
يف ةثيدحلا تاهاجتالا

يفقولا عاطقلا يف رطاخملا ةرادإ
ةعبنوبأ زيزعلادبع نب ءالع

 يسسؤملا زيمتلاو قيقدتلا تامدخ سيئر

ةيرادإلا تاراشتسالل اتيباكورب ةكرش



ةيسيئرلا رواحملا

ةمدقم

اهفينصت قرطو رطاخملا رداصم

تاسسؤملا فلتخم يف ايلعلا تارادالا قلقت يتلا رطاخملا مهأ

رطاخملا ةرادإ يف ةيملاعلا رطالا مهأ نع ةذبن



VUCA  World "اكوڤلا" ملاع

فصتتيتلاوتاسسؤملاعيمجاههجاوتيتلافورظلافصولمدختسيراصتخاوهاكوڤحلطصم•

يفةيكيرمألابرحلاةيلكيفحلطصملااذهرهظدقو.ضومغلاوديقعتلاونيقيلامدعوبلقتلاب

.تانينامثلارخاوأ

.لبقتسمللدادعتسالاىوتسمنيسحتلاكوڤلارصانعنمرصنعلكلقيمعلاىنعملامدختسي•

"Volatility" بلقتلا
"Uncertainty"

نيقيلا مدع

"Complexity"
ديقعتلا

"Ambiguity"
ضومغلا



”Risk“ حلطصم لوح ةيساسأ ميهافم

ةرطاخم

ديدهت

ةفزاجم

ةصرف



؟؟؟ ... نع لوألا لوؤسملا نم- ةيحاتتفا ةلئسأ

؟ فقولا يف ةيجيتارتسالا ططخلا عضوو ةيسيئرلا فادهألا ديدحت ....1)

؟ اهذيفنت ىلع ماعلا فارشإلا ....2)

 ؟ اهل ةيرودلا ةعجارملا ....3)

؟ فقولا يف رطاخملل لوبقملا ىوتسملا ديدحت ....4)

؟ رطاخملل لوبقملا ىوتسملا ىلع ظافحلا ....5)

؟ ىوتسملا اذه زواجت مدع نم ققحتلا ....6)

؟ فقولا يف رطاخملا ةرادإ ماظن ....7)



Governing Body ةمكاحلا ةئيهلا

نمةهجلاهذهو،ةسسؤملايفةمكوحلاماظننعةلوؤسملاةهجلايهةمكاحلاةئيهلا

وأ،ءانمألاوأنيظفاحملاسلجموأ،يفارشإسلجموأ،ةرادإلاسلجمنوكتنأنكمملا
ىلعفارشإلاوهيجوتلاةيلوؤسمةهجلاهذهل.ةسسؤملايفلوؤسمىلعأوأراظنلاسلجم
.اهيفةيذيفنتلاةرادإلاةلءاسموةبساحموةسسؤملاةطشنأفلتخم

.ةيذيفنتلاةرادإلانمءزجتسيلةهجلاهذه•

،)ةيذيفنتلاةرادإلانعنيلقتسمريغونيلقتسم(صاخشألانمةعومجممضتدق:ةهجلا•
.دحاوصخشبةلثمتمنوكتدقو



... نيب ةقالعلا يه ام :ةيحاتتفا ةلئسأ

؟رطاخملاةرادإوةيلخادلاةباقرلا...8)

؟ةيسسؤملاةمكوحلاورطاخملاةرادإ...9)



ةيحاتتفا ةلئسأ

؟رطاخمللةسسؤملاةيهشوةيلخادلاةباقرلافيلاكتنيبةقالعلايهام10)

