
 

 



 

 

 

 تعريف تقييم املخاطر :
حدوثها   احتاملية  عىل  بناء  رئيسية  كمخاطر  املحددة  املخاطر  صنفت 

 ، حلة تقييموتأثريها. وتساعد مر 

املخاطر عىل تصنيف وتحديد أولوياتها وعىل تحديد ما إذا كان أي إجراء آخر  
 جميع املخاطر كالً عىل حده .  عىل أن يتم النظر يف ال،مطلوباً أم  

 ينبغي عىل املنظمة أن تأخذ بعني االعتبار ما ييل عند تقييم املخاطر: 

لغاية إذا كانت املنظمة معرضة لخطر يحتمل أن يكون له تأثري كبري ل -
هذه  يف  النظر  فيجب  عملياتها،  عليها    عىل  والرتكيز  املخاطر 

 وتقييمها بغض النظر عن مدى احتاملية حدوثها. 

بسبب    - التأثري  عالية  مخاطر  إىل  يتغري  أن  تأثري  أقل  ذو  لخطر  ميكن 
 يثري حدوث مخاطر أخرى.  العالقة املحتملة بني املخاطر مام قد

ه تأثري يؤدي إىل مخاطر أخرى  ميكن لخطر واحد منخفض أن يكون لدي -
 وشديد الخطورة.  بحيث التأثري الرتاكمي يصبح عالياً 

معرفة أنه يف الحاالت النادرة تحدث أحداث غري محتملة يكون أثرها   -
 تحدث أحداث محتملة إطالقا.  شديد الخطورة، ويف أوقات أخرى ال

هي   األعامل  فشل  حاالت  معظم  أن  الدراسات  من  العديد  نتيجة  أظهرت 
 لسلسلة من األحداث الصغرية 

املرتبطة والتي لها تأثري تراكمي عايل للغاية بحيث ال ميكن التعامل معها  
ركزت املنظمة فقط عىل املخاطر الكبرية،    من بدالً حدث كبري واحد . وعليه إذا

السلبية  التأثريات  ملواجهة  االستعداد  إىل  بها  األمر  ينتهي  ما    فغالبا 
 املرتاكمة ملخاطر منفصلة. 

 تتمثل األهداف الرئيسية ملرحلة تقييم املخاطر يف تحديد ما ييل: •

 ما هو اليشء الذي قد يحدث بشكل خاطئ ويشكل خطر عىل املنظمة؟ + 

 



 

 

 

 ماهي األسباب الجذرية للمخاطر؟ + 

 ما هو تأثري هذه املخاطر؟ + 

 ماهي احتاملية حدوث هذه املخاطر؟ + 

 يتم معالجة هذه املخاطر؟ كيف + 

مستعدة   • املنظمة  تكون  سوف  التي  املخاطر  حجم  فهم  يعترب 
الفهم إىل صناع لهذا  والوصول  أمر يف    لتحملها  باملنظمة  القرار 

باملخاطر   العليا  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  بإبالغ  وذلك  األهمية،  غاية 
 ار.آثارها وذلك من أجل تعزيز عملية صنع القر  الكبرية وخطط تخفيف 

 تتضمن مرحلة تقييم املخاطر الخطوات التالية:  •

 تحديد املخاطر املتبقية + 

 الرقابية  فاعلية الضوابط+ 

 املخاطر  إنشاء سجل+

 تقييم املخاطر + 

 املخاطر  تحليل+ 

 تقييم املخاطر  تخطيط عملية + 

 تخطيط عملية تقييم املخاطر •

املخاطر، من املهم أن  قبل البدء يف تصميم وتطبيق إطار العمل لتقييم  
 يتم تقييم وفهم العوامل الداخلية 

والخارجية للمنظمة، حيث أنه ميكن أن تؤثر تلك العوامل بشكل جوهري عىل  
يعني العمل. وهذا  إطار  املخاطر    تصميم  األساسية ضمن  املعايري  تحديد 

 التي يجب إدارتها. يتضمن نطاق إطار عمل تقييم املخاطر ما ييل: 

 



 

