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 دارة المخاطرإسياسة 

 

 

 الؿطح املصطلح 

 أّ مازٓ٘ أّ بؿطٓ٘ خػاٜط إىل ٓؤزٖ أّ األٍساف ذبكٔل يف غليب أثط لُ ٓهٌْ قس ما ؾٕٛ سسّخ اشبطط

 .معيْٓ٘

 املداطط ٍصِ سسّخ امهاىٔ٘ مسٚ الْظٌ

 . سسّثَا سال يف ازبنعٔ٘ يف املداطط ٍصِ أثط مسٚ التكسٓط

 دعٜٔا تْقؿُ إىل ّتؤزٖ ازبنعٔ٘ أزاٛ يف غلبٔا تؤثط حبٔح ّاملتتالٔ٘ صبنْع٘ مً األخطاض الهبريٗ املداطط

 نلًٔا عً تكسٓه اشبسم٘. ّأ

 ّقٔاغَا مكبْل٘ مػتْٓات إىل ّربؿٔطَا باملداطط التشهه إىل َٓسف الصٖ اإلزاضٖ اليؿاط إزاضٗ املداطط

 .علَٔا ّالػٔططٗ

 معسل ّذبسٓس ّقٔاغَا ، ّقْعَا ّاستنالٔ٘ اشبػاٜط إسساخ يف اشبطط ؾسٗ ذبسٓس عنلٔ٘ تكٔٔه املداطط

 . سسّثَا

 

 

 الؿطح املصطلح 

التشهه يف 

 املداطط

 املْاظى٘ ضنً مبلؼ ّضصس ّآثاضِ، اشبطط استنال لتكلٔل ازبنعٔ٘ ٓػتدسمَا اليت الططم ذبسٓس

 املداطط مع للتعامل

 ّأ بتيؿٔصِ لتكْو أخطٚ دَات إىل ميُ دعٛ أّ العنل ذبْٓل مجل أخطٚ دَات إىل اشبطط ذبْٓل ىكل املداطط

 . دعٜٕ عنل اىل املْظـ ذبْٓل

  ٍصِ ارباش تهلؿ٘ أّ اسباالت، بعض يف ضبسّزٗ تهٌْ اشبطط مً للشس ؾعال٘ إدطاٛات ارباش تكبل اشبطط

 مطاقب٘ ٍْ املطلْب اإلزاضٖ دطاٛاإل ٓهٌْ اسبال٘ ٍصِ ّيف مهلؿ٘ أّ عالٔ٘، تهٌْ قس اإلدطاٛات

 . تتػري لً تأثريِ أّ سسّثُ استنالٔ٘ أٌ مً ّالتأنس اشبطط

 إدطاٛات ارباش خالل مً اشبطط استْاٛ ٓته سٔح الؿٝ٘، ٍصِ ضنً غتهٌْ اشبطط ساالت مععه معازب٘ اشبطط

 . ميُ للشس أّ معُ للتعامل ّقأٜ٘

 لتيؿٔص طبتلؿ٘ ططم اغتدساو مجل دصضٖ بؿهل اشبطط تعٓل اليت اإلدطاٛات بعض ارباش ٓته إىَاٛ اشبطط

 .مْدْز غري اشبطط دبعل ّاليت طبتلؿ٘، تهيْلْدٔا أّ العنل،
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 :  تشكيل جلهة إدارة املخاطر:أواًل 

 : مبا ٓأتٕ ضٜٔؼ صبلؼ إزاضٗ ازبنعٔ٘ لتكْو مت تؿهٔل زبي٘ إزاضٗ املداطط خبطاب 

  ٘نعٔ٘ازباملداطط يف  إلزاضٗاملداطط بْصؿُ السلٔل املْثل  إلزاضٗالكٔاغٕ  اإلدطاٛمطادع .  