ةيلاع

ةطسوتم

ةضفخنم

ةرماغم ةرادإ

ةلدتعم ةرادإ

ةظفاحم ةرادإ

ةيلخادلاةباقرلا ماظن ةفلكت رطاخملا لبقت ةجرد



ةرادإلا

لالغتسالالخنمةعوضوملافادهألاقيقحتةيلمعاهنأبةرادإلافرعت

،هيجوتلاو،ميظنتلاو،طيطختلاتايلمعبمايقلانمةحاتمدراومل

.ةباقرلاو

ةباقرلا هيجوتلا ميظنتلا طيطختلا



طيطختلا
ةباقرلاو هيجوتلاو ميظنتلا فئاظو ءادأل ساسألا

فادهألا قيقحت

ةباقرلا هيجوتلا ميظنتلا

حلاصملا باحصأ ةعفنم ميظعتو ةمادتسالا ديكأت



فادهألا ديدحت•

لئادبلا ديدحت•

لئاسولا ديدحت•

تاجايتحالا ديدحت•

ريياعملا ديدحت•

 ةطقن
 يف ةیادب

 ةرادإ
رطاخملا

طيطختلا
ةباقرلاو هيجوتلاو ميظنتلا فئاظو ءادأل ساسألا

فادهألا قيقحت

ةباقرلا هيجوتلا ميظنتلا

؟ فقولا يف رطاخملا ةرادإ ةيلمع أدبت ىتم



Risk ةرطاخملا

.رثكأوأفدهقيقحتىلعريثأتهللمتحمثدح:)COSO(ةرطاخملا

.فادهألاىلعنيقيلامدعريثأت:)ISO(ةرطاخملا

.هجئاتنو ثدحلا ققحت لامتحا نم بكرم جيزم :)IRM( ةرطاخملا



ةباقرلا هيجوتلا ميظنتلا طيطختلا

فادهألا

رطاخملا

ت
ده

دي
ا

ت
رف

ص

رثألا

تحا
ام

ألال
رث

حا
ت

ام
ل



## مقر ةرطاخم
## مقر ةرطاخم ةزيمم تامدخ ميدقت

تيصلا عئاذ ومن
## مقر ةرطاخم
## مقر ةرطاخم ةمدخلا ىوتسم نيسحت
## مقر ةرطاخم
## مقر ةرطاخم تامدخلا يف عسوتلا
## مقر ةرطاخم
## مقر ةرطاخم
## مقر ةرطاخم دئاوفلا ميظعت

ىوتسملا عفترم ءادأ
## مقر ةرطاخم
## مقر ةرطاخم تاينقتلا نم ةدافتسالا ميظعت
## مقر ةرطاخم
## مقر ةرطاخم ةيليغشتلا ةءافكلا ميظعت
## مقر ةرطاخم
## مقر ةرطاخم
## مقر ةرطاخم جئاتنلا ساسأ ىلع ةافاكملا

