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مقدمة:

سالسل التوريد اليوم أكثر طواًل وتعقيداً مما سبق تماماً، وهي تنطوي على نطاق ضخم من المخاطر، تحتوي الكثير من األعمال على سالسل توريد طويلة تعتمد على شبكة دولية 

من الموردين، الذين لديهم غالباً شبكاتهم الخاصة المعقدة من الموردين. تعتمد حيوية هذه األعمال بشكل مطلق على حيوية سالسل التوريد الخاصة بها - وهذا هو سبب أن أصبحت 

اإلدارة الممتازة لسلسلة التوريد عاماًل مهماً في تشغيل عمل ناجح.وفي السوق العالمية اليوم، لم تعد سلسلة التوريد اآلمنة، والمرنة، وجيدة اإلدارة مجرد هدفاً يرجى تحقيقه يوماً 

ما "في المستقبل"، ولكنها أصبحت الحد األدنى الحاسم ألية شركة تنوي المنافسة بنجاح في الساحة الدولية.

الهدف من هذه الدورة  المقدمة من يوروماتيك، هو دراسة المشكالت الحرجة في تحديد وتحليل المخاطر ونقاط الفشل داخل سلسلة التوريد، تؤثر المخاطر التي تواجه سلسلة 

البرنامج  هذا  العمالء. سيساعد  المنتج وخدمة  والمرونة وسالمة  الجودة  إلى مستويات  والعمليات  اإلنتاج  اإلنتاج ومشكالت  بدًءا من مصادر  المختلفة،  الوظائف  التوريد على 

المشاركين في فهم مخاطر سلسلة التوريد بعمق وكيفية إدارتها بطريقة فعالة من خالل التخفيف من أي مخاطر واالنتفاع بجميع الفرص الكتساب ميزة تنافسية مستدامة.

أهداف البرنامج:

بهناية هذا الربناجم، سيكون الماشركون قادرين عىل:

	w.فهم المحركات الرئيسية واألبعاد ومقاييس األداء لإلدارة الفعالة لسلسلة التوريد

	w.مراجعة الممارسات الفعلية في إدارة سلسلة التوريد

	w.تقدير دور إدارة سلسلة التوريد لتحقيق النجاح العام للمؤسسة وتطبيق مفاهيم سلسلة التوريد في بيئة تعليمية محاكاة

	w.فهم كيفية تحديد وتحليل المخاطر المختلفة في سالسل التوريد

	w.مناقشة مختلف المعايير المرتبطة بمرونة سلسلة التوريد وإدارة المخاطر

	w.فهم األدوات والتقنيات والتكتيكات الجديدة وتطبيق تلك المعرفة لتحديد مخاطر سلسلة التوريد وتقييمها وتخفيفها وإدارتها بشكل فعال

	w.تطوير استراتيجية فعالة إلدارة مخاطر سلسلة التوريد لمواجهة تحديات األعمال اليومية

	w.تخطيط عملية إدارة مخاطر سلسلة التوريد لتتناسب مع المتطلبات التنظيمية

	w.وضع خطط لتخفيف المخاطر قبل وبعد حدوثها لضمان تدفق اإلمداد المتواصل

طرق التدريب :

سيقوم المدرب باستخدام مجموعة من أساليب التدريب الحيوية والتفاعلية، بما في ذلك التمارين ولعب األدوار ودراسات الحالة والمناقشات الجماعية. سيتم دعم كل موضوع  

بعرض تقديمي يبرز القضايا الرئيسية التي يجب التركيز عليها. وسيتم أيضاً دعم التجربة التعلمية بدليل مرجعي يحتوي على أمثلة ألفضل الممارسات. سيقوم المشاركون بتقديم 

عروض وتلقي مالحظات عن أدائهم الشخصي. و سيشارك المشاركون تجاربهم الخاصة مع بقية المجموعة.
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حتديد خماطر سلسلة التوريد:

	wعدم اليقين والتعقيد في سلسلة التوريد

	wفوائد إدارة مخاطر سلسلة التوريد

	wتحديد وتقييم مخاطر سلسلة التوريد

	wأنواع مخاطر سلسلة التوريد وفئاتها

	wنظم إدارة مخاطر سلسلة التوريد الجديدة

	wاستراتيجيات وتكتيكات التخفيف من مخاطر سلسلة التوريد

	wالمراقبة وااللتزام في سلسلة التوريد

إدراك خماطر سلسلة التوريد:

	wمخاطر سلسلة التوريد في البيئات الديناميكية

	wفحص مخاطر سلسلة التوريد

	wمخاطر سلسلة التوريد الداخلية مقابل الخارجية

	wSIPOC نموذج الموردين والمدخالت والعملية والنتائج والعمالء

	wتحليل سلسلة القيمة

	wSCOR النموذج المرجعي لعمليات سلسلة التوريد

	wهيكل تقسيم العمل

	wمخاطر تغيير النطاق

	wمخاطر مستوى الخدمة

	wالمخاطر المالية

ختطيط ومراقبة خماطر سلسلة التوريد:

	wطرق وضع خطة لمخاطر سلسلة التوريد

	wنتائج إدارة مخاطر سلسلة التوريد

	wإدارة وتحكم مخاطر سلسلة التوريد

	wتحليل وإدارة أصحاب المصلحة

	wتطوير خطة االتصاالت

	wتغيير اإلدارة

	wتحمل المخاطر والرغبة في المخاطرة

تقييم خماطر سلسلة التوريد:

	wقياس تأثير مخاطر سلسلة التوريد

	wالمقارنة وتقييم المخاطر

	wتحليل الحساسية

	wرسم خرائط مخاطر سلسلة التوريد

	wاستراتيجيات االستجابة لمخاطر سلسلة التوريد

	wتخطيط احتمالية المخاطر في سلسلة التوريد

	wاستراتيجيات التخفيف من مخاطر المصادر

	wاستراتيجيات التخفيف من مخاطر المشتريات

	wاستراتيجيات التخفيف من مخاطر العمليات

	wاستراتيجيات التخفيف من مخاطر النقل

	wاستراتيجيات التخفيف من مخاطر التخزين

	wاستراتيجيات التخفيف من مخاطر إدارة المخزون

	wالتحكم في مخاطر سلسلة التوريد

	wدراسات حالة

إدارة المخاطر والجودة في سلسلة التوريد ®
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إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)إدارة المخاطر والجودة في سلسلة التوريد ®( 
تحديد وتحليل املخاطر املختلفة يف سالسل التوريد

التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