 

 

 خاطر مع العمليات الحالية( توقعات عن كيفية دمج تحليل امل. السياسة )1

  ومناذج   املصالح  أصحاب  املسؤوليات،  / األدوار)  املسؤوليات  هيكل.  ٢
 ( التقارير

 متطلبات املوارد . ۳

 . جدول تقييم املخاطر 4

ذلك   يف  مبا  العوامل  من  بعدد  املخاطر  تقييم  عمليات  دورية  ترتبط 
 املتبعة ونوع ونطاق عمليات املنهجية 

التحقق ونتائج عمليات تقييم املخاطر السابقة، ويجب أن ينظر إىل تقييم  
أو السنة  يف  مرة  األقل  عىل  ما    املخاطر  حدوث  حال  يف  أكرب  بدورية 

النشاط   وطبيعة  املستفيد  نوعية  تغري  مثل  املراجعة  هذه  يستوجب 
 من املنظمة  والخدمات املقدمة 

 تقييم املخاطرمعايري  •

 ( SWOT Analysisتحليل املخاطر )التحليل الرباعي 

الغرض من هذه املرحلة هو التأكد من أن النتائج )التأثري( واحتاملية الحدوث  
بشكل مناسب لتحديد أولوية الخطر والقرارات    أو تكرار الخطر يتم تحديدها

أسباب يف  النظر  الخطر  تحليل  ويتضمن  أفضل.  بشكل  ادر  ومص  املتخذة 
 الخطر، وعواقبه اإليجابية والسلبية، واحتاملية حدوث وتكرار تلك النتائج.

، نقاط    (Strengthالذي يشمل عىل نقاط القوة )  SWOTيتم استخدام تحليل  
( )Weaknessesالضعف  الفرص   ،)Opportunities( والتهديدات   ،  )Threats  )

تحليل التحليل عىل  ليتم    يساعد هذا  نتائجه املخاطر بدقة  استخدام  الحقاً 
 لتقييم املخاطر. 

عىل النواحي الداخلية للمنظمة والنواحي الخارجية لها.    SWOTيركز تحليل  
 ( هي عادة عوامل Weaknessesالضعف ) ( ونقاط Strengthنقاط القوة )

 



 

 

 

الفرص)    بينام  املنظمة  والتهديدات)Opportunitiesداخل   )Threats  هي  )
 عوامل خارج املنظمة. 

( : خصائص املنظمة التي متيزها عن غريها يف  Strengthنقاط القوة ) •
للربح الهادف  غري  القطاع  سمعة   نفس  ذلك:  عىل  األمثلة  ومن 

املنظمة، مهارات املوظفني بجمع التربعات، خربة املنظمة ومعرفة 
 املستفيدين بشكل عميق.   حاجيات

خصائص املنظمة التي تجعلها مبكانة   ( : Weaknessesنقاط الضعف ) •
مثيالتها يف نفس القطاع غري الهادف للربح ع  غري مميزة باملقارنة م

نقدية   ومن األمثلة عىل ذلك: قلة الخربة بتطوير املشاريع، تدفقات 
جانب  من  للقرارات  خاطئ  اتخاذ  ضعيف،  مايل  واحتياطي  ضعيفة 

 املنظمة  اإلدارة من شأنه عرقلة عمليات

باملنظمة Opportunities)الفرص   • كبري  فرق  تحدث  قد  عوامل   :)
وتحسني أهدافها  تحقيق  عىل  ومن    وتساعد  املقدمة  الخدمات 

والخربة   واملتربعني  املمولني  مع  إيجابية  عالقة  ذلك:  عىل  األمثلة 
 الخاضعة للتغيري والغري مستقرة.  يف املناطق

• ( وتThreatsالتهديدات  للمنظمة  مشاكل  تسبب  قد  عوامل  من  (:  حد 
أعاملها ومن األمثلة عىل ذلك:    قدرتها عىل تحقيق أهدافها وسري 

منظامت   من  مغرضة  معلومات  عىل  بناء  املنظمة  صورة  تشوية 
 مامثلة يف بلد تنفيذ املرشوع.  تقوم بأعامل

