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 الهدف  1.0

 .تعرف هذه الوثيقة عمليات إدارة المخاطر بشكل عام

 

 النطاق 2.0

 .ومعالجة المخاطرويشمل هذا اإلجراء تحديد المخاطر وتحليل المخاطر وتقييم المخاطر 

 

 المراجع  3.0

 

ISO 9001:2015 

 

 المصطلحات والتعريف 4.0

 التعاريف المصطلحات

 نتيجة حدث يؤثر على األهداف العواقب أو التأثير

الممتلكات التي لم يتم توفيرها أو الكشف عنها ألفراد أو جهات أو عمليات غير  السرية 

 . مصرح لهم

 خاصية الدقة واالكتمال النزاهة

 الملكية التي يمكن الوصول إليها وقابلة لالستخدام عند الطلب من قبل جهة معتمدة التوفر

 تعديل المخاطرل المستخدمالقياس  المراقبة 

 فرصة حدوث شيء ما  االحتمالية 

 تأثير الشكوك في األهداف  المخاطر 

 عملية شاملة لتحديد وتحليل وتقييم المخاطر تقييم المخاطر 

 عملية بحث ومالحظة ووصف المخاطر تعريف المخاطر 

 عملية لفهم طبيعة المخاطر وتحديد مستوى المخاطر تحليل المخاطر 

 .حجم الخطر المعبر عنه من حيث الجمع بين العواقب واحتماالتها مستوى المخاطر

عملية مقارنة نتائج تحليل المخاطر مع معايير المخاطر لتحديد ما إذا كانت المخاطر  تقييم المخاطر 

 .أو حجمها مقبولة أو مقبولة/ و 

 عملية لتعديل المخاطر معالجة المخاطر

 أحكام المراجع مقابل أهمية المخاطر التي تم تقيمها معايير المخاطر

 قرار مدروس التخاذ مخاطر معينة قبول المخاطر 

 . شخص أو مسؤولية تتمتع بمصداقية وصالحية إلدارة المخاطر صاحب المخاطر

 تنسيق األنشطة لتوجيه المنظمة والتحكم فيها فيما يتعلق بالمخاطر إدارة المخاطر 

السبب المحتمل لحدوث حالة غير مرغوب فيها، والذي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر  التهديد 

 .بنظام أو منظمة

 ضعف األصول أو الضوابط التي يمكن استغاللها بواسطة تهديد واحد أو أكثر التأثير العالي  

 

 

 المسؤوليات والصالحيات  5.0

 .المدير العام هو المسؤول عن ضمان تنفيذ هذا اإلجراء والحفاظ عليه 5.1

 .يجب على جميع الموظفين اتباع هذا اإلجراء في جميع األوقات 5.2

 معلومات عامة  6.0

 مخاطر االتصال واالستشارة. 6.1

 .وينبغي أن تكون عملية تقييم المخاطر معروفة لدى األطراف المعنية 6.1.1
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وإبالغهم بنتائج تقييم المخاطر عند  األطراف المعنية بالمخاطر المحتملةاستشارة   6.1.2

 .الضرورة

 سياق المنظمة 6.2

 .النظر في السياق الخارجي إلدارة المخاطر 6.2.1

  البيئة الثقافية واالجتماعية والسياسية والقانونية والتنظيمية والمالية والتكنولوجية

 . واالقتصادية والطبيعية والتنافسية، سواء كانت دولية أو وطنية أو إقليمية أو محلية

  العوامل الرئيسية واالتجاهات التي لها تأثير على أهداف المنظمة، والعالقات

إلضافة إلى السياق الداخلي الخارجي للنظر في إدارة والتصورات والقيم،  با

 .المخاطر

 الحوكمة، والهيكل التنظيمي، والقيم، والثقافة، والمهام والمسؤوليات . 

  مثالً رأس المال، الوقت، الناس، العمليات . )من حيث الموارد والمعرفةالقدرات

 (.واألنظمة والتقنيات الحديثة

  (الرسمية وغير الرسمية على حد سواء)تدفق المعلومات وعمليات اتخاذ القرار 

 تصورات وقيم  السادة األعضاءمع  التعامل . 

 ثقافة المنظمة 

  ،المعايير، والمبادئ التوجيهية والنماذج التي اعتمدتها األمانة العامة لمجلس الشورى

 .باإلضافة شكل ومدى قوة العالقات التعاقدية

 المعايير  6.3

 لمعايير تقييم المخاطر: يجب مراعاة النقاط التالية 6.3.1

 القيمة االستراتيجية لعمليات األمانة العامة لمجلس الشورى . 