 ٘ٔتعسٓل إدطاٛات ّعنلٔات إزاضٗ املداطط ضنً اشبط٘ التؿػٔل 

  ّ٘ٔالتعسٓل علَٔا ،سٔح مت تطتٔب املداطط الْاضزٗ يف نؿـ  الربزضاغ٘ ّذبلٔل نؿـ املداطط اليت تْادُ مجع

 لإلزاضاتاليت مت اعتنازٍا يف نؿـ املداطط بياٛ علٙ العٓاضات اليت قامت بَا اللذي٘  األّلْٓ٘املداطط سػب 

 .املعئ٘ ّمنْشز التكٔٔه ّالتشهه باملداطط

  ٘علٙ الؿطص ّالتَسٓسات ذبسٓس املداطط اليت قس تؤثط يف ذبكٔل  االطالعللذنعٔ٘، ّ  الغرتاتٔذٔ٘ا األٍسافزضاغ

  االغرتاتٔذٔ٘ األٍساف، ّسصطٍا ّؾل منْشز طباطط للذنعٔ٘ االغرتاتٔذٔ٘ األٍساف

  (منْشز تكٔٔه املداطط ،خط٘ إزاضٗ املداطط : )ّتطنٔيَا يف السلٔل  اآلتٔ٘بياٛ اليناشز 

  

 .وكفاءتها والتغيري املخاطر إدارة دليل فعالية قياس: ثانيا

 .الطادع٘ التػصٓ٘ ألخص اإلزاضات مسٓطٖ علٙ املداطط تكٔٔه ّمنْشز املداطط إزاضٗ خط٘ ّمنْشز زلٔل تعنٔه.1

 . ميَا املياغب ّتعسٓل الطادع٘ التػصٓ٘ بياٛ علٙ السلٔل مطادع٘. 2

 . مبْدبَا للعنل اإلزاضات علٙ املداطط إزاضٗ زلٔل تعنٔه. 3

 

 مهام فريل إدارة املخاطر 

 الصالسٔاتنــل خطــط مت ذبسٓــسِ ٓــته ذبسٓــس مػــؤّل عيـــُ، ّٓهـــٌْ ٍـــصا الؿـــدص لسٓـــُ  :  فريل إدارة املخاطر

ضــــــع اشبطــــــط ذبــــــت الػــــــٔططٗ دنــــــب أٌ لْ الالظم٘الْقأٜــــــ٘  اإلدطاٛاتّبإمهاىــــــُ أخــــــص  مهاىٔـــات ملْادَـــ٘ اشبطـــط،ّاإل

املعلْمـــــــات الػابك٘ ّاغتشساخ  ٓــــــْؾط ّْٓثــــــل مجٔـــــــع املعلْمـــــــات املتعلكـــــــ٘ بَـــــــصا اشبطـــــــط ّ أٌ ٓكـــــــْو باغـــــــتدساو

 .معلْمات دسٓسٗ ملْادَ٘ اشبطط سػب اسباد٘
 

 معئــــــٌْ ؾـــــٕ تكٔــــــٔه ّمطادعــــــ٘ املداطط ٍّه مؿـــاضنني يف ذبسٓـــس ٍـــصِ املدـــاطًط ، ّؾـــٕ ســـال معطؾـــ٘ املوظفوى : 

 بإزالٛاملْظــــ خبطـــط معني يف ميطك٘ عنلُ، ّٓهٌْ ٍصا اشبطط غري معطّف ; مجٔعـــا ٓتْدـب عـلٙ املْظــ املؿـــاضن٘ 

 . املعلْمـــات ســـْل ٍـــصا اشبطـــط ملـــسٓطِ املباؾـــط
 

مػؤّلٌْ عـً التأنـس مـً أٌ مجٔـع مـْظؿَٔه عـــــلـٙ زضآــــــ٘ بأســـــــسخ املعلْمــــــات  اإلزاضات: مجٔع مسٓطٖ  اإلداراتمديري  

ملعلْمــــات ســــْل طبــــاطط معطّؾــــ٘ لــــسٚ مــــْظؿَٔه، لٔــــته تْضــــٔشَا ســــــْل إزاضٗ املدـــــــاطط، ّأٌ ٓكْمــــــْا بتْصـــــــٔل ا

