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املقدًة:
يتضٌّ حبجي املباديء االساسية الدارة املخاطز اهيت توادٕ املشاريع
اهلِدسية وكيفية اهتعاًى ًع توم املخاطز وكيفية وضع اخلطط
اهلفيوة باجياد اسوٍ اهطزق هتِفيذ توم املشاريع وعِدحدوخ
املخاطزكيفية ًوادٔتٔاواحملددات واملعوقات واجملاالت اهيت ميلّ
درء املخاطزباسووب ًؤسشاتي واحرتايف حبيح يتٍ اهتِفيذ
واستٌزارية اهعٌى باقى اخلشائز اهبشزية باهدردة االوىل واملادية
باهدردة اهجاُيةملا هلذا املوضوع آٌية يف املشاريع اهيت تِفذحيح
اْ اهلجري ًّ املخاطز يوادٕ املشاريع املِفذة يف االوُة االخرية واهيت
هلا تاثري كبري يف خطط سري اهعٌى وتاخري اجلدوي اهزًين املعد
ًشبقا".
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المخاطرة (: )Riskهو عبارة عن ربط بٌن احتمال وقوع
حدث واآلثار المترتبة على حدوثه.
إن إدارة المخاطر التقلٌدٌة تركز على المخاطر الناتجة عن أسباب
مادٌة أو قانونٌة (مثال :الكوارث الطبٌعٌة أو الحرائق ،الحوادث،
الموت والدعاوى القضائٌة) ومن جهة أخرى فإن إدارة المخاطر
المالٌة تركز على تلك المخاطر التً ٌمكن إدارتها باستخدام أدوات
المقاٌضة المالٌة .بغض النظر عن نوع إدارة المخاطر ،فإن جمٌع
الشركات الكبرى وكذلك المجموعات والشركات الصغرى لدٌها
فرٌق مختص بإدارة المخاطر.
فً حالة إدارة المخاطر المثالٌة ،تتبع عملٌة إعطاء األولوٌات،
بحٌث أن المخاطر ذات الخسائر الكبٌرة واحتمالٌة حدوث عالٌة
تعالج أوال بٌنما المخاطر ذات الخسائر األقل واحتمالٌة حدوث أقل
تعالج فٌما بعد .عملٌا قد تكون هذه العملٌة صعبة جدا ،كما أن
الموازنة ما بٌن المخاطر ذات االحتمالٌة العالٌة والخسائر القلٌلة
مقابل المخاطر ذات االحتمالٌة القلٌلة والخسائر العالٌة قد ٌتم تولٌها

بشكل سًء .إدارة المخاطر غٌر الملموسة تعرف نوع جدٌد من
المخاطر وهً تلك التً تكون احتمالٌة حدوثها  %111ولكن ٌتم
تجاهلها من قبل المؤسسة وذلك بسبب االفتقار لمقدرة التعرف
علٌها .ومثال على ذلك ،مخاطر المعرفة والتً تحدث عند تطبٌق
معرفة ناقصة .وكذلك مخاطر العالقات وتحدث عند وجود تعاون
غٌر فعال .إن هذه المخاطر جمٌعها تقلل بشكل مباشر إنتاجٌة
العاملٌن فً المعرفة وتقلل فعالٌة اإلنفاق والربح والخدمة والنوعٌة
والسمعة ونوعٌة المكاسب .كذلك تواجه إدارة المخاطر صعوبات
فً تخصٌص وتوزٌع المصادر وهذا ٌوضح فكرة تكلفة الفرصة
حٌث أن بعض المصادر التً تنفق على إدارة المخاطر كان من
الممكن أن تستغل فً نشاطات أكثر ربحا .ومرة أخرى فإن عملٌة
إدارة المخاطر المثالٌة تقلل اإلنفاق فً الوقت الذي تقلل فٌه النتائج
السلبٌة للمخاطر إلى أقصى حد ممكن .إن إدارة المخاطر ٌجب أن
تتكامل مع ثقافة المؤسسة ومع السٌاسة والبرامج الفعالة لإلدارة
العلٌاٌ .جب أن تترجم إدارة المخاطر اإلستراتٌجٌات إلى أهداف
عملٌة وتكتٌكٌة وان تحدد المسؤولٌات خالل المؤسسة لكل مدٌر
وموظف مسؤول عن إدارة المخاطر كجزء من وصفه الوظٌفً.

