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هي إمكانية حدوث شئ خطير نتيجة عدم توقع مخرجات العملية :اِلمخاطرة

المحيط  بالعملية UNCERTAINTYالتي نقوم بتنفيذها بسبب عدم التأكد 

شدة ويرجع عدم التأكد إلى تعدد المتغيرات المدخلة للعملية و. قيد التنفيذ

. تغيرها خالل مراحل التنفيذ

غيرات وذات وقد صنف الباحثين والعلماء عملية صناعة التشييد بأنها متعددة المت

.طابع حاد التغير والتذبذب خالل مراحل تنفيذها

RISK MANAGEMENTإدارة المخــــاطــر            



مراحل إدارة المخاطر

.تحديد أي المخاطر اكثر احتماال للتأثير على المشروع ، وتوثيق خواص هذه المخاطر: تحديد المخاطر –

.تقييم المخاطر وتفاعلها مع المشروع ومخرجاته : قياس المخاطر –

.تحديد خطوات احترازيه لتجهيز االستجابة لرد هذه المخاطر : تطوير االستجابات –

.االستجابة للتغيرات في المخاطر على مدى فترة المشروع : التحكم في رد المخاطر –

هذه هي الخطوة التي تأخذ بها سجل مخاطر المشروع وتستخدمه لرصد وتتبع . مراقبة ومراجعة المخاطر-

.ومراجعة المخاطر

التحكم في
رد المخاطر

مراقبة 
ومراجعة 
المخاطر

تحديد 
المخاطر 

قياس 
المخاطر

تطوير 
االستجابة



التطور التاريخي إلدارة المخاطر

فيبولوأاألمريكيةالفضاءمركبةفيحدثالذيالحريقبعدالمخاطرلتحليلالمنظمةالدراسةبدأتوقد

ودى١٩٦٧يناير
ُ
ىعلتعتمدالحادثهذاقبلناساالفضاءوكالةكانتوقدالفضاءروادمنثالثةبحياةوأ

.فيهاوالتحكمالجودةلضمانالعمليةالمهندسينخبرة

يكونثبحيالفضاءرحالتأثناءللسالمةقياسيةمعاييرإيجادعلىتعملهيئةتشكلتم١٩٦٩أبريلوفى

أنونجد،%١عنالفضاءروادجرحأوالموتمخاطرنسبةتزيدوأال%٩٥بنسبةفيهااألمانمعامل

صفتمعاييرأنهاعلىمعهاالتعامليتموالمطلقةحقائقاألرقامهذهيعتبرونالمخاطرمعالمتعاملين

.واحتماالتهاالمخاطردرجة

حالتروتنفيذتصميممراحلأثناءاألمانلدعمللمخاطرالكميالتحليلبرامجناساوكالةوضعتواآلن

.الفضاء
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التطور التاريخي إلدارة المخاطر

عدةعلىركزتم١٩٥٧سنةدراسةظهرتالخمسيناتنهايةقربالنووية،الطاقةقطاعوفى

ولمسكانيتجمعمركزمنميل٣٠بعدعلىيعملمفاعلمنالنووياإلشعاعلتسربسيناريوهات

ميمتصعلىتحسيناتإدخالتتابعولكنالوقت؛ذلكفياإلشعاعيالتسربهذااحتمالحسابيستطع

تأثيرارومقدكممعرفةفيالرغبةوكانتاإلشعاعي،التسربكارثةحدوثاحتماللتقليلالنوويةالمفاعالت

التحليل"اآلنيعرفماظهورإلىالنهايةفيأدتالتيهيالنوويةالمفاعالتعلىالتحسيناتهذه

م١٩٧٥سنةونشرتالنووياألمانهيئةبواسطةالطريقةلهذهتطبيقأولوكان"للمخاطراالحتمالي

Nuclear).بواسطة Regulatory Commission)

