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 معيار إدارة الخطر
 ترجمة

 الجمعية المصریة ألدارة األخطار
Egyptian Risk Management Association (ERMA) 

www.erma-egypt.org 
 

 
 

 -معيار إدارة الخطر هو نتاج عمل فريق يتضمن هيئات إدارة الخطر الرئيسية في المملكة المتحدة 
ر د إدارة الخط ديري ) IRM( معه أمين وم ة الت ر  الخ، جمعي وطني إلدارة ) AIRMICِ)ط دى ال ، و المنت

 ) .(ALARMالخطر في القطاع العام 
 

باإلضافة لذلك استعان الفريق بوجهات نظر وأراء عدد آبير من الهيئات المهنية فيما يتعلق بإدارة الخطر 
 .وذلك خالل فترة االستشارة 

 
ا يتضمنه موضوع       يتطور مجال إدارة الخطر بشكل سريع ، وهناك الكثير من وجها     ة و الوصف لم ت النظر المختلف

اق      . إدارة الخطر ، وآيف يجب ممارسته  والغرض من إدارة الخطر       د من االتف ار للتأآ ى معي لذلك ظهرت الحاجة إل
 : على 
 المصطلحات المرتبطة بالكلمات المستخدمة   •
 الخطوات التي يجب من خاللها القيام بإدارة الخطر  •
 دارة الخطر الهيكل التنظيمي إل •
 أهداف إدارة الخطر  •

 ) .حد فوقي وحد سفلي(ومن المهم أن يؤآد المعيار علي أن للخطر حدين 
 

شطة  ضًا لكل األن ا أي ط ، ولكنه ة فق ى المؤسسات والمنظمات العام يلة محصورة عل إدارة الخطر ليست وس
د   صيرة األم ة وق ي عال    . طويل ر ف ن إدارة الخط رص م د والف ر للفوائ ب النظ صلحة  ويج أطراف الم ا ب قته

 . المختلفة المتأثرة وليس فقط في عالقتها بنشاط المؤسسة
 

ة واحدة    م   .   يوجد طرق عديدة لتحقيق أهداف إدارة الخطر ، ومن المستحيل أن نضعهم جميعا في وثيق ذلك ل ل
ا                 ادمي أو إجراءات يجب التصديق عليه ار تق اد معي ي إيج شمول مختلف األجزاء المكو   . نسعى إل ذا   وب ة له ن

ويمثل هذا المعيار التطبيق األمثل الذي يمكن .  المعيار ، ستتمكن المؤسسات من التصريح بتوافقها مع المعيار  
 .للمؤسسة القياس عليه

 
في وثيقتها ) ISO(استخدم المعيار بقدر اإلمكان المصطلحات التي وضعت بواسطة المنظمة العالمية للمعايير     

 ).ISO/ IEC( الستخدام المعاييرت أرشادا– المفردات –خطر إلدارة ال73دليل : األخيرة
 

مقـــــــدمة
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ات أو توصيات من المؤسسات             أي تعليق وا ب ؤلفين يرحب وبالنظر إلي التطور السريع في هذا المجال ، فإن الم
ار         ذا المعي دليل         . (التي استخدمت ه ذا ال وع خلف ه وان مطب ي            ) العن ار ف ًا للمعي ديالت دوري يتم عمل التع وس

 .لممارسات ضوء أفضل ا
 
 

 
 
     

 ) . ISO/ IEC Guide 73(يمكن تعريف الخطر بأنه  مزيج مرآب من احتمال تحقق الحدث ونتائجه 
 

 . تتضمن جميع المهام إمكانية لتحقق أحداث ونتائج قد تؤدى إلي تحقق فرص إيجابية أو تهديدات للنجاح 
  

ذلك يأخذ   . ها بالجوانب اإليجابية و السلبية للخطر ويتم اإلشارة بازدياد إلي إدارة الخطر علي أساس ارتباط     ول
 .المعيار بعين االعتبار الخطر من حيث الجانبين السلبي و اإليجابي 

 
ز أداره                          ي ترآي ا أدى إل وفي مجال السالمة ، يالحظ عامة أنه يتم األخذ في االعتبار أن النتائج سلبية فقط ، مم

 .خطر السالمة علي منع وتخفيض الضرر 
 
 
 

      
 

وهي اإلجراءات التي تتبعها المؤسسات     . إدارة الخطر هي جزء أساسي في اإلدارة اإلستراتيجية ألي مؤسسة           
ن     شاط وم ل ن ن آ ستدامة م ا الم ق المزاي دف تحقي شطتها ، به صاحبة ألن ار الم ة األخط نظم لمواجه شكل م ب

 . محفظة آل األنشطة 
 

ذه األخطار        والترآيز األساسي إلدارة الخطر الجيدة هو        ى ومعالجة ه دفها هو أضافه     . التعرف عل ويكون ه
سلبية           . أقصي قيمة مضافة مستدامه لكل أنشطة المؤسسة         ه و ال أداره الخطر تساعد علي فهم الجوانب األيجابي

ي المؤسسة            ال                  . المحتملة لكل العوامل التي قد تؤثر عل ال النجاح وتخفض آال من احتم د من احتم فهي تزي
 . التأآد من تحقيق األهداف العامة للمؤسسة الفشل وعدم