   .ألٍسافاّعيْىــتَـا عيس ذبكٔل 
 

ّتْدَاتيا  اغرتاتٔذٔتياالتْاصـل اجملتنعـٕ ّبؿهل زّضٖ أخــص ضأٖ ّاقرتاســات متلكــٕ اشبسمــ٘ عً  خالل: مـً  املستفيديو

 . ضضـا متلكـٕ اشبسم٘ ّشّّ املصلش٘ اغتبٔاىات خالل يف إزاضٗ املدـاطط مـً
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 اخلطوة األوىل :  التعرف  على املخاطر:

 باجلمعية : املخاطر إدارة مفهوم

أّ امليؿـأٗ املازٓـ٘ أّ املعيْٓـ٘  اإلىػاٌإٌ اشبطـط مبؿَْمـُ الؿـاٜع ٍـْ مـا ميهـً أٌ ٓتػـبب ؾـٕ ضـطض أّ أشٚ سبٔـاٗ 

 . االدتناعٔ٘ عالقاتَانننتلهاتَـا، ّ البٔٝـ٘ احملٔطـ٘ بَـا، ّ ماهلـا، ّ ّقتَـا، ّ غـنعتَا، ّ ستـٙ 

 :املخاطرة و اخلطر مفهوم حتديد 

املػـتجنطٗ،  لألصْلضحبٔـ٘  العيـُ  ٓيترمػـتكبلٕ َٓـسز إزاضٗ ازبنعٔـ٘ ؾـٕ ذبكٔـل أٍساؾَـا خطـطا،  نل سـسخ ٓعس

إلـٙ استنـال ىكـص نؿاٛتَـا ؾـٕ  باإلضاؾ٘تعٓـس تهلؿتَـا  ( ّمتطْعـٌْ، مْظؿـٌْ )املعيْٓـ٘ مـً مـْاضز بؿـطٓ٘  ناألصْل

املــــازٓ٘ قـس ٓـؤزٖ اشبطـط إلـٙ ؾكـساٌ  باألصْلأزاٛ مَامَـا، أّ تأثـط غـنع٘ ازبنعٔـ٘ دـطاٛ آثـاض ٍـصا اشبطـط. أّ ؾٔنـا ٓتعلـل 

ٓؤثـط غـلبا علـٙ زخـل ازبنعٔـ٘ ـات التذاضٓـ٘، ممـا الم، ّ املـْاز، ّ سكـْم الطبـع، ّ العاألدَعٗازبنعٔـ٘ مللهٔتَـا، الْغـاٜل، ّ 

  . الياتـر عـً: التربعـات، ّ امليـح، ّ الؿـطانات

 

 التعرف على المخاطر وتحديدها

 .تحديد المخاطر

 .وصف المخاطر

 .أساليب معالجة المخاطر

 .  تقدير وتقييم المخاطر

 اخلطوة األوىل

 الجانيةاخلطوة 

 الجالجةاخلطوة 

 الرابعةاخلطوة 

 اخلامسةاخلطوة 
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 : املخاطر إدارة تعريف

الـصٖ َٓـسف إلـٙ التشهـه باملداطـط ّ ربؿٔطَـا إلـٙ مػـتْٓات مكبْلـ٘، ّ بؿـهل أزم ٍـٕ عنلٔـ٘ ذبسٓـس  اإلزاضٍٖـْ اليؿـاط 

زضٛ اشبطط أّ الْقآ٘ مً عْاقبُ،  - :ّ قٔـاؽ ّ غـٔططٗ ّ ربؿٔـض املداطـط التـٕ تْادـُ ازبنعٔـ٘. ّ تَـسف إزاضٗ املداطـط إلـٙ

 .ّ العنل علٙ عسو تهطاضِ

 املخاطر: حتديد:   نيةالجااخلطوة 

 : مكوى عمليات إدارة املخاطر

 .سسّثَا قبل ؾَٔا املطغْب غري اليتاٜر مً للْقآ٘ اإلدطاٛات ّ الػٔاغات ّؾكَا تيؿص ّ تصنه: ّقأٜ٘ عنلٔ٘ -

 .سسّثَا بعس األخطاٛ علٙ التعطف ؾَٔـا املطغْب غري اليتـاٜر علٙ للتعطف ادطاٛات تصنٔه: انتؿاؾٔ٘ عنلٔ٘ -

