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مقدمة:
مع التسارع المتزايد في تقنيات نظم المعلومات واالتصاالت والتغيرات المتتالية في 
المخاطر  بأنواع  نتنبأ  أن  الضروري  التشريعية والمناخية، أصبح من  المنظمات  بيئة 
المحتملة التي يمكن أن تُعيق المنظمة عن تحقيق أهدافها االستراتيجية. ومن األخطاء 
الشائعة اعتبار أن المخاطر االستراتيجية تقتصر فقط على أو تعنى المخاطر المالية. 
فالمخاطر المالية هي أحد أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها المنظمات. وهناك أنواع 
والتنظيمية  التشغيلية  والمخاطر  األعمال  نموذج  مخاطر  مثل  المخاطر  من  أخرى 
ومخاطر الحوكمة. من هنا كان من الضروري أن يصقل المدراء والقادة  والمشرفين 
مهاراتهم في تحديد المخاطر وإعداد خطط للتعامل معها. ويهدف هذا البرنامج التدريبي 
آثارها  لتقليل  المخاطر  إلدارة  الالزمة  والمهارات  بالمعارف  المشاركين  تزويد  إلى 

المحتملة على المنظمة.

أهداف الدورة:

مع استكمال الربناجم، سيصبح الماشرك قادر عيل:

تحديد األنواع المختلفة من المخاطر االستراتيجية. 	

تحديد عناصر عملية إدارة المخاطر. 	

التمييز بين الميول المختلفة في التعامل مع المخاطر. 	

إدراك مفهوم الرؤية الطرفية وكيفية تأسيس نظم اللتقاط اإلشارات الضعيفة التي  	

قد تحدد مصير المنظمة.

التعرف على المكونات الرئيسية لنموذج Coso II إلدارة المخاطر المؤسسية. 	

إدارة  	 في  النضج  مستوى  لقياس   RIMs لنموذج  الرئيسية  المكونات  تحديد 

المخاطر .

المحتويات األساسية:

مفهوم إدارة المخاطر:
تعريف المخاطر  	
نظرة عامه على إدارة المخاطر  	
لماذا نحتاج إلى إدارة المخاطر االستراتيجية  	
أساسيات إدارة المخاطر 	

المخاطر االسرتاتيجية:
مخاطر تغيرات األعمال 	
المخاطر التشغيلية 	
مخاطر الحوكمة والتنظيم 	

دارة المخاطر االسرتاتيجية:
تحديد المخاطر 	
تحديد أولويات المخاطر 	
سياسات التعامل مع المخاطر 	
مراقبة المخاطر 	

ثقافة إدارة المخاطر:
ميول التعامل مع المخاطر  	
أهمية التواصل في إدارة المخاطر 	

ختطيط إدارة المخاطر:
الهدف من عمليات تخطيط إدارة المخاطر 	
األدوات واألساليب المتبعة في عمليات تخطيط إدارة المخاطر 	
النتائج المرجوة من عمليات تخطيط إدارة المخاطر 	
عمليات تخطيط إدارة المخاطر و أهمية إدارة المخاطر على مستوى المنشأة 	

حتديد المخاطر:
الهدف من عمليات تحديد المخاطر 	
األدوات واألساليب المتبعة في عمليات تحديد المخاطر 	
النتائج المرجوة من عمليات تحديد المخاطر 	

إجراء التحليل النوعي للمخاطر:

الهدف من عمليات إجراء التحليل النوعي للمخاطر 	
األدوات واألساليب المتبعة في عمليات إجراء التحليل النوعي للمخاطر 	
العوامل المهمة في عمليات إجراء التحليل النوعي للمخاطر 	
النتائج المرجوة من عمليات إجراء التحليل النوعي للمخاطر 	

منوذج Coso II إلدارة المخاطر:

بيئة التحكم  	
	 Assessment تقييم المخاطر
	 Control Activities أنشطة التحكم
المعلومات والتواصل والمتابعة 	

منوذج RIMs للنضج يف إدارة المخاطر:

منهج إدارة المخاطر 	
عمليات إدارة المخاطر 	
الميول تجاه المخاطر 	
	 Root Cause تحليل المسببات
تحديد المخاطر 	
إدارة األداء 	
	 Resilience and Sustainability استدامة ومرونة األعمال

مراقبة المخاطر و السيطرة علهيا:

الهدف من عمليات مراقبة المخاطر و السيطرة عليها 	
تبادل المعلومات في إدارة المخاطر 	
تدقيق و مراجعة المخاطر 	
األدوات واألساليب المتبعة في عمليات مراقبة المخاطر و السيطرة عليها 	
النتائج المرجوة من عمليات مراقبة المخاطر و السيطرة عليها 	



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 :........................)إدارة المخاطر االستراتيجية - مستوى احترافي ®( 

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد ) اون الين (

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.


