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مقدمة:

 تتعلق إدارة مخاطر األعمال، بتطبيق التخطيط والحوكمة الرشيدة،  لتحقيق أقصى قدر من النجاح وإدارة عدم اليقين بشكل استباقي والتي قد تؤثر على األداء التشغيلي أو تحقيق 

أهداف العمل أو تلبية توقعات أصحاب المصلحة. يرجع سوء إدارة المخاطر في الغالب إلى سوء التخطيط ونقص المعرفة في أهداف أعمال التطبيق وإدارة التغيير. مدير المخاطر 

الجيد هو الشخص الذي يحدد المخاطر بشكل فعال، ومستوى المخاطر، أي االحتمال والتأثير، ويمكنه التحكم في المخاطر الكبيرة ومراجعة المخاطر بانتظام. 

تركز هذه الدورة لتدريبية على مفاهيم واستراتيجيات وأدوات إدارة  المخاطر، وكيفية التصدي لها وإدارتها بما يضمن سير المؤسسة بمنهجيتها وسياستها وتجنب آثار المخاطر عند 

وقوع األزمات ، مفاهيم إدارة مخاطر األعمال، اعداد خطط ونهج إدارة للمخاطر على نطاق المؤسسة، تحديد المخاطر وتنفيذ التخفيف الفعال من المخاطر،  ربط إدارة المخاطر 

بعملية تخطيط األعمال،  تقنيات عملية لتقييم مخاطر األشخاص والعمليات والسمعة  ، تسجيل عملية المخاطر بفعالية.

تهدف هذه الدورة الفعالة الستراتيجيات إدارة مخاطر األعمال إلى تزويد المشاركين بمفاهيم تسمح لهم بالتعرف على المشكالت المتعلقة بالمخاطر وتصعيدها قبل أن تصبح شديدة 

للغاية. توفر الدورة نهجا عمليا إلدارة مخاطر األعمال األكثر شيوعا وتساعد المشاركين للتعرف إلى استراتيجيات ومناهج وأدوات إدارة المخاطر في ظل األزمات واعداد  خطة 

مخاطر األعمال.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تطوير المهارات الشخصية واإلدارية عند التعامل مع المخاطر 	

تطوير مهارات إدارة المخاطر 	

التعرف إلى استراتيجيات ومناهج وأدوات إدارة المخاطر في ظل األزمات 	

التطرق إلى مفهومي المخاطر واألزمات وآثارهما على المؤسسات وتحديات عصر العولمة ومفاهيم إدارة األزمات 	

الطرق الناجعة في إدارة المخاطر وإدارة عملياتها 	

اتقان بمناهج اإلدارة الحديثة ومتطلبات القيادة بالتحدي والتكيف إلدارة مخاطر االعمال 	

تطوير المهارات  في التخطيط وإعداد الخطط البديلة الالزمة لمواجهة المخاطر بما يضمن مسيرة العمل المؤسسي بوتيرة ديناميكية مناسبة 	

المنهجية:

تعتمد هذه الدورة على اإليضاح والتفسير باإلضافة إلى العروض التقديمية التي يقدمها المستشار والمشاركون. كما تتضمن الكثير من دراسة الحاالت في صناعات ومجاالت 

العمل المختلفة.

الفئات المستهدفة:

صمم هذا البرنامج للعاملين في إدارة المخاطر واألزمات والقادة والمدراء والمشرفين ورؤساء األقسام و كذلك العاملين باإلدارات األخرى الراعبين في تطوير قدراتهم و مهاراتهم 

للتعامل مع المخاطر و االزمات.
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المحتويات األساسية:

مقدمة يف ثقافة المخاطر: 

مقدمة في إدارة المخاطر وتقنيات إدارة المخاطر الفعالة  	
التعاريف والنهج الرئيسية لتنفيذ ثقافة المخاطر  	
تعلم من الحاالت الحقيقية ل "فشل" ثقافة المخاطر  	
تطوير تقنيات عملية إلدارة ثقافة المخاطر  	
تقدير القيود المفروضة على أدوات تقييم المخاطر  	
اكتشف أحدث التطورات في ممارسات ومعايير المخاطر 	