 تقييم احتاملية حدوث املخاطر •

الناتجة عن أي حدث غري مرغوب فيه   الخسارة  احتاملية  تقييم  يجب 
يفرتضلكل   أن  يجب  املحددة.  الضوابط   املخاطر  بأن  التقييم  عند 

تقييم  يساعد عىل  أو غري موجودة. وهذا  تعمل  ال  الحالية  الرقابية 
 )املخاطر الكامنة(.   املخاطر املتأصلة 

 



 

 

 

املخاطر املتأصلة: هي املخاطر التي من املرجح حدوثها عندما تكون 
جة عالية من الضوابط در   املعامالت معقدة أو يف الحاالت التي تتطلب 

جميع  ألن  للمنظمة  سيناريو  أسوأ  املخاطر  هذه  ومتثل  الرقابية. 
 الضوابط تكون قد فشلت.

 تقييم التأثريات املحتملة للمخاطر •

املخاطر   بعض  وصف  للمخاطر، ميكن  املحتملة  التأثريات  تقييم  عند 
املالية، يف  القيمة  حيث  البعض    بسهولة من  أنه ميكن وصف  حني 

اآلخر من حيث تأثريها الخاص عىل املنظمة . ويجب أن يفرتض أيضا عند  
التأثريات أن الضوابط الرقابية الحالية ال تعمل بشكل فعال أو    تقييم

 وقوع الخطر.  أنه ال توجد ضوابط رقابية كافية لتجنب حدوث أو

 معايري تقييم املخاطر •

املخاطر   تصنيف  يتم  املخاطر،  تحديد  يتم  خالل  عندما  من  الرئيسية 
االعتبار بعني  يأخذ  منظم  منهج  املنظمة   استخدام  تقبل  مدى 

لكل   للمخاطر  درجات  ويتم وضع   ، املخاطر(  تقبل  )مستوى  للمخاطر 
بناء عىل معايري   5إىل    1عىل مقياس من    مقياس رئييس تم تحديده 

 القياس التالية:

 . تأثري الخطر عىل املنظمة.1

 ملحدد. احتاملية حدوث الخطر ا. ۲

نوعية  أو  كمية  معايري  عىل  بناء  املخاطر  تصنيف  يتم  كام 
Qualitative or Quantitative ) 

Standards) 

 

 

 



 

 

 

 (Qualitative  Standardsمعايري التقييم النوعية )
تحليل وتقيم   أثناء  التي يجب مراعاتها  النوعية  فيام ييل معايري املخاطر 

كل   وتحديثها  النوعية  املخاطر  مراجعة معايري  يتم  أو    3املخاطر.  سنوات 
 حسب الحاجة .

 املستوى 
احتاملية  
 الحدوث 

 الوصف 

احتاملية  
 وقوع 

 )%( 

1 
من غري  
 املرجح 

  ٢4نادرة للغاية يف األشهر الـ  
 املقبلة 

 10من أقل 

 نادر ٢
من غري املحتمل أن يحدث يف 

 شهرا    ٢4غضون 
 ٢5إىل  10

 ممكن  3
إمكانية حدوث / موجود يف 

 املقبلة  ٢4األشهر الـ  
 40إىل  ٢5

 متكرر  4
املعروف أن يحدث / حدث يف 

 املقبلة  1٢األشهر الـ
 50إىل   40

 متأكد   تقريبا 5
اثني عرش   تكرار الحدوث خالل

 شهرا  القادمة 
 50أكرث من 

 

 

 

 

 



 

 

 

 طبيعة ومدى التأثر  التأُثر  املستوى 

1 
غري  

 جوهري 
 ال يوجد تأثري عىل أداء األعامل  •

 ال يوجد تأثري عىل السمعة •

 منخفض  ٢

ميكن استيعاب العواقب يف ظل ظروف   •
 التشغيل العادية 

 تأثري محتمل عىل أداء األعامل  •
 التأثري املحتمل عىل السمعة  •

 معتدل  3
 هناك بعض التأثري عىل السمعة  •

سوف يتأثر أداء األعامل وثقة الجمهور   •
 وأصحاب املصلحة 

 عايل  4

 سيتأثر أداء العمل عىل املدى القصري  •
 تتأثر السمعة عىل املدى القصري  •

سوف تتطلب األحداث واملشاكل اهتامم   •
اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة  