12/6

/201

1
7 Risk manegement      

Shefa El Sagga 



وذلك باالجابه,أهمية إدارة المخاطر من جوانب كثيرة
:على االسئله التاليه

ما المقصود من تحليل وإدارة المخاطر في المشروع ؟–

ماذا تتضمن المخاطر في المشروع ؟–

كيفية تحليل وإدارة مخاطر المشروع ؟–

لماذا نستخدم تحليل وإدارة المخاطر في المشروع ؟–

من المستفيد من استخدام إدارة المخاطر ؟–

ما هي تكلفة استخدامها ؟–

متى يجب علينا استخدام تحليل وإدارة المخاطر ؟–

هل هي مناسبة لجميع المشاريع؟–



ما المقصود من تحليل وإدارة المخاطر في المشروع؟: أوالا 

المخاطرمعرفةمنتمكنالتيالعمليةعنعبارةالمشروعمخاطروإدارةتحليلإن

الذيالمناسبالحلوضعثمومنالمناسبةالطريقةباستخدامالمخاطرتلكوتحليل

إنهاءونجاحمنتزيدالتيالعمليةفهيآخروبشكل.آثارهمنيقللأوالخطرذلكيزيل

.مشاكلمنيمكنمابأقلوالمواصفات،والوقتالتكلفةمنظورمنالمشروع

يكونأنكنيمالألنهإحصائياتقديرهالنايمكنكافيةبياناتعنهاتوجدالتيالمخاطرإن

منيختلفالمشاريعفيالمخاطرمعالتعاملالغالبوفي.متشابهانمشروعانهناك

قد.رللمخاطالفعليةوالمعرفةللتقدمبهالألخذكافيةبياناتوجودحيثآلخروضع

دةعوهناكللتحليلاآلليالحاسباستخداموتمالمخاطروإدارةتحليلعمليةتطورت

.القراراتوشجرةكارلومونتالحصرالالمثالسبيلعلىأهمهاأساليب



؟ماذا تتضمن المخاطر في المشروع: ثانياا 

ة إن الخطوة األولى هي معرفة أن المخاطر تنشأ كنتيجة وعاقبة لعدم التأكد وعدم القدر

Uncertaintyوفي كل مشروع توجد مخاطر وحاالت عدم تأكد Uncertaintyعلى التنبـــؤ  

:األمثلة التالية-من أنواع مختلفة 

.عدم توفر إدارة مالية، وإدارية في الشركة–

.التقنيات المطلوبة لم يتم التحقق منها بعد–

.الموارد غير متوفرة بالمستوى المطلوب–

ظروف الموقع الصعبة أو الظروف الطبيعية الغير متوقعه–

والفشل هو عدم التقيد بميزانية . ومخاطر تسبب فشل المشروعUncertaintyكل ما ذكرناه من  

.المشروع والموعد المحدد لنهايته واإلنجاز حسب النوعية واألهداف المحددة



تحليل وإدارة مخاطر المشروع؟: ثالثاا 

.  وعهي عبارة عن عمليات تصمم إلزالة أو تخفيف  آثار المخاطر التي تهدد إنجاز أهداف المشر

ه وإن المحللين والمختصين في مجال المخاطر والمدراء وضعوا تصورات جيدة ومتنوعة لهذ

د أن يتم العملية ولتبسيط العملية فإن إدارة المخاطرة تنقسم إلى خطوتين أساسيتين بع

-:التعرف على مواطن المخاطر في المشروع وهما

(.قياس المخاطر)تحليل المخاطر . 1

.إدارة المخاطر. 2

:إن هذه الخطوة من العملية تنقسم إلى مرحلتين: تحليل المخاطر

.التي تركز على التقدير التعريفي والموضوعي للمخاطر: مرحلة تحليل نوعي-1

.التي تركز على المنظور والمردود التقديري واإلحصائي للمخاطر: مرحلة تحليل كمي-2



واء تعرف إدارة المخاطر بأنها العمليات التي تحتوي على أسلوب للتحكم بالمخاطر س: إدارة المخاطر-

.كانت هذه المخاطر في مجال العمل ، الجدولة ، التكلفة ، العقد ، في الجودة أو في المـوارد 

:وتتضمن إدارة المخاطر اآلتي

.تحديد المقاييس الوقائية لتجنب المخاطر أو تخفيف حدة تأثيرها1)

.إنشاء خطط طوارئ للتعامل مع المخاطر عند حدوثها2)

.من خالل جمع كل المعلومات الجيدة Uncertaintyالبدء في عمل أقصى ما يمكن لتخفيف3)

.وضوح الرؤية لدى صانعي القرار4)