  
ك           ق تل ة تطبي رتبط بإستراتيجية المؤسسة وآيفي أنشطة إدارة الخطر يجب أن تكون مستمرة ودائمة التطور وت

شطة المؤسسة في الماضي                   . اإلستراتيجية   ويجب أن تتعامل بطريقة منهجية مع جميع األخطار التي تحيط أن
 . ي وجه الخصوص والحاضر وفي المستقبل عل

 
ر                            ه بواسطة أآث تم إدارت امج ي ة وبرن ق سياسة فعال ويجب أن تندمج إدارة الخطر مع ثقافة المؤسسة عن طري

سئوليات داخل المؤسسة        .  خبرة   ءالمد را  ويجب ترجمة اإلستراتيجية إلي أهداف تكتيكية وعملية ، وتحديد الم
ن الت      زء م ر آج ن إدارة الخط سئول ع ف م دير وموظ ل م م  لك وظيفي لعمله ل  . وصيف ال دعيمها لتحم وبت

 .المسؤولية وتقييم األداء والمكافآت ، ستعزز فاعلية العمل بين جميع المستويات 
 

  العوامل الخارجية والداخلية 1.2

 ـطر الخــــ .1

إدارة الخـــــطر. 2
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 . يمكن أن تنتج المخاطر التي تواجه أي مؤسسة وأنشطتها من عوامل خارجية وداخلية خاصة بالمؤسسة 
       

تج             ويلخص الشكل  د تن ا توضح أن بعض األخطار ق ذه العوامل ، آم  التالي أمثلة ألهم األخطار الناتجة عن ه
ة في الرسم                    الي تظهر متداخل ا ، وبالت ة مع واع من           . من عوامل داخلية وخارجي ي أن ر إل سيمها أآث ويمكن تق

 . الخ ... األخطار مثل إستراتيجية ، مالية ، تشغيلية ، بيئية 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أمثلة العوامل المؤثرة فى األخطار الرئيسية1 .2
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
                                                                                                        

                         
  

                                        
                                

                                                                                                                                                                             
                                                                           

                                                                                                          
                                                                                                            

                                                                                                              
                                                                                                             

 خارجية عوامل

 
 
 
 
 
 

 العقود

 
 
 
 
 
 

          القوانين 

 ةأخطار إستراتيجي
 

 المنافسة 

 تحول المستهلكين

 التغيرات في الصناعة 

 طلب العمالء

 ر ماليةأخطا
 

                         معدالت الفائدة

                         أسعار الصرف 

                         اإلئتمان
 
 
 

        
 

          السيولة والتدفق النقديالبحث والتطوير                      
 رأس المال الفكري

 
 

يلــــــخاد لــــماوع 
 

 
                                                          الرقابة المحاسبية 
                                                            نظم المعلومات

 
تيار العاملين           الرأي العام                                      إخ

 العاملين                                          سلسلة التزويد
 الممتلكات

المنتجات والخدمات
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  عملية إدارة الخطر2. 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االهداف االستراتيجية للمؤسسة

    فحص الخطر     

تحليل الخطر 
 تعریف الخطر
 وصف الخطر
 تقدیر الخطر

    تقييم الخطر       

 إعداد تقاریر الخطر
 التهدیدات والفرص

القرار

مواجهة الخطر

تقاریر خطر االنحرافات المتبقية

المتابعة

   
   

ية
سم
 ر
عة
اج
مر

 

الت
عدی
 ت

 خارجية عوامل
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مة للمؤسسة ولمختلف األطراف ذات المصلحة من خالل دعم أهداف تقوم أداره الخطر بالحماية وبإضافة قي
 : المؤسسة ، عن طريق 

 تقديم إطار عمل للمؤسسة بغرض دعم تنفيذ األنشطة المستقبلية بأسلوب متناسق ومتحكم فيها  •
تطوير أساليب اتخاذ القرار والتخطيط وتحديد األولويات عن طريق اإلدراك الشامل والمنظم ألنشطة  •

 اإليجابية المتاحة للمشروعات / سسة ، والتغيرات والفرص السلبية المؤ
 التخصيص الفعال لرأس المال والموارد المتاحة للمؤسسة / المساهمة في االستخدام  •
  مجاالت النشاط غير األساسيةفيتخفيض التقلبات  •
 حماية وتطوير أصول وسمعة المؤسسة  •
 المؤسسة تطوير ودعم القوى البشرية وقاعدة معلومات  •
 تعظيم آفاءة التشغيل  •
 

 
 

 
 

أنظر  . (تحليل وتقييم الخطربأنه  جميع إجراءات    ISO / IEC Guide 73يعرف فحص  الخطر بواسطة 
 )الملحق

 
  
 
 
 
  تعریف الخطر 1.4

سوق   . يهدف تعريف الخطر إلي تحديد تعرض الشرآة لعدم التأآد      وهذا يتطلب معرفة جوهرية بالمؤسسة وال
م     التي   ذلك الفه تشارك فيه ، والبيئة القانونية واالجتماعية والسياسية والثقافية التي تتواجد ضمنها ، ويتطلب آ