خطوات عٌوية إدارة املخاطز
التحضٌر
و ٌتضمن التخطٌط للعملٌة ورسم خرٌطة نطاق العمل واألساس
الذي سٌعتمد فً تقٌٌم المخاطر وكذلك تعرٌف إطار للعملٌة وأجندة
للتحلٌل كما هو مبٌن فً الشكل أدناه.
تحديد المخاطر
فً هذه المرحلة ٌتم التعرف على المخاطر ذات األهمٌة .المخاطر
هً عبارة عن أحداث عند حصولها تؤدي إلى مشاكل وعلٌه ٌمكن
أن ٌبدأ التعرف إلى المخاطر من مصدر المشاكل أو المشكلة بحد
ذاتها .عندما تعرف المشكلة أو مصدرها فإن الحوادث التً تنتج
عن هذا المصدر أو تلك التً قد تقود إلى مشكلة ٌمكن البحث فٌها.
التعرف على المخاطر
وٌتم ذلك عن طرٌق:
التحدٌد المعتمد على األهداف :إن المنظمات والفرق العاملة على
مشروع ما جمٌعها لدٌها أهداف ،فأي حدث ٌعرض تحقٌق هذه
األهداف إلى خطر سواء جزئٌا أو كلٌا ٌعتبر خطورة.

التحدٌد المعتمد على السٌنارٌو :فً عملٌة تحلٌل السٌنارٌو ٌتم خلق
سٌنارٌوهات مختلفة قد تكون طرق بدٌلة لتحقٌق هدف ما أو تحلٌل
للتفاعل بٌن القوى فً سوق أو معركة ،لذا فإن أي حدث ٌولد
سٌنارٌو مختلف عن الذي تم تصوره وغٌر مرغوب بهٌ ،عرف
على أنه خطورة.
التحدٌد المعتمد على التصنٌف :وهو عبارة عن تفصٌل جمٌع
المصادر المحتملة للمخاطر.
مراجعة المخاطر الشائعة :فً العدٌد من المؤسسات هناك قوائم
بالمخاطر المحتملة.
التقييم
بعد التعرف على المخاطر المحتملة ٌجب أن تجرى عملٌة تقٌٌم لها
من حٌث شدتها فً إحداث الخسائر واحتمالٌة حدوثها .أحٌانا ٌكون
من السهل قٌاس هذه الكمٌات وأحٌانا أخرى ٌتعذر قٌاسها .صعوبة
تقٌٌم المخاطر تكمن فً تحدٌد معدل حدوثها حٌث أن المعلومات
اإلحصائٌة عن الحوادث السابقة لٌست دائما متوفرة .وكذلك فإن
تقٌٌم شدة النتائج عادة ما ٌكون صعب فً حالة الموجودات غٌر
المادٌة.

كيفية اهتعاًى ًع املخاطز
بعد أن تتم عملٌة التعرف على المخاطر وتقٌٌمها فإن جمٌع
التقنٌات المستخدمة للتعامل معها تقع ضمن واحدة أو أكثر من أربع
مجموعات رئٌسٌة:
 )1التجنب  :وتعنً إٌقاف النشاطات التً تؤدي إلى حدوث خطر
ما .ومثال على ذلك القٌام بإٌقاف منتج،او نشاط ذو مخاطر فعلٌه
كبٌرة ،مثال لو كان هناك أحد البنوك وله فرع ٌتم السطو علٌه
ٌومٌا فٌتم العمل على إغالق الفرع  ،وٌتم اللجوء إلى هذه التقنٌة
عندما تكون الخسائر المتأتٌة من المنتج أعلى من العائد.
 )2النقل  :حٌث ٌتم فً هذه الحالة العمل على نقل أثر المخاطرة
إلى جهة أو طرف آخر ومثال علٌها التأمٌن أو نقل المهمة لطرف
ثالث ٌقوم بتنفٌذ المهمة  ،وٌتم اللجوء إلى هذه الوسٌلة فً حال كان
األثر فً حال وقوع الحادث مرتفع جدا ولكن اإلحتمالٌة منخفضة
كثٌرا مثال اللجوؤ إلى التأمٌن ضد أخطار الحرٌق وٌكون ذلك فً
حال أن إحتمالٌة حدوث حرٌق قلٌلة جدا "لم ٌسبق أن حدثت" أو
وقوع زلزال لكن فً حال تحقق هذا الخطر فستكون األثار عالٌة
جدا .