:كما أن هناك استراتيجيات في إدارة المخاطر كاآلتي

.إزالة المخاطر في المشروع1)

التقليل من المخاطر2)

.نقل هذه المخاطر بعمل التأمين المناسب3)

.المشاركة في المخاطر عن طريق مقاولو الباطن4)

.قبول هذه المخاطر إذا كانت بسيطة أو احتمال وقوعها قليل جدا  5)

تحليل وإدارة مخاطر المشروع؟: ثالثاا 



وع؟لماذا نستخدم تحليل وإدارة المخاطر في المشر: رابعاا 

:فوائد تطبيق تحليل وإدارة المخاطر 

شروعفهم جيد للمشروع ويقودنا  إلى تكوين خطط واقعية ومنطقية في تقدير تكلفة المشروع وتحديد مدة الم–

.اطرالفهم الجيد للمخاطر في المشروع يمكن جميع األطراف المتعلقة بالمشروع من معرفة التعامل مع تلك المخ–

.الفهم الجيد للمخاطر بالمشروع التي بدورها تساعد على االختيار األنسب لنوع العقد–

عكس الذي يالعشوائية الحتياطي الطوارئ معرفة المخاطر في المشروع تسمح بتقدير منطقي مدروس بعيدا  عن –

.فعال المخاطر وكذلك يوجه بعدم تشجيع قبول مشاريع غير فعالة من الناحية المالية

.تساعد في التصميم الجيد للمشاريع المستقبليةمعلومات إحصائية للمخاطر المساهمة في بناء –

.تسهيل األخذ بالمخاطر الكبيرة بمعقولية أكثر مما يزيد الفائدة المكتسبة من األخذ بالمخاطر–

