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

مقدمة:

المخاطر  معايير  على  للحفاظ  المؤسسات  تواجهه  الذي  بالتحدي  الجديدة  المخاطر  تزخر  واللوائح،  األعمال  مشهد  تحويل  على  الرقمية  التكنولوجيا  فيه  تعمل  الذي  الوقت   في 

واالمتثال. تتعمق هذه الدورة في عناصر الحوكمة والمخاطر واالمتثال للمشاركين لفهمها وتطبيقها في أماكن عملهم. وسيمكن ذلك المشاركين أيضا من تحسين معايير المخاطر 

واالمتثال من خالل نهج مبتكرة وتعزيز العمليات لالمتثال للوائح المتزايدة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 اكتساب فهم لعناصر الحوكمة والمخاطر واالمتثال�	

	� GRC  فهم األداء المبدئي والنهج المتكامل ل 

 تطوير خطة استراتيجية للحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال�	

	� OCEG GRC فعالة وكفؤة ومرنة باستخدام نموذج قدرات GRC تنفيذ عمليات 

 إجراء الرصد المستمر والتحسين المستمر ألنشطة GRC من خالل المقاييس والقياس�	

 فهم وتحديد وتعزيز الثقافة التنظيمية من حيث صلتها باألداء والمخاطر واالمتثال�	

	� GRC  تعلم كيفية االستفادة من التكنولوجيا في

المنهجية:

تعتمد هذه الدورة على العروض كما تتضمن تمارين ودراسات حاالت ومناقشات مختلفة.

الفئات المستهدفة:

المسؤولين الماليين ومدراء اإلدارة العليا والمدراء التنفيذيين ومدراء المالية والمراقبين الماليين وموظفي المحاسبة والمالية والمستشارين القانونيين وأمناء الشركات والمحامين 

والمدققين الخارجيين والداخليين ومدراء الموارد البشرية وموظفي أقسام االمتثال والحوكمة وإدارة المخاطر ورؤساء األقسام.



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

 شهادة في الحوكمة المتقدمة
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EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

المحتويات األساسية:

اطار احلوكمة المتقدمة:

اإلطار الفكري لمفهوم الحوكمة.�	
أصحاب المصلحة في حوكمة الشركات�	
نطاق حوكمة الشركات�	
وظائف حوكمة الشركات�	
مبادئ وقواعد الحوكمة�	
مبادئ منظمة التعاون االقتصادي و التنمية للحوكمة�	
األعمدة األربعة الرئيسية لحوكمة الشركات�	
القيمة المضافة لحوكمة المنظمات�	
لجان الحوكمة�	
دور لجنة المراجعة�	

:)CG( أصحاب المصلحة يف حوكمة الرشكات

أصحاب المصلحة�	
حقوق المساهمين�	
واجبات وحقوق المديرين�	
المدققون الداخليون والمدققون الخارجيون�	
اتخاذ القرار على أساس المخاطر�	
	�CG آثار فشل
اللوحة الفعالة�	

ادارة المخاطر المؤسسية:

مناطق إدارة المخاطر�	
مجاالت إدارة المخاطر�	
دورة وخطوات عملية إدارة المخاطر.�	
تنفيذ الضوابط في دورات األعمال�	
مقومات هيكل إدارة المخاطر.�	
عناصر إدارة المخاطرالمالية والتشغيلية�	
خطوات تقييم المخاطر.�	
أنواع وتقسيمات إدارة المخاطر.�	
التدقيق المبني على أساس المخاطر�	
منهجية التقييم الذاتي إلدارة المخاطر�	
	�COSO عملية إدارة المخاطر حسب إرشادات
مراقبة االمتثال�	
مؤشرات المخاطر األساسية.�	

أفضل مماراست االمتثال الفعال:

مقدمة في االمتثال�	
ما هو االمتثال؟�	
أهمية االمتثال�	
أمثلة عملية عن االمتثال�	
مخاطر االمتثال�	
دور إدارة االمتثال في نجاح الحوكمة�	
إدارة االمتثال كدرع واقى داخل الموسسات�	
استرايجيات بناء وتطوير قواعد االمتثال في المؤسسات�	
أدوار ومسؤوليات وظيفة االمتثال في مكافحة الجرائم المالية�	
متطلبات االمتثال الفعال�	
أدوات مبتكرة ومفيدة لالمتثال لمكافحة الجرائم المالية.�	
تقنيات  تحديد المخاطر وقياسها وتقييمها وإدارتها بفعالية.�	

:GRC  الهنج المتكامل ل

اعداد خطة استراتيجية للحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال�	
	�GRC إجراءات تنفيذ عمليات
	�GRC التطبيقات التكنولوجية فى
	�GRC مقاييس الرصد المستمر والتحسين المستمر ألنشطة

دور إدارة المراجعة الداخلية يف جناح احلوكمة واالمتثال:

أساسيات إدارة استمرارية األعمال.�	
مهام ومسئوليات إدارة المراجعة الداخلية في تفعيل الحوكمة�	
مهام لجنة المراجعة�	
تشكيل لجنة المراجعة�	
مسئوليات اعضاء لجنة المراجعة�	
دور لجان المراجعة في دعم تطبيق حوكمة المنظمات.�	
تقييم نظم الرقابة الداخلية التشغيلية والمالية�	
دور المراجعة والرقابة الداخلية في تحقيق االمتثال الفعال�	

:)GRC( جتارب بعض الدول يف تطبيق

تجربة المملكة المتحدة.�	
تجربة الواليات المتحدة األمريكية.�	
تجربة فرنسا.�	
	�)GRC( تجارب بعض الدول العربية في



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

) )GRC( شهادة في الحوكمة المتقدمة والمخاطر واالمتثال (

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.


