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مقدمة:
ادارة المخاطر المالية Financial Risk Management،  يمكن تعريفها أيضا بأنها إدارة األحداث التي ال يمكن التنبؤ بها، والتي قد يترتب عليها خسائر محتملة الحدوث في 
المنشأة، إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب أن إدارة المخاطر المالية بالمنشأة تتضمن القيام باألنشطة الخاصة بتحديد المخاطر التي تتعرض لها المنشأة، وقياسها، والتعامل مع 
مسبباتها، واآلثار المترتبة عليها. وأن الغرض الرئيسي إلدارة المخاطر المالية بالمنشأة يتمثل في تمكين المنشأة من التطور وتحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية وكفاءة. وتاتي هذه 

الدورة  من قبل يوروماتيك اللقاء الضوء على  افضل الممارسات والمنهجيات العالمية في إدارة المخاطر المالية.

أهداف البرنامج:
w إكساب المشاركين مهارات إدارة مخاطر األنشطة المالية وذلك من منظور تخطيط هذه األنشطة ومراقبة آدائها ومتابعة نتائجها

w رفع قدرات المشاركين في كيفية توظيف مجموعة االستراتيجيات والنماذج واالساليب ذات الطابع الدولي وذلك في قياس وادارة وتقييم المخاطر المالية

w إطالع المشاركين على أحدث األساليب الخاصة برفع كفاءة الرقابة المالية والتدقيق والضبط الداخلى والمرتبطة بادارة المخاطر

w تمكين المشاركين من تشخيص والتنبؤ بمخاطر االحتيال المالي وذلك من خالل عدد من القضايا والممارسات العملية

الفئات المستهدفة:
w مديرو االدارات ورؤساء االقسام بكافة المؤسسات

w كافة موظفى االدارات المالية

w كافة موظفى ادارات التخطيط والموازنة

w كافة موظفى ادارات الرقابة والمتابعة وتقييم االداء

w كافة موظفى ادارات المخاطر واالزمات

w المدققون بادارات التدقيق والمراجعة

w العاملون فى مجال االستثمار واالوراق المالية

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/المحاسبة-والمالية
https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/المحاسبة-والمالية
https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/المحاسبة-والمالية
https://euromatech-me.com
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المحتويات األساسية:

مهارات التخطيط االسرتاتيجى لالعمال:

w طبيعة التخطيط االستراتيجى
w انواع التخطيط االستراتيجى
w انواع االستراتيجيات
w كيفية صياغة االستراتيجية
w العوامل المؤثرة فى التخطيط االستراتيجى
w أسلوب تحليل تقاط القوة والضعف
w خطوات  التخطيط االستراتيجى
w أدوات التخطيط االستراتيجى
w األساليب الحديثة المستخدمة فى التخطيط االستراتيجى
w النموذج العام إلعداد الخطط االستراتيجية
w التخطيط االستراتيجى واإلدارة االستراتيجية
w حاالت تطبيقية ونماذج عملية العداد الخطط االستراتيجية

األاسليب احلديثة العداد اخلطط المالية والموازنات االموجهة حنو 
األداء:

w االساليب الحديثة العداد الموازنة العامة للدولة
w متطلبات تطبيق االساليب الحديثة العداد الموازنة الحكومية
w اساليب ترشيد وضبط االنفاق الحكومى
w مفهوم نظام موازنة البرامج  و األداء
w مقومات وخصائص موازنة البرامج و األداء
w أسس تبويب موازنة البرامج و األداء
w مشاكل تطبيق موازنة البرامج و األداء وسبل العالج
w تجارب بعض الدول فى تطبيق موازنة البرامج واالداء

النماذج المتقدمة لتحليل وتقييم وادارة االعمال:

w Benchmarking  فكرة أسلوب المقارنة باألفضل
w Benchmarking  أهمية أسلوب
w تحديد مواطن القوة ومواطن الضعف داخل الشركة
w )B.S.C( استخدام بطاقة قياس وتقييم االداء المتوازن
w والية تحديدها  )KPI(مفهوم مؤشرات قياس االداء الرئيسية
w فوائد وأهمية تحديد مؤشرات قياس االداء في المؤسسات
w مفاتيح أساسية لنجاح المنظمة )KPI( اعتبار ال
w استخدام مؤشرات قياس االداء فى ترشيد النفقات وتنمية االيرادات
w حاالت عملية ونماذج تطبيقية

مناذج التحليل الماىل ألغراض التنبؤ باألداء الماىل المستقبىل:

w أساليب اكتشاف العسر المالى والتنبؤ باإلفالس
w تقييم مقدرة المنشأة على االستمرار
w المؤشرات المالية المركبة للتنبؤ باالفالس
w نموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالى
w نموذج كيدا وكمبورث لقياس قدرة المنشأة على االستمرارية
w نموذج ديبون فى التحليل المالى للتنبؤ باألداء المالى للمنشآت
w حاالت عملية للتنبؤ باألداء المالى المستقبلى باستخدام الحاسب االلى

االدارة الفعالة للمخاطر المالية:

w مؤشرات  حدوث المخاطر المالية
w االدارة الشاملة للمخاطر
w تصنيفات المخاطر المالية
w مخاطر التشغيل
w مخاطر السيولة
w تحديد وتحليل المخاطر المالية
w برامج تشخيص المخاطر المالية وتخفيفها
w تصميم السياسات للتخفيف من حدة المخاطر المالية
w دور نظم الرقابة والتدقيق الداخلى فى إدارة المخاطر المالية
w النظم الحديثة إلدارة المخاطر وفق المعايير الدولية
w اإلرشادات الرقابية لبرنامج شامل إلدارة المخاطر المالية ومخاطر التشغيل

االدوات المتقدمة لقياس وحتليل المخاطر المالية:

w تصميم سجل المخاطر
w نماذج تحليل المخاطر المخاطر المالية
w استخدام معامل بيتا لقياس المخاطر السوقية او النظامية
w التنبؤ بالمخاطر باستخدام القيمة المتوقعة
w النماذج المتقدمة لقياس وتحليل المخاطر المالية
w اعداد تقرير حالة المخاطر

دور التدقيق ىف كشف المخاطر المالية والمماراست االحتيالية:

w معايير التدقيق الدولية المتعلقة بالمخاطر وكشف الغش واالحتيال المالى
w  تقنيات تدقيق وكشف االختالسات والخدع المحاسبية فى ضوء معايير التدقيق

الدولية
w  المراجعة الداخلية وكشف االختالسات والخدع المحاسبية فى ظل استخدام

الحاسب االلى
w دور نظام الرقابة الداخلية فى منع وكشف الممارسات االحتيالية
w الفحص التحليلى للحسابات للتنبؤ بالمخاطر وكشف الممارسات االحتيالية
w )تطبيق إجراءات الفحص التحليلي على العمليات النقدية ) ايرادات ومصروفات
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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 

w�00971  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

التــاريــخ :........................)االدوات المتقدمة لقياس وتحليل المخاطر المالية ®(

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.