المساعدة في التمييز بين الحظ واإلدارة الجيدة وبين سوء الحظ واإلدارة السيئة–



؟من المستفيد من استخدامها: خامساا 

ل الذي يهمه أن يعرف مواطن المخاطرة في المشروع وقام بتحليالمقاول –

.تلك المخاطر وعلى ضوء ذلك وضع العرض المناسب والمنافس

الذي يهمه معرفة العرض المناسب له وذلك بمعرفة من المقاولالمالك–

حتى ال يتورط مع مقاول مغامر أو. الذي وضع العرض وقّدره بأسلوب علمي

.جاهل بمخاطر المشروع

بون الذين يرغبون في تحسين نوعية أعمالهم والذي يرغمدراء المشاريع –

في أن تكون مشاريعهم حسب التكلفة المرصودة والوقت المحدد وحسب 

.المواصفات المطلوبة



؟ما هي التكلفة باستخدامها : سادساا 

أويومةكتكلفقليلةتكونأنيمكنالمخاطروإدارةتحليلعمليةالستخدامالالزمةالتكلفةإن

والتكلفة.المشروعإدارةتكلفةقيمةمن%10–%5منأقصىوكحدالشخصوقتمنيومين

لمشروعاتكاليفإجماليمنمئويةوكنسبة.وتعقيدهالمشروعوحجمالمطلوبةالدقةإلىتعود

تعريفحالةفيكاستثمارتعتبرالمستهدفةالتكلفةفأنوجدالا نسبياا،ضئيلةتعتبرفإنها

.لتداركهمتأخراا األمريصبحأنإلىمعروفةغيرستظلوإالواإلدارةالتحليلعمليةأثناءالمخاطر

ويحتاج.المعلوماتتوفرمدىعلىيعتمدالمخاطرلتحليلالالزمالوقتفإنللوقتبالنسبةأما

لغوالمباالخططتحضيروامتدادالمشروعتعقيدلدرجةوفقاا أشهرثالثةإلىشهربينما

بإدارةمعرفةلديهماثنينأوواحدشخصهومواردمنتحتاجهماوإن.للتحليلالمرصودة

حالةفيحالأيوعلى.المخاطروإدارةتحليلتقنيةأساليباستخدامفيخبرةولديهالمخاطر

.خارجهامنأخصائيينجلبيمكنفإنهالمنظمةفيذلكتوفرعدم



؟متى يجب استخدام تحليل وإدارة المخاطر في المشروع: سابعاا 

كنويممستمرةعمليةتعتبرالمشروعفيالمخاطروإدارةتحليلإن

وتستمرتدومأنويمكنالمشروعدورةمنمرحلةأيفيتبدأأن

تيوالالمحتملةفائدتهامنأكثراستخدامهاتكاليفتصبحأنإلى

فعاليةفإنوبهذاالمخاطرتقلالمشروعوبتقدم.كسبهايمكن

منفإنهلذلكالتقلصإلىتميلالمخاطروإدارةتحليلاستخدام

حياةدورةمنالمبكرةاألطوارفياستخدامهاالمستحسن

.المشروع



هل هي مناسبة لجميع المشاريع؟: ثامناا 

وإدارةتحليلفياالختصاصوذويالمستخدمينمنكثيريقول

.كذلكفإنهاالخبرةواقعومنالسؤالهذاعلىاإلجابةأنالمخاطر

مخاطربهاالمشاريعجميعبلمخاطربهليسمشروعيوجدالألنه

جزءاا تعتبرإدارتهاثمومنعليهاالتعرفبعدالمخاطرتلكتحليلوأن

عرضةالمشروعسيكونذلكدونومنالمشروعإلدارةمكمل

.للفشل



إنه؛يوميأساسعلىالمخاطرتديرفإنك،الفريقفيكعضوأوللمشروعكمدير

إلدارةمنهجيةعمليةتطبيقكيفيةعلمتإذا.بهاتقومالتياألشياءأهمأحد

فستعمل،الخمسةاألساسيةالمخاطرإدارةعمليةخطواتوتطبيق،المخاطر

.المشاركينلكلإيجابيةوتجربةأكبربسالسةمشاريعك

تأكد قد تكون غير م. هو في قلب الخطر( اليقين)عدم التأكد 

ر أيضا ، قد تكون غي. إذا كان من المحتمل أن يقع حدث أم ال

احتمال وقوع -االحتمال . متأكد من عواقبه إذا حدث ذلك

لذان تأثير أو نتيجة الحدث ، هما المكونان ال-حدث ، والنتيجة 

.يميزان حجم الخطر
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INTEGRATING RISK WITH OTHER PROJECT MANAGEMENT FUNCTIONS

كيف تتكامل إدارة المخاطر مع باقي وظائف إدارة المشاريع



Project Risk Management    إدارة مخاطر المشروع
Risk Identification                                                                  تحديد المخاطر

The Risk Breakdown Structure (RBS) lists categories 

and sub-categories for project risk. The actual 

categories will vary across different types of projects.

PROJECT

RBS

TECHNICAL EXTERNAL ORGANIZATIONAL
PROJECT

MANAGEMENT

REQUIREMENTS

TECHNOLOGY

COMPLEXITY &

INTERFACES

PERFORMANCES

& RELIABILITY

QUALITY
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REGULATORY

MARKET

CUSTOMER

WEATHER

PROJECT

DEPENDENCIES
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FUNDING

PRIORITIZATION

ESTIMATING

PLANNING

CONTROLLING

COMMUNICATIONS

بنية مخاطر 
المشروع

تقني خارجي تنظيمي إداري
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تقييم الخطر
ها فاعلية هو هناك العديد من الطرق اإلحصائية التي يمكن بواسطتها تقييم درجة الخطر لكن أبسطها وأكثر 

:وصف درجة الخطر بأنها 
.عالية جدا، عالية، متوسطة، منخفضة، منخفضة جدا

:وتقييم درجة الخطر تعتمد على خاصيتين
.تأثير الخطر•
.احتمال حدوث الخطر•

:خطرويصنف كال من التأثير واالحتمال بأنه عالي ومتوسط ومنخفض، ويوضح جدول التالي درجات ال

االحتمال 

التأثير
منخفضمتوسطعالي 

متوسطعالي عالي جداعالي 

منخفضمتوسط عالي متوسط 

منخفض جدا منخفض متوسطمنخفض 
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تقييم المخاطر التجميعي

تحديدلمفصلةقائمةفيالخطرمصادركلبجمعنقوملذلكالمشروعفيواحدالخطرمصدريكون مانادرا
فيالمخاطرمصادركلنجمعأناستطعناوإذاىحدعلىمنهامصدركلعنتنجمقدالتيالمخاطرومعرفة
القوي رالتأثيذاتالمخاطرمنقليلعددعلىاهتمامنانركزلذاللغاية،متشابكانجدهفسوفواحدنموذج

العمليةالحياةوفىالمشروععلى%٨٠تأثيرلهاالتيالمخاطرمن%٢٠نسبةولتكنالمشروع،على
:طريقتانتوجد

األعلىإلى األسفلطريقة من 1.