 .تهطاضٍا عسو مً للتأنس أّ ؾَٔا، املطغْب غري اليتاٜر لطصس التصشٔشٔ٘ اإلدطاٛات مً التأنس: تصشٔشٔ٘ عنلٔ٘ -

 : تهٌْ أٌ دنب ؾعال٘، اإلدطاٛات تهٌْ لهٕ ّ 

 ٘الؿَه عسو ّ للدلط غَل٘ تهٌْ ّ متْاؾك٘، تهٌْ ما ىازضًا الؿؿْٓ٘ ؾالتعلٔنات: مهتْب. 

 ٘العنلٔات تسؾل لتْضٔح األؾهال ّ الطغْو اغتدساو ٓته أٌ ّ مباؾطٗ، تهٌْ أٌ مبعيٙ: ّاضش٘ ّ بػٔط. 

 ٘الْظٔؿٕ مػتْاِ ّ عنلُ لطبٔع٘ ّؾكًا مْظـ نل مع ّدْزٍا مً بالتأنس شلو ّ: متاس. 

 ٘علَٔا العاملني ناؾ٘ بتسضٓب شلو ّ: مؿَْم. 

 علَٔا التسضٓب ّ تْصٔلَا مً التأنس مً البس تػريٍا سال٘ ؾؿٕ: عالق٘ شات. 

 ٗعلَٔا ميصْص ٍْ ننا باتباعَا العاملني مجٔع ٓكْو أٌ دنب: مطبك٘/ميؿص. 

 املخاطر: وصف:   الجالجةاخلطوة 

 :معيةاجل يف املخاطر إدارة تطبيكات

 : ٓلٕ ؾٔنا سصطٍا ميهً اليت ّ ازبنعٔات، هلا تتعطض اليت للنداطط ّؾكا املداطط إزاضٗ تطبٔل ٓته

 . الصٍئ٘ الصْضٗ أّ االدتناعٔ٘ الطغال٘ بؿكس تَسز: املؤغػٔ٘ املداطط

 ،/اشبسمـات/ العنلٔـات ّ ، التربعـات: الْٔمٔـ٘ العنلٔـات ؾـٕ ازبنعٔـ٘ تْادََـا التـٕ الطعــ ىكـاط ٍـٕ: التؿـػٔلٔ٘ املداطـط

 .الطضـٙ عـسو ّ الهؿـاٛٗ، عـسو ّ

 .الػْٔل٘ ّ ، املْدْزات/األصْل إزاضٗ ؾؤٌّ تؿنل: املالٔ٘ اإلزاضٗ طباطط

 ّالتؿــطٓعات الػٔاغــات االغتكطاض ننــسٚ دنــب لهــً ّ ، ازبنعٔــ٘ غــٔططٗ خــاضز تهــٌْ مــا عــازٗ ّ: اشباضدٔــ٘ املداطــط -

 .الــذ...  االقتصازٓ٘ املتػٔــطات ّ ،
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 املخاطر: أساليب معاجلة :   الرابعةاخلطوة 

 :املخاطر مع التعامل أساليب

 املالٔـ٘، الْقآـ٘ أّ العكـْز ططٓـل عـً تهـٌْ مـا عـازٗ ّ آخـط، طـطف قبـل مـً اشبطـط قبـْل علـٙ تػـاعس ّغـاٜل ٍـٕ ّ: اليكـل

 .العكـْز ططٓـل عـً اشبطـط ىكـل علـٙ الطبـٕ نالتأمٔـً

 .ما خطط سسّخ إىل تؤزٖ اليت اليؿاطات دبيب ضباّل٘ تعين ّ: التذيب

 .تسضدنٕ بؿهل بطامر نتطْٓط اشبطط عً اليادب٘ اشبػاٜط سسٗ مً للتكلٔل ططقا تؿنل ّ: التكلٔص

