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برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

التقنيات المتقدمة
إلدارة التوريد وكتابة العقد ®
إدارة سلسلة اإلمداد والتوريد المستدامة
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التقنيات المتقدمة إلدارة التوريد وكتابة العقد ®
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المحتويات البرنامج:

مقدمة:
ز التعاون بين األطراف  تسهم إدارة سالسل اإلمداد في زيادة كفاءة المؤسسات . كما تعزِّ
بشكل أفضل لتحقيق األهداف المشتركة وتنظيم عمليات الشراء والنقل واستخدام كميات 
مناسبة من المخزون والحفاظ على التكاليف عند الحد األدنى. وتسهم بشكل فاعل في 
تلبية طلبات العمالء، من خالل االستراتيجيات والعمليات المناسبة للمساعدة في تفادي 
التعقيدات غير الضرورية. ومن المهم أنها تنظم إدارة االضطرابات والتغيرات التي 
تواجهها المؤسسة داخلياً وخارجياً بتقديم حلول سريعة ومناسبة للتكيف مع المتغيرات 

وتقليل أثر المخاطر على سير العمل.

دورة إدارة سلسلة التوريد المستدامة من يوروماتيك، تزودك باألدوات الالزمة لبناء 
سالسل توريد أكثر كفاءة ضمن سياق عالمي سريع التطور، وتعلم كيفية تنفيذ األدوات 
واألطر واالستراتيجيات لبناء سالسل إمداد مرنة ومتكيفة في عالم متغير . وتستكشف 
الدورة ممارسات التخطيط لالستمرارية وإدارة المخاطر المحتملة في سالسل التوريد، 
لمشاركة  الفعال  التوظيف  عبر  التوريد  عمليات  مرونة  تحسين  سبل  تتناول  وأخيراً 

أصحاب المصلحة وتبنّى مبادئ االستدامة.

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

اتقان المهارات الرئيسية في بناء سلسلة التوريد مرنة�	
ااتقان ألدوات الالزمة لتنفيذ التغيير في سالسل التوريد القائمة�	
تحديد أساسيات إدارة سالسل التوريد التي تضمن استمرارية واستدامة العمليات �	

التشغيلية
وصف ممارسات تصميم سالسل التوريد لتحقيق مستوى األداء األمثل�	
المشاركة في التخطيط لالستمرارية وإدارة االنقطاعات في سالسل التوريد�	
وضع استراتيجيات إشراك أصحاب المصلحة لتحسين مرونة تدفق التوريد�	
اكتشف دور التكنولوجيا في تسهيل سالسل التوريد المتكاملة�	
تعّرف على كيفية االستفادة من إنشاء القيمة ضمن سلسلة التوريد والتنظيم.�	

الفئات المستهدفة:
مهنيي إدارة سالسل التوريد بمختلف وظائفهم؛ ومنها التخطيط وإدارة المشتريات �	

والتخزين والنقل والعمليات اللوجستية وإدارة المخزون
المهنيين في مجال األعمال الذين يتطلعون إلى فهم وتطوير استراتيجيات سلسلة �	

التوريد المستدامة التي تركز على المستقبل
 لعاملون في أي وظيفة من وظائف إدارة سلسلة التوريد )مراقبة المخزون �	

والتخزين والشراء والنقل(

الوحدة 1 :
أاسسيات إدارة سلسلة التوريد

إعادة النظر في المبادئ األساسية لسلسلة التوريد، وحول تأثير سالسل التوريد �	
العالمية

الوحدة 2 :
إدارة سالسل التوريد يف عالم متغري

	� )VUCA( الكشف عن التحديات التي يشكلها عالم متقلب غير مؤكد وغامض
لسالسل التوريد ، والتأثير المخفف للمنظور العالمي

الوحدة 3 :
اآلثار العملية إلدارة سلسلة التوريد

توسيع المفهوم للقيمة وإعادة التفكير في التبعيات مع منظور عالمي لسالسل �	
التوريد

الوحدة 4 :
تصميم سالسل التوريد الفعالة والمرنة

نهج ونماذج األعمال المبتكرة وتصميم سلسلة التوريد�	

الوحدة 5 :
حتليالت سلسلة التوريد

أهمية التحليالت ومؤشرات األداء الرئيسية لتحسين إدارة سلسلة التوريد�	

الوحدة 6 :
االبتكار وتكنولوجيا سلسلة التوريد

دور التكنولوجيا في تسهيل سالسل التوريد المتكاملة، والحدود الجديدة لسالسل �	
التوريد الرقمية وفرص زيادة التتبع

الوحدة 7 :
النظر يف سلسلة التوريد التعاون والرشاكات

مجموعة العالقات الموجودة داخل سالسل التوريد المعاصرة ، وكيفية توسيع �	
وتعزيز هذه العالقات لتحسين تصميم وتأثير سالسل التوريد



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:

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

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك 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

)التقنيات المتقدمة إلدارة التوريد وكتابة العقد ®( 
إدارة سلسلة اإلمداد والتوريد املستدامة

التــاريــخ :........................

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد )اونالين(

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.