 )3التقلٌص  :وٌقصد فً هذه الحالة العمل على إدارة الخطر
بوضع إجراءات رقابٌة تضمن العمل على خفض كل من إحتمالٌة
الحدوث ونتٌجة الخطر فً حال وقوعه.
 )4القبول :أي قبول المخاطرة كما هً من دون وضع أي إجراءا
وذلك ٌكون فً حال وقوع المخاطرة فإن األثر منخفض جدا
وإحتمالٌة الحدوث منخفضة.
وضع الخطة
و تتضمن أخذ قرارات تتعلق باختٌار مجموعة الطرق التً ستتبع
للتعامل مع المخاطر ،وكل قرار ٌجب أن ٌسجل وٌوافق علٌه من
قبل المستوى اإلداري المناسب .على الخطة أن تقترح وسائل تحكم
أمنٌة تكون منطقٌة وقابلة للتطبٌق من اجل إدارة المخاطر .وكمثال
على ذلك ٌمكن تخفٌف مخاطر الفٌروسات التً تتعرض لها
الكمبٌوترات من خالل استخدام برامج مضادة للفٌروسات.

اهتِفيذ
و ٌتم فً هذه المرحلة إتباع الطرق المخطط ان تستخدم فً
التخفٌف من أثار المخاطرٌ .جب استخدام التأمٌن فً حالة المخاطر
التً ٌمكن نقلها إلى شركة تأمٌن .وكذلك ٌتم تجنب المخاطر التً
ٌمكن تجنبها دون التضحٌة بأهداف السلطة كما وٌتم التقلٌل من
المخاطر األخرى والباقً ٌتم االحتفاظ به.

ًزادعة وتقييٍ اخلطة
تعد الخطط المبدئٌة إلدارة المخاطر لٌست كاملة فمن خالل
الممارسة والخبرة والخسائر التً تظهر على أرض الواقع تظهر
الحاجة إلى إحداث تعدٌالت على الخطط واستخدام المعرفة
المتوفرة التخاذ قرارات مختلفةٌ .جب تحدٌث نتائج عملٌة تحلٌل
المخاطر وكذلك خطط إدارتها بشكل دوري ،وذلك ٌعود لألسباب
التالٌة:
من اجل تقٌٌم وسائل التحكم األمنٌة المستخدمة سابقا إذا ما زالت
قابلة للتطبٌق وفعالة.
من اجل تقٌٌم مستوى التغٌٌرات المحتملة للمخاطر فً بٌئة العمل،
فمثال تعتبر المخاطر المعلوماتٌة مثاال جٌدا على بٌئة عمل سرٌعة
التغٌٌر.

المحددات (المعوقات)
إذا تم تقٌٌم المخاطر أو ترتٌبها حسب األولوٌة بشكل غٌر مناسب
فإن ذلك قد ٌؤدي إلى تضٌٌع الوقت فً التعامل مع المخاطر

مجاالت تطبيق إدارة المخاطر
عندما تطبق إدارة المخاطر فً األمور المالٌة للسلطة فإنها تعتبر
تقنٌة لقٌاس ومراقبة والتحكم فً المخاطر المالٌة والتشغٌلٌة كما
تظهر فً إعداد موازنة السلطة.

إدارة المخاطر على مستوى مؤسسي
تعرف إدارة المخاطر فً هذا المجال على أنها حدث أو ظرف
محتمل ٌمكن أن ٌكون له تأثٌرات سلبٌة على المؤسسة المعنٌة من
حٌث وجودها ،مصادرها (سواء موظفٌن أو رأس مال) ،المنتجات
أو الخدمات ،أو زبائن السلطة ،كما وقد ٌكون هناك تأثٌر على
المجتمع والبٌئة المحٌطة .و كذلك لكل خطر محتمل ٌمكن أن ٌكون

