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مقدمة:

 يستغرق بناء سمعة للمؤسسة او الشركة سنوات. ومع ذلك يمكن تدميره في غضون دقائق. التفكير في المستقبل يمكن أن يحدث فرقا كبيرا. تجمع دورة إدارة المخاطر والسمعة 

لألعمال في عالم ُمعقَّد ومتغير بين التفكير والممارسة، مما يوفر مجموعة شاملة من المهارات االستراتيجية والعملية لمساعدتك على تقييم المخاطر المحتملة لمؤسستك او لشركتك 

واغتنام الفرص الجديدة. ستتعلم أدوات وتكتيكات ال تقدر بثمن يمكنك تنفيذها لحظة عودتك إلى العمل - سواء كنت تتعامل مع أصحاب المصلحة الداخليين أو الحكومة أو وسائل 

اإلعالم أو الجمهور. وستتناول هذه الدورة أيضا أهمية وضع المخاطر في عين االعتبار في مجاالت مختلفة في المؤسسة مثل االستراتيجية وإعداد التقارير واالمتثال والعمليات 

المالية أو المادية وكذلك في الصناعات المختلفة.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wاكتساب األدوات واألطر التحليلية ومهارات القيادة والثقة إلدارة المخاطر بشكل استباقي وإحداث تأثير إيجابي عبر المؤسسة او الشركة 

	wتقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن صانعي السياسات ومجموعات المصالح وأصحاب المصلحة ووسائل اإلعالم 

	wًتقييم الوضع وتوقع المشاكل قبل أن تصبح تهديدا

	wتقييم وتحسين عملية اتخاذ القرار القائم على المخاطر

	wربط المخاطر بالتكاليف المحتملة وعملية تخطيط األعمال

	wتحديد مجموعة من التقنيات التي يمكن استخدامها لدعم اإلدارة في اتخاذ القرارات المناسبة

	wصياغة وتنفيذ استراتيجيات للحفاظ على مصالح المؤسسة او الشركة وتحويل التهديدات المحتملة إلى فرص تنافسية 

المنهجية:

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

صناعات ومجاالت العمل المختلفة وانشطة المحاكاة .

الفئات المستهدفة:

المدراء والقادة والمشرفين ورؤساء األقسام وكل الذين يواجهون تحديات في مجموعة متنوعة من الساحات المؤسسية المختلفة .



المحتويات األساسية:
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مقدمة أاسسية عن إدارة المخاطر:

	wالمفهوم المعاصر لمصطلح المخاطر

	w"الفرق بين "المخاطر" و "التهديدات

	wتعريف إدارة المخاطر

	wأهمية إدارة المخاطر

	wأنواع المخاطر

	wالمخاطر اإلستراتيجية

	wالمخاطر القانونية

	wالمخاطر التشغيلية

	wالمخاطر المالية

	wمخاطر السمعة

خطوات إدارة أنواع المخاطر المختلفة:

	wتقنيات تحديد المخاطر

	wمعايير تقييم المخاطر

	wأليات التحكم في المخاطر

	wمراجعة التحكم في المخاطر

	wاكتشاف المعلومات القابلة إلعادة االستخدام من خالل إدارة المخاطر

:ISO 9001 التفكري المبين عىل المخاطر والفرص ىف المواصفة

	wمقدمة عن مفهوم الفرص والمخاطر

	wما هي عالقة علم الجودة بالمخاطر؟

	wمفهوماً حديثاً ؟ ISO 9001 هل التفكير المبني على المخاطر فى مواصفة

	wوالتى تشير إلى تحديد المخاطر ISO 9001:2015 بنود المواصفة

	wأسئلة رئيسية تساعد على تحديد المخاطر بالمؤسسة

	wمصطلح »التفكير القائم على المخاطر« يمنح الشركات ميزة تنافسية

أدوات إدارة خماطر المؤسسة يف إختاذ القرارات:

	wإنشاء اإلطار المناسب إلدارة المخاطر في المؤسسة

	wكيف تغير التقنيات السحابية والتحليالت إدارة مخاطر المؤسسة؟

	wتوقعات مستقبل إدارة المخاطر المؤسسية

	wالمزيج العلمي إلدارة المخاطر السحابي وإدارة المخاطر

	wاإلرشادات الخاصة بالمنهج القائم على المخاطر

إدارة المخاطر والسمعة لألعمال يف ظل التغريات المعارصة:

	wمعلومات عامة بشأن أطر عمل إدارة المخاطر

	wإرشادات تُساعد المؤسسات على تطبيق األسلوب القائم على المخاطر

	wآليات ربط المخاطر بالتكاليف المحتملة في تخطيط األعمال

	wاستراتيجيات الحفاظ على مصالح المؤسسة من خالل إدارة المخاطر

	wاآلثار اإليجابية في أداء إدارة المخاطر المؤسسية

النماذج المعارصة إلدارة المخاطر:

	wالهدف من عمليات تحديد المخاطر

	wاألدوات واألساليب المتبعة في عمليات تحديد المخاطر

	wإلدارة المخاطر Coso II نموذج

	wللنضج في إدارة المخاطر RIMs نموذج

	wاألدوات واألساليب المتبعة في عمليات مراقبة المخاطر و السيطرة عليه

	wالنتائج المرجوة من عمليات مراقبة المخاطر و السيطرة عليها



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

د ومتغير( )إدارة المخاطر والسمعة لألعمال في عالم ُمعقَّ

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.