 باملنظمة 

5 
شديد  
 الخطورة 

 يف السمعةتدين خطري  •
 تدهور يف األمور التشغيلية  •

سوف تتطلب األحداث واملشاكل اهتامم   •
اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة  

 باملنظمة 

 

 

 

 



 

 

 (Quantitative Standardsمعايري التقييم الكمية )
أثناء تحليل وتقييم   التي يجب مراعاتها  الكمية  فيام ييل معايري املخاطر 

يتم   كل  املخاطر.  وتحديثها  الكمية  املخاطر  معايري  أو    3مراجعة  سنوات 
 حسب الحاجة.

ية 
غيل

ش
الت

 

فئات  
 املخاطر 

 التأثري/ العواقب 

ة 
ظم

ملن
ف ا

دا
أه

-
مة 

وك
لح
وا
عة 

سم
ال

 

1 ٢ 3 4 5 

 شديدة الخطورة  رئيسية  متوسطة  ثانوية  ضئيلة 

ال أثر عىل 
إمكانية تحقيق  

 األهداف
  االسرتاتيجية 
 واملؤسسية. 

 
 

التقارير  
الصحفية  

املحلية ولكن  
ليس لها تأثري  
عىل الصورة أو  

 السمعة 
 
 
 

إجراء تأديبي  
 مرجح

تأثري ضئيل  
عىل القدرة  
عىل تلبية  
األهداف 

 االسرتاتيجية 

 

التقارير  
الصحفية  

املحلية عىل  
 مدى عدة أيام 

 

قد يطلب من  
املدير 
 املغادرة

 

قد تكون 
الحكومة تتابع  

 الوضع

تأثري معتدل  
عىل القدرة  
عىل تلبية  
األهداف 

 االسرتاتيجية 

 

التقارير  
الصحفية  

اإلقليمية عىل  
 مدى عدة أيام 

 

 حذر الحكومة 

الضغط عىل  
التنفيذين  
 للمغادرة

 

  املرتتبة االّثار
 عىل الرتاخيص

 عليه  املوافق

تأثري كبري عىل  
القدرة عىل  
تلبية األهداف 
 االسرتاتيجية 

التقارير  
الدولية  
والصحفية  

السلبية البارزة  
عىل مدار عدة 

 أيام

توبيخ غري  
علني من قبل  
 السلطات 

يتم إعادة  
هيكلة كبار  
املسؤولني 

التنفيذين و/أو  
 مجالس اإلدارة 

الرتاخيص 
مهددة 
 بالتعليق 

تغطية إعالمية  
 سلبية 

 

مل يتم تحقيق  
األهداف 

 االسرتاتيجية 

تغطية إعالمية  
سلبية واسعة  
النطاق وتعطيل  
ثقة املمولني  
واملتربعني عىل  
 املدى الطويل 

إدانة دولية  
 مطولة 

توبيخ علني من  
 الحكومة 

يتم إعادة هيكلة  
مجلس اإلدارة  
والرئيس  

التنفيذي وكبار  
املسؤولني 
 التنفيذين 

فقدان الرتاخيص  
 لفرتة ممتدة 

 

 



 

 

 

 

ية 
غيل

ش
الت

 

فئات  
 املخاطر 

 

 العواقب \التأثري

1 ٢ 3 4 5 

ات
وم

عل
مل
يا ا

وج
ول
كن
ة ت
ظم

وأن
رة 
إلدا

ا
 

 رئيسية  متوسطة  ثانوية  ضئيلة 
شديدة 
 الخطورة 

 

