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اعتماداتنا
شهاداتنا
شركاؤنا
عمالؤنا

عن قادة المركز

CIPS البرنامج االحترافي
IoSCM البرنامج االحترافي
الدورات التدريبية القصيرة

من نحن
برامجنا 

 

المحتوى:



Elite Training Center provides services in many fields
through coaching, training and development

specialized in Procurement, Supply Chain Management
and other sectors in the business arena.

 
We take pride in the work we do to help our clients in

successfully meeting their challenges by providing
them with total quality management solutions.

 
CEO Abdul Rahman Al Dalaan  with more than  35

years of experience in Shared Services, Procurement,
Supply Chain Management, Materials Management,
Quality Management, Projects & Turnaround and

Administrative Affairs, Human Resources, General
Services and Training.
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?who are weمن نحن؟

 مركز النخبة المتميزة للتدريب يقدم عدة خدمات في
مجاالت مختلفة مثل التدريب وتطوير الكفاءات

والمهارات في المشتريات وإدارة سالسل اإلمداد
كمجال رئيسي باإلضافة الى بعض المجاالت المهمة

في مجال األعمال.
 

نحن نفخر بالعمل الذي نقوم به لمساعدة عمالئنا في
مواجهة تحدياتهم بنجاح من خالل تزويدهم بحلول إدارة

الجودة الشاملة
 

الرئيس التنفيذي عبد الرحمن الضلعان  ذو خبرة تتجاوز  
 35 عامًا في الخدمات المشتركة ,المشتريات ,إدارة

سلسلة التوريد ,إدارة المواد ,إدارة الجودة ,المشاريع
,التحول والشؤون اإلدارية ،الموارد البشرية والخدمات

العامة والتدريب.  
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Our Values:

To be the preferred reliable choice in the
provision of Training Services in KSA.

Our vision:

Our Mission:
Provision of sustainable high-quality Training Service
solutions to achieve a partnership with our customer’s
success, excellence and performance improvement.

 رؤيتنا:
أن نكون الخيار المفضل واألكثر موثوقية في توفير
الخدمات التدريبية في المملكة العربية السعودية.

رسالتنا:
تقديم خدمات التدريب وحلول مستدامة ذات
جودة عالية وأن نكون شركاء في نجاح وتميز

عمالئنا وتطوير أدائهم.

قيم نلتزم بها:

النزاهةاالحتراماإلبداعاإللتزامالجودة

Our vision, mission and valuesالرؤية والرسالة والقيم



Professional certifications
الشهادات االحترافية



CIPS is the world’s largest professional body serving procurement and
supply; a not-for profit organization that exists for the public. They have
the largest membership of procurement and supply professionals in the
world, covering all industries, sectors and job activities and have a global
community of over 115,000 in 150 countries. Throughout the world, CIPS
qualifications are recognized as the drivers of leading-edge thinking and
professionalism in procurement and supply.

 

CIPS Professional Program
 Level 2

 المستوى الثاني
Certificate in Procurement and Supply 

Operations
 شهادة في عمليات الشراء والتوريد

 

 Level 3
المستوى الثالث 

Advanced Certificate in Procurement 
and Supply Operations

 شهادة متقدمة في عمليات
الشراء والتوريد

Level 4 
المستوى الرابع 

Diploma in Procurement and 
 Supply

دبلوم  في عمليات الشراء والتوريد

 Level 5
المستوى الخامس

Advanced Diploma in Procurement 
and  Supply

دبلوم متقدم في عمليات الشراء
والتوريد 

 
 

 Level 6
المستوى السادس

 Professional Diploma in Procurement 
and Supply

الدبلوم المهني في المشتريات والتوريد
 

CIPS levels

"professional certifications"

For more information:  https://study.cips.org/countries/saudi-arabia/elite-training-services-center/
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" الشهادات االحترافية "

هي أكبر هيئة مهنية في العالم تخدم المشتريات والتوريد ؛ وهي
منظمة غير ربحية موجودة لألفراد. ولديهم أكبر عدد كبير جدا من

األعضاء من المتخصصين في المشتريات والتوريد في العالم ، ويغطون
جميع قطاعات الصناعات وأنشطة العمل، ولديهم مجتمع عالمي يزيد

عن 115000 عضو في 150 دولة في جميع أنحاء العالم.
 

برنامج cips االحترافي

CIPS مستويات

للمزيد من المعلومات:



IoSCM Professional Software

IOSCM is an international organization and professional body which
represents the interests of the supply chain industry. 

In addition to supporting its members, the organization encourages
professional development, produces publications on supply chain

management interests and offers accredited supply chain training courses
and qualifications.

 

ECS-certified IoSCM pathways

Warehouses Transportation and
Logistics

IoSCM levels

 Level 2
المستوى الثاني

level 3
المستوى الثالث

Level 5
المستوى الخامس

Level 6
المستوى السادس

Level 7
المستوى السابع

supply chains Procurement
 

For more information:

The Elite Center is the only accredited center from the Institute of Supply
Chain Management IoSCM to provide programs in Arabic

https://www.ioscm.com/mena/6

برامج  IoSCM االحترافية

هي منظمة دولية وهيئة مهنية في سالسل اإلمداد، تقوم بدعم أعضائها ،
وتشجعهم على التطوير المهني ، وتصدر منشورات عن المستجدات في إدارة

سلسلة اإلمداد، كما تقدم دورات تدريبية ومؤهالت معتمدة في هذا المجال.
 

 IoSCM ويعد مركز النخبة المركز المعتمد الوحيد من معهد إدارة سالسل اإلمداد
 لتقديم البرامج باللغة العربية 

 ECS المعتمدة من ( IoSCM ) مسارات

المستودعات النقل واللوجستيات المشتريات سالسل اإلمداد

IoSCM مستويات

للمزيد من المعلومات:

"professional certifications" " الشهادات االحترافية "



General certification
 "الدورات القصيرة"



"Short Courses"

Core Fields
 
 

 Procurement
 

supply chains

Other Fields

 Leadership &
Management 

Safety

 Finance &
Accounting 

 Compliance &
Risk Management 

 

 Quality Assurance
 

 Soft  Skills

 Marketing  Human
Resources 

Providing a variety of short courses approved by the Technical and Vocational Training Corporation (TVTC)  and
selected short courses in business fields 
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"الدورات القصيرة" 

نقدم العديد من الدورات القصيرة المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ودورات قصيرة مختارة في
مجاالت األعمال

المجاالت الرئيسية

سالسل اإلمدادالمشتريات

القيادة واإلدارة

إدارة الموارد البشريةاألمن والسالمة

المهارات
التمويل والمحاسبة

التسويقإدارة المخاطر

الجودة

المجاالت األخرى



Our accreditation
اعتماداتنا



local credits

Global Credits
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االعتمادات المحلية

االعتمادات العالمية

"Our accreditation" "اعتماداتنا" 



Our Recognition
شهاداتنا
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:310106857600003Our VAT Registration Numberرقم التسجيل الضريبي: 

"Our Recognition" "شهاداتنا" 



Our partners
شركاؤنا
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"Our partners" "شركاؤنا" 



Our major clients
عمالؤنا الرئيسيين
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"Our major clients" "عمالؤنا الرئيسيين" 



 
Prince Mutaib Bin Abdul Aziz Street,

Dhahran, Eastern Province

info@elite-c-s.com   (013) 8877746 | 0551998801 

www.elite-c-s.com8015 Dhahran, 34254, Kingdom of Saudi
Arabia
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