 . سسّثَا عيس اشبػاٜط قبْل تعين ّ: الكبْل

 :املخاطر وتكييم تكدير:   اخلامسةاخلطوة 

 مصؿْؾ٘ معسل املداطط

 ( التأثري مسٚ ) الؿسٗ االستنال

 ( 5 )ناضثٔ٘  (  4 )نربٚ   (3)متْغط٘   (2)صػطٚ   (1)غري ملنْغ٘ 

 5 4 3 2 1 (1)ضعٔـ دسا 

 10 8 6 4 2 (2ضعٔـ )

 15 12 9 6 3 (3متْغط )

 20 16 12 8 4 (4نبري )

 25 20 15 10 5 (5نبري دسًا)

 

 مؿاتٔح معسل املداطط

 ( اليؿاط مْاصل٘ عسو) مكبْل غري بؿهل للػآ٘ عالٔ٘ طباطط بلٔػ٘  15-25

 (عالدٔ٘ خطط اليؿاط تعسٓل ) مكبْل غري بؿهل عالٔ٘ طباطط نربٚ 8-12

 عنلٕ تْٚػم أزىٙ يف تبكٙ حبٔح إزاضتَا دنب لهً مكبْل٘ طباطط متْغط٘ 4-6

 للنداطط تصعٔس األدطاٛ ٓهً مل ما إدطاٛ رباشال اسباد٘ زٌّ مكبْل٘ طباطط ضعٔؿ٘ 1-5
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:

مػتْٚ  ّصـ املداططٗ ىْع املداططٗ

 اشبطط

مسٚ 

 التأثري

أغلْب  معازب٘ اشبطط

التعامل 

 مع اشبطط

 املػؤّل

التعاقس مع ؾطن٘ نؿاٛات    الكٔن٘ املطاؾ٘ تؿطٓعات

لتشنل دعٛ مً ضّاتب املْظؿني 

 . الػعْزٓني

 دبيب 

 

اشبسمات 

 املػاىسٗ

اسبهْمٕ  اإلىؿاممػتْٓات  تؿطٓعات

 علٙ ازبنعٔات اشبريٓ٘

مً % 10ْقـ لتػطٔ٘ ال تأدري  

 . ازبنعٔ٘مٔعاىٔ٘ 

 املالٔ٘ اإلزاضٗ تكلٔص

 

لْاٜح ّقْاىني مجع  تؿطٓعات

 اإللهرتّىٔ٘التربعات 

 للذنعٔات

ىؿاٛ ميصات الهرتّىٔ٘ للتربع إ  

 لصػاض املتربعني

 تينٔ٘ املْاضز الكبْل

يف  االقتصازٖالْضع  االقتصازٓ٘

 ازبنعٔ٘

مً % 10ؾطاٛ ّقـ لتػطٔ٘   

 مٔعاىٔ٘ ازبنعٔ٘

 املْاضزتينٔ٘  دبيب 

تصنٔه مْاثٔل املؿاضٓع ّؾل    غٔاغ٘ السعه مً املاحنني االقتصازٓ٘

- . معآري املؤغػات املاحن٘

اجملتنعٔ٘ االستٔادات زضاغ٘ 

ذبػني آلٔات ّططم التْاصل 

اضغال تكاضٓط - مع املاحنني

الؿؿاؾٔ٘ ّاسبْنن٘ ّالتكاضٓط 

 الؿَطٓ٘ السّضٓ٘ للناحنني

 -دبيب 

 التكلٔص

مجٔع 

 اإلزاضات

إغياز إزاضٗ –تيْٓع أّعٔ٘ الْقـ    اخنؿاض اإلٓطازات الْقؿٔ٘ االقتصازٓ٘

 الْقـ ملؤغػات تػْٓكٔ٘

 اإلزاضٗ العلٔا دبيب

بياٛ الرتنٔب٘ الػهاىٔ٘   االدتناعٕ

 ّالتعساز الػهاىٕ

ؾطان٘ اغرتاتٔذٔ٘ تهاملٔ٘ مع   

 الكطاعات ّازبنعٔات التينْٓ٘

مجٔع  دبيب

 اإلزاضات

التػٔريات يف أمناط اسبٔاٗ  االدتناعٕ

 االدتناعّٔ٘التْدَات 

-تطْٓط الربامر ّاملؿاضٓع   

لينط  اغتطالعٔ٘زضاغات 

احباخ ّزضاغات تػاٍه - املعٔؿ٘

منط غلْنٔات  عالزيف 

  األغطٖ االغتكطاض

اشبسمات  التكلٔص

 االدتناعٔ٘
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 دارة المخاطرإسياسة 