ميكن احتواء  
 النتائج

ميكن إدارة  
الحدث تحت  
الظروف  
التشغيلية  
 العادية 

ميكن إدارة تلك  
االحداث ولكن  
تتطلب موارد  
 وجهود إضافية

ميكن تحمل  
الحدث الذي  
ميكن أن يكون  
له أثار سلبية  

 نتائج واسعة أو 

حدوث مع 
احتاملية أن  

يؤدي إىل خرق  
كاريث ألصحاب 
املصلحة  

وتفويض مجلس  
 اإلدارة

مل 
لع
ع ا
طا
نق
ا

 

ال يوجد 
 انقطاعات 

حل االنقطاعات  
 خالل اليوم 

االنقطاعات تنتج  
عن خسائر يوم  
 واحد عىل االقل 

االنقطاعات  
تنتج عن خسائر  
 تقدر بأيام

االنقطاعات  
تعيق تنفيذ  

إىل أجل  العمل 
 غري مسمى 

ئة  
لبي
ا

حة  
لص
وا

مة 
سال

وال
 

إصابة  
رضر  \طفيفة 
 بيئي 

إصابة خطرية  
 رضر بيئي\

إصابات  
 رضر بيئي\متعددة

وفاة  
رضر \شخص

 بيئي كبري 

عدة وفيات  
أرضار بيئية  \

 كبرية 

ات 
وم

عل
مل
وا
ل 
صو

األ
ة 
امي

ح
 

نقل  
معلومات  
وبيانات  
سابقة  
املتاحة  
للجهات  
 املعنية 

نقل معلومات  
وبيانات حالية  
التي من  
املمكن أن  
تكون متاحة  
للجهات  
 املعنية 

نقل معلومات  
رئيسية والتي من  
املمكن أن ال تكون  
متاحة للعام  
واحتيال مؤدي  
 لخسائر معتدله 

نقل معلومات  
حساسة 

واحتيال مؤدية  
 لخسائر مالية 

نقل معلومات  
حساسة للغاية  
واحتيال مؤدية  
ملحو صايف 

 القيمة 

نظ
مل
د ا
هو

ج
 مة

حدث ميكن  
استيعابه  
من خالل  
نشاط  
 اعتيادي

حدث ميكن  
استيعاب نتائجه  
ولكن يستدعي  
جهود املنظمة  
 لتقليل التأثري 

حدث مهم ميكن  
إدارته تحت ظروف  

 عادية

حدث مهم 
ميكن تحمله  
 بإدارة مناسبة 

كارثة من  
املحتمل أن  
تؤدي اىل  
 انهيار العمل 

 

 



 

 

 

املخاطر " أدناه طريقة تقييم املخاطر من خالل  تظهر " مصفوفة تقييم 
( هو  x( حيث )x*yزيادة وزن التأثري. تكون نتيجة تقييم املخاطر مساوية ل)

 ( هو التأثري yاالحتاملية )

تجدر اإلشارة ان تسجيل املخاطر ينطوي غالبا عىل درجة من الحكم الذايت  
لومات عن األحداث أو  وغري املوضوعي وعليه فإنه عندما تتوفر بيانات او مع 

 األمناط 

السابقة سيكون من املفيد للمنظمة إتاحة املزيد من االحكام املستندة إىل  
 األدلة 

 يف تفسري مصفوفة تقييم املخاطر أدناه رمز اللون هو كاأليت : 

 شديدة \ مخاطر عالية -أحمر -

 مخاطر كبرية - برتقايل-

 معتدلة \مخاطر متوسطة - األصفر-

 ثانوية \مخاطر منخفضة - أخض -

 يتم إعطاء األولوية لتصنيف املخاطر لكل عملية رئيسية استنادا إىل
 االحتاملية والتأثري كام هو مبني يف مصفوفة تقييم املخاطر التالية 

 التأثري 

 كاريث عايل معتدل  منخفض  غري جوهري  االحتاملية 

 عايل عايل كبري كبري متوسط تقريبا متأكد 

 عايل عايل كبري متوسط متوسط متكرر 

 عايل كبري كبري متوسط متوسط ممكن 

 كبري كبري متوسط متوسط منخفض  نادر 

 كبري كبري متوسط منخفض  منخفض  من غري املرجح 

 



 

 


