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مقدمة:
إلقاء الضوء على  المنطقة بهدف  البرنامج األول من نوعه في  تقدم يوروماتيك، هذا 
أهمية إدارة المؤسسات للمخاطرالتي تواجها وكيفية مجابهتها والحد من تأثيرها قصير 
وطويل األجل  والمحافظة على استمرارية االعمال  ، وذلك من خالل التعرف على 
ماهية المخاطر والفرق بين المخاطر التجارية ومخاطر المؤسسات بشكل عام، والتعرف 
كذلك على مزايا وجود إدارة معنية بإدارة مخاطر المؤسسات، ومتطلبات نجاحها في 
استعراض  التغلب عليها من خالل  تواجها وكيفية  التي  للتحديات  والتعرض  مهامها، 
هيكل وتنظيم إدارة المخاطر بالمؤسسات، كما يستعرض البرنامج كذلك مفهوم األزمة 
استعراض  من خالل  األزمات  وقوع  وأسباب  والكارثة  والخطر  األزمة  بين  والفرق 
نماذج لبعض األزمات العالمية وكيف تم التعامل معها.هذا، وقد تم تطوير هذا البرنامج 
البرنامج األول  ليصبح  المخاطر واستمرارية األعمال  إدارة  يد عدد من خبراء  على 

من نوعه والمطابق ألفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المخاطر واألزمات.

اهداف البرنامج:
تحسين جودة إدارة المخاطر المؤسسية من خالل:

فهم أهمية وجود ثقافة داخل المؤسسة تكفل وتدعم نظام رقابة قوي وفعال 	
تقييم وقياس قابلية المؤسسة للتعرض لمناطق الخطر 	
تطبيق آليات للتعرف على المخاطر وتخفيف حدتها 	
الية إستراتيجيات إدارة المخاطر 	 متابعة/مراقبة كفاءة/فعَّ

غايات البرنامج:
تعريف بأحدث ممارسات ومنهجيات إدارة المخاطر في كيانات األعمال والمؤسسات      	
التعرف على مناطق الخطر/الضعف في المؤسسات   	
تعليم األطراف المعنية )ذوي العالقة( بأهمية إستراتيجية إدارة المخاطر المؤسسية   	

معرفة كيفية تطوير سبل للرقابة الداخلية الفعالة بالتعاون مع األطراف المعنية)ذوي  	
العالقة(

فهم الدور المحورى والهام لنظم المعلومات فى نظام إدارة المخاطر 	
معرفة كيفية توظيف وإستخدام مهارات التنبؤ بكفاءة 	

محاور البرنامج:
مخاطر  	 إدارة  ومفاهيم  تعريفات  و  المؤسسة  أنشطة  تصنيف  و  الخطر  تعريف 

المؤسسة
الفرق بين إدارة المخاطر وإدارة المخاطر التجارية وإدارة مخاطر المؤسسة 	
أسباب التغيير إلى إدارة المخاطر و مزايا إدارة مخاطر المؤسسة و كيف نصل إلى  	

إدارة مخاطر المؤسسة
متطلبات نجاح إدارة المخاطر و التحديات والعقبات في إدارة المخاطر و هيكل  	

وتنظيم إدارة المخاطر
إطار إدارة مخاطر المؤسسة والتخطيط االستراتيجي ومتخذي القرار و اإلطار  	

العام لخطوات إدارة مخاطر المؤسسة
خطوات تنفيذ إدارة مخاطر المؤسسة و كيفية التعامل مع المخاطر و كيفية الحد  	

من وقوع المخاطر
تخفيض اآلثار الناتجة عن المخاطر و التحكم في األحداث غير المتوقعة 	
مراقبة  	 و   ) وخارجيا  د)اخليا  واالتصاالت  المخاطر  تقرير  و  الرقابية  األنشطة 

ومراجعة عمليات إدارة المخاطر
التهديدات والفرص المحتملة وأمثلة عملية لخطة إدارة مخاطر المؤسسة وحاالت  	

عملية لتقييم المخاطر
الفرق بين األزمة والكارثة و الفرق بين األزمات والمخاطر و الفرق بين إدارة  	

األزمات وإدارة المخاطر و أسباب وقوع األزمات ومراحل تطورها
تصنيف وتشخيص األزمات و عوامل النجاح في إدارة األزمة و االستراتيجيات في  	

التعامل مع األزمات و أمثلة من األزمات العالمية

الوحدة األولى:
تعريف الخطر 	
تصنيف أنشطة المؤسسة 	
تعريفات ومفاهيم إدارة مخاطر المؤسسة 	
	  Risk(الفرق بين إدارة المخاطر وإدارة المخاطر التجارية وإدارة مخاطر المؤسسة

 Management, Business Risk Management and Enterprise Risk
)Management

أسباب التغيير الى إدارة المخاطر 	
مزايا إدارة مخاطر المؤسسة  	
كيف نصل إلى إدارة مخاطر المؤسسة؟ 	
متطلبات نجاح إدارة المخاطر 	
التحديات والعقبات في إدارة المخاطر 	
هيكل وتنظيم إدارة المخاطر 	
إطار إدارة مخاطر المؤسسة والتخطيط االستراتيجي 	
إطار إدارة مخاطر المؤسسة ومتخذي القرار 	

الوحدة الثانية:
اإلطار العام لخطوات إدارة مخاطر المؤسسة 	
خطوات تنفيذ إدارة مخاطر المؤسسة 	
كيفية التعامل مع المخاطر 	
كيفية الحد من وقوع المخاطر 	
تخفيض اآلثار الناتجة عن المخاطر 	
التحكم في األحداث غير المتوقعة 	

األنشطة الرقابية 	
تقرير المخاطر واالتصاالت )داخلياً وخارجياً( 	
مراقبة ومراجعة عمليات إدارة المخاطر 	
التهديدات المحتملة 	
الفرص المحتملة 	
مثال عملي لخطة إدارة مخاطر المؤسسة 	
مثال وحالة عملية لتقييم المخاطر 	

الوحدة الثالثة:
مفهوم األزمة 	
مفهوم إدارة األزمات 	
سمات األزمة 	
تحديد الخصائص اإلدارية لألزمة 	
الفرق بين األزمة والكارثة 	
الفرق بين األزمات والمخاطر 	
الفرق بين إدارة األزمات وإدارة المخاطر 	
أسباب وقوع األزمات 	
مراحل تطور األزمة 	
تصنيف وتشخيص األزمات 	
عوامل النجاح في إدارة األزمة 	
االستراتيجيات في التعامل مع األزمات 	
أمثلة من األزمات العالمية 	



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

التــاريــخ :........................)االستراتيجيات الفعالة إلدارة مخاطر األعمال ®( 

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.