تراتيجي   سة االس داف المؤس سليم اله سة      ةال اح المؤس ضمان نج ة ل ل الحيوي ك العوام شمل ذل شغيلية، وي  والت
 . والفرص والتهديدات المرتبطة بتحقيق تلك األهداف 

 
ذلك                        يجب أن تتم عمل    ة للمؤسسة وآ شطة الهام ع األن ضمان تعريف جمي ة تعريف الخطر بأسلوب منهجي ل ي

شطة   ك األن ة عن تل ار الناجم ع األخط شطة  .  تعريف جمي ك األن صاحبة لتل رات الم د التغي ذلك يجب تحدي آ
 . وتصنيفها حسب أهميتها 

 

 فحص الخطر .  3

 تحليل الخطر . 4
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 : ويمكن تصنيف أنشطة وقرارت المؤسسة بعدة طرق ، ومن ضمنها ما يلي 
ا      .  تهتم باألهداف اإلستراتيجية طويلة األجل للمؤسسة  - تراتيجيةإس دة عوامل منه أثر بع مدي  : ويمكن أن تت

رات     سمعة ، وتغي شريعية ، و ال ة والت رات القانوني سيادية ، والتغي سياسية وال اطر ال ال والمخ وافر رأس الم ت
 . البيئة الطبيعية 

واجهها المؤسسة خالل سعيها نحو تحقيق األهداف اإلستراتيجية     تهتم بنواحي النشاط اليومي التي ت  - تشغيلية
. 

وافر                - مالية ل مدي ت  تهتم باإلدارة الفعالة والرقابة علي النواحي المالية للمؤسسة وتأثير العوامل الخارجية مث
 . االئتمان ، وأسعار الصرف ، وتحرآات أسعار الفائدة ومختلف التعرضات السوقية األخرى 

ة               - معرفيةاإلدارة ال  ا من عوامل الحماي  تهتم باإلدارة الفعالة والرقابة علي مصادر المعرفة ، اإلنتاج وغيرهم
ة            . واالتصاالت   ة الفكري وقد تتضمن العوامل الخارجية االستخدام غير المسموح به أو سوء االستخدام  للملكي

ة         د تتضمن العوامل الد      . ، وانقطاع الطاقة ، والمنافسة التكنولوجي م         وق دان أه ة أو فق نظم اإلداري شل ال ة ف اخلي
 . عناصر القوي البشرية 
وانين   ع الق ق م ة       - التواف ة ، وحماي فات التجاري ة ، والمواص سالمة ، والبيئ صحة وال ل ال واحي مث تم بن  يه

 . المستهلك ، وحماية نظم المعلومات ، والتوظيف والنواحي القانونية 
 

د يكون        وعلي الرغم أنه يمكن تنفيذ أنشطة تعر       ه ق يف الخطر بواسطة مستشارين من خارج المؤسسة ، أال أن
ا                        د بينه سيق واتصال جي شطة ذات تن وافر أدوات وأن ا بالمؤسسة مع ت ذها داخلي م تنفي و ت أنظر  (أآثر فاعلية ل

 . حيث تعتبر الملكية الداخلية ألنشطة أداره الخطر ضرورية ). الملحق
 

  وصف الخطر 2.4
ويمكن  . عرض األخطار التي تم تعريفها بأسلوب منهجي ، مثال ، باستخدام جدول               يهدف وصف الخطر إلى     

ة وصف وفحص األخطار                    سهيل عملي واستخدام أسلوب مصمم      . استخدام جدول منفصل لوصف الخطر لت
ي    . بطريقة جيدة ضروري للتأآد من إجراءات تعريف ،ووصف وفحص األخطار بطريقة شاملة              وأذا أخذنا ف

سية                 الحسبان نتائ  ة لألخطار الرئي ج واحتماالت آل خطر متضمنها الجدول ، يصبح من الممكن إعطاء األولوي
ويمكن تصنيف األخطار التي تم تعريفها والمصاحبة لألنشطة . والتي تحتاج إلي التحليل بطريقة أآثر تفصيال      
دمج أداره الخطر ضمن       ومن الضروري    . تكتيكية وتشغيلية   / والتخاذ القرارات إلي إستراتيجية ، ومشروع       

 .مرحلة التصور للمشروعات وخالل مراحل تنفيذ مشروع معين
 
 
 
 
 
 
 
   جدول وصف الخطر                                      1.2.4 

                                       
   أسم الخطر -1
 دها وعدم استقالليتها الوصف غير الكمي لألحداث ، وحجمها ، ونوعها، وعد  مجال الخطر-2
 مثال إستراتيجي ، تشغيلي ، مالي ، معرفي أو قانوني   طبيعة الخطر-3
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 أصحاب المصلحة وتوقعاتهم   أصحاب المصلحة-4
 األهمية واالحتمال   التقدير الكمي للخطر -5
 توقعات الخسارة والتأثير المالي للخطر  الميل للخطر/  التحمل-6