 

 ّصـ املداططٗ ىْع املداططٗ
مػتْٚ 

 اشبطط

مسٚ 

 التأثري
 معازب٘ اشبطط

أغلْب 

التعامل 

 مع اشبطط

 املػؤّل

 إزاضٗتصنٔه بطىامر إزاضٗ املَاو    غطع٘ اليكل التهيْلْدٕ   -التهيْلْدٕ 

–.ّتػَٔل التْاصل اشبسمات

)البْاب٘ االلهرتّىٔ٘  ّالعنلٔات 

 ىعاو ضاؾس (

 دبيب 

 صٔالتكل

تكئ٘ 

 املعلْمات

مساخل  -تَٔٝ٘ مياؾص التَْٓ٘  -   العْامل البٔٝٔ٘ للنيار العاو البٔٝ٘

ىكط٘  -ّطباضز الطْاضئ 

 التذنع للطْاضئ

اشبسمات  التذيب

 املػاىسٗ

 اإلزاضٗ العلٔا تكلٔص تهلٔـ مسٓط تيؿٔصٖ متؿطؽ   تؿطؽ املسٓط التيؿٔصٖ التؿػٔلٔ٘

ىسضٗ ّععّف الهْازض البؿطٓ٘  التؿػٔلٔ٘

 )الهؿاٛات(

العنل علٙ اغتكطاب الهؿاٛات   

 سْاؾع تؿذٔعٔ٘ هلهّإدناز 

 اإلزاضٗ العلٔا تكلٔص

التأٍٔل ّالتطْٓط املػتنطبً    ضعـ ثكاؾ٘ العاملني التؿػٔلٔ٘

 هله .

اشبسمات  تكلٔص

 املػاىسٗ

قْاىني غْم العنل املتعلك٘  الكاىْىٕ

 بالػعْزٗ

اشبسمات  التذيب ٓ٘تْظٔـ نْازض غعْز -  

 املػاىسٗ

 اإلزاضٗ العلٔا التكلٔص تْظٔـ غري الػعْزٓنيإٓكاف  -   قاىٌْ التْظٔـ الكاىْىٕ
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 دارة المخاطرإسياسة 

:

 

 ىػب٘ تأثري اشبطط العاو ىػب٘ تكٔٔه مػتْٓات اشبطط العاو بازبنعٔ٘

  
 

 

 مؿاتٔح مسٚ تأثري اشبطط مؿاتٔح مػتْٚ اشبطط

 ناضثٔ٘  طباطط بلٔػ٘ 15-25

 نربٚ  طباطط نربٚ 8-12

 متْغط٘  متْغط٘ طباطط 4-6

 صػطٚ  طباطط ميدؿط٘ 1-3

 

  

27% 

46% 

27% 

0% 

 المخاطر

 مخاطر كبرى مخاطر بليغة

 مخاطر منخفظة مخاطر متوسطة
0% 

80% 

0% 

20% 

 التأثير

 صغرى متوسطة كبرى كارثية
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 دارة المخاطرإسياسة 

 

 

 باجلنعية: أهداف إدارة التغيريأواًل: 

 ذبكٔل البياٛ املؤغػٕ للذنعٔ٘ ّذبػني نؿاٛٗ العاملني ّتينٔ٘ املْاضز املالٔ٘ . •

 زضاغ٘ اهلٔهل التيعٔنٕ ّذبسٓجُ ّؾل متطلبات العنل. •

 ّسْغبتُ ّأمتنتُ.تطْٓط آلٔات العنل  •

 بياٛ ميعْم٘ العنلٔات ّذبػٔيَا. •

 زضاغ٘ ذبسٓات ازبنعٔ٘ ّاقرتاح اسبلْل. •

 ّضع اشبطط العالدٔ٘ بياٛ علٙ ىتاٜر تكٔٔه العنل ّقٔاؽ الطضا. •

 بياٛ معآري التنٔع يف األزاٛ. •

 