طريقة الصعود والهبوط2.
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طرق تقييم المخاطر التجميعي

علىإلى االاألسفلطريقة من 1.
.ة مناسبةوفيهاُ تحدد المخاطر ذات المستوى المنخفض مع احتماالتها للتعامل معها بطريق

طريقة الصعود والهبوط2.
امل معها على إلى أعلى درجة من المخاطر وتقييم درجتها والتعيوفيهاُ تحدد العوامل التي تؤد

وهذه . خاطربعيدا عن المشروع، بناء على خبرة المديرين السابقة في التعامل مع هذه المى حد
قة يستطيعون الطريقة تمد المديرين بقائمة العوامل المسببة للمخاطر وبناء على خبرتهم الساب

خطر إعطاء كل نوع من المخاطر درجة األهمية المناسبة لها ثم تحديد عالقات التحكم في ال
.ى المشروعالتي تؤدى لطرق التحكم في المخاطر ذات الدرجة العالية في التأثير السلبي عل
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مثال مشروع إعداد أساسات بناء المستودع

بناء بأن تكون لبناء مستودع وهناك أربع مراحل للعمل وسوف يستغرق المشروع سبعة أشهر، ويمكن اإلسراع في ال
د سوف يصل في فليس محتمال شراء حديد التسليح بعد انتهاء تصميم المشروع، وألن الحدي. مراحل العمل متوازية معا

ل االنتهاء من ومن المحتمل العمل إلعداد الموقع قب. نفس الوقت فإن إعداد شبكات الحديد سوف ينتظر وصول الحديد
.التصميم

(بالشهور)المدة الزمنية ةالمرحلة السابقاسم المرحلة مسلسل 

A 3-تصميم المبنى واألساسات

B إعداد الموقع واألساساتA2

CاألعمدةتأكيسA2

Dإعداد شبكة األعمدةموقعB, C 2
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:واآلن نحاول تحديد المخاطر

:وكانت المخاطر كاآلتيأيلولفإذا كان المشروع سوف يبدأ في شهر 
شهور، ولكن بناء على الخبرة ٣تصميم المبنى سوف يستغرق ثالثة أشهر تقريبا، أي أقل أو أكثر قليال من 1.

:يةالسابقة نستطيع القول إن التصميم سوف يأخذ شهرين أو ثالثة أو أربعة باالحتماالت اآلت
%٢٥شهرين باحتمال •
%٥٠ثالثة أشهر باحتمال •
%٢٥أربعة أشهر باحتمال •

.1ك أو بداية 1تأي أنه سوف ينتهي من التصميم في نهاية 
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:واآلن نحاول تحديد المخاطر

:طبقا لالحتماالت اآلتيةكون إعداد الموقع للعمل يتوقف على األحوال الجوية المناسبة وت-٢
%٢٥باحتمال 1ك•
%٢٥باحتمال 2ك•
%٥٠باحتمال شباط•
%٢٥باحتمال آذار•

ي فسوف يستغرق شهرين بينما إذا بدأ ف1تمدة تنفيذ المشروع تعتمد على موعد بداية المشروع، فإذا بدأ المشروع في 
:فسوف يستغرق فترة زمنية باالحتماالت اآلتية2ت

%٧٥شهرين باحتمال •
%١٩شهور باحتمال ٣•
%٣شهور باحتمال ٤•
%٢شهور باحتمال ٥•
%١شهور باحتمال ٦•
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:واآلن نحاول تحديد المخاطر

أوزانلهاباحتماالت2كأو1كفييبدأسوفالعملكانإذامتشابهةجداولوضعيمكنو 
.حرًجاءللبناالموقعإعداديصبحاألحيانبعضففي.الطويلةالزمنيةالمددتجاهمختلفة

