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المحتويات األساسية:

إدارة الحوكمة والمخاطر وااللتزام - مستوى متقدم

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

مقدمة:
الحوكمة والمخاطر واالمتثال )GRC( هي طريقة مهيكلة الغرض منها هو توفيق تكنولوجيا المعلومات مع أهداف العمل وفي الوقت نفسه إدارة المخاطر واستيفاء متطلبات جميع 
اللوائح الصناعية والحكومية. وهذه الطريقة تشتمل على أدوات وعمليات تهدف إلى توحيد الحوكمة في المنظمة وإدارة المخاطر فيها من خالل ابتكاراتها التكنولوجية واعتمادها. 

تستخدم الشركات نموذج الحوكمة والمخاطر واالمتثال )GRC( لتحقيق األهداف التنظيمية بطريقة موثوقة، وإزالة أوجه عدم اليقين، وتلبية متطلبات االمتثال.

أهداف الدورة:
متكني الماشرك من التمزي يف االىت:

	wالحوكمة والمخاطر واالمتثال
	wنموذج التشغيل الالمركزي
	wتعداد حاالت اإلخفاق في نظام اإلشراف
	wتوحيد اإلجراءات
	wتخفيض التكلفة
	wالمخاطر المتعلقة باااللتزام
	wتحديد الثغرات ومعالجة المخاطر المحتملة
	wأنشطة اإلشراف والمراقبة المنتظمة
	wتكاليف االلتزام وتسريب المعلومات

المقصود باحلوكمة والمخاطر واالمتثال )GRC(؟
	wالحوكمة
	wاألخالق والمساءلة
	wشفافية تبادل المعلومات
	wسياسات حل النزاعات
	wإدارة الموارد
	wإدارة المخاطر
	wاالمتثال
	wاتّخاذ القرارات المعتمدة على البيانات
	wتحسين األمن السيبراني

تنفيذ إسرتاتيجية GRC؟
	wGRC إطار عمل
	wGRC نضج
	wGRC آلية عمل نموذج
	w:في أي منظمة على المبادئ التالية GRC يعمل نموذج
	wأصحاب المصلحة الرئيسيون

ما هي أدوات GRC الاشئعة؟
	wإدارة المعلومات واألحداث
	wالتدقيق
	wإدارة التغيير
	wإدارة البيانات
	wتنمية الثقافة األخالقية
	wالوضوح في التواصل

كيف ميكن للرشكات تنفيذ إسرتاتيجية GRC بفعالية؟

	wتحديد أهداف واضحة
	wتقييم اإلجراءات الحالية
	wالبدء من أعلى الهيكل الهرمي
	wاستخدام حلول
	wتحديد أدوار ومسؤوليات واضحة
	wوتوسيع نطاقها وقياسها في مكان واحد AWS التحكم في أعباء عمل
	w الحرص على توافق عملية إدارة المخاطر المعتمدة لديك بحيث تجتاز عملية

التدقيق
	wأتمتة إدارة االمتثال إلزالة احتمال حدوث أخطاء بشرية

خماطر تقنية المعلومات وااللزتام:

	wالتدقيق المتناغم
	wالفصل بين الواجبات
	wاالستمرارية باإلشراف والمراقبة
	wااللتزام التنظيمي



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

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

)إدارة الحوكمة والمخاطر وااللتزام - مستوى متقدم(
تطبيق حوكمة الشركات في مجاالت األنظمة والعمليات التشغيلية

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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