 أهمية األصول المعنية ومتطلبات الجودة. 

 المتطلبات القانونية والتنظيمية، وااللتزامات التعاقدية. 

  والسرية والنزاهةاألهمية التشغيلية لتوافر المعلومات. 

 توقعات وتصورات السادة األعضاء، والعواقب السلبية على حسن النية المحتملة . 
 

6.3.3.1  

 تصنيف معايير احتمال حدوث المخاطر 

 الوصف ()االحتمالية االحتمال

 حدث ذلك، يحدث دائما، أو من المرجح جدا أن يحدث 3

 األقرب للحدوث 2

 .بعداحتمال ضئيل ،  لم يحدث  1
 

 التأثير الناتج من معايير المخاطر المصنف بشدة الخطورة هي كالتالي: 

 مستوى تصنيف المعلومات المتأثرة. 

 (داخلية أو أطراف ثالثة) منخفضة قيمةذات  العمليات. 

 فقدان القيمة المالية. 

 تعطيل الخطط والمواعيد النهائية. 

 سمعةحدوث ضرر لل. 
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 التنظيمية أو التعاقدية مخالفات المتطلبات القانونية أو. 

6.3.2.1 

 .عواقب التأثير الناتج من معايير المخاطر المصنف بشدة الخطورة لألخذ في االعتبار  

  الوصف

 العمل. تأثير كبير على  كبير (1)

 تأثير كبير على فقدان السرية أو النزاهة أو توافر 
  .المعلومات

  .توقف العمل 

  .حدوث ضرر كبير للمنظمة 

 العمل. تأثير بسيط على  متوسط (2)

 تأثير بسيط على فقدان السرية أو النزاهة أو توافر 
  .المعلومات

  .توقف العمل بشكل جزئي 

 .حدوث ضرر بسيط للمنظمة 

 العمل. تأثير ضئيل أو ال يؤثر على  قليل  (3)

  تأثير ضئيل أو ال يؤدي إلى فقدان السرية أو النزاهة أو

  .المعلومات توافر

  العمل. ال يؤدي إلى توقف 

  ال يسبب حدوث ضرر بسيط للمنظمة 

 

 مصفوفة المخاطر 6.3
 

 شدة الخطورة   
 االحتمالية

3 2 1 

1 1 2 3 

2 2 4 6 

3 3 6 9 

 

 .معايير قبول المخاطر 6.3.4

 .متطلبات العمل 

 الجوانب القانونية والتنظيمية. 

 استمرارية العمليات 

 التقنيات 

  الجوانب المالية 
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6.3.4.1 

 جدول قبول المخاطر

 القرار العالمة

)مخاطرة  6-9

 عالية(

 .المخاطر غير مقبولة تماما يجب النظر في الضوابط

)مخاطرة 3-4

 متوسطة(

 . غير مقبولة ويجب وضع ضوابط إضافية في المكان الصحيح

)مخاطرة  1-2

 بسيطة(

متطلبات الجودة في مقبولة في جميع جوانب مخاطر الجودة وكذلك 

 . األمانة العامة لجلس الشورى

 

6.3.4.2 

 أما إذا كانت قابلية المخاطرة في المنظمة وهي مخاطر مقبولة تعني  3-1إذا كانت العالمة من 

خطرا غير مقبوال بالنسبة للمنظمة، خاصة إذا كان هناك مخالفة لقوانين  فيكون 9-3العالمة من 

 .التزامات تعاقدية  أي أو لوائح أو

 

 

6.3.4.3 

يجب أن يتم قبول المخاطر فقط بعد احتساب المخاطر المتبقية، وأن نتائجها تستوفي معايير قبول 

 .في الجدول الموضحةالمخاطر 

6.4 

 أنشطة تقييم المخاطر

6.4.1   

 تحديد المخاطر

6.4.1.1 

 .مخاطر الجودةالتعرف على / تحديد /  مالحظةيجب على فريق تقييم المخاطر  

6.4.1.2 

الحاالت التي  هيحدث، وما ما يمكن أن ي حدد قدر اإلمكانديم المخاطر أن يق تقيجب على فري

الضعف  مواقع لتهديداتا)الجودة  والتي يمكن أن تؤثر على تحقيق اهداف ون موجودةتكقد 

 .(والعواقب فضال عن مخاطر الجودة
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6.4.2 

 تحليل المخاطر

6.4.2.1 

الحاالت حدوث  واحتمال  باإلضافة إلى لعواقب/ يق تقييم المخاطر شدة التأثير يحدد فر

 .والظروف المحددة أثناء عملية تحديد المخاطر

6.4.2.2 

العواقب أو  رالتأثيوشدة  احتمال بينالمخاطر مستوى المخاطر من خالل الجمع  قديمت يقفر يقرر

