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- Course Objectivesأهداف البرنامج

.فهم مبادئ وفلسفة ادارة المخاطر في المشاريع واألدوات المرتبطة بها 01

.تعلم كيفية تحديد المخاطر الرئيسية للمشروع وتحليلها واالستجابة لها ومراقبتها 02

.تطبيق منهجية عملية إلدارة المخاطر في المشاريع 03



Welcome-أهال وسهال 

2021مارس 28جدولة البرنامج 

أدوات تحديد + مقدمة 
المخاطر

الجلسة 
األولى

ص 11:00–10:00

استراحة قصيرة ص 11:15–11:00

التحليل النوعي والتحليل 
الكمي للمخاطر

الجلسة 
الثانية

م12:15–11:15

استراحة صالة الظهر م1:00–12:15

وضع خطة االستجابة 
للمخاطر

الجلسة 
الثالثة

م2:00–1:00

Time-( مكة المكرمة)الوقت 



Ground Rules-القواعد األساسية 

األمثلة والحاالت العملية

Case Studies

واالستفساراتاألسئلة

Questions

التفاعل والمشاركة مع المدرب

Engagement

?



Introduction-المقدمة 

المحور األول



معدددددل المشدددداريع التددددي تجدددداو ت المي انيددددة 
%43المخصصة لها 

Average project cost overrun (over budget) is 43%

:أظهرت البحوثمقدمة
Researches Show

 of projects will be canceled before they ever %15%15معدل المشاريع الفاشلة 
get completed

مدددن مشددداريع البرمجيدددات تدددنج  % 34فقددد  
في تحقيق أهدافها

ONLY 34% of software projects are completed on-
time and on-budget

مدددددددددددن المشددددددددددداريع تعددددددددددددلت فيهدددددددددددا % 42
المواصدددفات عدددن المتفدددق عليددد  فدددي بدايدددة

المشروع

Projects completed by the largest American 
companies have approximately 42% of the 
originally proposed features



الخطدددر هدددو حددددد ييدددر أكيدددد يدددتم التنبددد  
بوقوع  خالل عمر المشروع، ال نعرف ما 
هدددددددى احتماليدددددددة وقوعددددددد  أو أ دددددددر  لكدددددددن 

نتوقعها

Project Risk is an uncertain event or condition that, if 
it occurs,  has a positive or negative effect on at least 
one project objective, such as time, cost, scope or 
quality 

مقدمة

هددداا الخطدددر إ ا وقدددع فددداي لددد  امدددا تددد  ير 
( ةفرصدد)او تدد  ير إيجددابي ( تهديددد)سددلبى 

على أهداف المشروع

Positive & Negative Risk (Opportunities & Threats)

تعريف الخطر



مثال

Positive Risk (Opportunities)

Negative Risk (Threats)

10%

-
+

-

+



تمرين
Exercise

قم باختيار مشروع 
للتطبيق عليه خالل 

البرنامج



منهجية ادارة المخاطر

Plan Response - اإلستجابة Identify - تحديد

Quantitative Analysis - تحليل كمي Qualitative Analyze - تحليل نوعي

Risk Management -ادارة المخاطر



أدوات وأساليب تحديد المخاطر

- Data Gathering Techniquesتقنيات جمع البيانات 

Brainstorming-العصف الاهني

Checklist-قوائم الفحص 

Interviews-عقد المقابالت 

- Facilitationالتيسير 

- Expert Judgmentاستشارة الخبراء 

01

02
03



أدوات وأساليب تحديد المخاطر

- Data Analysis Techniquesتقنيات تحليل البيانات  05
- Assumption & Constraint Analysisتحليل اإلفتراضات والقيود 

- SWOT Analysisتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات 

- Document Analysisتحليل الو ائق 

Prompt lists-الجاه ة / القوائم الفورية  04

- Root cause analysisتحليل اسباب وجاور المشكلة 



Fishbone Diagramمخطط هيكل السمكة 

Prompt lists-الجاه ة / القوائم الفورية 



Risk Register  - سجل المخاطر

قائمة بالمخاطر المحتملة 

List of identified risks

قائمة بمالك الخطر المحتملين

Potential risk owners 

قائمة باالستجابات المحتملة 

List of potential responses



تمرين
Exercise

قم بتحديد مجموعة من 
ي التهديدات والفرص الت
قد تواجه مشروعك 



اإلحتمالية

عاليةمتوسطةقليلة

األثر

إنتب إهمالإهمالقليل

استجبإنتب إهمالمتوس 

استجباستجبإنتب كبير

Probability Impact Matrix-مصفوفة األثر واالحتمالية 

التحليل النوعى للمخاطر 
Qualitative Risk Analysis



التحليل النوعى للمخاطر 
Qualitative Risk Analysis

اإلحتمالية

عاليةمتوسطةقليلة

األثر

قليل

متوس 

كبير

ارتفاع اسعار المواد الخام 01
ت خر صدور ت شيرات العاملين 02

ياتعدم قدرة المقاول الرئيسي على توريد كامل الطلب 03
تغير في اجراءات مكتب العمل 04



