
 
 

 

 02902/17ـم : م د / ــــــالرق

 27/02/2017 التاريخ :

 المحترمين .................................الســادة                
 

  تحية وبعد ،
في اطار السعي المتواصل لرفع مستويات التأهيل وزيادة كفـاءة االداء لدى القائمين على ادارة المخزون        
ؤسستكم الرائدة وبهدف تمكينها من التعرف الى االساليب الفنية الحديثة في ادرة المخزون ، يسرنا ان نعلن في م

 عن عقد البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان : 
 " المعايير الدوليـة في عمليـات الشـراء وإدارة المستودعـات ومراقبة المخزون  "

 . 07/04/2017-04خالل الفترة من / منطقة تقسيم ،  تركيـا –والذي سيعقد في مدينة اسطنبول 
 

 -:وضمن الوصف التالـي 
 ( ظهرًا . 14.30)  –( صباحًا  09.30: من الساعة )    زمن المحاضرات

: محاضـر متخصـص فـي ادارة الءـراء  ، ومحاضـر تخـر متخصـص فـي ادارة والمسـتودعات  البرنـام محاضر 
 برة اكاديمية وعملية وتدريبية واسعه في هذا المجال .ومراقبة المخزون ، ويتمتع كالهما بخ

 :ا البرنام وعـات التي سيتم تناولها خالل هذاهم الموض 
 وأهمية ادارة المءتريات . مفهوم الشراءالتعرف على  .1
 المحلية والخارجية . وطرق طرح العطاءاتللبضائع المراد توريدها ،  وضع المواصفاتتلية  .2

 ، وكيفية اختيار االمثل منها . إستجالب عروض الشراء وتقييمهاق شرح شامل للعديد من طر  .3

 .  ISOادارة التخزين أآلمن وفقًا للمتطلبات الدولية التعرض الى اهم االسترتيجيات الحديثة  .4

  (JIT)الطرق المتبعة في عمليات التوريد والتسليم ، مع التعرض لنظريةاستعراض اهم  .5

 بالقيمة العادلة . البضائعوطرق تسعير ادارة المخزون  تعريف الهم النظريات المتبعة في .6
 . باستخدام تحديد الحجم االمثل للطلبياتالتخطيط لمفهوم  ) ادارة المخزون الفاعلة (  .7

بكفــاءة وفاعليــة ، وبيــان كيفيــة االســتفادة مــن  عمليــات الجـــردشــرح الحــدط الطــرق المســتخدمة فــي  .8
 الدارية .نتائج هذا الجرد في القرارات المالية وا

 . معالجة فروقات الجرد ، وكيفية كتابة التقارير الجردية الدوريةالءرح الوافي الجراءات  .9
، والتعرض لكيفية معالجتها بمـا يضـمن عـدم تضـخيم  والمخزون الراكدتحديد اسباب المخلفات  .10

 ارقام المخزون ، وبقاءهـا ضمن المعايير الماليـة المسموح بها  .

 عاجل ...لطفـاً 



 
 

 

   مــــدراء المءـــتريات ومســـاعديهم  ، ررســـاء دوائـــر العطـــاءات واللـــوازم ومســـاعديهم ،   المستفيــــدون :
ـــــاء المســــتودعات ومســــاعديهم ،  مأمـــــوري الءـــــراء والتســــليم ، مـــــدراء المســــتودعات ومســــاعديهم ، امن
ن موظفي الجـرد ) المحاسبـة ، التـدقي  الداخــلي ، المهندسـون والفنيــون ( باالضـافة الـى جميـع العـاملي

 ـر .ـــــفي هذه االقسام والدوائ

 الخدمات المقدمة للمشاركين : لثـــاً ثا :- 

 االستقبال والتوديع ونقل المءاركين من والى مطار إسطنبول الـــدولي .  -
 الحقيبــــــة التدريبيــة لكل مءارك متضمنة المادة العلمية للبرنامج .  -
 والتوصيات وصور الفعاليــات . لمطروحةا الموضوعات والمحاورقرص مدمج يحتوي أهـــم   -
 .( يوميًا تقدم خاللها المءروبات الساخنة والبــــاردة 2استراحات ) كوفي بريك ( عدد )  -
   ( مءاركين أو أكثر 3على كافــــة الجهات التي ترسل ) لإلستءاراتي ــــالذهب النجمتوزيع درع. 

 
  ًرسوم التسجيل رابعــا : : 
في و ، شاماًل جميع الخدمات المقدمة أعــاله ،  لكل مءارك دوالار امريكي( 1750لتسجيل )تبلغ رسوم ا      
 (. مجـانـــاً )  الخامس( مءاركين من قبلكــم ، تكون رسوم المءارك 4) ترشيححــال 

 
 شاكرين ومقدرين لكم مءاركتكم  

                                                                            وتفضلوا بقبول فائ  التقدير واالحترام ،،،
 ) مجـــانًا ( . الرابع ( مشاركين ، تكون رسوم المشارك 3: في حال ترشيح ) عرض خاص

 
 

 -: لمزيــد من االستفسار والحجز ، يمكنكم االتصال بنا على
 +962 79 50 55 105:    موبايل    +   962 6 55 33 602:   فاكس+      962 6 55 20 580 :  هاتف

 www. g s  c j o .com:   الموقع االلكتروني         c e o @ g s c j o .c o m:   البريد الكتروني

mailto:ceo@gscjo.com

