
العدد 6 | أغسطس 2022

إدارة المخاطر

يعــرف الخطــر بأنــه حــدث محتمــل وقوعــه يؤثــر علــى تحقيــق المنشــأة الســتراتيجيتها 
وأهدافهــا، ويمكــن أن يكــون لهــذا الخطــر تأثيــر إيجابــي أو ســلبي علــى المنشــأة.

عبــارة عــن مجموعــة مــن اإلجــراءات المتبعــة لتحديــد الخطــط المناســبة لمعالجــة 
المخاطــر التــي تواجــه المنشــآت مــن خــال:

يتم تحديد أنواع المخاطر وتصنيفها بناًء على مصدرها:

خــال  مــن  عليهــا  الســيطرة  يمكــن  التــي 
المعالجــة  وخطــط  والضوابــط  اإلجــراءات 
المطبقــة مــن المنشــأة كمخاطــر االحتيــال، 

والمعلومــات. البيانــات  أمــن  ومخاطــر 

هــي األحــداث والوقائــع الخارجيــة المفاجئــة 
تكــون  وال  المنشــأة،  علــى  األثــر  مرتفعــة 
لدى المنشأة السيطرة التامــــة عليهــــا، مثــــل 
المخاطــــر االقتصاديــة كالركــود االقتصــادي، 

والمخاطــر الطبيعيــة مثــل الــزالزل.

تقسم المخاطر إلى مستويين:

ما هي إدارة المخاطر؟

مصادر المخاطر 

ما هو الخطر؟

إدارة المخاطر المؤسسية

التــي تنشــأ مــن القــرارات األساســية التــي يتخذهــا مجلــس اإلدارة أو المســؤول 
المنشــأة  تحقيــق  علــى  تؤثــر  والتــي  المنشــأة،  بأهــداف  يتعلــق  فيمــا  األول 

ألهدافهــا.

التــي ترتبــط بالمــوارد الداخليــة واألنظمــة والعمليــات والموظفين في المنشــأة، 
حيــث يتــم إدارة المخاطــر مــن قبــل اإلدارات التشــغيلية ولجنــة إدارة المخاطــر 
بشــكل أساســي، وتؤثــر علــى المســتوى الوظيفــي لنشــاط محــدد )مثــل المخاطــر 

الماليــة، ومخاطــر االلتــزام، والمخاطــر التشــغيلية، ومخاطــر الحوكمــة(.

المخاطر الخارجية المخاطر الداخلية

التعــرف علــى المخاطــر 
ــة المحتمل

محاولــة االســتفادة مــن 
الفــرص المتاحــة

تصنيف المخاطر وتحليلها 
للتقليــل من آثارها

المخاطر االستراتيجية

المخاطر التشغيلية
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 5. المتابعة الدورية
للتأكد من أن التعامل 

مع المخاطر يتم بالشكل 
السليم من مرحلة تحديد 

المخاطر لكيفية االستجابة 
المناسبة لهذه المخاطر. خطوات عملية 

إدارة المخاطر 

أهداف عملية إدارة المخاطر في المنشأة

األنشــطة  فــي  المخاطــر  إدارة  تضميــن 
والوظائــف المهمــة وعمليــة صنــع القــرار فــي 

ة لمنشــأ ا

إدارة  ثقافــة  تبنــي  علــى  المســتمر  التشــجيع 
إدارتهــا بأهميــة  الوعــي  وتعزيــز  المخاطــر 

تطويــر فهــم واضــح لألحــداث التــي تتعــرض لهــا 
المنشــأة والتــي ينجــم عنهــا مخاطــر محتملــة

االعتبــار  فــي  تأخــذ  قــرارات شــمولية  صناعــة 
القــرار علــى  المترتبــة  والفــرص  التحديــات 

 1. تحديد المخاطر
من خال تحديد المخاطر 

المهمة المحيطة ببيئة العمل

 2. تحليل المخاطر
عن طريق تصنيفها ومعرفة 
مصادرها وأسبابها الجذرية.

 3. تقييم المخاطر
لتشمل تحديد كل من آثار 

الخطر واحتمال حدوث الخطر. 

 4. االستجابة للمخاطر
والتي ُتعنى بالوسائل 

والطرق لمواجهة المخاطر.

هــي المخاطــر المرتبطــة بطبيعــة األصــل ومتأصلــة فــي األصـــــل أو الشــــيء 
ذاتــــه، وبالتالــي فاحتماليـــــة حــدوث المخاطــر وأثرها قبل اتخــاذ أي إجراءات 
مــن قبــل إدارة المنشــأة )الضوابــط الرقابيــة أو أســاليب إدارة المخاطــر(، 

مرتفعــة وتمنــع المنشــأة مــن تحقيــق أهدافهــا.

هـــــي درجــــــة المخاطـــــر المتبقيـــــة بعـــــد اتخــــاذ كافــــة اإلجــراءات الممكنــة 
مــن قبــل إدارة المنشــأة للتصــدي لهــا ولتخفيــف حدتهــا.

وتنقسم المخاطر خالل عملية تقييم المخاطر إلى نوعين:

المخاطر المتأصلة

المخاطر المتبقية
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التي يتم تحديدها بناًء على التوجهات االستراتيجية للمنشأة التالية:
االستجابة للمخاطر وخطط التقليل من حدة المخاطر

مسؤوليات اإلدارات التشغيلية في إدارة المخاطر

إعــادة تقييــم المخاطــر بعــد تنفيــذ خطــط 
المعالجــة والبرامــج التدريبيــة المتخصصــة 
التــي يتــم عقدهــا مــن قبــل وحــدة إدارة 

المخاطــر، وتبنــي ثقافــة المخاطــر.

