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المحتويات األساسية:

حوكمة ممارسات سالسل اإلمداد

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

مقدمة:
إلى  باإلضافة  شديدة،  تنافسية  ضغوطاً  األخيرة  اآلونة  في  األعمال  منشآت  تواجه 

ثقافية.  أو  تكنولوجية  إجتماعية،  إقتصادية،  كانت  سواء  والتحديات  التغيرات  بعض 

وقد أدى ذلك إلى توجه منشآت األعمال نحو تكوين عالقات طويلة األجل مع شركائها 

ممارسات  وقد حظيت  اإلمداد.  بسلسلة  يعرف  فيما  العمالء(  و  )الموردين  التجاريين 

سالسل اإلمداد – على سبيل المثال العالقة بين الموردين، العالقة مع العمالء، التكامل 

المتخصصين والمسئولين في  العديد من  بإهتمام  المعلومات. وغيرها  تبادل  الداخلي، 

هذا المجال بإعتبار هذه الممارسات هي المسئولة عن إدارة سالسل اإلمداد، وفي هذا 

المجال ظهر دور حوكمة الشركات في ضبط ممارسات سالسل االمداد كأحد األدوار 

المتجددة لحوكمة الشركات وعرف ذلك بمصطلح "حوكمة ممارسات سالسل االمداد".

أهداف الدورة:
	w:هناك العديد من األهداف التي يمكن تحقيقها في نهاية الدورة منها

	wالتعرف على سالسل اإلمداد وأنواع التدفقات واكتشاف أهمية سالسل اإلمداد

	wالتعرف على استدامة نموذج الحوكمة وإدارة التغيير المصاحبة

	wاإلطالع على سالسل االمداد

	wالتعرف على انواع التدفقات في سالسل االمداد

	wإكتشاف أهمية سالسل االمداد

	wاالطالع على نموذج ونطاق حوكمة سالسل االمداد

	wاالطالع على مخاطر سالسل االمداد

	wالتعرف على آلية التعامل مع مخاطر سالسل االمداد

	wأهمية الحوكمة في تحجيم سالسل االمداد

	wآلية متابعة تنفيذ نموذج الحوكمة

	wإكتشاف مؤشرات نجاح حوكمة سالسل االمداد

اكتاشف أهمية سالسل االمداد:

	wتعريف إدارة سالسل اإلمداد

	wعناصر إدارة سالسل اإلمداد

	wما هي أهمية إدارة سلسلة اإلمداد؟

	wما هي المبادئ السبعة إلدارة سلسلة التوريد واإلمداد؟

	wوظائف إدارة سلسلة اإلمداد

اكتاشف مؤرشات جناح حوكمة سالسل االمداد:

	wأثر التقنية الرقمية على سالسل التوريد

	wمؤشرات الحوكمة في قطاع سالسل االمداد

	wالمشاركة والمحاسبة في سالسل االمداد

	wتشريعات حوكمة سالسل االمداد

	wفاعلية أداء سالسل االمداد في ظل تطبيق معايير الحوكمة

االطالع عىل منوذج ونطاق حوكمة سالسل االمداد:

	wتعريف حوكمة سالسل االمداد

	wالتنظيم اإلداري لحوكمة سالسل االمداد

	wمقاييس حوكمة سالسل االمداد

	wالحوكمة االلكترونية لسالسل االمداد

	wمؤشرات نجاح حوكمة سالسل االمداد

آليات التعامل مع خماطر سالسل االمداد:

	wمعنى إدارة المخاطر في سالسل االمداد

	wإستراتيجيات إدارة المخاطر في سالسل االمداد

	wبرمجيات سالسل االمداد

	wالتخطيط اللوجستي لسالسل االمداد

	wتقييم ومتابعة مخاطر سالسل االمداد

اإلستجابة لمخاطر سالسل االمداد:

	wأنواع المخاطر التي تواجه سالسل اإلمداد

	wالمخاطر الداخلية والمخاطر الخارجية لسالسل اإلمداد

	wفي تحديد مخاطر سالسل اإلمداد Six Sigma استخدام أنظمة

	wتأثير الطلبات غير المدروسة على التسبب بالخطر لسالسل اإلمداد

	w"استراتيجيات تخفيف المخاطر "في عمليات النقل، التخزين والتوريد

	wاستراتيجيات المصادر إلنشاء الميزة وممارسة السلطة



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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)حوكمة ممارسات سالسل اإلمداد(
سالسل اإلمداد والتعرف على استدامة نموذج الحوكمة وإدارة التغيير المصاحبة

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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