 رالقيمة المعرضة للخط
 العوائد المتوقعة / احتمال وحجم الخسائر 

 الهدف من التحكم في الخطر ومستوي األداء المرغوب 
 أساليب معالجة والتحكم في -7

 الخطر  
 الوسائل األولية التي يتم بواسطتها أداره الخطر حاليا  

 مستويات الثقة في أساليب التحكم المطبقة 
 تعريف بروتوآول المراقبة والمراجعة 

 توصيات لتخفيض الخطر  األجراء المتوقع للتطوير-8
 تحديد اإلدارة المسئولة عن تطوير اإلستراتيجية والسياسة     تطوير االستراتيجية والسياسة-9

  
  تقدیر الخطر 3.4

 .لة يمكن تقدير الخطر بأسلوب آمي أو شبة آمي أو نوعي من حيث احتمال التحقق والنتائج المحتم
 

علي سبيل المثال ، النتائج من حيث التهديدات أو فرص النجاح قد تكون مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة 
وقد تكون االحتماالت مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة إال أنها تتطلب تعريفات  مختلفة ). 1.3.4أنظر جدول (

 ).3.3. 4  و 2.3 .4أنظر الجداول (من حيث التهديدات وفرص النجاح 
 

وستجد مختلف المؤسسات توافر أساليب القياس المختلفة للنتائج واالحتمال .  وتم إعطاء أمثلة في الجداول 
 .المالئمة الحتياجاتها 

علي سبيل المثال ، العديد من المؤسسات تجد أن تقييم النتائج و االحتماالت آمستوى مرتفع أو متوسط أو 
  .3×3تمثيلها آمصفوفة منخفض آافي تماما الحتياجاتها ، ويمكن 

 .  يعطيهم أفضل تقييم 5×5بينما قد تجد مؤسسات أخري أن تقييم النتائج واالحتماالت باستخدام مصفوفة 
 

  التهدیدات والفرص معا- النتائـج1 .3 .4جدول 
 التأثير المالي على المنظمة قد يتعدي مبلغ معين

 سة ونشاطاتها التشغيليةالتأثير البالغ على إستراتيجية المؤس
 مرتفعــــة

 القلق البالغ ألصحاب المصلحة
 التأثير المالي على المؤسسة يتوقع أن يقع في مدي مبالغ معينة
 التأثير المعتدل على إستراتيجية المؤسسة ونشاطاتها التشغيلية

 متوسطـــة

 القلق المعتدل ألصحاب المصلحة
 قع أن يقل عن مبلغ معينالتأثير المالي على المؤسسة يتو

 التأثير المنخفض على إستراتيجية المؤسسة والنشاطات التشغيلية
 منخفضـــة

 القلق المنخفض ألصحاب المصلحة
 

 التهدیدات-احتماالت الحدوث 2 .3 .4جدول 
 المؤشرات الوصف التقدير
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مرتفعة 
 )محتمل(

متوقع الحدوث آل سنة أو أن فرصة 
 % .25حدوثه أآثر من 

 10(ا عدة مرات خالل فترة معينة توقع حدوثه
 ).سنوات مثال

 .تحققت حديثا 
متوسطة 

 )ممكن(
 سنوات 10متوقع الحدوث خالل فترة 
 % .25أو أن فرصة حدوثه أقل من 

 10(قد تحدث أآثر من مرة خالل فترة معينة 
 ).سنوات مثًال

 .قد يصعب التحكم فيها بسبب تأثيرات خارجية
 ل؟  هل يوجد خبرة لحدوثها من قب

 منخفضة
 )بعيد (

 10من غير المتوقع حدوثه خالل فترة 
سنوات أو أن فرصة حدوثه أقل من 

2. % 

 .لم تحدث من قبل 
 .ليس محتمل حدوثها

 
 

  الفرص- احتماالت الحدوث3 .3 .4جدول 
 المؤشرات الوصف التقدير

مرتفعه 
 )محتمل(

النتيجة المفضلة قد تتحقق في سنة أو أن 
 % .75ر من فرصة حدوثها أآث

فرصه واضحة يمكن االعتماد عليها مع التأآد المعقول 
لتحققها في المدى القصير معتمدا علي ممارسات اإلدارة 

 .الحالية 
متوسطة  

 )ممكن(
توقعات معقولة للنتائج المرغوبة التي قد 

% 25تتحقق في سنة مع فرصة حدوث بين 
 % .75و 

 .رة فرص يمكن تحقيقها ولكنها تتطلب إدارة حذ
 .الفرص التي تظهر مع الخطة أو خارجها 

 منخفض 
 )بعيد(

احتمال وجود بعض الفرص لنتائج مرغوبة 
في المدى المتوسط أو أن فرصة حدوثها أقل 

 % .25من 

الفرص الممكنة التي لم يتم بحثها بعد من قبل اإلدارة 
 .بشكل آامل

الفرص التي قد يكون احتمال نجاحها منخفض اعتمادا 
 .رد اإلدارة المستخدمة حاليًا على مو

 
 
 

  طرق وتقنيات تحليل الخطر 4.4
ار    ل األخط ات لتحلي ن التقني دد م تخدام ع ن اس ي  . يمك ادرة عل دات أو ق رص أو للتهدي ضها مخصص للف بع

