
 

 

  

كة  إدارة مخاطر الشر



  

 

كة 2| صفحة   إدارة مخاطر الشر

 
 

  



  

 

كة 3| صفحة   إدارة مخاطر الشر

 الغرض : القسم األول

ونيات المتقدمة فيما  كة اإللكتر يخص مبادئ إدارة مخاطر الغرض من هذه السياسة هو تقديم ملخص لجميع أصحاب المصلحة لدى شر

كة وإطار عملها وعمليتها   . الشر

 

  
 
 األهداف: القسم الثان

  كة وإطار عملها وعمليتها ح مبادئ إدارة مخاطر الشر  . شر

 كة ي إدارة مخاطر الشر
 
ح أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة ف  . شر

  كة وأقسامها ح كيفية تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بأهداف الشر  . وكيفية إدارتها ومعالجتها واإلبالغ عنها شر

 

 التعريفات : القسم الثالث

AEC -  ونيات المتقدمة كة اإللكتر  شر

CG&IA -  كات والتدقيق الداخلي  حوكمة الشر

CG - كات  حوكمة الشر

ExCom - لجنة اإلدارة التنفيذية 

ERM -  ي تندرج تحت قسم
كة، وهي واحدة من الوظائف التر كات الذي يؤدي مهمة اإلدارة الكاملة ألنشطة إدارة مخاطر الشر حوكمة الشر

ونيات المتقدمة كة اإللكتر ي شر
كة ف   إدارة مخاطر الشر

ا لمعيار  -المخاطر 
ً
ي يسىم تهديد "تأثتر عدم التيقن عل األهداف"تعتتر المخاطر  _ 2018: 31000آيزو وفق  سلتر

، وتستخدم عادة بمعت 

 . أثرها يمكن أن يكون إيجابًيا مثل الفرصةلكن 

 

 المبادئ: القسم الرابع

كة بناًء عل المبادئ التالية  : ُوضعت سياسة إدارة مخاطر الشر

 

كة وأقسامها، وهذا من شأنه أن يوفر رؤية واضحة  : التكامل -1 اتيجية للشر تتكامل تقييمات مخاطر السياسة مع األهداف االستر

اتيجيةللمخاطر المحتملة  كة من مستويات تشغيلية واستر ا إلدارة المخاطر المرتبطة بأهداف الشر
ً
 . والتحضتر مسبق

م ومتوافق مع معيار  : التنظيم والشمول -2
ّ
كة عل نهج منظ ، وهي عملية 2018: 31000آيزو تقوم عملية إدارة مخاطر الشر

كة  ي ذلك التهديدات والفرص، وتعمل تقييماتها عل تقييم فعالية الضوابط الحالية للشر
شاملة تغطي كافة أنواع المخاطر بما ف 

كة  عل الشر
ً
ا محتمال

ً
 . بحيث تسد أي ثغرة تشكل تهديد

ا  : التخصيص -3
ً
كة وتتناسب مع احتياجاتها، وتقّيم أيض كة مخصصة لتتوافق مع أهداف الشر نجعل عملية إدارة مخاطر الشر

ونيات المتقدمة من نواحي داخلية وخارجية كة اإللكتر  . المخاطر المرتبطة بأهداف شر

كة عل منهج التضمير  لتحقق انضماًما مناس : التضمي    -4 ي وقت مناسب ألصحاب المصلحة تقوم عملية إدارة مخاطر الشر
ًبا وف 

كة بحيث يتم جمع معرفتهم وآرائهم لتنعكس عل عملية إدارة المخاطر  ي الشر
 . الرئيسير  ف 

https://portal.aecl.com/Departments/QIA/TQM/Standards%20Tracking%20Index/Standards%20Repository/ISO%20Standards/ISO%2031000%202009%20E.pdf
https://portal.aecl.com/Departments/QIA/TQM/Standards%20Tracking%20Index/Standards%20Repository/ISO%20Standards/ISO%2031000%202009%20E.pdf


  

 

كة 4| صفحة   إدارة مخاطر الشر

تراجع األقسام والوحدات المعنية مخرجات تقييم المخاطر كل رب  ع سنة لتضمن أن سجالت المخاطر تشمل  : الديناميكية -5

 . ستجابة لها بطريقة مناسبة ووقت مناسبجميع المخاطر الناشئة المحتملة، وذلك لال 

اء المتخصصير   : توفي  أفضل المعلومات -6 يتم جمع مدخالت تقييم المخاطر من أصحاب المناصب العليا الذين يمثلون الختر

