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

حوكمةالشركاتوإدارةالمخاطرلمؤسساتالدولةوالقطاعالعام
قيادةالمنظمةوضمانالنجاحواالستدامةمنخاللالتميزفيالحوكمةواإلدارةالفعالةللمخاطر

يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية
تقدم

برنامجتدريبيوورشعمليةلمدة5أيام

www.euromatech-me.com

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/المــوارد-البشـريـة-والتـدريـب?sort=title
https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/المــوارد-البشـريـة-والتـدريـب


Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

 حوكمة الشركات
وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام 
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MEMBER

مقدمة:
تقدم هذه الدورة التدريبية، حول حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام أحدث األدوات والتقنيات لتطبيق أساسيات حوكمة الشركات في القطاع العام. 
وسوف يساعد مؤسستك على أن يكون لديها النظم والهياكل المناسبة لتحقيق مستوى عال من األداء التنظيمي. كما أنه يوفر لجميع المشاركين قيمة لآلثار والفوائد التي تنشأ عن 

معايير وممارسات الحكم الرشيد. 

 تم تصميم هذه الدورة التدريبية المكثفة والعملية لتقديم ومناقشة وتقديم التوجيه بشأن مبادئ الحوكمة الرئيسية والقواعد وتوصيات أفضل الممارسات ومختلف القضايا ذات الصلة 
بمنظمات القطاع العام. وسوف توفر لك دليال للحوكمة الرشيدة، مع التركيز على المساءلة واالمتثال وتقييم المخاطر واإلفصاح ومتطلبات الشفافية، لضمان تحديد التزامات اإلدارة 

واإلبالغ التي تؤثر على مؤسستك ومعالجتها. كما أنها مصممة لتطوير وتعزيز مهاراتك ومعرفتك بإدارة المخاطر للدولة والقطاع العام. 

التدريبية المشاركين بأدوات وممارسات، بأداء أدوار ومسؤوليات ومساءلة الموظفين والحوكمة الجماعية بفعالية ، وقيادة المنظمة للتخفيف من مخاطرها   ستزود هذه الدورة 
وضمان النجاح واالستدامة من خالل التميز في الحوكمة واإلدارة الفعالة للمخاطر. ودعم  تنفيذ هذه التدابير بفعالية وتحقيق نتائج حاسمة ألصحاب المصلحة من خالل التصرف 

بشكل مناسب وعادل. 

 أهداف الدورة: 
بهنايةهذهالدورةالتدريبية،سيتمكنالماشركونمن:

	wتحديد طبيعة الحوكمة ومكوناتها المهمة وأهميتها وكيفية تحقيقها للدولة والقطاعين العام 
	wتحديد متطلبات الحكم الرشيد مع األدوار والمسؤوليات والمساءلة ذات الصلة داخل الدولة والقطاع العام 
	wإنشاء وقيادة وإدارة الوظائف المتخصصة لتلبية متطلبات مدونات ومعايير حوكمة الشركات الحالية ، وإدارة التغيير والتطوير المطلوبين بفعالية للدولة والقطاع العام 
	wدور ومسؤوليات مجلس اإلدارة ومن يتفاعلون معه، واإلدارة في تنفيذ مبادئ الحوكمة الرشيدة 
	wتحديد أنواع المخاطر التي تتعرض لها الدولة والقطاع العام والتي لها تأثير محتمل على حوكمة الشركات 
	wتقدير دور إدارة المخاطر في حوكمة وإدارة المنظمة 
	wإجراء برنامج مراقبة التزامات سياسة إدارة المخاطر وسجالت المخاطر 

المنهجية:
الفهم والفهم  أثبتت جدواها لضمان أقصى قدر من  التي  التقنيات  العام مجموعة متنوعة من  للدولة والقطاع  المخاطر  الشركات وإدارة  التدريبية لحوكمة  الدورة   ستستخدم هذه 
واالحتفاظ بالمعلومات المقدمة. هذه  الدورة التدريبية تفاعلية للغاية تشمل المشاركين في المناقشة وتحليل دراسات الحالة ومقاطع الفيديو والتمارين. وستشمل هذه المسائل، حسب 

االقتضاء، مسائل حقيقية يتم عرضها على حلقات عمل.