 .متطلبات الجودة على

 

6.4.2.3 

المخاطر في سياق الضرر ادر ومص ةالمحتمل األسبابينبغي أن يحدد فريق تقييم المخاطر 

عواقب على / المادي الناجم عن األحداث والحاالت والظروف التي يمكن أن يكون لها تأثير 

 .متطلبات الجودة

6.4.3 

 تقييم المخاطر 

6.4.3.1  

في مقارنة المستويات المقدرة للمخاطر مع معايير تقييم  الجودة فريقيشمل تقييم المخاطر 

 .المخاطر المحددة عند تحديد السياق، من أجل تحديد أهمية مستوى ونوع المخاطر

6.4.3.2 

ل تحليأثناء  عليهاتم الحصول يم المخاطر التي فهم المخاطر عند تقيي أخذ في االعتبار نبغيي

 .المستقبليةالمخاطر التخاذ القرارات بشأن اإلجراءات 

6.4.3.3 

االعتبارات األخالقية والقانونية والمالية وغيرها، بما في ذلك التصورات عن المخاطر هي أيضا 

 :رارات التاليةقد تشمل الق. مدخالت في عملية صنع القرار

 يحتاج إلى عالج ما إذا كان خطر. 

  أولويات العالج. 

  ما إذا كان ينبغي القيام بنشاط ما. 

 أي من المسارات يجب اتباعه. 
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6.5  

 أنشطة معالجة المخاطر

6.5.1 

عند االنتهاء من أنشطة تقييم المخاطر، يمكن أن يقوم فريق تقييم المخاطر اآلن بمعالجة المخاطر 

 .عتبار خيارات المعالجة بالمخاطرمع األخذ بعين اال

  يجب إدارة مستوى المخاطر عن طريق إدخال ضوابط أو إزالتها أو  -تعديل المخاطر

 .تغييرها بحيث يمكن إعادة تقييم المخاطر المتبقية على أنها مقبولة
  يجب اتخاذ قرار الحفاظ على المخاطر دون اتخاذ إجراءات  -الحفاظ على المخاطر

ايير قبول المخاطر إذا استوفى مستوى المخاطر مع. أخرى باالعتماد على تقييم المخاطر

أو الرغبة في المخاطرة، فليس هناك حاجة لتنفيذ ضوابط إضافية ويمكن االحتفاظ 

 .بالمخاطر

  ينبغي تجنب النشاط أو الحالة التي تؤدي إلى خطر معين -تجنب المخاطر. 

  يجب أن يتم تقاسم المخاطر مع طرف آخر يمكنه إدارة مخاطر معينة  -تقاسم المخاطر

 .الية اعتمادا على تقييم المخاطربشكل أكثر فع

6.6 

 المخاطر المتبقية

6.6.1 

بعد إجراء المعالجة بالمخاطر، يمكن فقط عندئذ تقييم المخاطر المتبقية من قبل فريق تقييم 

 .المخاطر

6.6.2 

ة إذا كانت المخاطر المتبقية تستوفي معايير قبول المخاطر، فإن الخطر يقبله صاحب المخاطر

 .نفسة
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6.7 

 مراقبة المخاطر ومراجعتها

6.7.1 

فيما يتعلق بمتطلبات الجودة يجب مراقبة المخاطر ومراجعتها كحد أدنى سنويا لضمان عدم 

 .أي مخاطر وعدم إدخال أي مخاطر جديدة اإلغفال عن

 

 إدارة المخاطر:  7.0

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 نتائج تقييم المخاطر

قرار المخاطر 

، 1نقطة 

 تقييم الرضي؟

 معالجة الخطر

 خيارات معالجة الخطر

االبتعاد عن  االحتفاط بالخطر الخطر تعديل

 الخطر

 مشاركة الخطر

 خيارات معالجة الخطر

قرار المخاطر 

، 2نقطة 

 تقييم الرضي؟

 ال

 نعم

 ال
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 : معالجة المخاطر 7.2

  

 

 

 

  

 

 نعم

 إنشاء السياق الداخلي والخارجي

 تقييم الخطر

 تعريف المخاطر

قرار 

المخاطر 

، 1نقطة 

تقييم 

 معالجة الخطر

 المخاطر تحليل

 المخاطر تقييم

 نعم

قرار 

المخاطر 

، 2نقطة 

تقييم 

 الخطر قبول
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