العملإنهاءعنااستطفإذاواألساسات؛التصميممنلالنتهاءمعجلةبطريقةيتمالتنفيذيجعلمما
بنهايةرحلةالمهذهانتهتإذاأمانهائيا،التأخيرخطرمننتخلصسوففإنناأيلولنهايةفي
المرحلةهذهتأخرتإذاأما%٧٥هوالميعادفيالمشروعمناالنتهاءاحتماليكون فسوف1ت
أيضاالمحدد،الميعادفيالمشروعينتهيأن%٥٠إلىاالحتماليقلفسوف1كشهرإلى

.المشروعمراحلفياإلسراععندالتكاليفلزيادةاعتبارهناك
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توقع الحوادث النادرة

لمشروع،لالمحددةبالخطةااللتزامعدمإلىيتؤدالتيالمحتملةباألسبابالتنبؤعلىالقدرةهو

.المخاطرمننوعإلىتؤديالتيباألحداثالتنبؤفيالعاملينمنالعديدخبرةيوه

تسعىوففسالسيئاالتجاهفياألمورتسيرأنتوقعتإذاأنكهوالتوجهلهذاالحقيقيةوالقيمة

ألعطالاتكونوسوف.لهاحلولإليجادسريعاتستجيبوسوفالمفاجئالمشاكلوقوعلتجنب

."المخاطرمواجهة"يعرفماوهذالمواجهتهاالخطةفيمعدةوالحلولبها،ومتنبأمتوقعة

لتحديدمنطقينظامبناءإلىيحتاجوالبعضبطبيعتهمالمخاطرلوقوعيحتاطونالناسبعض

.لهااستجابتهملتعزيزوتحليلهاالخطرمواضع
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اختالف المخاطر أثناء دورة حياة المشروع

شاكل وهذه االختالفات يمكن التعامل معها بشكل سريع عن طريق اختيار نموذج فعال لحل م

دم هذه معينة واجهت العديد من المشاريع ونجحت هذه الحلول بالفعل، وبالتالي سوف تستخ

.عدالحلول المجربة بدال من البحث عن حلول جديدة قد تكون غير مضمونة ألنها لم تجرب ب
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Title Score© Description

Very Low 20 Highly unlikely to occur; however, still needs to be monitored as certain 

circumstances could result in this risk becoming more likely to occur during the 

project

Low 40 Unlikely to occur, based on current information, as the circumstances likely to 

trigger the risk are also unlikely to occur

Medium 60 Likely to occur as it is clear that the risk will probably eventuate

High 80 Very likely to occur, based on the circumstances of the project

Very High 100 Highly likely to occur as the circumstances which will cause this risk to eventuate 

are also very likely to be created

Risk Quantification  تقدير المخاطر

يتم تحديد أولوية كل . والخطوة التالية هي تحديد احتمالية حدوث كل خطر وتأثيره على المشروع واألعمال المحيطة به
.مخاطرة وفًقا لتصنيف االحتماالت واألثر ، كما يتم تحديد المخاطر ذات األولوية المنخفضة والمتوسطة والعالية بوضوح

:مثال. حدوث خطر" احتمال"صف نظام التسجيل لقياس : االحتمال
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Title Score Description©

Very Low 20 Insignificant impact on the project. It is not possible to measure the impact on the 

project as it is minimal

Low 40 Minor impact on the project, e.g. < 5% deviation in scope, scheduled end-date or 

project budget

Medium 60 Measurable impact on the project, e.g. 5-10% deviation in scope, scheduled end-

date or project budget

High 80 Significant impact on the project, e.g. 10-25% deviation in scope, scheduled end-

date or project budget

Very High 100 Major impact on the project, e.g. >25%% deviation in scope, scheduled end-date 

or project budget

Impact
Describe the scoring system for measuring the ‘impact’ of the risk. Example:
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ID Likelihood Impact© Priority Score Rating

1.1 20 80 50 Medium

1.2 80 60 70 High

1.3 100 40 70 High

2.1 40 20 30 Low

2.2 80 100 80 Very High

2.3 20 80 50 Medium

أولوية/أفضلية 

اب بمجرد تخصيص درجات االحتمال والتأثير ، يجب حس. حدد أولوية كل مخاطرة من خالل تحديد احتمال حدوث المخاطرة وتأثيرها على المشروع

