سلســلة برامــج التخطيــط
االستراتيجي وإدارة األداء

إدارة
المخاطر االستراتيجية
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 وصف البرنامج
مــع درجــات عــدم التيقــن العاليــة التــي تكتنــف المنظمــات والتغيــرات
المتســارعة فــي معظــم عناصــر البيئــة :السياســية  -التقنيــة – التشــريعية –
االقتصاديــة ،أصبــح مــن الضــروري عنــد إعــداد االســتراتيجيات دراســة األنــواع
المختلفــة مــن المخاطــر المحتملــة وتقييــم هــذه المخاطــر إعــداد الخطــط
الالزمــة لتقليــل اآلثــار الســلبية للمخاطــر والتــي يمكــن أن تعيــق المنظمــة
مــن تحقيــق اســتراتيجيتها بنجــاح .ويهــدف هــذا البرنامــج التدريبــي إلــى
تمكيــن المشــاركين مــن مأسســة عمليــات إدارة المخاطــر Enterprise Risk
 Managementوتزويدهــم بــاألدوات الالزمــه للقيــام بذلــك.

 محاور البرنامج
•تعريف المخاطر Defining Risk
•نظرة عامه على إدارة المخاطر Risk Management
•لماذا نحتاج إلى إدارة المخاطر االستراتيجية
•أساسيات إدارة المخاطر Principles of Risk Management
•ثقافة إدارة المخاطر Risk Management Culture
•ميول التعامل مع المخاطر Risk Attitudes
•أنواع المخاطر Types of Risk
•تقديــر احتمــال حــدوث المخاطــر ومســبباتها Risk Likelihood and
Causes
•عملية إدارة المخاطر Risk Management Process
•تحديد المخاطر المحتملة
•أدوات إدارة المخاطر Risk Management Tools
•أهمية التواصل في إدارة المخاطر
•دور األطـ�راف أصحـ�اب المصلحـ�ة فـ�ي إدارة المخاطـ�ر   �Role of Stake
holders
•اقتصاديات إدارة المخاطر Economics of Risk Management

 الفئة المستهدفة
•القيادات اإلدارية
•أعضاء مكاتب تحقيق الرؤية
•أعضاء إدارات التخطيط االستراتيجي
•سفراء األداء
•أعضاء إدارات إدارات األداء
		
•مديري المشاريع
•العاملين في إدارات المراجعة الداخلية
•المهتمين بتحرير تقارير األداء
•أعضاء إدارات التطوير التنظيمي والجودة

 عن المتحدث

د .محمد مصطفى محمود

الرئيس التنفيذي
معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة
التابع لشركة مدينة المعرفة االقتصادية

حصــل علــى الدكتــوراه فــي علــوم اتخــاذ القــرارات فــي جامعــة بنســلفانيا
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة (مدرســة وارتــن) باإلضافــة إلــى ثــات درجــات
ماجيســتير فــي اإلدارة والهندســة المدنيــة والتخطيــط اإلقليمــي عمــل
كعضــو هيئــة تدريــس فــي (إدارة األعمــال بحــوث العمليــات  -إدارة العمليــات
 نظــم المعلومــات اإلداريــة) فــي كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــةوكنــدا ومصــر والكويــت وماليزيــا لمــدة  20عــام (  1997 - 1976م).
عمــل فــي القطــاع الخــاص لمــدة عشــر ســنوات كنائــب رئيــس مجلــس إدارة
مجموعــة صافــوال .أســس خاللهــا كل مــن أكاديميــة صافــوال وأكاديميــة
بنــده وأشــرف علــى تطويــر الخطةاالســتراتيجية ومراكــز تقييــم القيــادات
(2006 - 1 997م).
عمــل فــي القطــاع الحكومــي لمــدة عشــر ســنوات كمديــر مكتــب التخطيــط
االســتراتيجي ألمانــة محافظــة جــدة ومستشــار كل مــن وزيــر العمــل ووزيــر
الصحــة ووزيــر االقتصــاد والتخطيــط وكبيــر مستشــاري المركــز الوطنــي
لقيــاس أداء األجهــزة العامــة ( 2018 - 2007م).
اســتكمل الشــهادات العالميــة فــي التخطيــط االســتراتيجي مــن بالديــوم
ومعهــد مؤشــرات قيــاس األداء ,أول غيــر أمريكــي يمنــح شــهادة «أخصائــي
إدارة أداء فــي األجهــز ة الحكوميــة » مــن معهــد إدارة األداء فــي واشــنطن.
أشــرف وشــارك فــي تطويــر أكثــر مــن  70مشــروع تخطيــط اســتراتيجي
وتطويــر البطاقــات المتوازنــة لقيــاس األداء فــي منظمــات حكوميــة
وشــركات قطــاع خــاص ومنظمــات غيــر هادفــه للربــح.
أســس وتولــى إدارة معهــد مدينــة المعرفــة للقيــادة والريــادة التابــع لشــركة
مدينــة المعرفــة منــذ عــام  2010والــذي قــام بتصميــم وتقديــم برامــج
تدريبيــة متقدمــة للمئــات مــن كبــار المــدراء التنفيذييــن فــي العالــم العربــي
واإلســامي.

 رسوم البرنامج
رسوم البرنامج

التسجيل المبكر

خصم المجموعات

USD 750

حسب العرض بالموقع

اتصل بنا

