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 إدارة المخاطر المالية
وإعداد التقارير والتخفيف من حدتها 

المحتويات األساسية:

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

المفاهيم احلديثة غي إدارة المخاطر المالية:

مفهوم المخاطر في الفكر المالي�	

االستجابة للمخاطر المالية�	

أهداف إدارة المخاطر المالية�	

تحديد المخاطر المالية وتحليلها�	

قياس حجم المخاطر المالية�	

السيطرة على المخاطر المالية�	

قائمة إدارة المخاطر المالية�	

اإلدارة الفعالة للمخاطر المالية مؤرشات حدوث المخاطر المالية:

اإلدارة الشاملة للمخاطر �	

تصنيفات المخاطر المالية �	

مخاطر التشغيل�	

مخاطر السيولة�	

تحديد وتحليل المخاطر المالية�	

برامج تشخيص المخاطر المالية وتخفيفها�	

تصميم السياسات للتخفيف من حدة المخاطر المالية �	

دور نظم الرقابة والتدقيق الداخلي في إدارة المخاطر المالية�	

التحليل المايل ألغراض التنبؤ بالمخاطر المالية:

تقييم مقدرة المنشأة على االستمرار�	

المؤشرات المالية المركبة للتنبؤ باإلفالس�	

نموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالي�	

نموذج ديبون في التحليل المالي للتنبؤ باألداء المالي للمنشآت�	

مراحل عملية إدارة المخاطر حتديد المخاطر:

تطوير استراتيجيات وإجراءات المخاطر �	

تصميم السياسات للتخفيف من حده المخاطر �	

تطبيق سياسات وتحديد المسئوليات �	

اختبار الكفاءة وواقعية النتائج �	

مراجعة السياسات�	

األدوات المتقدمة لقياس وحتليل المخاطر المالية تصميم سجل 
المخاطر:

نماذج تحليل المخاطر المالية �	
استخدام معامل بيتا لقياس المخاطر السوقية أو النظامية �	
التنبؤ بالمخاطر باستخدام القيم المتوقعة �	
النماذج المتقدمة لقياس وتحليل المخاطر�	
اعداد تقرير حالة المخاطر�	

 إدارة خماطر االئتمان: 
 عملية إدارة المخاطر �	
 مخاطر االئتمان - ما هي ولماذا هي مهمة جدا �	
 مخاطر الموردين والعمالء �	
 عملية إدارة مخاطر االئتمان �	
 أفضل الممارسات في إدارة مخاطر االئتمان �	

 إدارة خماطر السوق: 
 أنواع مخاطر السوق �	
 قياس مخاطر السوق �	
 عدم اليقين في أسواق الصرف األجنبي �	
 مخاطر السلع �	
 أفضل الممارسات في إدارة مخاطر السوق �	

 إدارة خماطر السيولة: 
 تحليل مخاطر السيولة �	
 سيولة السوق وتأثيرها على قيمة األصول �	
 تمويل السيولة �	
 استراتيجيات تخفيف مخاطر السيولة �	

 نقل المخاطر: 
 مبادئ نقل المخاطر �	
 مفاهيم التأمين �	
 التأمين وتمويل الخسائر �	

 تقييم االستثمار: 
 طرق تقييم االستثمار �	
 قرارات الضرائب واالستثمار الرأسمالي �	
 التضخم وقرارات االستثمار الرأسمالي �	
 إدارة المخاطر �	
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 إدارة المخاطر المالية
وإعداد التقارير والتخفيف من حدتها 

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

المقدمة:

ستسمح خطة إدارة المخاطر المالية المتطورة للمؤسسة بتطوير استراتيجية، والتي من شأنها أن تحقق نموا مستمرا في األعمال. ستقدم هذه الدورة األدوات والتقنيات الالزمة لتمكين 

ذلك.  تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بالقدرة على تحديد المخاطر المالية والتخفيف من حدتها وستعزز وعي المشاركين بالموضوع مع تزويدهم باألدوات والمهارات الالزمة 

لتنفيذ إجراءات إدارة المخاطر.

وسيتلقى المشاركين المعرفة والنهج، مما سيمكنهم من وضع استراتيجيات مالية من شأنها تجنب الخسائر، وزيادة األرباح إلى أقصى حد، والعمل بسرعة في اتخاذ قرارات استثمارية 

سليمة.  وبعد االنتهاء من هذه الدورة،  سيتعلم المشاركين كيفية تنفيذ أحدث األساليب لتحديد المخاطر وإدارتها وقياسها. كما سيتعلمون كيفية إجراء تحليل المخاطر التشغيلية ومراقبتها 

والتخفيف من حدتها.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

امتالك الفهم األساسي لتطبيق سياسات إدارة المخاطر المالية�	

فهم مبادئ اإلدارة الفعالة للمخاطر المالية والتأثير المحتمل على المؤسسات�	

التعرف على المخاطر المالية وتحليلها وتخفيفها والتحكم فيها�	

فهم مخاطر االئتمان والسوق والسيولة �	

تنفيذ إدارة المخاطر المالية ضمن مبادرات إدارة المخاطر التنظيمية الشاملة�	

االستفادة من أدوات وتقنيات إدارة المخاطر وإعداد التقارير�	

تحويل المخاطر من خالل التأمين وتمويل الخسائر �	

اتخاذ قرارات أفضل لالستثمار الرأسمالي�	

تطبيق القوانين والسياسات واإلجراءات المتعلقة بالمخاطر المالية في الحاالت غير المعقدة�	

وضع وتطبيق الخطط المناسبة لتقليل المخاطر المالية وذلك فيما يخص المخاطر الكبيرة وغير االعتيادية التي قد تتعرض لها الجهة�	

تصميم وتطبيق أنظمة رفع التقارير الخاصة بالمخاطر المالية وإبالغ اإلدارة العليا بإجراءات المخاطر ونتائجها بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالتحسينات�	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة ودراسات الحالة والتمارين الجماعية لتطبيق المعرفة المكتسبة

الفئات المستهدفة:

 تم تصميم هذه الدورة المحفزة للتفكير للمديرين الماليين ونوابهم ورؤساء األقسام المالية والمديرين وكبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار، الذين يتحملون مسؤولية فهم تأثير 

المخاطر المالية على مؤسستهم، وكيف يمكنهم التخطيط للتخفيف من تلك المخاطر واتخاذ قرارات مالية أفضل. ستزودهم هذه الدورة باألدوات والتقنيات العملية األساسية لتطوير 

وتعزيز نهجهم في إدارة المخاطر المالية. 



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

) إدارة المخاطر المالية وإعداد التقارير والتخفيف من حدتها (

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

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.