تنفيــــذ خطــــة المخاطــــر السنويــــة داخـــل 
إدارة  وحــدة  مــع  بالتعــاون  إداراتهـــــم 

المخاطــر.

إدارة المخاطر ضمن مجال مســؤولياتهم، 
وتزويد وحدة إدارة المخاطر في المنشأة 
بتحديثــات ســجات المخاطــر وإطــار قبــول 

المخاطر الحالية.

الموافقـــة على سجــات المخاطر الخاصة 
باإلدارة وتصعيــــــد أي مـــن المخاطــــر ذات 
اإلداري  للمســــتوى  العاليــــة  األهميــــة 

المناســـب.

إعــداد تقاريــر لوحــدة إدارة المخاطــر فيمــا 
اإلدارة  داخــل  الناشــــئة  المخاطــــر  يخــص 
-إن وجــدت- بشــكل استبــــاقي والمبــــادرة 
تحليلهــا  بعــد  لمعالجتهــا  خطــط  بوضــــع 

وتقييمهــا.

يمكــن للمنشــأة تحمــل المخاطــر المتأتيــة، 
أو هناك نتائج إيجابية لتحمل المخاطر، أو 
ال يمكــن تنفيــذ خطــط معالجــة للمخاطــر 
للتقليــل مــن أثرهــا أو احتماليــة حدوثهــا. 
أو تكاليــف معالجــة المخاطــر أعلــى بكثيــر 

مــن تحملهــا.

نقــل المخاطــر )Transfer(: مــن خــال 
)علــى  ثالــث  طــرف  إلــى  المخاطــر  نقــل 
ودفــع  التأميــن(  شــركات  المثــال  ســبيل 

المخاطــر. لتحمــل  مــادي  مقابــل 

 :)Treat( التقليـــــل أو ضبــــط المخاطــر
يتــم تنفيــذ الضوابـــــط الرقابيـــــــة للتقليـــــل 
علــى  المخاطــر  واحتماليــــــة  أثــــــر  مــــــن 
المنشــأة، وضمــان بقــاء المخاطــر ضمــن 

والمعتمــدة. المقبولــة  المســتويات 

تجنـــــب المخاطــــــر )Terminate(: فــي 
حــال عــدم تمكـــــن المنشــأة مــــن معالجــة 
أحد المخاطر إال من خال تجنب مسببات 

الخطر.

قبــــول / تحمـــل المخاطــر 
:)Accept/Tolerate(
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قدمــت النشــرة معلومــات عامــة عــن مفهــوم االلتــزام كجزء من الحملــة التثقيفية بمفاهيم 
الرقابة المالية، ونأمل أن يكون في ســياقها معلومات توضيحية عن أهداف ودور االلتزام 

وأهميتــه فــي تعزيــز التحول وتبنــي الرقابة الذاتية.

في حال وجود أي استفسارات، يسعدنا تواصلكم معنا عبر البريد اإللكتروني للرقابة المالية 
sdfci@mof.gov.sa

للمزيد من المعلومات حول الرقابة المالية
يرجى مسح الرمز عبر الهاتف

ــق  ــي تخل ــي تتعــرض لهــا المنشــأة والت ــر فهــم واضــح لألحــداث الت •  تطوي
المخاطــر المحتملــة.

ــة التعامــل معهــا لــدى منســوبي  ــاء الوعــي بمفهــوم المخاطــر وكيفي •  بن
المنشــأة.

•  التنســيق مــع اإلدارات األخــرى حــول االســتجابة للمخاطــر بشــكل فعــال، 
ووضــع خطــط المعالجــة المناســبة مــع المتابعــة للمخاطــر الناشــئة.

•  تطبيــق سياســات وإجــراءات المخاطــر المعتمــدة فــي المنشــأة، ومتابعــة 
وأثرهــا  المخاطــر  وتقييــم  المناســبة،  المخاطــر  معالجــة  خطــط  تنفيــذ 

واحتماليــة حدوثهــا بالتعــاون مــع اإلدارات األخــرى.

تدعم إدارة المخاطر الفّعالة الجهات في رحلة تحول الرقابة المالية من خال: 

مهام وحدة “إدارة المخاطر”

دور إدارة المخاطر في رحلة تحول الرقابة المالية

بالفــرص  المنشـــــــآت  إدراك  رفــــــــع 
تواجههــا  قــد  التــي  والتحديــات 
الغتنــام  أعمالهــا،  تأديــة  خــال 
ممــــا  التحديـــــات  وتجنـــــب  الفــرص 
يعنــــــي حمايــــــــــة القيمـــة الوجوديــــة 

. ة للمنشــــــأ

تعزيــز فهــم إطــار عمــل إدارة المخاطر، 
وزيادة الوعي بعواقــب المخاطـــر التي 
تقـــــع ضمـــــن مسؤوليـــــات األطــــــراف 
ذات العاقــــــة فــي المنشــأة، وتعزيــز 

آليــات التعامــل مــع المخاطــر.

تعزيــــــز ثقافــــــة المشاركة والــــــــــــوالء 
لتوفيــــــر  والتمكيـــــن؛  المؤسســـــــــي 
وعادلــة  ومحــددة  واضحــة  آليـــــة 
وموضوعيـــــة للمســـاءلة والمحاسبة 

عــن األهــداف.

المواءمــة بيــن ممارســات المنشــأة 
فــي التعامــل مــع المخاطـــــر وآليــــــات 
بحيــــــث  المستمـــــــر،  األداء  تقييـــــم 
يتــم تعديــل خطــط معالجــة المخاطــر 
أهــداف  تحقيــق  فــي  للمســاعدة 

المنشــأة.