 ) .أنظر الملحق علي سبيل المثال . (التعامل مع آليهما 
 

  خصائص الخطر 5.4
ل ال       ة تحلي ائج عملي دورها تصنيف          يمكن استخدام نت ي ستعطي ب داد وصف لخصائص الخطر والت خطر ألع

ا                 وسيؤدي  . حسب األهمية النسبية لكل خطر آما ستوفر أداة لترتيب مجهودات معالجة الخطر حسب أولوياته
 . ذلك إلي ترتيب آل خطر تم تعريفه بحيث يعطي صورة ألهميته النسبية 

 
ة           ويسمح هذا األسلوب برسم الخطر علي منطقة النش        اط التي تتأثر به ، وآذلك وصف إجراءات التحكم المطبق

 . ، وتحديد المجاالت التي قد يحتاج فيها زيادة استثمارات التحكم في الخطر أو تخفيضها أو أعاده توزيعها 
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تعريف المسئولية يساعد علي التعرف علي ملكية الخطر ، وتحديد أفضل الموارد اإلدارية الواجب 
 .تخصيصها 

  
 

 
 

ار      دير األخط ين تق ة ب راء مقارن ضروري إج ن ال ه م ر ، فإن ل الخط ة تحلي ن عملي اء م تم االنته دما ي عن
دادها بواسطة المؤسسة            م أع ي ت اليف ذات       . ومقاييس الخطر الت د والتك د يتضمن العوائ اس الخطر ق مقي

تمامات أصحاب المصلحة    العالقة ، والمتطلبات القانونية والعوامل االجتماعية واألقتصاديه والبيئية ، واه         
ان                     .  الخ  ...  ا إذا آ ة للمؤسسة ،وفيم اه األخطار ذات األهمي رارات تج لذلك يستخدم تقييم الخطر التخاذ ق

 .الخطر يجب قبوله أو معالجته 
 
 
 
 

  إعداد التقریر الداخلي 1.6
 . تحتاج مستويات مختلفة داخل المؤسسة إلي معلومات متنوعة عن عملية إدارة الخطر 

       
 : یجب علي مجلس اإلدارة 

 المعرفة بأهم األخطار التي تواجه المؤسسة  •
 المعرفة بالتأثيرات المحتملة علي حملة األسهم عند تحقق انحرافات عن المدى المتوقع لألداء •
 توفير مستويات مناسبة من الوعي داخل المؤسسة  •
 معرفة آيفية قيام المؤسسة بإدارة األزمات  •
 قة أصحاب المصلحة في المؤسسة أدراك أهمية ث •
 معرفة آيفية أداره االتصاالت مع مجتمع االستثمار آلما أمكن ذلك  •
 التأآد من تطبيق أنشطة أداره الخطر بفاعلية  •
  بحيث تغطي فلسفة أداره الخطر ومسئوليتها ةإصدار سياسة أداره خطر واضح •

 :  یجب علي وحدات العمل 
درج  • ي تن ار الت ي األخط اطق  التعرف عل ي من ة عل ا المحتمل سئولياتهم وتأثيراته ة م ضمن منطق

 أخري ، وتأثير المناطق األخرى علي وحدة العمل 
دم                        • ة مدي التق ة ، ومراقب سية والمالي شطة الرئي ة األن م بمراقب أعداد مؤشرات األداء التي تسمح له

 ) ازناتمثل التنبؤات والمو(تجاه األهداف والتعرف علي التطورات التي تتطلب التدخل 
اذ      • سماح باتخ ة لل ة منتظم ؤات بطريق ات والتنب ي الموازن ات ف ن االنحراف غ ع م للتبلي صميم نظ ت

 . القرارات المناسبة 
تحكم      • راءات ال ي إج شل ف دة أو ف ار جدي ن أي أخط ا ع ي اإلدارة العلي سريع إل نظم وال غ الم التبلي

 . المطبقة 
 : یجب علي األفراد 

 . لفردية أدراك مسئولياتهم عن األخطار ا •
 أدراك آيفية المساهمة في التطوير المستمر ألدوات أداره الخطر  •

 تقييم الخطر . 5

 إعداد تقاریر الخطر واالتصاالت . 6
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 أدراك أن أداره الخطر والوعي بالخطر هما الجزء األساسي في ثقافة المؤسسة  •
 التبليغ المنظم والسريع لألدارة العليا عن األخطار الجديدة أو فشل أجراءات التحكم المطبقة  •

 
  التقریر الخارجي 2.6
 الشرآة إلي تقديم تقرير إلي أصحاب المصلحة بشكل منتظم موضحا سياسات إدارة الخطر ومدي تحتاج

 .الفاعلية في تحقيق أهدافها
 يتطلع أصحاب المصلحة بصفة متزايدة إلي المؤسسة لتقديم الدليل علي فاعلية أداره األداء غير المالي 

ممارسات التوظيف ، والصحة والسالمة المؤسسة في مجاالت مثل شئون المجتمع ،وحقوق األنسان و
 .           والبيئة 