## مقر ةرطاخمبهاوملا لضفأ ريوطت
## مقر ةرطاخم نيزيمملا نيفظوملا ىلع ةظفاحملا
## مقر ةرطاخم



رطاخملا ةسارد
يثراك1098765

ريبك987654

طسوتم876543

ريغص765432

ليئض654321

5
عقوتم

4
عفترم

3
طسوتم

2
ليلق

1
دعبتسم

لا عوقو ريثأت
اخم

ةرط

ةرطاخملا عوقو لامتحا



يثراك1098765

ريبك987654

طسوتم876543

ريغص765432

ليئض654321

5
عقوتم

4
عفترم

3
طسوتم

2
ليلق

1
دعبتسم

لا عوقو ريثأت
اخم

ةرط

ةرطاخملا عوقو لامتحا

رطاخملا ةسارد



يثراك

ريبك

طسوتم

ريغص

ليئض

دعبتسم ليلق طسوتم عفترم عقوتم

ةيمهألا ةديدش رطاخم
ةرادإلا سلجم

ةيلاع رطاخم
ايلعلا ةرادإلا

ةلدتعم رطاخم
ةرادإلا

ةضفخنم رطاخم
ةينيتورلا ةيباقرلا طباوضلا

يفخت
عوقولا ريثأت ض

عوقولا لامتحا ضيفخت

رطاخملا عم لماعتلا ةيلوؤسم



رطاخملا لبقت ةجرد
يثراك

ريبك

طسوتم

ريغص

ليئض

دعبتسم ليلق طسوتم عفترم عقوتم

 نم ةيلاع ةجرد
رطاخملا لبقت

ةرطاخم

لا عوقو ريثأت
اخم

ةرط

ةرطاخملا عوقو لامتحا



يثراك

ريبك

طسوتم

ريغص

ليئض

دعبتسم ليلق طسوتم عفترم عقوتم

 لقأ ةجرد
رطاخملا لبقت نم

ةرطاخم

 لماعتلا تاءارجإ
رطخلا عم

رطاخملا لبقت ةجرد
لا عوقو ريثأت

اخم
ةرط

ةرطاخملا عوقو لامتحا



رطاخملا رداصم

يلخاديجراخ



نيفظوملا

مئارجلا

 تايجولونكتلا

ةيعيبطلا ثراوكلا

ةطيحملا ةئيبلا

ةرادإلا تاسرامم

لامعألا تاسرامم

 تابلقتلا
ةيداصتقالا

ةيرشبلا ءاطخألا

ىرخأ

رطاخملا رداصم

ةيباقرلا طباوضلا

ةيلام راثآ
ةرشابم

ةيلام راثآ
ةرشابم ريغ

ةيداصتقا

ةينوناق

ةيعامتجا

ةيئيب

ةعمسلا رثأت

ىرخأ

رطاخملا راثآ

رطاخملا فيفخت

ئراوطلا ططخ

ةيقبتم رطاخم
 تاذ رطاخم

دئاوع

ةيئاهن رطاخم
بنجتلل ةلباق ريغ



رطاخملا عاونأ

:ىلإرطاخملاميسقتًامومعنكمي

،ةرطيسلاتحتعقتيتلارطاخملاىلإريشتو:اهترادإنكمييتلارطاخملا1)

فيفختللةيفاكوةلوقعمةيباقرطباوضوتاءارجإتذختادقةرادإلانإيأ

.اهنم

عيمجقيبطتدعبىقبتيتلارطاخملااهبدصقي:ةيقبتملارطاخملا2)

.رطاخملاةرادإتاينقتوةيباقرلاطباوضلا



)Pervasive risks( ةماع رطاخم

ةسسؤملا لك ىلع رثؤت

ةريبك اهتاريثأت

)Specific risks( ةدودحم رطاخم

ةنيعم ةيلمعب ةداع قلعتت

رطاخملا عاونأ



رطاخملل ةيسيئرلا عاونألا



ةيمسر ريغ ةيمسر

ةيريدقت ةيتاذ ةيمك

ةيزكرم ةيزكرمال

رطاخملا عاونأ



؟رطاخملل لوألا ردصملا وه ام



)Risk Management( رطاخملا ةرادإ

فقاوملاوأثادحألاةرادإومييقتوديدحتلةيلمعيه:)IIA(رطاخملاةرادإ

Reasonable(لوقعمديكأتىلإلصوتلافدهباهيلعةباقرلانيمأتوةلمتحملا

Assurance(ةسسؤملافادهأقيقحتنأشب.



ةيمسر ريغ ةيمسر

ةيريدقت ةيتاذ ةيمك

ةيزكرم ةيزكرمال

ةيمسر ريغ ةيمسر

ةيريدقت ةيتاذ ةيمك

ةيزكرم ةيزكرمال

رطاخملا ةرادإ



 ةيديلقتلا ةرادإلا
رطاخملل

 رطاخملا ةرادإ
ةيسسؤملا

رطاخملل ةلماش ةيؤر

لفسألا ىلإ ىلعألا نم غالبإلا

 طيطختلا نم أدبت

يجيتارتسالا

ةرادإلا نم يساسأ ءزج

رطاخملل ةقيض ةيؤر

ىلعألا ىلإ لفسألا نم غالبإلا

لزعنم يدرف ىوتسم



ةباقرلا هيجوتلا ميظنتلا طيطختلا

فادهألا

رطاخملا

ت
ده

دي
ا

ت

رف
ص

بنجت
ليلقت

لقن
لبقت

نيسحت
لالغتسا

ةكراشم
لبقت

رثألا

تحا
ألالام

رث

حا
ت
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ل



رطاخملا ةجلاعم / ِـل ةباجتسالا تارايخ

:يلياممرثكأوأاًدحاوتارايخلانمضتتدق

.رطاخملاىلإيدؤييذلاطاشنلايفرارمتسالاوأءدبلامدعبرارقذاختالالخنمرطاخملابنجت1)