ي معلومات أكتر دقة وموثوقية
 . ذوي الصلة بطبيعة المخاطر، وذلك لضمان تلقر

ي -7   والبشر
 
ي كامل أنشطة تقييم المخاطر لضمان تحقيق مستوى عاٍل من الفهم ازدادت ثقافة إدارة : العامل الثقاف

 
المخاطر ف

كة  . بير  جميع أصحاب المصلحة المرتبطير  بإدارة مخاطر الشر

ي التحسن من خالل التعلم من التقييمات الماضية والمالحظات  : التحسي   المستمر  -8
 
كة ف تستمر عملية إدارة مخاطر الشر

ي 
 
المستلمة من كافة أصحاب المصلحة بحيث تقدم تقييمات المخاطر ذات القيمة اإلضافية العالية إىل أصحاب المصلحة ف

كة  . الشر

 

   إطار العمل: القسم الخامس

ي عل العنارص التاليةإطار عمل إدارة مخاطر 
كة مبت   : الشر

ام -1 ونيات المتقدمة،  : القيادة وااللي   كة اإللكتر ي شر
كة ف  ف عل تنفيذ عملية إدارة مخاطر الشر ي تشر

لجنة التدقيق هي الجهة التر

ي تنفيذها من خالل توفتر الموا
وريةكما يوفر الرئيس التنفيذي ولجنة اإلدارة التنفيذية الدعم المطلوب لضمان النجاح ف   . رد الض 

كة وأقسامها، ويتوىل جميع الموظفير  مسؤولية  : التكامل -2 اتيجية للشر كة تماًما مع األهداف االستر تتكامل عملية إدارة مخاطر الشر

 . تحديد وإدارة مخاطرهم الخاصة

كة لتكون بمثابة تقييم لمخاطر األهداف، ويغطي جميع األجزاء ا: التصميم -3 ي قد تؤثر عل ُصممت عملية إدارة مخاطر الشر
لتر

كة ي الشر
ي احتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة ف  كة من نواحي داخلية وخارجية، وهي مصممة كذلك لتلتر  . أهداف الشر

 عن مبادئ إدارة المخاطر بير  أصحاب المصلحة الرئيسير  : التنفيذ  -4
ً
كة لتقدم فهًما متكامًل اتيجية إدارة مخاطر الشر وضعت استر

كة بدًءا من المست ي الشر
 إىل مستوى رؤساء األقسامف 

ً
ويتم حالًيا تقديم برامج التوعية بالمخاطر ضمن عملية . وى التنفيذي نزوال

كة ي الشر
ي جميع القرارات الحاسمة ف 

 . تقييم المخاطر، والهدف من ذلك هو تضمير  تقييمات المخاطر ف 

 

كة وتوقعات أصحاب المصلحة يتم تقييم عملية إدارة المخاطر وإطار عملها باستمرار عل ضوء اح : التقييم -5 تياجات الشر

كة  كة تحقيق أهداف الشر ومعايتر إدارة المخاطر، والهدف من هذا التقييم هو ضمان أن تدعم نتائج سياسة إدارة مخاطر الشر

 . عل المدى البعيد والقريب

ة ولتوفتر نتائج تتم مراجعة وتقييم عملية إدارة المخاطر وإطار عملها باستمرار لضمان تنفيذ الم : التحسي    -6 مارسات األختر

 . لتقييمات المخاطر ذات قيمة إضافية عالية

 

 العملية: سالقسم الساد

 التواصل واالستشارة -1

  ،كة عن تقدمات ونتائج تقييمات المخاطر إىل أصحاب المصلحة مثل لجنة اإلدارة التنفيذية غ وظيفة إدارة مخاطر الشر
ّ
تبل

كة ولجنة التدقيق، والرئيس التنفيذي، ي الشر
ي هذه البالغات وترفع من مستوى نضج المخاطر ف   . حيث تتر

  كة لتعزيز الفهم م برنامج التوعية بالمخاطر إىل جميع أصحاب المصلحة المرتبطير  بإدارة مخاطر الشر
ًّ
إضافة لذلك، ُيقد

 . المتناسق عن المخاطر 



  

 

كة 5| صفحة   إدارة مخاطر الشر

 تقييم المخاطر  -2

 اطر وتحليلها وتقييمها تقييم المخاطر هي العملية الكاملة من تحديد المخ . 