دجم خماطر األعمال يف األنشطة اليومية :

 تحليل األسباب الجذرية للمخاطر  	
دمج مخاطر األعمال وفرص االبتكار في دورك  	
التغلب على الحواجز التي تحول دون تضمين إدارة المخاطر والحلول المحتملة  	
تقنيات اإلدارة العامة إلضافة قيمة إلى عملية صنع القرار القائم  على المخاطر  	
تقييم المخاطر وتحديد أولوياتها هو تحديد احتماالتها وتأثيرها 	

التخطيط لتخفيف المخاطر:

 مخاطر األعمال الرئيسية الثالثة حسب تواتر حدوثها  	
األنواع المختلفة من أدوات تقييم المخاطر  	
تطبيق ثقافة إدارة المخاطر  	
دور الضغوط الخارجية، بما في ذلك اللوائح  	
الحواجز التي تحول دون السيطرة على ثقافة المخاطر  	

تضمني إدارة المخاطر :

 تحديد السلوكيات التي تدعم إدارة المخاطر  	
الالزمة  	 اإليجابية  السلوكيات  من  استفادة  أقصى  واستخالص  تشجيع   كيفية 

لتضمين إدارة المخاطر 
 حل المشاكل التي تحبطك ، وتنشيط نفسك بتركيز جديد  	
عنصر  	 كل  ارتباط  كيفية  واستكشاف  لها  مكونة  أجزاء  إلى  المخاطر   تقسيم 

بالمخاطر 
 التواصل وتنفيذ خطة العمل 	

اإلبالغ عن المخاطر لتحقيق أقىص فائدة:

 توضيح المخاطر التي يمكن أن يكون لها تأثير على قسمك واإلبالغ عنها إلى  	
اإلدارة / الفريق 

 إجراء تقييمات )سريعة( للجودة ومخاطر اإلدارة النموذجية  	
 اإلبالغ عن فوائد إدارة المخاطر وكسب دعم أصحاب المصلحة  	
 تقديم المشورة لكبار المديرين / أعضاء الفريق بشأن تحسين األنظمة  	
 التدخل لمعالجة الحاالت التي تعرقل فيها جهود إدارة المخاطر  	

خماطر و أزمات العمل و المواقف الصعبة:

إدارة المخاطر كجزء من اإلستراتيجية المؤسسية 	
إدارة المخاطر و استمرارية العمل 	
أنواع األزمات و المخاطر المرتبطة بالعمل 	

التخطيط لعملية إدارة المخاطر:

رسم خريطة نطاق العمل 	
األسس والمعايير التي سيعتمد عليها 	
تعريف إطار العملية وأجندة للتحليل. 	

التعرف عىل المخاطر وحتديدها:

التحديد المعتمد على األهداف 	
التحديد المعتمد على السيناريو 	
التحديد المعتمد على التصنيف 	
مراجعة المخاطر الشائعة 	
تحليل المخاطر 	
وصف المخاطر 	
تقدير المخاطر 	
تقييم المخاطر 	
إعداد تقارير المخاطر واالتصاالت 	
معالجة المخاطر 	
مراقبة ومراجعة عمليات إدارة المخاطر 	
محددات )معوقات( إدارة المخاطر 	

تقنيات حتديد المخاطر :

تقنيات جمع المعلومات  	
تحليل قائمة التحقق  	
تحليل االفتراضات والقيود  	
 تقنيات الرسم التخطيطي  	

مكونات إدارة خماطر المؤساست:

البيئة الداخلية 	
تحديد األهداف 	
تعريف األحداث )المخاطر( 	
تقييم المخاطر 	
االستجابة للمخاطر 	
أنشطة التحكم بالمخاطر 	
المعلومات والتواصل 	
مراقبة المخاطر 	

ورشة عمل:

التعامل مع سيناريوهات مختلفة إلدارة المخاطر 	
باألزمات  	 يتصل  مشروع  إلدارة  الفريق  بعمل  القيام  من  المشاركين  تمكين 

والمخاطر



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

)تقييم المخاطر واتخاذ القرارات والتغيير(

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.