 :التغيريثانيًا: مسارات وحمددات 

 العاملني : )الهْازض البؿطٓ٘ (  ( أ

 )اإلدطاٛات ّاليناشز(العنلٔات  ( ب

 بٔٝ٘ العنل: )املازٓ٘ ّاملعيْٓ٘( ( ت

 

 املسار األول: العاملني:

ذبػني مَاضات ّقسضات العاملني بسأ مً تعطٓؿَه بػٔاغ٘ ّأىعن٘ ازبنعٔ٘ ّأغالٔب العنل ازبسٓسٗ   

 ّميعْم٘ الكْاىني ّاللْاٜح اليت ذبكل العنل املؤغػٕ بازبنعٔ٘ .

أزاَٜه ّتؿذٔعَه علٙ االبتهاض ّاالبساع ّالطغب٘ ، لتشكٔل ذبػني خسمات مع االىطالق٘ إىل ذبػني 

 ازبنعٔ٘ مً خالهله ، ّذبكٔل االغتكطاض الْظٔؿٕ هله.

 املسار الجاني: العنليات:

 ذبػني العنلٔات ّتطْٓطٍا ذنكل للذنعٔ٘ التْؾري يف الْقت ّازبَس ّٓػَه يف تععٓع املٔعٗ التياؾػٔ٘ هلا.

  تيدؿض التهالٔـ ّتعزاز مطّى٘ العنل ّدْزتُ، ؾبتشػني العنلٔات

ؾٔبسأ ذبػني العنلٔات بتشسٓجَا ّّصؿَا يف زلٔل إدطاٜٕ ّمطادعتَا بتكلٔل خطْات العنلٔ٘ ّالْصْل إىل 

 دْزتَا بتشسٓس الكطاضات املياغب٘ للْصْل إىل ضضا العنٔل الساخلٕ ّاشباضدٕ .
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 دارة المخاطرإسياسة 

 املسار الجالح : بيئة العنل:

نل للْصْل إىل أؾطل مػتْٓات األزاٛ ّأعلٙ الكسضات االىتادٔ٘. ؾنً خالل تطْٓط بٔٝ٘ عنل ذبػني بٔٝ٘ الع  

امليعْم٘  : ناألىعن٘ ّالكْاىني ّالعالقات يف العنل ّالجكاؾ٘ ّالكْاعس ّالػٔاغات ّاالضاٛٗ ّاألثاخ املهتيب 

ّخلل دْ مً األلؿ٘ ّاالىػذاو ّالرتتٔب املهاىٕ ..إخل، باإلضاؾ٘ إىل مؿاضن٘ العاملني أؾطاسَه ّأسعاىَه 

 ّاالىتناٛ للذنعٔ٘.

إدناز البٔٝ٘ احملؿطٗ ّازباشب٘ لتنهني العاملني مً أزاٛ عنلَه بإضازٗ داظم٘ ّاىتناٛ قْٖ ّقسضات عالٔ٘ ّ 

 معسالت ضضا ّظٔؿٕ عالٔ٘ .

 آلية  العنل :

 . ّضع خط٘ صبسّل٘ للنْضْعات شات األّلْٓ٘ ّالعالق٘ بالتشػني ّالتطْٓط 

 .االدتناع األغبْعٕ للؿطٓل نل ْٓو اثيني بعس صالٗ العؿاٛ ملسٗ غاع٘ ملياقؿ٘ دسّل األعنال 

 .ذبسٓس املؿهالت ّّضع اسبلْل ّتعّٓس املعئني بَا 

 .ذبسٓس ؾرتٗ ظمئ٘ ملتابع٘ خطْات التشػني 

 .تعّٓس الؿطٓل بيتاٜر التشػني 

 ضٍاإزاضٗ األظمات ّؾل خطْات علنٔ٘ ذبكل دباّظٍا بل ّاغتجنا. 

 

 