  ،ونيات المتقدمة كة اإللكتر ي شر
 
يتم تنفيذ تقييم المخاطر عل مستويات عدة بما يتوافق مع مستويات األهداف المختلفة ف

ي يتم فيها 
 : والتر

كات - كات بناًء عل أهداف الشر  . تقييم مخاطر الشر

 . تقييم مخاطر األقسام بناًء عل أهداف األقسام -

وعتقييم مخاطر المشر  -  . وع والمخاطر التشغيلية بناًء عل أهداف المشر

 . تقييم مخاطر العملية عل ضوء أهداف العملية -

 

a.  تحديد المخاطر 

 . الجذرية وتبعاتها المحتملة المخاطر واألسبابتغطي مرحلة تحديد  -

اء  -  . تقوم مدخالت المخاطر عل مصادر مثل البيانات القديمة والتخليل النظري ورأي الختر

كةترتبط  - اتيجية ذات الصلة بالشر  . أي من المخاطر المحددة باألهداف االستر

  

b. تحليل المخاطر 

ي العوامل التالية خالل هذه المرحلة
 : يتم النظر ف 

 . تحليل احتمالية وقوع المخاطر وتبعاته -

 . تحليل فاعلية الضوابط الحالية -

 . تحديد كيف يجب معالجة الخطر بفاعليةتستخدم مدخالت المخاطر كمخرجات خالل مرحلة تقييم المخاطر، وذلك ل -

 

c.  تقييم المخاطر 

يتم تحديد مستوى الخطر أثناء مقارنة مرحلة تحليل المخاطر بمعايتر المخاطر ذات الصلة، حيث تتكون معايتر المخاطر 

اتيجية والمالية والتشغيلية وم ونيات المتقدمة من المقاييس االستر كة اإللكتر ام وحدودها الدنيا الخاصة بشر قاييس االلتر 

ية ي حير  تبير  خريطة الشدة معلومات المخاطر وتحدد أولويات المخاطر المتعلقة بمجال. والموارد البشر
قسم معير  / ف 

ي اتخاذ القرار المتعلق باالستجابة للمخاطر 
 .  ويستخدمها المسؤولون عن المخاطر وأصحاب المصلحة المعنيير  ف 

 

 االستجابة للمخاطر  -3

كة  م شر ونيات المتقدمة بمعالجة جميع مخاطرها من خالل تقديم االستجابة المناسبة لها، وقد ال تكون المخاطر تلتر  اإللكتر

ة استقبالها تكون  ا عن فتر
ً
ة استقبال المخاطر خاضعة لالستجابة الرسمية، لكن هذه المخاطر وآثارها بعيد وآثارها ضمن فتر

 . خاضعة لالستجابة الرسمية

 

 

 



  

 

كة 6| صفحة   إدارة مخاطر الشر

 المخاطرمراقبة ومراجعة  -4

كة، وذلك  ي الشر
 
كة وصاحب المصلحة المقّيم ف يتم مراقبة المخاطر ومراجعتها باستمرار من خالل فريق إدارة مخاطر الشر

 . لضمان شيان وتحديث جميع المخاطر المسجلة

 

 تسجيل المخاطر واإلبالغ عنها -5

كة تقارير مالئمة عن المخاطر وأداء إدارة ال مخاطر حسب االقتضاء، ويشمل ذلك التقارير تقدم وظيفة إدارة مخاطر الشر

كة مثل الرؤساء التنفيذيير  ولجنة اإلدارة التنفيذية ولجنة التدقيق ي الشر
 
 . المرسلة إىل العديد من أصحاب المصلحة ف

              

 األدوار والمسؤوليات: القسم السابع

 

 لجنة التدقيق 

  ي
كة ف  اف عل أنشطة إدارة مخاطر الشر ونيات المتقدمةتوفر اإلشر كة اإللكتر  . شر

 كة  . تراقب وتتابع فعالية تنفيذ سياسة إدارة مخاطر الشر

  كة ومنهجيات تقييم المخاطر بطريقة ال تتعارض مع معيار اتيجيات إدارة مخاطر الشر ح التوصيات فيما يتعلق باستر تقتر

 2018: 31000آيزو 

 كة ي المخاطر بصورة مالئمة عند وضع أهداف الشر
 . تضمن النظر ف 

  كة عند السعي نحو تحقيق أهدافها  . تدرك أن المخاطر تواجه الشر

 ها بصورة مناسبةتضمن اإلبالغ عن معلومات المخاطر وإدارت . 