هناك خطة مصاغة مسبقا للتعامل مع نتائجه الممكنة (و ذلك لتأكٌد
حالة الطوارئ فً حال أصبح الخطر مسؤولٌة قانونٌة).
نشاطات إدارة المخاطر كما تطبق على إدارة المشارٌع :فً حالة
إدارة المشارٌع ،فإن إدارة المخاطر تتضمن النشاطات التالٌة:
التخطٌط لكٌفٌة استخدام إدارة المخاطر فً المشروع المعنًٌ .جب
أن تتضمن الخطة المهمات والمسؤولٌات والنشاطات وكذلك
المٌزانٌة.
تعٌٌن مدٌر المخاطر – وهو شخص ٌختلف عن مدٌر المشروع
مهمته التنبؤ بالمشاكل التً ٌمكن أن تواجه المشروع – أهم صفاته
ٌجب أن تكون الشكوكٌة الصحٌة.
االحتفاظ بقاعدة بٌانات للمخاطر التً ٌواجها المشروع أول بأول.
وهذه البٌانات تشمل :تارٌخ البداٌة ،العنوان ،وصف مختصر،
االحتمالٌة وأخٌرا األهمٌة.
إٌجاد قناة إلرسال التقارٌر ٌمكن من خاللها ألعضاء الفرٌق
العاملٌن فً إدارة المخاطر إرسال تقارٌر تتضمن تنبؤاتهم بأي
مخاطر محتملة.
إعداد خطط للتخفٌف من حدة المخاطر التً اختٌرت لتعالج بهذه
الطرٌقة .الهدف من هذه الخطط هو وصف كٌفٌة التعامل مع هذه
المخاطر وتحدٌد ماذا ومتى وبمن وكٌف سٌتم تجنب أو تقلٌص
نتائجها فً حال أصبحت مسؤولٌة قانونٌة.
إعداد ملخص عن المخاطر التً تمت مواجهتها وتلك المخطط
لمواجهتها وفعالٌة نشاطات التخفٌف والجهد المبذول فً إدارة
المخاطر.

إدارة المخاطر واستمرارية العمل
إن إدارة المخاطر ما هً إال ممارسة لعملٌة اختٌار نظامٌة لطرق
ذات تكلفة فعالة من أجل التقلٌل من أثر تهدٌد معٌن على المنظمة
أو المؤسسة .كل المخاطر ال ٌمكن تجنبها أو تقلٌص حدتها بشكل
كامل وذلك ببساطة ٌعود لوجود عوائق عملٌة ومالٌة .لذلك على
كل المؤسسات أن تتقبل مستوى معٌن من الخسائر (مخاطر
متبقٌة) .بٌنما تستخدم إدارة المخاطر لتفادي الخسائر قدر اإلمكان
فإن التخطٌط االستمرارٌة العمل وجدت لتعالج نتائج ما ٌتبقى من
مخاطر .وتكمن أهمٌتها فً أن بعض الحوادث التً لٌس من
المحتمل أن تحدث قد تحدث فعال إن كان هناك وقت كاف لحدوثها.
إن إدارة المخاطر والتخطٌط الستمرارٌة العمل هما عملٌتٌن
مربوطتٌن مع بعضٌهما وال ٌجوز فصلٌهما .فعملٌة إدارة المخاطر
توفر الكثٌر من المدخالت لعملٌة التخطٌط الستمرارٌة العمل مثل:
(الموجودات ،تقٌٌم األثر ،التكلفة المقدرة...الخ) وعلٌه فإن إدارة
المخاطر تغطً مساحات واسعة مهمة لعملٌة التخطٌط الستمرارٌة
العمل والتً تذهب فً معالجتها للمخاطر أبعد من عملٌة إدارة

المخاطر .إدارة المخاطر هً ذلك الفرع من علوم االقتصاد الذي
ٌتعلق باآلتً :
 )1المحافظة على األصول الموجودة لحماٌة مصالح المودعٌن ،و
الدائنٌن والمستثمرٌن.
 )2إحكام الرقابة والسٌطرة على المخاطر فً األنشطة أو األعمال
التً ترتبط أصولها بها كالقروض والسندات والتسهٌالت االئتمانٌة
وغٌرها من أدوات االستثمار.
 )3تحدٌد العالج النوعً لكل نوع من أنواع المخاطر وعلى جمٌع
مستوٌاتها ،وتقوم إدارة المنشأت ،والعملٌات التً تقوم بها ٌوما
بٌوم.
)4العمل على الحد من الخسائر وتعلٌلها إلى أدنى حد ممكن
وتأمٌنها من خالل الرقابة الفورٌة أو من خالل تحوٌلها إلى جهات
خارجٌة إذا ما انتهت إلى ذلك إدارة المنشأة ،ومدٌر إدارة
المخاطر.
 )5تحدٌد التصرفات واإلجراءات التً ٌتعٌن القٌام بها فٌما ٌتعلق
بمخاطر معٌنة للرقابة على األحداث والسٌطرة على الخسائر.
 )6إعداد الدراسات قبل الخسائر أو بعد حدوثها وذلك بغرض منع
أو تقلٌل الخسائر المحتملة ،مع محاولة تحدٌد أٌة مخاطر ٌتعٌن
السٌطرة علٌها واستخدام األدوات التً تعود إلى دفع حدوثها ،أو
تكرار مثل هذه المخاطر.
 )7حماٌة صورة المنشأة بتوفٌر الثقة المناسبة لدى المودعٌن،
والدائنٌن ،والمستثمرٌن ،بحماٌة قدراتها الدائمة على تولٌد األرباح