                  
 : تتطلب السيادة المؤسسية الجيدة أن تتبنى الشرآات أسلوب منهجي في إدارة الخطر بحيث

 يحمي مصالح مختلف أطراف المصلحة في الشرآة   •
ستراتيجية وبناء القيم ومراقبة أداء يتأآد من قيام مجلس اإلدارة بتنفيذ واجباته الخاصة بإدارة اإل •

 المؤسسة  
 يتأآد من تطبيق وسائل الرقابة اإلدارية وأدائها بشكل آافي  •

 
 . ويجب أن تكون إجراءات أعداد تقارير الخطر واضحة ومتوفرة لدي أصحاب المصلحة في المؤسسة 

 
 : يجب علي التقارير الرسمية أن تتناول 

 ليات اإلدارية ألدارة الخطر أساليب الرقابة ، خاصة المسئو •
 اإلجراءات المستخدمة في تعريف األخطار وآيفية التعامل معها بواسطة نظم أداره الخطر •
 تطبيق نظم الرقابة األولية بغرض أداره األخطار الهامة   •
 تطبيق نظم المتابعة والمراجعة  •

 
لنظام نفسه ، وآذلك تحديد آما يجب تسجيل أي نقص آبير غير مغطي من قبل النظام أو أي نقص في ا

 .الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل للتعامل مع هذا النقص 
  
 
 
 

         
ر في الخطر                     ق إجراءات بغرض التغيي ار وتطبي وتتضمن معالجة    .  تعتبر معالجة الخطر بمثابة عملية اختي

ي ،            / الخطر، آأحد أهم عناصرها ، التخفيض          ر إل د أآث تحكم في الخطر ،وتمت ال ، تجنب          ال ى سبيل المث  عل
 . الخ ...الخطر ، وتمويل الخطر 

 
ات           : مالحظة   اره آلي أمين    (طبقا لهذا المعيار ، یشار إلي تمویل الخطر باعتب رامج الت ل ب ائج   ) مث ل النت تموی

ة       . المالية للخطر    ات المخصصة لمواجهة تكلف وبصفة عامة ال یعتبر تمویل الخطر بمثابة أرصدة االحتياطي
  ) 17 أنظر صفحة  ISO / IEC Guide73طبقا لتعریف( أنشطة معالجة الخطر تنفيذ

 
 : يجب أن يقدم أي نظام لمعالجة الخطر ، آحد أدني ما يلي 

 معالجة الخطر .   7
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 التشغيل الفعال والكفء للمؤسسة  •
 الرقابة الداخلية الفعالة  •
 .أتباع القوانين والتشريعات •

 
ق تعريف األخطار              تقدم عملية تحليل الخطر المساعدة علي تحقيق فاعلية        ات المؤسسة عن طري  وآفاءة عملي

ا                . التي تتطلب اهتمام من المؤسسة       تحكم في الخطر حسب أهميته وستحتاج المؤسسة إلي ترتيب إجراءات ال
 . من حيث المزايا المتوقعة للمؤسسة 

  
تحكم   تعرف فعالية التحكم في الخطر داخليا بأنها درجة التخلص من الخطر أو تخفيضة باستخدام          إجراءات ال

 .المقترحة 
  

ا        ة بالمزاي راءات بالمقارن ك اإلج ق تل ة تطبي ر بتكلف ي الخط تحكم ف راءات ال ة إج ة تكلف ة فعالي رتبط عملي وت
 . المتوقعة من تخفيض الخطر 

 
راء      اذ أي أج دم اتخ ة ع ي حال ع ف صادي المتوق أثير االقت ث الت ن حي ها م ي قياس تحكم إل راءات ال اج إج وتحت

ا هو                       بالمقارنة ب  ر مم ر تفصيال وافتراضات أآث ي معلومات أآث اج إل تكلفة اإلجراءات المقترحة ، وآذلك تحت
 .متوفر حاليا 

 
ويجب حسابها بدقة معقولة ألنها ستصبح األساس الذي ستقاس علي أساسه            . يجب أوال تحديد تكاليف التطبيق      

ة عدم              . فعالية التكاليف    ة في حال ة المتوقع دير التكلف ائج يمكن              آما يجب تق ة النت م بمقارن اذ أي أجراء ، ث  اتخ
 .  لإلدارة أن تقرر تطبيق أو عدم تطبيق إجراءات التحكم في الخطر 

 
اري             يس اختي شريعات ل وانين والت ع الق ة وأن                . التوافق م وانين المطبق تفهم الق ي المؤسسة أن ت حيث يجب عل

يانا بعض المرونة في حالة أن تكلفة تخفيض خطر          ويوجد أح . تطبق نظام للرقابة لتحقيق التوافق مع القوانين        
 . ما ال تتناسب مع ذلك الخطر 

 
امين                  ك    . إحدى وسائل الحصول علي حماية مالية ضد تأثير األخطار عن طريق تمويل الخطر هي الت ع ذل وم

الي                     ال التك ي سبيل المث امين ، عل ة للت ر قابل ف يجب مالحظة أن بعض الخسائر أو بعض عناصر الخسارة غي
سية الموظف            ةغير القابلة للتأمين المصاحبة للحوادث الصحي       والسالمة والبيئية ، والتي قد تتضمن أضرار لنف

 . ولسمعة المؤسسة 
 
 