 

 اللجنة التنفيذية 

 كة كة ضمن الشر ف عل أنشطة إدارة مخاطر الشر  . تشر

  كات وإجراءات االستجابة لها  . تراجع المخاطر الحرجة للشر

 كة ي إدارة مخاطر الشر
 . تضمن تجميع المصادر المالئمة وتقديم التدريب للعديد من أصحاب المصلحة ف 

  ي
ونيات المتقدمة تعزز من ثقافة إدارة المخاطر ف  كة اإللكتر  . شر

 

كات والتدقيق الداخل    رئيس حوكمة الشر

  اتيجياتها ومنهجيات تقييم المخاطر كة واستر  . يوافق عل سياسة إدارة مخاطر الشر

 كة ي تنفيذ أنشطة إدارة مخاطر الشر
 . يضمن النجاح ف 

  ح كة ويقتر ي سياسة إدارة مخاطر الشر
 . التوصياتيراجع مخرجات تقييمات المخاطر ف 

https://portal.aecl.com/Departments/QIA/TQM/Standards%20Tracking%20Index/Standards%20Repository/ISO%20Standards/ISO%2031000%202009%20E.pdf


  

 

كة 7| صفحة   إدارة مخاطر الشر

 كات  . ينسق مع لجنة التدقيق فيما يتعلق بمخاطر الشر

  ي تحقيق أهدافها
 
ونيات المتقدمة ف كة اإللكتر ي قد تؤثر عل قدرة شر

يبلغ الرئيس التنفيذي ولجنة التدقيق عن المخاطر التر

اتيجية  . االستر

 

كات   رئيس حوكمة الشر

 اتيجياتها ومنه كة واستر  . جيات تقييم المخاطر يراجع سياسة إدارة مخاطر الشر

 كة  . يضمن تنفيذ أنشطة إدارة مخاطر الشر

 ورة ح التوصيات عند الض  كة ويقتر ي سياسة إدارة مخاطر الشر
 
 . يراجع مخرجات تقييم المخاطر ف

 كات  . ينسق مع لجنة اإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بمخاطر الشر

 ف عل توفتر ثقافة إدارة المخاطر وبرامج التدريب بير  جمي ونيات المتقدمة يشر كة اإللكتر ي شر
ع أصحاب المصلحة ف 

ام بالسياسة  . لتمكينهم من االلتر 

  كات وعن تقدم أنشطة إدارة مخاطر غ لجنة اإلدارة التنفيذية ولجنة التدقيق عن حالة المخاطر ونتائج مخاطر الشر
ّ
يبل

كة  . الشر

 

كة  فريق إدارة مخاطر الشر

 اتيج كة واستر ياتها ومنهجيات تقييم المخاطر وينفذها ويحّسنها من خالل العمليات يصمم سياسة إدارة مخاطر الشر

 . والسياسات

   ينسق تقييمات المخاطر مع أصحاب المصلحة المعنيير . 

 يراجع ويتابع مع المسؤولير  عن المخاطر فيما يتعلق بسجالت المخاطر الخاصة بهم عل أساس رب  ع سنوي . 

  كات وتقدم أنشطة يجهز تقارير إىل لجنة اإلدارة التنفيذية ولجنة التدقيق فيما يخص حالة المخاطر ونتائج مخاطر الشر

كة  . إدارة مخاطر الشر

 كة  . يحفظ جميع سجالت إدارة مخاطر الشر

  ونيات كة اإللكتر ي شر
كة ف  يقدم جلسات توعوية لجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة فيما يخص عملية إدارة مخاطر الشر

 . المتقدمة

 

 رؤساء األقسام / اطر المسؤولون عن المخ

 يحددون المخاطر المحتملة المرتبطة بأهدافهم الخاصة . 

  يحللون ويقّيمون مستويات الخطر . 

  يحددون الخطط اإلجرائية لمعالجة المخاطر . 

  الخطط اإلجرائية / يحددون المتصديير  الذين سيطبقون االستجابة للمخاطر . 



  

 

كة 8| صفحة   إدارة مخاطر الشر

  اإلجرائيةيجرون مراجعة فصلية عن مخاطر األقسام وخططها . 

  كة فيما يخص حالة المخاطر ونتائج االستجابات للمخاطر  . الخطط اإلجرائية / يقدمون تقريًرا فصلًيا إىل إدارة مخاطر الشر

 المتصديون للمخاطر

  الخطط اإلجرائية حسب ما حدده المسؤولون عن المخاطر  / يضعون وينفذون االستجابة للمخاطر . 

 يحددون حالة اإلجراءات المسندة . 



 

 

 

ونيات  كة اإللكتر شر

 المتقدمة، السعودية

دول   ل ا د  ل ملك خا ل ا ر   مطا
لصناعية ا لمنطقة   ا

رياض 90916 ب. ص ل ا  ،11623 
لسعودية ا ة  ي لعرب ا لمملكة   ا

   1350 220 11 966: +هاتف

 1355 220 11 966: +فاكس

: البريد اإللكتروني

info@aecl.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@aecl.com