:درجة األولوية على النحو التالي

األولوية تساوي متوسط درجة االحتمال والتأثير

( /تأثير+ احتمال = )يتم حساب ذلك كأولوية 

(:بما في ذلك األمثلة)أكمل الجدول التالي 
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The Rating is based on the calculated Priority score. Use the following system 

to determine the Rating:

Priority Score Priority Rating

0 – 20 Very low

21 – 40 Low

41 – 60 Medium

61 – 80 High

81 – 100 Very High

Finally, it is worth color-coding the above final ratings to highlight the risks which require the most 
attention. The following system is used to color-code the risks identified:
Priority Rating Colour

Very low Blue

Low Green

Medium Yellow

High Orange

Very High Red
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خطة المخاطر

يجب اآلن إنشاء خطة للمخاطر تتضمن مجموعة من اإلجراءات التي يجب 

.أولوية الخطر المحدداتخاذها لتجنب كل خطر أو نقله أو تخفيفه ، بناءا على 

:لكل خطر تم تحديده وترتيب األولويات ، 

اإلجراءات الوقائية الواجب اتخاذها لتقليل احتمالية حدوث المخاطرة•

راإلجراءات الطارئة التي يجب اتخاذها للحد من التأثير في حالة حدوث خط•

ء لكل إجراء مخاطرة تم تحديده ، نقوم بتعيين مورد مسؤول عن تنفيذ اإلجرا

:فمثال. وتاريخ يجب فيه إكمال اإلجراء
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Rating ID Preventative 
Actions

Action 
Resource

Action 
Date©

Contingent 
Actions

Action 
Resource

Action 
Date

Very 

High

2.2 Clearly quantify the 

expected business 

benefits in the 

Business Case 

document

Project 

Sponsor

xx/yy/zz Measure the 

actual  business 

benefits achieved 

by the project 

Project 

Manager

xx/yy/zz

High 1.2 Clearly specify the 

customer 

requirements in the 

Quality Plan 

Project 

Manager

xx/yy/zz Reconsider the 

requirements after 

the deliverable 

has been 

produced, 

measure any 

deviation and 

enhance the 

deliverable to 

meet the 

requirements

Project 

Manager

xx/yy/zz

High 1.3 Clearly specify the 

quality criteria used 

to determine that 

the stated 

requirements for 

each deliverable 

have been met 

within the Quality 

Plan

Quality 

Manager

xx/yy/zz Reconsider the 

quality criteria 

after the 

deliverable has 

been produced, 

measure any 

deviation and 

enhance the 

deliverable to 

meet the quality 

criteria set

Quality 

Manager

xx/yy/zz



EXECUTION TEMPLATE - RISK REGISTER

RISK REGISTER

Project Name:

Project Manager:

©

Summary Description  Preventative Actions Contingency Actions

إجمالي الوصف اإلجراءات الوقائية إجراءات الطوارئ

ID
Date 

Raised

Raised 

By

Receive

d By
Description of Risk Description of Impact

Likeliho

od 

Rating

Impact 

Rating

Priority 

Rating

Preventative 

Actions 

Action 

Resource

Action 

Date
Contingency Actions

Action 

Resourc

e

Action 

Date

رقم
تاريخ 
الحدوث

الشخص 
الذي 
رفعه

الشخص 
الذي 
تلقاه وصف المخاطرة وصف التأثير

درجة 
الحدوث

درجة 
التأثير

درجة 
األهمية اإلجراءات الوقائية مورد االجراء

تاريخ 
االجراء إجراءات الطوارئ

مورد 
االجراء

تاريخ 
االجراء

http://www.method123.com/


Risk Plan©

For [Project Name]

Document Control

Risk Management Process©

For [Project Name]







ةشركتصنيف أنشطة ال

مدى)هامنعواملبعدةتتأثرأنويمكنللمنظمة،األجلطويلةاإلستراتيجيةباألهدافتهتم:إستراتيجية

.(الطبيعيةةالبيئوتغيراتوالسمعة،والتشريعية،القانونيةوالتغيرات،السياسيةوالمخاطرالمالرأستوافر

األهدافتحقيقنحوسعيهاخاللالمنظمةتواجههاالتياليوميالنشاطبنواحيتهتم:تشغيلية

.اإلستراتيجية

االئتمان،وافرتمثلالخارجيةالعواملوتأثيرةشركللالماليةالنواحيعلىوالرقابةالفعالةباإلدارةتهتم:مالية

