصول على خدمات لوجستية وسلسلة توريد ناجحة.

اهمية البرنامج

 	)S&OP( تخطيط المبيعات والعمليات

 	)MRP( تخطيط متطلبات المواد

عملية الشراء بما فيها اختيار الموردين و ادارتهم	 

استراتيجيات النقل و اإلمداد و التوزيع	 

فلسفة تقليل الهادر )LEAN( و تقنيات التحسين المستمر	 

أهداف البرنامج

بنهاية هذا البرنامج ستكون قادرًا على

عمل دورة المشتريات و بناء شراكات ناجحة مع الموردين	 

حساب خطة اإلنتاج و المخزون النهائى لفترات مختلفة	 

تقرير متى تطلب المواد و بأى كمية لتقليل التكاليف و تحسين رأس 	 

المال

ربط الجوانب األساسية لتصميم الشبكة اللوجستية )تخطيط التوزيع و 	 

تصميم قناوات التوزيع(

تحديد مؤشرات أداء مخصصة لنوع العمل و الصناعة للرقابة و التحسين 	 

من الخدمات اللوجستية و سلسلة التوريد

طريقة التدريب

سوف يتم استخدام األساليب التدريبية التالية

الحلقات النقاشية	 

دراسة الحاالت	 

التمارين العملية	 

األفالم التدريبية	 

أثر التدريب على المؤسسة

 تطبيق مفهوم الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد يمكن المؤسسة من

تحقيق ميزة تنافسية في ظل األسواق الديناميكية	 

زيادة الربحية.	 

القدرة على تطبيق مفهوم إدارة مخاطر سلسلة التوريد	 

تحقيق التنسيق والترابط بين الوظائف المختلفة بما يسهم في خلق 	 

قيمة

وضع خطة عمل تمكن من تحسين الخدمات اللوجستية وآداء سلسلة 	 

التوريد

 

أثر التدريب على المتدرب

يكتسب المشاركون في هذا البرنامج

مسايرة التغييرات التي تحدث في بيئة وعمليات األعمال	 

كسب فوائد مالية لما تحققه إدارة سلسلة التوريد من فعالية	 

تطبيق تحسينات على العمل	 

تطبيق أفضل الممارسات في مجال اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد	 

التعلم من تجارب وممارسات المشاركين اآلخرين	 

لمن هذا البرنامج

تناسب هذه الدورة التدريبية مجموعة كبيرة من الموظفين ، وستفيد تلك 

الدورة التدريبية بصورة كبيرة

كبار مدراء سلسلة التوريد والمديرين التنفيذيين الباحثين عن قيادة الفكر 	 

في سلسلة التوريد الخاصة بهم

موظفو إدارة سلسلة التوريد، مما يجعلهم على معرفة ومسايرة ألحدث 	 

األفكار واألطر واألدوات والتطبيق

مديرو التسويق ومديرو خدمة العمالء ومديرو التصنيع والمديرون الذين 	 

تأثير  يرغبون في فهم  الذين  أو  التوريد  تكامل سلسلة  إلى  يسعون 

قرارات سلسلة التوريد على أداء شركتهم

اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد
اتقان مهارات إدارة سالسل االمداد والتحكم بها



اليوم األول

مقدمة عن سلسلة التوريد

التعاريف األساسية	 

أنواع سالسل التوريد	 

أنشطة سلسلة التوريد: االستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية	 

المعلومات على 	  التنظيمية ودمج تدفقات  الوحدات  تنسيق 

طول سلسلة التوريد

المخاطر في سلسلة التوريد	 

اليوم الثاني:

إدارة الطلب والتخطيط

تطابق العرض و الطلب	 

عملية إدارة الطلب	 

طرق و تقنيات توقع الطلب	 

 	)S&OP( تخطيط المبيعات والعمليات

الجدولة الرئيسية	 

 	)MRP( تخطيط متطلبات المواد

الجدولة والتنفيذ	 

اليوم الثالث:
 

شراء وإدارة المخزون

عملية الشراء	 

اختيار الموردين و التعاقد	 

إدارة الموردين	 

إدارة المخزون كوحدة واحدة	 

تكاليف المخزون	 

سياسات و ضوابط المخزون	 

كميات و نظم طلب الموارد	 

اليوم الرابع:

اللوجستيات وعمليات التوزيع

استراتيجيات النقل و اإلمداد و التوزيع	 

تخطيط التوزيع	 

تصميم قناوات التوزيع	 

إدارة النقل	 

إدارة المخازن	 

اليوم الخامس:

رقابة األداء وتحسينه

التكنولوجيا في سلسلة التوريد وإدارة الخدمات اللوجستية	 

 	)ERP, WMS, and TMS systems( نظم إدارة سلسلة التوريد

تحليل بيانات سلسلة التوريد	 

 	)TQM( إدارة الجودة الشاملة

فلسفة تقليل الهادر )LEAN( و تقنيات التحسين المستمر	 

 	)KPIs( تحديد مؤشرات األداء الرئيسية

مراقبة أداء عمليات سلسلة التوريد	 

محاور البرنامج التدريبي 

“REP logo, PMI & PMP are registered trademarks of 
Project Management Institute, Inc.”

Approved
Centre



TERMS AND CONDITIONS
• Fees – Each fee is inclusive of Documentation, Lunch and refreshments served during the entire seminar.
• Mode of Payment – The delegate has the option to pay the course fee directly or request to send an invoice to his/her company/sponsor. 

Credit card and cheque payments are both acceptable.
• Cancellation / Substitution – Request for seminar cancellation must be made in writing & received three (3) weeks prior to the seminar date.  A US$ 250.00 processing fee will be charged per delegate for each 

cancellation. Thereafter, we regret that we are unable to refund any fees due, although in such cases we would be happy to welcome a colleague who would substitute for you.
• Hotel Accommodation – is not included in the course fee. A reduced corporate rate and a limited number of rooms may be available for attendees wishing to stay at the hotel venue. Requests for hotel 

reservations should be made at least three (3) weeks prior to the commencement of the programme. All hotel accommodation is strictly subject to availability and terms and conditions imposed by the hotel 
will apply.

• Attendance Certificate – a certificate of attendance will only be awarded to those delegates who successfully completed/attended the entire programme including the awarding of applicable Continuing 
Professional Education Units/Hours.

• Force Majeure – any circumstances beyond the control of the Company may necessitate postponement, change of seminar venue or substitution of assigned Instructor. The Company reserves the right to 
exercise this clause and implement such amendments.

• Fair Access / Equal Opportunities – In the provision of its services as a world-class Training Provider, the Company is committed to provide fair access / equal opportunities throughout the delivery of its 
courses and assessment leading to the completion of training programmes, or 3rd party qualifications/certifications.

طرق الدفع 
Glomacsشيك باسم c                   الرجاء ارسال الفاتورة لي  c            الرجاء ارسال الفاتورة الي الشركة  c

الشهادات
 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

اربع طرق للتسجيل
À +971 (04) 425 0700 @ +971 (04) 425 0701 Á info@glomacs.com < www.glomacs.com

اسـتمارة الـحجز 
إسـم المشـــــارك : ......................................................................................................................................
المؤسسة: ................................ ........الوظيفة: .......................................... اإلدارة :.....................................
العنوان: ........................................... ص ب : ............................................ المدينة / البلد : ..........................
رقم الهاتف: ...................................... الفاكس : .......................................... البريد اإللكتروني: ..........................

المخول بالتسجل
إسـم الشخص المخول بالتسجل:......................................................................................................................
المؤسسة: ................................ ........الوظيفة: .......................................... اإلدارة :.....................................
العنوان: ........................................... ص ب : ............................................ المدينة / البلد : ..........................
رقم الهاتف: ...................................... الفاكس : .......................................... البريد اإللكتروني: ..........................

P.O. Box 74653 Dubai, U.A.E.
T: +971 (04) 425 0700    |    F: +971 (04) 425 0701
E: info@glomacs.com     |    W: www.glomacs.com

Connect with
Us On LinkedIn

Scan the QR Code* to visit and
connect to our LinkedIn profile.

*Requires QR code reader/scanner application
to be installed on your smartphone.

USD 4,950 -23 - 27 فبراير 2018م - دبي  - الرسوم  c

USD 4,950 -28 يونيو - 02 يوليو 2020م - دبي  - الرسوم  c

USD 4,950 -18 - 22 أكتوبر 2020م - دبي  - الرسوم  c
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