اإلحتمالية

عاليةمتوسطةقليلة

األثر

2قليل

14متوس 

3كبير

التحليل النوعى للمخاطر 
Qualitative Risk Analysis

ارتفاع اسعار المواد الخام 01
ت خر صدور ت شيرات العاملين 02

ياتعدم قدرة المقاول الرئيسي على توريد كامل الطلب 03
تغير في اجراءات مكتب العمل 04



اإلحتمالية

عاليةمتوسطةقليلة

راألث

2قليل

14متوس 

3كبير

ارتفاع اسعار المواد الخام 01
ت خر صدور ت شيرات العاملين 02

ياتعدم قدرة المقاول الرئيسي على توريد كامل الطلب 03
تغير في اجراءات مكتب العمل 04

ياتعدم قدرة المقاول الرئيسي على توريد كامل الطلب 01
تغير في اجراءات مكتب العمل 02

ارتفاع اسعار المواد الخام 03
ت خر صدور ت شيرات العاملين 04

التحليل النوعى للمخاطر 
Qualitative Risk Analysis



تمرين

Exercise

قم بترتيب أولويات 
المخاطر في مشروعك 

ثر باستخدام مصفوفة األ
واالحتمالية



التحليل الكمي للمخاطر 
Quantitative Risk Analysis

وهو التحليل الرقمدي أل در المخداطر المعروفدة علدى أهدداف
المشروع اإلجمالية

Performed on risks prioritized in qualitative analysis as potentially 
and significantly impacting the project’s competing demands

Presents a quantitative approach to making decisions 
under uncertainty

Analyze the effect of those risk events and 
assigns a numerical rating to those risks



التحليل الكمي للمخاطر 
Quantitative Risk Analysis

- Decision Tree Analysisالتحليل بإستخدام شجرة القرار 

Simulation Using Models-المحاكاة بإستخدام النما ج 

Choice of
Vendor

Vendor A

Vendor A

Failure

Success

Failure

Success

$2.250

$2.100

45% Probability
$5.000 Impact

No Impact

60% Probability
$3.500 Impact

No Impact



التحليل باستخدام شجرة القرار

أال تستثمر في تطوير الغراء، (d1)األول  

دوالر،40،000أي تست جر كيميائي واحد للقيام بمهمة التطوير بتكلفة ( (d2الثاني  

. دوالر70،000أي تست جر كيميائيين ا نين بتكلفة قدرها ( (d3الثالث  

: هنالك  الد خيارات للشركة. شركة كيميائية يجب أي تقرر فيما أي تطور نوع جديد من الغراء أم ال

دوالر 2وحددة سدنويا ب ربدام مقددارها 80،000علما  ب ي الشركة إ ا تمكنت من تطدوير المندتب بنجدام يمكدن أي تندتب 
. لمنددتبللوحدددة، أمددا إ ا فشددلت الشددركة فددي تطددوير المنددتب ستخسددر كددل تكدداليف البحددود الخاصددة بتطددوير ا

إ ا عمل الكيميدائيين مدع 0.6بينما ي داد االحتمال إلى 0.3وإحتمال أي يطور كيميائي يعمل لوحد  المنتب الجديد 
. بعض