.رطاخملاردصمةلازإ2)

.بقاوعلاوأ/وةيلامتحالارييغت3)

.رطاخملاةكراشم4)

.ةصرفةعباتملجأنمرطاخملاةدايزوأذخأ5)

.رينتسمرارقبةرطاخملابظافتحالا6)



رطاخملا رداصم ةلازإو بنجت تايجيتارتسا
• DIVEST ( يلختلا ) by exiting a market or geographic area, or by selling, liquidating or spinning off

a product group or business
• PROHIBIT ( عنملا ) unacceptably high risk activities, transactions, financial losses and asset

exposures through appropriate corporate policies, limit structures and standards
• STOP ( فقوتلا ) specific activities by redefining objectives, refocusing strategies and policies,

or redirecting resources
• TARGET ( فادهتسالا ) business development and market expansion to avoid pursuit of “off-

strategy” opportunities
• SCREEN ( ليدبلا ) alternative capital projects and investments to avoid low-return, off-strategy

and unacceptably high-risk initiatives
• ELIMINATE ( داعبتسالا ) at the source by designing and implementing internal preventive

processes



رطاخملا جئاتن وأ/و ةيلامتحا رييغت تايجيتارتسا

• DISPERSE )صلختلا( financial, physical or information assets geographically to reduce
risk of unacceptable catastrophic losses

• CONTROL ( مكحتلا ) risk through internal processes or actions that reduce the
likelihood of undesirable events occurring to an acceptable level (as defined by
management’s risk tolerance)

• RESPOND ( ةباجتسالا ) to well-defined contingencies by documenting an effective plan
and empowering appropriate personnel to make decisions; periodically test and, if
necessary, execute the plan

• DIMINISH ( ليلقتلا ) the magnitude of the activity that drives the risk
• ISOLATE ( لزعلا ) differentiating characteristics of proprietary assets to reduce risk of

loss through imitation, obsolescence or other competitive pressures
• TEST ( صحفلا ) strategies, products or services on a limited basis to



رطاخملا ةكراشم تايجيتارتسا

• INSURE ( نيمأتلا ) through a cost-effective contract with an independent,
financially capable party under a well-defined risk strategy
• REINSURE ( نيمأتلاةداعإ ) to reduce portfolio exposure through contracts with

other insurers, when such arrangements are available
• HEDGE ( طوحتلا ) risk by entering into the capital markets, making feasible

changes in operations or executing new borrowings
• SECURITIZE ( قيروتلا ) risk by accessing the capital markets and structuring

deals with potential investors through efficient pricing mechanisms
• TRANSFER ( لقنلا ) risk and rewards of investing in new markets and products

by entering into alliances or joint ventures



رطاخملاب ظافتحالا تايجيتارتسا
• RETAIN ( ظافتحالا ) risk at its present level, taking no further action
• REPRICE ( ريعستلاةداعإ ) products and services by including an explicit

premium in the pricing, market conditions permitting, to compensate for risk
undertaken
• SELF INSURE ( يصخشلانيمأتلا ) risk through:

• Internal charges to P&L (pay as you go)
• Borrowed funds from external sources, should a specific event occur
• Reserving losses (under accepted accounting principles)
• Using a pure captive insurance company
• Participation in a group or an industry captive

