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مقدمة:

الحد  بهدف  المؤسسة، وذلك  إدارات  بالمخاطر عبر مختلف  يتعلق  ما  والقيادة والسيطرة واإلبالغ عن كل  والتنظيم  التخطيط  المؤسسية  )ERM( هي عملية   المخاطر  إدارة 

منتداعيات المخاطر على أهداف المؤسسة وعلى رأس مالها وأرباحها. وتتوسع العمليات المتعلقة بإدارة المخاطر المؤسسية، بحيث ال تقتصر على مخاطر الخسارة العرضية، 

لتشمل كل أنواع المخاطر من: المخاطر المالية واالستراتيجية، والمخاطر التشغيلية والمخاطر المتعلقة بالسمعة وغيرها من المخاطر. لقد توسع مفهوم إدارة المخاطر المؤسسية عن 

المفهوم التقليدي إلدارة المخاطر، حيث أنه يشمل كل أنواع المخاطر ويربط بين كل أقسام وإدارات المؤسسة. وبذلك، تمثل المخاطر المؤسسية تطورا كبيرا عن المناهج التقليدية .

ما هي  الفردية؟  العام ووحدات االعمال  التنظيم  استراتيجيات  التالية: ما هي  بوروماتيك  ستقدم عدة محاور من خالل اإلجابة على األسئلة  التفاعلية والمكثفة من  الدورة  هذه 

االفتراضات األساسية التي تقوم عليها تلك االستراتيجيات؟ ما هي المخاطر الكبيرة ومستويات المخاطر الكلية التي تكون المنظمة على استعداد لقبولها من أجل تحقيق أهدافها؟ 

كيف يمكن إعداد سياسات إلدارة المخاطر واإلشراف ومراقبة تلك المخاطر؟ كيف يمكن تقييم وتحديد المخاطر الرئيسية حتى يمكن رصد التعرض لها واالتجاهات الرئيسة مع 

مرور الوقت؟ كيف ننشئ تحمل المخاطر المناسب )نزعة المخاطر( نظرا لما لدينا من أهداف للعمل والربح وفرص النمو والمتطلبات التنظيمية؟ كيف ندمج الرغبة في المخاطر 

ضمن عملية صنع القرار االستراتيجي  والتكتيكي من أجل تحسين إدارة المخاطر لدينا؟ كيف يمكننا وضع تغذية مرتدة إلدارة المخاطر المؤسسية وتقديم تقارير فعالة لمجلس 

اإلدارة واإلدارة العليا؟

أهداف الدورة:

بهناية هذا الربناجم سيتمكن الماشرك من:

فهم الغرض من إدارة المخاطر وتقييم المخاطر 	

فهم المصطلحات الهامة والمفاهيم المتصلة بإدارة المخاطر وتقييمها 	

وصف العناصر الرئيسية لعملية “تقييم المخاطر” 	

فهم المخاطر وتعريف التهديدات، ومعالجة المخاطر ووضع التدابير المضادة وفهمها وتحديد األولويات 	

تحديد عمليات وحدات األعمال للمنظمة واإلطار الزمني المقدر للتعافي لكل وحدة أعمال 	

تحديد األنواع المختلفة من المخاطر وتحديد عناصر عملية إدارة المخاطر 	

إدراك مفهوم الرؤية الطرفية وكيفية تأسيس نظم اللتقاط اإلشارات الضعيفة التي قد تحدد مصير المنظمة 	

التعرف على المكونات الرئيسية ألحدث  نماذج إدارة المخاطر المؤسسية 	

الفئات المستهدفة:

للمدراء والقادة والمسؤولين  ومن في حكمهم واإلدارة العليا والتنفيذيين والمشرفين والذين يرغبون في فهم أساسيات إدارة وتقييم المخاطر بشكل عملي،.
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المحتويات األساسية:

مفهوم إدارة المخاطر:
تعريف المخاطر  	
نظرة عامه على إدارة المخاطر  	
لماذا نحتاج إلى إدارة المخاطر االستراتيجية  	
أساسيات إدارة المخاطر  	
وظيفة إدارة المخاطر 	
تحديد المخاطر والتهديدات 	
دور أصحاب المخاطر 	
تقييم وتقدير المخاطر 	
عناصر التحكم في المخاطر 	
دراسات الحالة 	
تمارين عملية 	

المخاطر االسرتاتيجية:
مخاطر تغيرات األعمال 	
المخاطر التشغيلية 	
مخاطر الحوكمة والتنظيم 	
دراسات الحالة 	
تمارين عملية 	

دارة المخاطر االسرتاتيجية:
تحديد المخاطر 	
تحديد أولويات المخاطر 	
سياسات التعامل مع المخاطر 	
مراقبة المخاطر 	
دراسات الحالة 	
تمارين عملية 	

ثقافة إدارة المخاطر:
ميول التعامل مع المخاطر  	
أهمية التواصل في إدارة المخاطر 	
دراسات الحالة 	
تمارين عملية 	

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 	
دراسات الحالة 	
تمارين عملية 	

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 	
دراسات الحالة 	
تمارين عملية 	

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 	
دراسات الحالة 	
تمارين عملية 	



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

 )® )ERM( التــاريــخ :........................)إدارة المخاطر المؤسسية

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.


