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التدقيق وإدارة المخاطر والحوكمة واالمتثال

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

مقدمة:

تعددت اسباب انهيار المنشآت واثبتت التجارب بأن انهيار المنشآت وتكبد الخسائر لم يعد نتيجة مخاطر العمليات فقط بل تعداها ليشمل المخاطر الناجمة عن ضعف الحوكمة 

وااللتزام في المنشأة وقد تفوق الخسائر الناجمة عنهم في بعض االحيان الخسائر الناجمة عن العمليات. وبالتالي أصبح من الضروري التعامل مع المخاطر وادارتها بنظرة أكثر 

شمولية تسمح بحصر واكتشاف ومتابعة مخاطر الحوكمة والعمليات وااللتزام بفاعلية وكفاءة. يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل ورفع كفاءة المسؤولين التنفيذيين والعاملين في مجاالت 

الحوكمة وإدارات المخاطر وااللتزام والتدقيق والمراجعة الداخلية بكافة أنواع الشركات والهيئات الحكومية طبقاً للمعايير العالمية وأفضل الممارسات في حوكمة المؤسسات، بما 

ينعكس إيجابا على تحسين أداء وكفاءة تشغيل تلك الهيئات والشركات.

خالل الدورة التدريبية سوف يتعرف المشاركين علي أحدث األساليب والمناهج العالمية في إدارة المخاطر مثل اطار ال GRC و ال IRM ERM , وسيقوم المشاركين بتحديد 

 Risk Tolerance & Risk أنواع المخاطر الداخلية والخارجية التي تنجم من العمليات و الحوكمة و االلتزام وكيفية قياسها كمياً و نوعياً وتحديد المعايير التي تخفف و تحد منها

Mitigation ، كما سيتم تدوين ذلك في سجل المخاطر ومتابعتها من خالل تقارير مستدامة Sustainable Reports ووضع المعايير الرقابية الالزمة التي تسمح بإدارتها والحد 

منها، لتحقيق االستراتيجية. و سوف نشرح في الدورة ، كيفية وضع اطار فعال لحوكمة المخاطر في المنشأة GRC Framework وكيفية تفعيل و خلق منهج و ثقافة فعالة إلدارة 

المخاطر Risk Culture و كيفية قياسها داخل المنشأة.

اهداف الدورة:

	wفهم وتصنيف المخاطر النابعة من الحوكمة والعمليات وااللتزام

	wكيفية قياس المخاطر ومتابعتها والحد منها

	wوضع سياسة فعالة ومعايير لقبول المخاطر

	wوضع إطار فعال إلدارة المخاطر النابعة من العمليات والحوكمة وااللتزام

	wتفعيل الرقابة الداخلية في المنشأة

الفئات المستهدفة:

	wمدراء المخاطر

	wالمسؤولين عن وضع اإلستراتيجية واالهداف

	wمدراء اإلدارات

	wالمدراء الماليين

	wمدراء الرقابة الداخلية والمراجعة

	wمدراء الحوكمة وااللتزام
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التدقيق وإدارة المخاطر والحوكمة واالمتثال

المحتويات األساسية:

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

حوكمةالرشكات:

	w االعتراف باحتياجات أصحاب المصلحة 

	w دور ونطاق حوكمة الشركات 

	w دور المدققين الخارجيين والداخليين 

	w دور لجنة التدقيق 

	w االتجاهات الناشئة في حوكمة الشركات 

المعلوماتالمالية:

	w المالية والمحاسبة 

	w وضع خطة مالية استراتيجية 

	w المعلومات المالية: - داخلي وخارجي 

	w تقييم األداء المالي لتحسين السيولة والربحية والكفاءة 

	w إدارة رأس المال العامل 

	w بيانات التدفق النقدي وحساب التدفق النقدي الحر 

متويلاألعمالوتكلفةرأسالمال:

	w مصادر التمويل طويل األجل وقصير األجل 

	w هيكل رأس المال األمثل - األسهم أو الديون؟ 

	w حساب تكلفة حقوق المساهمين وتلبية توقعات المساهمين 

	w حساب تكلفة الدين – سعر ثابت أو عائم 

	w )WACC( متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال 

	w )CAPM( نموذج تسعير األصول الرأسمالية 

حتليلقراراتاالستثمار:

	w القضايا االستراتيجية التي تواجه المنظمات اليوم 

	w Excel إعداد توقعات التدفق النقدي للمشروع في 

	w واالسترداد )ARR( تقنيات تقييم االستثمار الرأسمالي: معدل العائد المحاسبي 

	w IRR و NPV :تقنيات تقييم التدفق النقدي المخفضة 

	w )PI( تقنين رأس المال ومؤشر الربحية 

	w RAROC - التعامل مع المخاطر في تقييم االستثمار 

إدارةالمخاطرالمالية:

	w المخاطر وعدم اليقين في األعمال التجارية 

	w تحديد وقياس المخاطر المالية 

	w األربعة TS كيفية إدارة المخاطر – و 

	w إدارة مخاطر سعر الصرف 

	w إدارة مخاطر أسعار السلع 

	w إدارة مخاطر أسعار الفائدة 



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 

	w00971  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 :........................)التدقيق وإدارة المخاطر والحوكمة واالمتثال( 

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.