• OFFSET ( ةصاقملا ) risk against others within a well-defined pool



رطاخم

رطاخم

رطاخم
رطاخم

رطاخم

ةلصأتم رطاخم
)Inherent Risk(

ةيقبتم رطاخم
)Residual Risk(

 تايلمع
ةباجتسالا

رطاخملل



 هجوتلا ديدحت
يجيتارتسالا

 ةيكلم
رطاخملا

 لوبق
 رطاخملا
ةيقبتملا

 ديدحت
 رطاخملا
 اهمييقتو
 اهتبقارمو

 فيفختو
 ةفصب اهتدح

ةرمتسم

 ةرادإلا
ةيليغشتلا

 ةرادإلا
ةيذيفنتلا ايلعلا ةرادإلا  سلجم

ةرادإلا

يرودلا ديكأتلاو مييقتلا← يلخادلا قيقدتلا طاشن

تايلوؤسملا- رطاخملا ةرادإ ةيلمع



ةيهش(ةلوبقملاةجردلاديدحت•
رطاخملانم)ةرادإلا

رطاخملاةرادإتايلمعضرف•
ةباجتسالاصوصخبتارارقذاختا•

ةباجتسالثميامذيفنتوأرطاخملل
ةرادإلانعةباينلابرطاخملل

رطاخملاةرادإةيلوؤسم•
رطاخملالوحتاديكأتميدقت•

ةرادإلانعةباينلاب

اهيلوت مدع بجي يتلا راودألا

راطإريوطتوءانبيفةدعاسملا•
رطاخملاةرادإةيجيتارتساولمع
ةرادإلاسلجملاهميدقتو
اهدامتعال

رطاخملاةرادإسيسأتةيلمعةدايق•
لوحريراقتلادادعإيفةدعاسملا•

رطاخملا
رطاخملاةرادإةطشنأقيسنت•
ةرادإللبيردتلاميدقت•
ةرادإةيلمعيفةدعاسملا•

رطاخملا

ةرادإةيجيتارتساولمعراطإمييقت•
رطاخملا

تايلمعةءافكوةيلعافمييقت•
،مييقتو،ديدحت(رطاخملاةرادإ

)ةباجتساو
ريراقتلافلتخمةعجارم•
رطاخملاصوصخبةرادإلاهيبنت•

متيمليتلارطاخملاو،ةديدجلا
،بسانملكشباهلةباجتسالا

ريغلكشبةلوبقملارطاخملاو
ةرادإلانمبسانم

طوحتلا عم ةعورشملا راودألا
Consulting- يراشتسا

ةيساسألا راودألا
Assurance- يديكأت

(ERM( ةيسسؤملا رطاخملا ةرادإ ةيلمع يف يلخادلا قيقدتلا رود



هاجتالا 2020 2021 يليغشتلاو يجيتارتسالا ىوتسملا ىلع رطاخملا مهأ

5.83 6.61 ومنلا صرف عجارت يف تببست يتلاو ةيلحملاو ةيملاعلاةيداصتقالا عاضوألا

6.06 6.51 ةيباقرلاو ةيعيرشتلا تابلطتملا يف ددشتلاوريغتلا

5.80 5.91 ةعمسلاب رضت وأ/و ةيساسألا ةيليغشتلا تايلمعلا لطعت دق يتلاو ةينورتكلإلا تاقارتخالا تاديدهت

5.48 5.88 ةكرشلا لمع جذومن لطعي دق امم ةديدج ىرخأ روهظو تاينقتلا يفروطتلا ةعرس

5.55 5.87 ةيصوصخلاو تامولعملا نمأ

5.63 5.76  يفيظولا لالحالا تابوعصو تادايقلاو تاءافكلاباحصأىلعةظفاحملاوبذج

5.33 5.67 تالمعلاو ةيملاعلا لاملا قاوسأببذبذتلا

5.30 5.66 بسانملا تقولاب اهديعصتو ةماهلا رطاخملا ديدحت ىلع يفاكلا لكشلابعجشت ال دق ةيميظنتلا ةفاقثلا

5.40 5.63 ةيساسألا تايلمعلاو لامعألا جذومنل ةمزاللا تاليدعتلا ءارجإ ىلع ةردقملا نم دحي امم رييغتلا ةمواقم

5.28 5.62  مهتاليضفت يف رمتسملا رييغتلا لظ يف ءالمعلا ءالو ىلع ةظفاحملا

تاسسؤملا تادايق قلقت يتلا رطاخملا زربأ



رطاخملا ةرادإ رطأ

.2017 ةخسن– )COSO-ERM( ةيسسؤملا رطاخملا ةرادإل وسوك راطإ1)

31000:2018وزيآ2)



