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 : ورةوصف الد
 

إدارة سلسلة اإلمداد هي فن وعلم إدارة تدفق البضائع والخدمات، حيث تشمل إدارة حركة )نقل( وتخزين المواد إن 

الخام والسلع التامة الصنع )المنتجات النهائية( والمخزون من نقطة البداية )نقطة المنشأ( إلي نقطة اإلستهالك 

 النهائي(.)أي وصول المنتج أو الخدمة إلي المستهلك 

وإدارة سلسلة اإلمداد أيًضا هي إدارة العالقة بين مورد المورد وعميل العميل وما بينهما من مشاركين في تلك 

 السلسلة )مثل: الموزع/تاجر الجملة، وتاجر التجزئة(.

من  عمالهذه الدورة تقوم بعرض وتطبيق المفاهيم والمبادىء الرئيسية لممارسات إدارة اللوجيستيات فى مجال األ

من خالل دراسة إدارة  معرفة المهارات الخاصة بإدارة االنشطة اللوجيستية فى سالسل االمداد بالمنظمات. خالل

كما تهدف الدورة الى   اللوجيستيات على مستوى المنظمة باالضافة إلى دعمها للعمليات داخل سالسل اإلمداد.

سيما تصميم استراتيجية االنشطة فى إدارة اللوجيستيات إلقاء الضوء على العديد من الموضوعات الحيوية وال 

كجزء من إدارة سالسل االمداد، باإلضافة الى دراسة مفاهيم خدمة العمالء، وإدارة اوامر الشراء، وتكنولوجيا 

المعلومات فى اللوجيستيات، واستراتيجيات النقل وقراراتة باالضافة الى متطلبات التنبؤ بعمليات المنظومة 

 يستية.اللوج

 

 .هدف الدورة :

 المبادئ السبعة إلدارة سلسلة التوريد 

 مقاييس األداء لسلسلة التوريد 

 جيات سلسلة التوريداستراتي 

 خطوات خلق سلسلة توريد فّعالة 

 الدولي النقل مجال فى التعريفات أهم . 

 اإلستراتيجية لإلدارة الحديثة الطرق الستخدام الالزمة مهاراتهم وتنمية المشاركين وقدرات معارف زيادة 

 واإلمداد النقل سالسل و

 بعد االنتهاء من هذا البرنامج سوف يكون المتدرب قادراً على:

 

 المبادئ األساسية للتفكير االستراتيجي الفاعل 

 إجراءات النقل والنقل الدولى 

 . التأمين على البضاعة ضد اخطار النقل 

  . مستندات اإلفراج عن الواردات 

 أساسيات إدارة سالسل التوريد 

  التوريداإلدارة الفعاله لسالسل 

 إدارة عمليات المستودعات 

 إدارة وقت التوريد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.A8.D8.A7.D8.AF.D8.A6_.D8.A7.D9.84.D8.B3.D8.A8.D8.B9.D8.A9_.D9.84.D8.A5.D8.AF.D8.A7.D8.B1.D8.A9_.D8.B3.D9.84.D8.B3.D9.84.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.AA.D9.88.D8.B1.D9.8A.D8.AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF#.D9.85.D9.82.D8.A7.D9.8A.D9.8A.D8.B3_.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.AF.D8.A7.D8.A1_.D9.84.D8.B3.D9.84.D8.B3.D9.84.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.AA.D9.88.D8.B1.D9.8A.D8.AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF#.D8.A7.D8.B3.D8.AA.D8.B1.D8.A7.D8.AA.D9.8A.D8.AC.D9.8A.D8.A7.D8.AA_.D8.B3.D9.84.D8.B3.D9.84.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.AA.D9.88.D8.B1.D9.8A.D8.AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF#.D8.AE.D8.B7.D9.88.D8.A7.D8.AA_.D8.AE.D9.84.D9.82_.D8.B3.D9.84.D8.B3.D9.84.D8.A9_.D8.AA.D9.88.D8.B1.D9.8A.D8.AF_.D9.81.D8.B9.D9.91.D8.A7.D9.84.D8.A9
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 . أدوات إدارة سلسلة التوريد اإللكترونية 

 فهم عالقة إدارة المواد باإلدارات األخرى 

 

 :لفئة المستهدفة ا

 على والرقابة والتخزين الشراء)  والتموين األمداد عمليات إدارة على واداريا فنيا والمشروفون المدراء 

 ( . وتوزيعها المواد بتدفق المرتبطة النقل خدمات تنظيم بهم المنوط الحركة واخصائيو المخزون

 :محتوى الدورة 
 

 اإلدارة اإلستراتيجية -األول : الباب

 

 :أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية -الفصل ااألول 

 :عمليات اإلدارة اإلستراتيجية -الفصل الثاني 

 

 

 والنقل الدولىإجراءات النقل  -الباب الثاني :

 

  . اوال" : وسائل النقل 

  . ثانيا" : التأمين على البضاعة ضد اخطار النقل 

  . ثالثا" : مستندات اإلفراج عن الواردات 

 

 

 أساسيات إدارة سالسل التوريد  -الباب الثالث :

 

 يتكون هذا الفصل من العناصر اآلتية :

 . تعريف سلسلة التوريد 

 . تطور سلسلة التوريد 

 ة التوريد وسلسلة القيمة وسلسلة الطلب .سلسل 

 . تعريف إدارة سلسلة التوريد 

 . أهمية وفوائد إدارة سلسلة التوريد 

 . المبادئ السبعة إلدارة سلسلة التوريد 

 . أدوات إدارة سلسلة التوريد اإللكترونية 

 . الشروط األساسية إلدارة سالسل التوريد 

 . عناصر إدارة سلسلة التوريد 

  . الحلول الممكنه إلدارة سلسلة التوريد 

  . محفظة العالقات بين المنظمة والموردين 

 

 :رسوم الدورة 
 

  + بوفيه غداء استراحة 2السعر أعاله شامل عقد الدورة في قاعة فندق خمس نجوم + 



 

AR-LM | REVISION 000           PAGE 4 OF 4 

 

 :منهجية التدريب 
 

 .حلقات النقاش 

 . العصف الذهني 

 . مجموعات عمل 

 . تبادل ادوار 

 و تطبيقية . حاالت عملية 

 العرض 

 

 جدول توقيت الدورة :
 

 المحاضرة االولى  10:00 – 08:00

  استراحة  10:15 – 10:00

 المحاضرة الثانية  12:15 – 10:15

 استراحة + صالة  12:50 – 12:15

 المحاضرة االخيرة + مناقشة عامة 14:10 – 12:50