 
 
 

ي األخطار وفحصها                    ال عل تتطلب إدارة الخطر الفعالة نظام لتقديم التقارير والمراجعة للتأآد من التعرف الفع
ستويات         . الئمة قد تم اتخاذها     وأن إجراءات التحكم في الخطر الم      سياسة وم ة لل ويجب أجراء المراجعة الدوري

وير        رص التط د ف ايير األداء لتحدي ة مع وانين ، ومراجع ع الق ق م سات ذات   . التواف ذآر أن المؤس ب ت ويج
ة         . ديناميكية وتعمل في بيئة ديناميكية ومتغيرة   ي البيئ ي المؤسسات وعل رات ف ي التغي لذلك يجب التعرف عل

 . لتي تعمل فيها وأنه تم عمل التعديالت المالئمة للنظم ا

 مراقبة ومراجعة عمليات إدارة الخطر .  8
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د                       شطة المؤسسة ، وأن اإلجراءات ق ي أن يجب أن تتأآد عملية الرقابة من تطبيق إجراءات التحكم المناسبة عل

 . تم فهمها وأتباعها 
 

 . م التغيرات في المؤسسة والبيئة التي تعمل ضمنها يجب أدارتها وعمل التغيرات الالزمة للنظ
 

 : يجب علي أي عمليات للرقابة والمراجعة أن تحدد فيما إذا آانت 
 اإلجراءات المتبعة قد أعطت النتائج المخطط لها  •
 اإلجراءات المتبعة والمعلومات التي تم جمعها بغرض فحص األخطار آانت مالئمة   •
دروس المس                 • د ال رارات أفضل وتحدي تفادة لفحص   التطوير المعرفي قد ساعد علي الوصول إلي ق

 .وإدارة األخطار مستقبال 
 
 
 
 
 

 
  سياسة إدارة الخطر 1.9

ي                  ا ف ذلك منهجه ر وآ اه الخط ا تج ا وميوله ضع منهجه سة أن ت ر بالمؤس ة إدارة الخط ي سياس ب عل يج
ر   ي إدارة الخط سة                . ف ل المؤس ر داخ اه إدارة الخط سئوليات تج د الم ر تحدي ة الخط ي سياس ب عل ا يج         آم

 .         آلها
       

ال                         ان سياسة المؤسسة مث ا يخص بي باإلضافة لما سبق ، يجب أن تشير المؤسسة إلي أي متطلبات قانونية فيم
 . الصحة والسالمة 

     
ة         ي المراحل المختلف تخدامها ف تم اس ات ي ات إدارة الخطر مجموعة مندمجة من األدوات والتقني رتبط بعملي ت

 : وللعمل بشكل فعال ، تتطلب عملية إدارة الخطر . للنشاط 
  المؤسسة ءالتزام الرئيس التنفيذي ومد را •
 توزيع المسؤوليات داخل المؤسسة  •
 . تخصيص الموارد المالئمة لتدريب وتطوير الوعي بالخطر من قبل أصحاب المصلحة  •

 
 
 

    دور مجلس اإلدارة 2.9
ديد األتجاة اإلستراتيجي للمؤسسة ، وخلق بيئة وهياآل أداره الخطر           يقع علي عاتق مجلس اإلدارة مسئولية تح      

 .  لتعمل بصورة فعالة
د را   ن الم ة م ن خالل مجموع بق م ا س تم م ن أن ي ة أو أي  ءويمك ة المراجع ة ، أو لجن ر تنفيذي ة غي  ، أو لجن

 . ر وظيفة تتالءم مع أسلوب المؤسسة في العمل وتكون قادرة علي العمل آراعي ألدارة الخط
 

 : يجب ،  آحد أدني ، أن يأخذ مجلس اإلدارة  في الحسبان عند تقييم نظام الرقابة الداخلية ، ما يلي 

 هيكل وتنظيم إدارة الخطر .  9
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 طبيعة ومدي حجم األخطار المقبولة التي تستطيع الشرآة تحملها ضمن نشاطها الخاص  •
 احتمالية تحقق تلك األخطار  •
 آيفية إدارة األخطار غير المقبولة  •
 فيض احتمال تحقق الخطر وتأثيرة علي النشاط قدرة الشرآة علي تخ •
 تكاليف وعوائد الخطر وأنشطة التحكم في الخطر المطبقة •
 فاعلية عمليات إدارة الخطر  •
 . اآلثار الضمنية لقرارات مجلس اإلدارة على الخطر •

 
 :   دور وحدات العمل 3 .9

 : وتتضمن ما يلي 
 ر علي أساس يومي تتحمل وحدات العمل المسئولية األولي في أداره الخط •
شرآة                      • ا يجب تحقيق أهداف ال تعتبر وحدات العمل مسئولة عن نشر الوعي بالخطر داخل نشاطهم ، آم

 . من خالل نشاطهم 
ي الحسبان مجاالت                      • ك لألخذ ف إلدارة وذل ة ل يجب أن تصبح أداره الخطر موضوع لالجتماعات الدوري