(Enterprise Risk Management( ةيسسؤملا رطاخملا ةرادإ

COSO(ةيسسؤملارطاخملاةرادإ ERM ةيلمععمةجمدملاتاسرامملاوتاردقلاوةفاقثلا:)2017

ةميقلاقلخلاهيعسيفرطاخملاةرادإيفتاسسؤملااهيلعدمتعتيتلاو،ءادألاوةيجيتارتسالاديدحت

.اهقيقحتواهيلعظافحلاو

صرفلاديدحتىلإفدهتةرمتسموةمظنموةمجسنمةيلمعيهةيسسؤملارطاخملاةرادإ

صرفلاكلتمييقتو،اهفادهأقيقحتىلعرثؤتيتلاو،ةسسؤملاىوتسمىلعةلمتحملاتاديدهتلاو

.اهغيلبتواهلةباجتسالاوتاديدهتلاو



2017 ةخسنCOSO-ERM ةيسسؤملا رطاخملا ةرادإلوسوك



Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance 

ءادألاو ةيجيتارتسالا عم ةجمدملا :ةيسسؤملا رطاخملا ةرادإ

:ءادألاوفادهألاوةيجيتارتساللتارابتعا/داعبأةثالثرابتعالانيعبذخأي•

.اهبطبترملاءادألاوةدمتعملافادهألاوةيجيتارتسالابةطبترملارطاخملا1)

ةيؤرلاعماهبطبترملاءادألاوةدمتعملافادهألاوةيجيتارتسالاماجسنامدعبلامتحادوجو2)
ةلاسرلاو

Riskاهلةراتخمةيجيتارتسالك(ةراتخملاةيجيتارتسالاتاعبت3) Profileاهبصاخ(

.تاعومجمةسمخىلعةعزومأدبم20نمنوكتي•

2017 ةخسنCOSO-ERM ةيسسؤملا رطاخملا ةرادإلوسوك



2017 ةخسنCOSO-ERM ةيسسؤملا رطاخملا ةرادإلوسوك



 تالاصتالاو تامولعملا
ريراقتلا دادعإو حيقنتلاو ةعجارملا ءادألا  ةيجيتارتسالا عضو

فادهألاو ةفاقثلاو ةمكوحلا

 تامولعملا نم ةدافتسالا18)

ايجولونكتلاو

 لوح تامولعملا لاصيإ19)

رطاخملا

 رطاخملا نع ريراقتلا دادعإ20)

ءادألاو ةفاقثلاو

ةيرهوجلا تاريغتلا مييقت15)

ءادألاو رطاخملا ةعجارم16)

 ةرادإ زيزعت ءارو يعسلا17)

ةيسسؤملا رطاخملا

رطاخملا ديدحت10)

رطاخملا ةدش مييقت11)

 ًاقفو رطاخملا بيترت12)

اهتايولوأل

رطاخملل تاباجتسالا ذيفنت13)

 ةلماشلا ةيؤرلا عضو14)

رطاخملل

لمعلا قايس ليلحت6)

رطاخملا ةيهش ديدحت7)

 تايجيتارتسالا مييقت8)

ةليدبلا

لمعلا فادهأ ةغايص9)

 ىلع سلجملا ةباقر1)

رطاخملا

ةيليغشتلا لكايهلا عضو2)

ةبولطملا ةفاقثلا فيرعت3)

 ميقلاب مازتلالا راهظإ4)

ةيساسألا

 تالهؤملا يوذ بذج5)

مهب ظافتحالاو مهريوطتو

ةيسسؤملا رطاخملا ةرادإ ئدابم



31000:2018وزيآ

ةمظنملالبقنمهعضومترطاخملاةرادإلةفصاوم/رايعمنعةرابع31000:2018وزيآ
.2018ماعيفهثيدحتمتو،2009ماعيف)ISO(سيياقمللةيلودلا

:رطاخملاةرادإنإف31000:2018وزيآلًاقفو

.ةرينتسمتارارقذاختاو،اهفادهأقيقحتو،اهتايجيتارتساديدحتيفتاسسؤملادعاست1)

