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إدارة المخاطر في سلسلة التوريد ®

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

اليومية  التهديدات والمخاطر  للتعرف على  تهدف  استراتيجيات  تنفيذ  يتم من خاللها  التي  العملية  Supply Chain Risk Management هي  التوريد  إدارة مخاطر سلسلة 

والمحتملة التي تتعرض لها سلسلة التوريد، باإلضافة إلى مراقبتها واستكشافها والحد منها. ومساعدة المؤسسة على التكيف مع هذه المشكالت سواًء التي يمكن توقعها أو تلك التي 

ال يمكن توقعها بأكبر قدر من الكفاءة والسرعة. تتضمن هذه التهديدات والمخاطر تغير التكاليف ونقص المواد والمشاكل المالية والعجز المالي لدى المورد والكوارث الطبيعية 

والتي يتسبب بها اإلنسان، وغيرها.

تم تصميم هذه الدورة التدريبية لمعرفة مختلف أنواع  المخاطر التي تواجهها سلسلة التوريد، ولتمكين المشاركين من اتقان إجراء تحليل المخاطر وتطبيق مجموعة من أدوات 

وتقنيات إدارة المخاطر في سالسل التوريد. واحداث ثورة في عملياتك باستخدام أحدث األدوات والتقنيات والنماذج إلدارة سلسلة التوريد بكفاءة وفعالية. سوف تعرض لك الدورة 

كيفية مواجهة التحديات المعقدة إلدارة سلسة التوريد والمخزونات والنقل والمعلومات واالستعانة بمصادر خارجية والشراكة االستراتيجية وأكثر من ذلك. 

اهداف الدورة:

عند االنهتاء من هذه الدورة ، سيتمكن الماشركون من:

	wتحديد مستوى المخاطر في سالسل التوريد

	w  تطوير فهم لمخاطر التوريد وتأثيرها على األعمال المستدامة

	wتحديد المفاهيم الحديثة إلدارة سلسلة التوريد والمخاطر كأساس للنجاح العملي

	wتخطيط عملية إدارة مخاطر سلسلة التوريد لتتماشى مع المتطلبات المؤسسية

	wتحديد وتقييم مصادر المخاطر في سلسلة التوريد

	wتقييم المخاطر بشكل كّمي ونوعي باستخدام مجموعة أدوات متعددة االستعماالت

	wوضع خطط للتقليل من المخاطر والطوارئ لضمان سريان التوريد دون انقطاع

	wالتعرف على المعايير الثقافية واألخالقية والقانونية للنظر في تخطيط إدارة مخاطر سلسلة التوريد

	wالتعرف على كيفية إجراء تحليل المخاطر في سالسل التوريد وتطبيق مجموعة من أدوات وتقنيات إدارة المخاطر

	wتقييم مجموعة متنوعة من األدوات والتقنيات لتحديد مستوى المخاطر في سالسل التوريد

	wاإلتقان والقدرة  على التوصية بطرق تجنب مخاطر سلسلة التوريد أو التخفيف من حدتها أو إدارتها

 منهجية التدريب: 

 نحن نؤمن بأن بيئة التعلم الودية والداعمة والمشاركة هي المفتاح لبناء المعرفة طويلة األمد وتعظيم االحتفاظ بها. ولدعم هذا االعتقاد، قمنا ببناء هذه الدورة حول   مزيج ديناميكي 

من المحاضرات والتمارين العملية ودراسات الحالة ألفضل الممارسات والمناقشات الجماعية.   أسلوبنا يبني ليس فقط المعرفة، ولكن الثقة في مناقشة وتطبيق المعارف والمواضيع 

ومنصة لتبادل األفكار وبناء اتصاالت قيمة. وتختتم كل دورة بمهمة ما بعد الدورة لتقييم مستوى المعرفة المكتسبة من خالل هذه الدورة.

الفئات المستهدفة:

مديرو سلسلة التوريد ،مدراء المخاطر ، مدراء المشتريات ، كبار المشترين ، مدراء العقود ، مديرو عالقات الموردين / البائعين ومدراء  المشاربع.
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إدارة سلسلة التوريد والمخاطر:

	wنظرة عامة على سلسلة التوريد
	wوظائف سلسلة التوريد
	wأهداف سلسلة التوريد
	wتكوين سلسلة التوريد
	wمقدمة في إدارة المخاطر
	wلماذا المخاطرة؟
	wإدراك المخاطر
	wمخاطر البيئات الديناميكية
	wفوائد إدارة مخاطر سلسلة التوريد

ختطيط عملية المخاطر يف سالسل التوريد:

	wنظرة عامة على إدارة المخاطر
	wمخرجات إدارة المخاطر
	wمنهجية الخطة
	wإدارة المخاطر
	wتعريفات مخاطر سلسلة التوريد
	wتوزيع األدوار
	wإدارة أصحاب المصلحة
	wتطوير خطط التواصل
	wإدارة التغيير
	wتحمل المخاطر
	wالرغبة في المخاطرة
	wاالعتبارات الثقافية
	wالنماذج

حتديد خماطر سلسلة التوريد:

	wتحديد المخاطر
	wتحديد نطاق مخاطر سلسلة التوريد
	wالمخاطر الداخلية مقابل المخاطر الخارجية
	wSIPOC نموذج
	wتحليل سلسلة القيمة
	wSCOR إطار عمل
	wالهيكل التفصيلي لنطاق العمل
	wمخاطر تغيّر النطاق
	wفئات وأنواع المخاطر
	wمخاطر مستوى الخدمة
	wالمخاطر المالية
	wمجموعة أدوات تحديد وتقييم المخاطر

تقييم خماطر سلسلة التوريد:

	wتحليل المخاطر
	wقياس احتمالية وقوع المخاطر
	wقياس تأثير المخاطر
	w)خيارات الخبراء )المقابلة
	wوضع المعايير كأداة لتقييم المخاطر
	wالنمذجة والمحاكاة
	wتوزيعات االحتماالت
	wالتقديرات الثالثية النقاط
	wمنحنيات التوزيع الطبيعي لتقييم المخاطر
	wتحليل درجة الحساسية
	wتحليل شجرة القرار
	wوضع مخطط المخاطر
	wاستخدام الخرائط الحرارية للمخاطر

االستجابة لمخاطر سلسلة التوريد:

	wاستراتيجيات االستجابة للمخاطر
	wالقبول والرفض والتحويل
	wتخفيف المخاطر والتخطيط للطوارئ
	wاستراتيجيات التخفيف من مخاطر النقل
	wاستراتيجيات التخفيف من مخاطر التخزين
	wاستراتيجيات التخفيف من مخاطر إدارة المخزون
	wاستراتيجيات التخفيف من مخاطر التوريد
	wاستراتيجيات المصادر لممارسة السلطة
	wاستراتيجيات المصادر النشاء الميزة
	wالمخاطر الثانوية والمخاطر المتبقية

مراقبة خماطر سلسلة التوريد:

	wفوائد الرصد والمراقبة
	wأدلة أداء العمل
	wطلبات التغيير
	wاالعتبارات األخالقية
	wاالعتبارات القانونية
	wإدارة ميثاق المخاطر
	wعناصر ميثاق المخاطر
	wملكية ميثاق المخاطر
	wتحديد المسؤوليات والمساءلة
	wالتحديث المستمر لميثاق المخاطر
	wالخالصة: نظرة عامة على عملية المخاطر

إدارة المخاطر في سلسلة التوريد ®

المحتويات الرئيسية

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER



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 في سلسلة التوريد ®( 
  تحديد مخاطر سلسلة التوريد وتصميم اسرتاتيجيات التخفيف من املخاطر

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.