الفئات المستهدفة:
هذهالدورةالتدريبيةمناسبةلمجموعةواسعةمنالمهنينيولكهناستستفيدبشكلكبري:

	w.المدراء في الهيئات التنظيمية والحكومة وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع العام
	w.مستشارو األعمال والمستشارون المهنيون للقطاع العام
	w.مدراء المخاطر واالمتثال
	w.المدراء المتوسطون الذين يحتاجون إلى فهم أعمق لمفهوم الحوكمة وإدارة المخاطر للدولة والقطاع العام
	w.الموظفون الذين يدعمون مجلس اإلدارة أو الذين يتحملون مسؤولية الحوكمة
	w.رؤساء اإلدارات والمديرين وكبار المديرين والمدراء وأمناء الشركات والمحاسبين والمهنيين الماليين المسؤولين عن الحوكمة وإدارة المخاطر
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المحتويات األساسية:
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نظرةعامةعىلحوكمةالقطاعالعام:

	w نظرة عامة على اتجاهات الحوكمة الدولية 
	w ما هي حوكمة القطاع العام؟ 
	w مبادئ الحكم الرشيد 
	w إطار الحوكمة 
	w السبب في أهمية الحوكمة 
	w أوجه التشابه واالختالف مع القطاع الخاص 
	w المبادئ التوجيهية والوثائق 
	w مدونة قواعد السلوك إلدارة هيئات الدولة 

احلكمالرشيد:

	w نهج لبناء حوكمة أفضل 
	w موكب القرار الصحيح: األشخاص المناسبون في الوقت المناسب 
	w مراجعة ترتيبات الحوكمة 
	w الكشف عن االحتيال وتدابير مكافحة الفساد 
	w وظيفة االمتثال في مؤسستك 
	w دور مجلس اإلدارة / اإلدارة العليا 
	w الحصول على ضمان 
	w عملية التدقيق ولجنة التدقيق 

اللبناتاألاسسيةللحوكمةالعامة:

	w نغمة في األعلى 
	w ثقافة أخالقية وقائمة على القيم 
	w إنشاء هياكل مناسبة للجنة الحوكمة 
	w العالقات والثقافة واالتصال بين اإلدارات والهيئات الحكومية 
	w بيان الضوابط المالية الداخلية 
	w محتويات التقييم الخارجي 
	w آليات واضحة للمساءلة 
	w العالقات مع أصحاب المصلحة الخارجيين 
	w العمل بفعالية عبر الحدود التنظيمية 

أنظمةاشملةإلدارةالمخاطرواالمتثالوالضمان:

	w تحديد المخاطر وتحديد األولويات وتسجيل النقاط وإدارة المخاطر 

	w دور إدارة المخاطر 

	w مبادئ وعمليات إدارة المخاطر 

	w تحمل المخاطر والنهج اإلدارية األخرى 

	w متطلبات االمتثال وأدوات صنع القرار 

	w اآلثار المترتبة على الحوكمة والضوابط 

	w الرصد واإلبالغ 

	w اآلثار المترتبة على ترتيبات مراجعة الحوكمة 

	w أنظمة شاملة ومرنة 

التخطيطاالسرتاتيجيومراقبةاألداءوتقييمه:

	w آليات التخطيط االستراتيجي واالستعراض 

	w دور لجان مجلس اإلدارة 

	w أعمال لجان الترشيحات والمكافآت والتدقيق 

	w رصد وتقييم األداء 

	w لجان مجلس اإلدارة األخرى 

	w محاسبة لجان مجلس اإلدارة 



إدارةالتدريبوالتطوير
يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية

ص.ب:74693دبيـاإلماراتالعربيةالمتحدة
تليفون:4571800  4  00971-فاكس:4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail:booking@euromatech.ae

يرجىإرسالاالستمارةعلىالعنوانالتالي:
U.K.Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالكثالثةطرقسهلةللتسجيل:

	w.لتحجزمكانابشكلمؤقت اتصلبإدارةالتدريبعلىالرقم4571800  4  00971

	w00971  4  4571801إدارةالتدريب:  أرسلقسيمةالتسجيلبعدملئهاعلىالفاكسالتالي:

	wيوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية،ص.ب:74693دبي،اإلماراتالعربيةالمتحدة أكملقسيمةالحجزوأعدهامرفقةبشيكإلىالعنوانالتالي:

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

) حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام (
قيادة المنظمة وضمان النجاح واالستدامة من خالل التميز في الحوكمة واإلدارة الفعالة للمخاطر

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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