.ةدايقلاوةمكوحلاةيلمعنمءزجيه2)

.ةسسؤملابةقلعتملاةطشنألاةفاكنمءزجيه3)

.ةسسؤملليجراخلاويلخادلانيقايسلارابتعالايفذخأت4)



31000:2018وزيآ

:نمنوكتتةفصاوملا

قاطنلا1)

تافيرعتلاوتاحلطصملا2)

ئدابملا3)

لمعلاراطإ4)

ةيلمعلا5)



31000:2018وزيآ قاطن )1

:نعرظنلاضغبتاسسؤملاعيمجبسانت

.ةعانصلاوأهليمتنتيذلاعاطقلا1)

.مجحلا2)

.لمعلاةئيبةعيبط3)

.رمعلاوأجضنلاىوتسم4)

.اهلضرعتلانكمملارطاخملاةعيبط5)

.)Decision(رارقىتحوأ)Activity(طاشنيأىلعةفصاوملاقيبطتنكمي



31000:2018وزيآ تاحلطصمو تافيرعت )2

.فادهألاىلعنيقيلامدعريثأت:ةرطاخملا

.رطاخملابقلعتياميفةسسؤملابمكحتلاوهيجوتلةقسنملاةطشنألا:رطاخملاةرادإ

وأهبرثأتتوأطاشنوأرارقىلعرثؤتنأنكميةسسؤموأصخش:ةحلصملاباحصأ

.هبةرثأتماهسفنربتعت

 ءوشن ىلإ ةبيكرت يف وأ هدرفمب يدؤي نأ نكمي يذلا رصنعلا :ةرطاخملا ردصم

.رطاخملا



31000:2018وزيآ تاحلطصمو تافيرعت )2

.فورظلانمةنيعمةعومجميفريغتوأثودح:ثدحلا

.فادهألاىلعرثؤيثدحةجيتن:ةبقاعلا

.امءيشثودحةصرف:ةيلامتحالا

.رطاخملالدعيوأ/وظفاحييذلاريبدتلا:مكحتلا



ئدابملا
Principles

لمعلا راطإ )4
Framework

ئدابملا )3
Principles

ةيلمعلا )5
Process

؟نيهاجتاب مهسلا اذامل

 عوجرلا نكمم )ةيلمعلا( رطاخملا ةرادإ ىلع لمعلا ءانثأ :ببسلا
اهلمع ةئيب يف ريغتلاو ةسسؤملا عم بسانتي امب هليدعتو راطإلل

31000:2018وزيآ



 ةميق قلخ
ةيامحو

 ءزج- ةلماكتم
 عيمج يف يساسأ

ةطشنألا

لماشو مظنم جهن

مئاوتت- صيصختلا
فادهألا عم

ةيلومشلا

 ةيكيمانيد
رييغتلل بيجتستو

 لضفأ ىلع دمتعت
 تامولعملا

ةرفوتملا

 لماوعلا يعارت
ةيفاقثلاو ةيرشبلا

رمتسملا نيسحتلا

31000:2018وزيآ ئدابم )3



31000:2018وزيآ ئدابم )3

.ةسسؤملاةطشنأعيمجنمأزجتيالءزجيهرطاخملاةرادإ:ةلماكتم)1

.ةنراقمللةلباقوةقستمجئاتنقيقحتيفرطاخملاةرادإللماشلاومظنملاجهنلامهاسي:ةلماشوةمظنم)2

اميفةسسؤملليلخادلاويجراخلاقايسلاعمبسانتيامبرطاخملاةرادإةيلمعوراطإصيصختمتي:ةصصخم)3
.اهفادهأبقلعتي

مهرظنتاهجوذخأنمنكمترطاخملاةرادإةيلمعيفةينعملافارطألالبقنمةبسانملاةكراشملا:ةلماش)4
.اهنمةدافتسالاو،رابتعالايفمهتاروصتومهفراعمو

رطاخملاةرادإ.ةيجراخلاوةيلخادلاةسسؤملالمعةئيبريغتدنعيفتختوأريغتتوأرطاخملاأشنت:ةيكيمانيد)5
.بسانملاتيقوتلايفوةبسانمةقيرطباهلبيجتستورطاخملايفتاريغتلاعقوتت