.األخرىالسوقيةالتعرضاتومختلفالفائدةأسعاروتحركاتالصرف،وأسعار

ايةالحمعواملمنوغيرهماواإلنتاجالمعرفةمصادرعلىوالرقابةالفعالةباإلدارةتهتم:المعرفيةاإلدارة

كرية،الفللملكيةاالستخدامسوءأوبهالمسموحغيراالستخدامالخارجيةالعواملتتضمنوقد.واالتصاالت

أهمفقدانأواإلداريةالنظمفشلالداخليةالعواملتتضمنوقد.التكنولوجيةوالمنافسةالطاقة،وانقطاع

.البشريةالقوىعناصر

ةوحمايالتجارية،والمواصفاتوالبيئة،والسالمة،الصحةمثلبنواحييهتم:القوانينمعالتوافق

40.القانونيةوالنواحيوالتوظيفالمعلومات،نظموحمايةالمستهلك، Risk management    

Mrs. Shefa El Sagga 



.ةشركهي جزء أساسي في اإلدارة اإلستراتيجية ألي ⚫

ها، بشكل منظم لمواجهة األخطار المصاحبة ألنشطتشركاتهي اإلجراءات التي تتبعها ال⚫

.بهدف تحقيق المزايا المستدامة من كل نشاط ومن محفظة كل األنشطة

.  ومعالجة هذه األخطاريهاالتركيز األساسي إلدارة المخاطر الجيدة هو التعرف عل⚫

لتي إدارة المخاطر تساعد علي فهم الجوانب اإليجابية والسلبية المحتملة لكل العوامل ا⚫

ة، فهي تزيد من احتمال النجاح وتخفض كال من احتمال الفشل شركقد تؤثر علي ال

 .ةشركوعدم التأكد من تحقيق األهداف العامة لل

شركةالأنشطة إدارة المخاطر يجب أن تكون مستمرة ودائمة التطور وترتبط بإستراتيجية ⚫

األخطار ويجب أن تتعامل بطريقة منهجية مع جميع. وكيفية تطبيق تلك اإلستراتيجية

.ة في الماضي والحاضر وفي المستقبل على وجه الخصوصالشركالتي تحيط أنشطة 

إدارة المخاطر



ذاتاألطرافولمختلفةشركللقيمةوبإضافةبالحمايةالمخاطرأدارهتقوم

:طريقعنةشركالأهدافدعمخاللمنالمصلحة

اسقمتنبأسلوبالمستقبليةاألنشطةتنفيذدعمبغرضشركةللعملإطارتقديم✓

.فيهاومتحكم

الشاملاإلدراكطريقعناألولوياتوتحديدوالتخطيطالقراراتخاذأساليبتطوير✓

.المتاحةواإليجابيةالسلبيةوالفرصوالتغيراتة،الشركألنشطةوالمنظم

.ةشركللالمتاحةوالمواردالماللرأسالفعال(التخصيص(االستخدامفيالمساهمة✓

.األساسيةغيرالنشاطمجاالتفيالتقلباتتخفيض✓

.ةشركالوسمعةأصولوتطويرحماية✓

.ةشركالمعلوماتوقاعدةالبشريةالقوىودعمتطوير✓

.التشغيلكفاءةتعظيم✓

إدارة المخاطر



إدارة المخاطرحاالت 



إدارة المخاطرحاالت 



إدارة المخاطرحاالت 



إدارة المخاطرحاالت 



حاالت 

إدارة 

المخاطر



 Planning risk management : Deciding how to approach and 

plan the risk management activities for the project

 Identifying risks: Determining which risks are likely to affect a 

project and documenting the characteristics of each

 Performing qualitative risk analysis: Prioritizing risks based on 

their probability and impact of occurrence



 Performing quantitative risk analysis: Numerically estimating the 

effects of risks on project objectives

 Planning risk responses: Taking steps to enhance opportunities 

and reduce threats to meeting project objectives

 Controlling risk: Monitoring identified and residual risks, 

identifying new risks, carrying out risk response plans, and 

evaluating the effectiveness of risk strategies throughout the life 

of the project





Sample Risk Breakdown Structure



General Risk Mitigation Strategies for Technical, Cost, and Schedule Risks