 . ر فعال التعرض للخطر ووضع أولويات العمل في ضوء تحليل للخط
ى              • ة للمشروعات وحت ة الذهني د أداره وحدة العمل من شمول إدارة الخطر ضمن المرحل يجب أن تتأآ

 . انتهاء المشروع 
 

  أداره الخطر ة  دور وظيف4 .9
اعتمادا علي حجم المؤسسة ، قد يتحمل وظيفة أداره الخطر   من مدير للخطر يعمل جزء من الوقت إلي قسم 

 : ويجب أن تتضمن وظيفة إدارة الخطر ما يلي .  الوقت ألداره الخطر يعمل طول
 وضع سياسة وأستراتيجية إدارة الخطر  •
 التعاون علي المستوي االستراتيجي والتشغيلي فيما يخص إدارة الخطر  •
 بناء الوعي الثقافي للخطر داخل المؤسسة ويشمل التعليم المالئم   •
 أعداد سياسة وهيكل للخطر داخليا لوحدات العمل  •
 تصميم ومراجعة عمليات إدارة الخطر  •
 التنسيق بين أنشطة مختلف الوظائف التي تقدم النصيحة فيما يخص نواحي أداره الخطر داخل المؤسسة  •
 تطوير عمليات مواجهة الخطر والتي تتضمن برامج الطوارئ واستمرارية النشاط  •
 حة أعداد التقارير عن الخطر وتقديمها لمجلس اإلدارة وأصحاب المصل •

 
   دور المراجع الداخلي 5 .9

داخلي آل أو بعض             . قد يختلف دور المراجع الداخلي من مؤسسة ألخري          وعمليا قد يتضمن دور المراجع ال
 : مايلي 
ة       • طة اإلدارة ، ومراجع دها بواس م تحدي ي ت ة ، الت ار الهام ي األخط داخلي عل ع ال ل المراج ز عم ترآي

 عمليات أداره الخطر داخل المؤسسة 
 لثقة في إدارة الخطر منح ا •
 تقديم الدعم الفعال والمشارآة في عمليات إدارة الخطر  •
 تسهيل أنشطة تحديد وفحص األخطار وتعليم العاملين  بأداره الخطر والمراجعة الداخلية  •
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 .  الخ ... تنسيق عملية إعداد تقرير الخطر المقدم لمجلس اإلدارة ولجنة المتابعة الداخلية  •
 

د من عدم اإلخالل                         بغرض تحديد الد   ة التأآ ة الداخلي ي المراجع ة ، يجب عل ة لمؤسسة معين ر مالءم ور األآث
 . بالمتطلبات المهنية الخاصة بتحقيق االستقاللية والموضوعية 

 
   الموارد والتطبيق 6 .9

ي آل مستوي إداري داخل        ةيجب توفير الموارد الضروري    ك عل  لتطبيق سياسة إدارة الخطر بالمؤسسة ، وذل
 . وحدة عمل آل 

           
ي              شارآين ف وح أدوار الم ف بوض ب تعري سة ، يج رى بالمؤس شغيل األخ ائف الت ي وظ افة إل باإلض

تراتيجية  سيق أداره الخطر / إس ة . تن ة ومتابع ي مراجع شارآين ف ضا للم وب أي ذا التعريف الواضح مطل وه
 .إجراءات التحكم وتسهيل عمليات إدارة الخطر 

 
ب أن ي  ة     يج تراتيجية و الموازن ات اإلس ق العملي ن طري سة ع ل المؤس ر داخ شطة أداره الخط ج أن .         تم دم

 .خدمة / ويجب إلقاء الضوء عليها ضمن عمليات التدريب والتطوير و اإلنتاج مثال مشاريع تطوير سلعة 
 

 
 
 
 

  أمثلة –تقنيات تعریف الخطر    
 العصف الذهني  
 استمارات االستقصاء  
سات اقتصادية تبحث في عمليات النشاط وتصف العوامل الداخلية والخارجية التي يمكن أن درا 

 . تؤثر علي تلك األنشطة 
 . تحديد مستوي المنافسة  
 . تحليل السيناريو  
 ورش عمل فحص الخطر  
 التحقيق في الحوادث  
 الفحص والمراجعة  
 HAZOP)  دراسة العمليات ومخاطر العمل( 

 
  أمثلة –تحليل الخطر أساليب وتقنيات 

     الفرص  
 استطالع السوق  
 التوقعات  
 اختبار السوق  
 البحث والتطوير  
 تحليل التأثير علي النشاط  

         الفرص والتهدیدات معا 
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 تصميم نموذج األعتمادية  
 )القوة والضعف والفرص والتهديدات  (SWOTتحليل  
 تحليل شجرة األحداث  
   تخطيط استمرارية األعمال 
 BPESTاألعمال والعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية( تحليل ( 
 تصميم نموذج االختيار الحقيقي  
 اتخاذ القرار في ظروف الخطر وعدم التأآد  
 االستدالل اإلحصائي  
 مقاييس النزعة المرآزية والتشتت  
 PESTLE) والفنية والقانونية والبيئيةتحليل العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية( 

        التهدیدات 
 تحليل التهديدات 
 .تحليل شجرة الخطأ 
 FMEA) تحليل أسباب الفشل والتأثير( 
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