31000:2018وزيآ ئدابم )3

ىلعةينبمرطاخملاةرادإةيلمعتالخدم:ةحاتملاتامولعملالضفأىلعدمتعت)6
يأرابتعالايفذخأترطاخملاةرادإةيلمع.تاعقوتللةفاضإلابةيلاحلاوةيخيراتلاتامولعملا

ةحضاووتيقوتلاةنسحتامولعملانوكتنأبجي.تامولعملاهذهيفنيقيلامدعودويق
.ةينعملافارطأللةحاتمو

ريبكلكشبرثؤتةفاقثلاويرشبلاكولسلا:ةيرشبلاوةيفاقثلالماوعلارابتعالايفذخأت)7
.لحارملاوتايوتسملاعيمجيفرطاخملاةرادإبناوجعيمجىلع

.ةربخلاوملعتلالالخنمرمتسملكشبرطاخملاةرادإنيسحتمتي:رمتسملانيسحتلا)8



 لماكتلا
 عم

تايلمعلا

 راطإ ميمصت
 ةرادإ

رطاخملا

 قيبطت
 تايلمع
 ةرادإ

رطاخملا

 مييقت
رطاخملا

 نيسحتلا
رمتسملا

 ةدايقلا
مازتلالاو



31000:2018وزيآ لمع راطإ )4

 ةطشنألا يف رطاخملا ةرادإ جمد ىلع ةسسؤملا ةدعاسم يف رطاخملا ةرادإ راطإ نم ضرغلا لثمتي
 .ةماهلا فئاظولاو

:راطإلا تانوكم يلي اميف

Leadership(مازتلالاوةدايقلا and commitment(:ةيفارشإلاتاهجلاوايلعلاةرادإلاىلعنيعتي)امثيح
ةدايقلاراهظإمهنميغبنيامك،ةسسؤملاةطشنأةفاكيفرطاخملاةرادإجمدنامض)ىنستي
.مازتلالاو

نأيغبني.ةسسؤملايفصخشلكىلعرطاخملاةرادإةيلوؤسمعقت:)Integration(لماكتلا1)
،اهمازتلاو،اهتدايقو،اهتمكوحو،ةسسؤملاضرغنعلصفنمريغءزجرطاخملاةرادإنوكت
.اهتايلمعو،اهفادهأو،اهتيجيتارتساو



31000:2018وزيآ لمع راطإ )4

:يليامرطاخملاةرادإراطإميمصتنمضتي:)Design(ميمصتلا2)

،ةيعامتجالالماوعلايجراخلاقايسلالمشيو.يجراخلاويلخادلااهقايسوةسسؤملامهف•
قايسلاامأو.ةئيبلاوداصتقالابةقلعتملالماوعلاو،ةيجولونكتلاو،ةيلاملاو،ةينوناقلاو،ةيسايسلاو
،اهتمكوحو،اهلكيهو،اهتيجيتارتساو،اهتفاقثو،اهتلاسرو،ةسسؤملاةيؤرلمشيفيلخادلا

.اهدراومو
.ةيفارشإلاتاهجلاوايلعلاةرادإلالبقنمرطاخملاةرادإبمازتلالانعريبعتلا•

رطاخملاةرادإبةقلعتملاتايلوؤسملاوراودألاديدحت•

.رطاخملاةرادإلدراوملانميفكيامصيصخت•

.راطإلامعدفدهبةروشملاوغيلبتلاسيسأت•



31000:2018وزيآ لمع راطإ )4

.رطاخملاةرادإةيلمعذيفنتو،ذيفنتلاةطخعضو:)Implementation(ذيفنتلا3)

عمةنراقميرودلكشبرطاخملاةرادإراطإءادأسايق:)Evaluation(مييقتلا4)

.هنمضرغلا

.ةيجراخلاوةيلخادلاتارييغتلاةجلاعملراطإلانيسحت:)Improvement(نيسحتلا5)





ًاركش



ةبوجأو ةلئسأ