رغم أي خسائر عارضة والتً قد تؤدي إلى تقلص األرباح أو عدم
تحقٌقها.

أساليب التعامل مع المخاطر
إذا عرفنا بوجود المخاطر ،وتوفرت لدٌنا طرق دقٌقة لقٌاسها أمكننا
عندئذ أن نتعامل معها بالطرٌقة المناسبة ،ان كل نوع وكل مستوى
من المخاطر ٌقابله طرق للعالج والتعامل مع تلك المخاطر .هناك
ثالث أسالٌب :
تجنب المخاطر
تقلٌل المخاطر
نقل المخاطر إلى جهة أخرى .
قبولها بكل أثارها وتبعاتها.
تجنب المخاطر
ٌتم تجنب المخاطر إذا كان تفضٌالت المستثمر تتجه إلى ذلك وهو
ممن ٌفضل األمان منها ،ومن ذلك اإلقبال علٌها إذا كان للمستثمر
"شهٌة" للخطر.

تجنب البنوك مخاطر االئتمان باالمتناع عن منح القروض مرتفعة
المخاطر.
تجنب مخاطر أسعار الفائدة بعد االستثمار فً أوراق مالٌة طوٌلة
األجل.

تقليل المخاطر
ومن طرق التعامل مع الخطر ،تقلٌله وذلك بتخفٌض حجم
االستثمارات التً تواجه خطرا بعٌنه ال ٌحب المستثمر تحمله مثل
تقلٌل حجم استثماراته طوٌلة األجل أو بعملة معٌنة ،كما ٌمكن
التعامل مع المخاطر باالشتراك مع اآلخرٌن فً تحملها .وهذا هو
أحد البواعث على استثمار الناس فً صنادٌق االستثمار ألنها تمكن
من تفتٌت المخاطر وإتاحة الفرصة للفرد لٌشترك مع عدد كبٌر من
أمثاله وهم المساهمون فً الصندوق فً تحمل المخاطر فٌكون
نصٌب كل واحد منهم من المكروه إذا وقع قلٌال غٌر مؤثر.
تقوم البنوك بتقلٌل المخاطر من خالل االتً :
رصد سلوك القروض من أجل استبابة عالمات التحذٌر لمشاكل
التوقف عن الدفع مبكرا
تقوم أٌضا بتقلٌل مخاطر أسعار الفائدة باستخدام سٌاسة إدارة
األصول والخصوم والتً ٌجري تصمٌمها لذلك الغرض.

نقل المخاطر
وٌتم نقل المخاطر إلى آخرٌن (إذا كان المستثمر من النوع األول
وهناك مستثمر من النوع الثانً مستعد لتحمل المخاطرة) وذلك
باالحتماء منها بمقابل مالً .وٌقع فً الحاالت التً ٌرغب
المستثمر فً تحمل أنواع المخاطر المألوفة عنده والتً ٌرى أن له
فٌها خبرة مفٌدة وٌرٌد االحتماء من المخاطر األخرى .فشركة
التقسٌط مستعدة فً مجال نشاطها لتحمل المخاطر االئتمانٌة
للمدٌنٌن ألن هذا صلب عملها الذي تتمٌز فٌه على اآلخرٌن
بالخبرة ،وهً ال ترٌد تعرٌض عملها مثال لمخاطر تغٌر أسعار
الصرف فتحتمً من هذا الخطر بالتنازل من جزء من دخلها إلى
جهة أخرى تتوافر على الخبرة فً هذا المجال وتكون مستعدة
لتحمله
املزدع:
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