
 
 

 

 08321/17د /  بـم : ــــــالرق

 10/08/2017 التاريخ :

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

  تحية وبعد ،
المخزون دارة كفـاءة االداء لدى القائمين على إفي اطار السعي المتواصل لرفع مستويات التأهيل وزيادة        

، يسرنا ان نعلن  إدرة المخزون مؤسستكم الرائدة وبهدف تمكينها من التعرف الى االساليب الفنية الحديثة في في 
 بعنوان :  البرنامج التدريبي المتخصصعن عقد 

 " إدارة المستودعـات ومراقبة المخزون عمليــات الشــراء و المعايير الدوليـة في  " 
 تركيـا –نة اسطنبول مديمنطقة تقسيم / والذي سيعقد في 

 -:ي ـوضمن الوصف التال
 .( ساعة تدريبية 20، بواقع ) 13/09/2017-10 االربعــاء الموافقان  –من االحد :  البرنامجموعـد  

    اهم الموضوعـات التي سيتم تناولها خالل هذا البرنامج:  اولا:- 

 .وأهمية ادارة المشتريات  مفهوم الشراءالتعرف على  .1

 المحلية والخارجية . وطرق طرح العطاءاتللبضائع المراد توريدها ،  المواصفاتوضع آلية  .2

 ، وكيفية اختيار االمثل منها . إستجالب عروض الشراء وتقييمهاشرح شامل للعديد من طرق  .3

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

  (JIT)طرق المتبعة في عمليات التوريد والتسليم ، مع التعرض لنظريةالإستعراض اهم  .5
 .بالقيمة العادلة  لبضائعاوطرق تسعير الهم النظريات المتبعة في ادارة المخزون  تعريف .6

 . باستخدام تحديد الحجم المثل للطلبياتالتخطيط لمفهوم  ) ادارة المخزون الفاعلة (  .7

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

 . معالجة فروقات الجرد ، وكيفية كتابة التقارير الجردية الدوريةالجراءات الوافي الشرح  .9

، والتعرض لكيفية معالجتها بمـا يضـمن عـدم تضـخيم  والمخزون الراكدتحديد أسباب المخلفات  .10
 . ارقام المخزون ، وبقاءهـا ضمن المعايير الماليـة المسموح بها 

 عاجل ...لطفـاا 



 
 

 

 المستفيدون من هذا البرنامج ::  انيـاا ث 

مأمـوري مـدراء المستودعات ومساعديهم  ، رؤساء دوائر العطاءات واللوازم ومساعديهم ،         
) المحاسبـة ، التدقيق الداخـلي ، المهندسون  ستودعات ومساعديهم ، موظفي الجـردمنـاء المأالتسليم ، 

 ـر .ــــضافة الى جميع العاملين في هذه االقسام والدوائباإلوالفنيـون ( 

 الخدمات المقدمة للمشاركين : لثـــاا ثا :- 

 إستقبال المشاركين في مطار اسطنبول الدولي ونقلهم الى أماكن اقامتهم .  -
 الحقيبــــــة التدريبيــة لكل مشارك متضمنة المادة العلمية للبرنامج .  -
 والتوصيات وصور الفعاليــات . المطروحة الموضوعات والمحاورقرص مدمج يحتوي أهـــم   -
 .( يوميًا تقدم خاللها المشروبات الساخنة والبــــاردة 2استراحات ) كوفي بريك ( عدد )  -
 .( مشاركين أو أكثر 3على كافــــة الجهات التي ترسل ) لإلستشاراتي ــــالذهب النجمتوزيع درع   -
 نقل المشاركين بعد إنتهاء البرنامج الى مطار اسطنبول الدولي عند موعد مغادرتهم المدينة .  -

 

  رسوم التسجيل رابعــاا : : 
في و ت المقدمة أعــاله ، ، شاماًل جميع الخدما لكل مشارك دينار اردني( 2100تبلغ رسوم التسجيل )      
 (. مجـانـــاا )  الرابع( مشاركين من قبلكــم ، تكون رسوم المشارك 3) ترشيححــال 

 
 شاكرين ومقدرين لكم مشاركتكم  

      وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام ،،،
                                                                    

 


