
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

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

Partner

MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

إدارة المخاطر المالية واإلدارية - مستوى متقدم ®
المخاطر المالية واالدارية وكيفية التعامل معها



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
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المقدمة :

العائد  بين  العالقة  هي   ،Financial risk management المالية  المخاطر  ادارة 

بقصد  وذلك  االستثمار،  هذا  تصاحب  التي  المخاطر  وبين  االستثمار  على  المطلوب 

توظيف هذه العالقة بما يؤدي إلى تعظيم قيمة ذلك االستثمار من وجهة نظر أصحابه 

يترتب  قد  والتي  بها،  التنبؤ  يمكن  ال  التي  األحداث  إدارة  بأنها  أيضا  تعريفها  ويمكن 

أن  مناسب  بشكل  معها  التعامل  يتم  لم  إذا  المنشأة،  في  الحدوث  محتملة  خسائر  عليها 

التي  المخاطر  بتحديد  الخاصة  باألنشطة  القيام  تتضمن  بالمنشأة  المالية  المخاطر  إدارة 

وأن  عليها.  المترتبة  واآلثار  مسبباتها،  مع  والتعامل  وقياسها،  المنشأة،  لها  تتعرض 

المالية بالمنشأة يتمثل في تمكين المنشأة من التطور  الغرض الرئيسي إلدارة المخاطر 

وتحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية وكفاءة. هذه الدورة التدريبة وورشة العمل  تستهدف 

إكساب المشاركين المعارف الخاصة بالمخاطر المالية ومفهومها وأنواع المخاطر المالية 

والرقابية، باإلضافة إلى إجراءات تحديد المخاطر. 

اهداف البرنامج :
امتالك الفهم األساسي لتطبيق سياسات إدارة المخاطر المالية�	
مخاطر محددة �	 إدارة  المخاطر بهدف  تقليل  أو خيارات  الفعالة  الضوابط  فهم 

والرجوع للخبراء عند اللزوم
تطبيق القوانين والسياسات واإلجراءات المتعلقة بالمخاطر المالية في الحاالت غير �	

المعقدة
تحديد وتقييم تأثير المخاطر المالية واحتمالية حدوثها على تحقيق أهداف العمل�	
تم �	 المالية التي  المخاطر  المتخذة إلدارة  فعالية اإلجراءات  مدى  مراقبة 

تحديدها وكذلك التدخل عند اللزوم
فهم وتطوير وإعداد التقارير المتعلقة بالمخاطر المالية�	
تطوير المنهجيات المبتكرة إلدارة المخاطر المالية الكبيرة بفعالية وكفاءة�	
تشخيص المخاطر المالية المهمة وغير االعتيادية والناشئة التي قد تتعرض لها �	

الجهة.
وضع وتطبيق الخطط المناسبة لتقليل المخاطر المالية وذلك فيما يخص المخاطر �	

الكبيرة وغير االعتيادية التي قد تتعرض لها الجهة
تقديم المشورة حول آليات استمرارية العمل، وتحديد الردود المناسبة في مواجهة �	

السيناريوهات والحوادث الطارئة المتوقعة بخصوص المخاطر المالية
تصميم وتطبيق أنظمة رفع التقارير الخاصة بالمخاطر المالية وإبالغ اإلدارة العليا �	

بإجراءات المخاطر ونتائجها بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالتحسينات

الوحدة األولى :

المفاهيم الحديثة غي إدارة المخاطر المالية

مفهوم المخاطر في الفكر المالي�	
االستجابة للمخاطر المالية�	
أهداف إدارة المخاطر المالية�	
تحديد المخاطر المالية وتحليلها�	
قياس حجم المخاطر المالية�	
السيطرة على المخاطر المالية�	

قائمة إدارة المخاطر المالية�	

الوحدة الثانية :

اإلدارة الفعالة للمخاطر المالية مؤشرات حدوث المخاطر المالية

اإلدارة الشاملة للمخاطر �	
تصنيفات المخاطر المالية �	
مخاطر التشغيل�	
مخاطر السيولة�	
تحديد وتحليل المخاطر المالية�	
برامج تشخيص المخاطر المالية وتخفيفها�	
تصميم السياسات للتخفيف من حدة المخاطر المالية �	
دور نظم الرقابة والتدقيق الداخلي في إدارة المخاطر المالية�	

الوحدة الثالثة :
التحليل المالي ألغراض التنبؤ بالمخاطر المالية أساليب اكتشاف العسر المالي والتنبؤ 

باإلفالس

تقييم مقدرة المنشأة على االستمرار�	
المؤشرات المالية المركبة للتنبؤ باإلفالس�	
نموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالي�	
نموذج ديبون في التحليل المالي للتنبؤ باألداء المالي للمنشآت�	

الوحدة الرابعة :

مراحل عملية إدارة المخاطر تحديد المخاطر

تطوير استراتيجيات وإجراءات المخاطر �	
تصميم السياسات للتخفيف من حده المخاطر �	
تطبيق سياسات وتحديد المسئوليات �	
اختبار الكفاءة وواقعية النتائج �	
مراجعة السياسات�	

الوحدة الخامسة :

األدوات المتقدمة لقياس وتحليل المخاطر المالية تصميم سجل المخاطر

نماذج تحليل المخاطر المالية �	
استخدام معامل بيتا لقياس المخاطر السوقية أو النظامية �	
التنبؤ بالمخاطر باستخدام القيم المتوقعة �	
النماذج المتقدمة لقياس وتحليل المخاطر�	
اعداد تقرير حالة المخاطر�	



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

)إدارة المخاطر المالية واإلدارية - مستوى متقدم ®( 
المخاطر المالية واالدارية وكيفية التعامل معها

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.