. والمطلوب إنشاء شجرة القرار لها  المس لة ومن  م تحديد الفعل األمثل

سؤال



التحليل باستخدام شجرة القرار سؤال

تطوير 
منتب 
جديد



التحليل باستخدام شجرة القرار سؤال

تطوير 
منتب 
جديد



التحليل باستخدام شجرة القرار سؤال

تطوير 
منتب 
جديد



$26.000

$8.000  (EMV)القيمة النقدية المتوقعة

 (EMV)القيمة النقدية المتوقعة

تطوير 
منتب 
جديد

التحليل باستخدام شجرة القرار سؤال



$26.000

$26.000

$8.000  (EMV)القيمة النقدية المتوقعة

 (EMV)القيمة النقدية المتوقعة

التحليل باستخدام شجرة القرار سؤال



احتساب احتياطي الطوارئ في المشاريع

Ex$v \ EMVImpactProbabilityRisk event

-6.000-10.000.60A

-15.000-75.000.20B

2.50025.000.10C

-34.000-58.000.40D

Contingency reserve = $52.500



تمرين

Exercise

قم بتطبيق تحليل 
شجرة القرار على أحد 

المخاطر في مشروعك 
وشاركنا تجربتك



وضع خطة االستجابة للمخاطر 
Plan Risk Responses

Out of ScopeIn Scope

تصعيد 
Escalate

تجنب
Avoid

تحويل
Transfer

تخفيف
Mitigate

قبول
Accept

تصعيد 
Escalate

استغالل
Exploit

مشاركة 
Share

تعزيز 
Enhance

قبول
Accept

$



وضع خطة االستجابة للمخاطر 
Plan Risk Responses

Avoid

Rent a metal cage

األمثلة والحاالت العملية

Adventurous trip to go swim with the sharks and take exotic photos, 

deadly shark attack has been identified as the main threat for this trip.•
01 

Transfer

Hire a professional02 
Mitigate

Use shark baits03 
Accept

Take a spear gun - Do nothing04 
Negative Risk Response Plan - Example



وضع خطة االستجابة للمخاطر 
Plan Risk Responses

Exploit

Allocate a senior programmer

األمثلة والحاالت العملية

Customer offered 20,000 $ bonus if the program coding is completed two 

months earlier than planned.•
01 

Share

Contract the program coding02 
Enhance

Train your programmer03 
Accept

Do nothing04 
Positive Risk Response Plan - Example



وضع خطة االستجابة للمخاطر 
Plan Risk Responses

استراتيجية الرد

Response

..إجراءات تصحيحيةإجراءات وقائية،

االحتمال

Prob.

التأثير

Impact

الخطر

Risk

لى تخفيف، االتصال الدائم ب  وإبقائ  على اطالع والحصول ع

كسب سريع

Mitigate, Keep Informed

L H
فقداي دعم راعى المشروع

lose the sponsor support

تخفيف، اجتماعات التوعية المتكررة

Mitigate, intensive orientation meetings
M H

ينعدم وضوم اهداف المشروع للمستفيدين الرئيسي

key stakeholders don’t understand the project 

objectives

المتخصصة فى هاا المجالXYZتحويل، التعاقد مع شركة 

Transfer, Outsource
M H

التكنولوجيا المستخدمة جديدة ومعقدة

Complicated Technology

تجنب، التعاقد مع المورد القديم المعروف

Avoid, signing with the old known vendor
M H

الت خر فى تسليم االجه ة

Delivery Delay from Vendor Side



تمرين

Exercise

قم باعداد خطة 
ي االستجابة للمخاطر ف

مشروعك



هييييي عملييييية متابعيييية تنفيييييل خطييييط االسييييتجابة للمخيييياطر 
المتفيييييق عليهيييييا، وتعقيييييب المخييييياطر المحيييييددة، وتحدييييييد 

ييية المخيياطر الجديييدة وتحليلهييا، وتقييييم مييدم فاعلييية عمل
. .التعامل مع المخاطر خالل المشروع بأسره

:يتم اإلستفادة من هله العملية للتأكد من أن

is the process of monitoring the implementation of agreed-
upon risk response plans, tracking identified risks, identifying 
and analyzing new risks, and evaluating risk process 
effectiveness throughout the project.

Other purposes of process to determine if:

Monitor Risks-متابعة مخاطر المشروع 

.اإلفتراضات ال  الت قائمة

تم التغيير على خطر ما او الغاؤ 

يددددتم اإللتدددد ام بسياسددددات واجددددراءات
ادارة المخاطر

هدددل هندددار تغييدددر علدددى اإلحتياطيدددات
في ظل التقييم الحالي للمخاطر

Assumptions still valid.

An assessed risk has changed or can be retired.

Risk management policies and procedures are 
being followed.

Contingency reserves should be modified in 
alignment with current risk assessment.



PMI-RMPمتطلبات شهادة ادارة المخاطر االحترافية 

.اإلفتراضات ال  الت قائمة

تم التغيير على خطر ما او الغاؤ 

يددددتم اإللتدددد ام بسياسددددات واجددددراءات
ادارة المخاطر

هدددل هندددار تغييدددر علدددى اإلحتياطيدددات
في ظل التقييم الحالي للمخاطر

Assumptions still valid.

An assessed risk has changed or can be retired.

Risk management policies and procedures are 
being followed.

Contingency reserves should be modified in 
alignment with current risk assessment.

https://www.pmi.org/certificati
ons/risk-management-rmp

https://www.pmi.org/certifications/risk-management-rmp


Questionsأسئلة



شكرا لكم 

وهي رخصة تسمح لك CC BY-NC-SAحقوق هله المادة محفوظة برخصة 
بتحميل هله المادة ومشاركتها مع اآلخرين بشرط نَسب العمل األصلي 

للمؤلف، ودون القيام بأي تعديل عليها أو استخدامها ألغراض تجارية


