
ي مشاري    ع تقنية المعلومات
 
إدارة المخاطر ف

جهاد فيصل العمري



ي مشاري    ع تقنية المعلومات
 
إدارة المخاطر ف



ي المشاري    ع التقنية
 
إدارة المخاطر ف

:اللقاءمحاور 

ي مشاري    ع تقنية المعلومات-
 
المخاطر ف

إدارة المخاطر بي   مجالت المعرفة بإدارة المشاري    ع-

إدارة المخاطر خالل مجموعة إجراءات إدارة المشاري    ع-

إجراءات إدارة المخاطر-

عمليات إدارة المخاطر-

أدوات إدارة المخاطر-

اتيجية التعامل مع المخاطر- إستر
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ي المشاري    ع التقنية
 
المخاطر ف

لماذا تقنية المعلومات؟

ي تقنية المعلومات-
 
التغيت  الرسي    ع ف

امج والتطبيقات- مدى مالئمة المعدات والتر

مدى تقبل السوق للتقنيات-

ية بتقنية المعلومات- توفر الموارد البرسر

وع - ات التقنية الالزمة لتنفيذ المرسر وجود أشخاص مؤهلي   بالتدريب والختر

وع- وجود أشخاص مؤهلي   بالمهارات اإلدارية أخالقيات العمل الالزمة لتنفيذ المرسر

وع - ام الالزم لتنفيذ المرسر وجود أشخاص المؤهلي   بااللتر 

ام باإلجراءات والقواني   - االلتر 
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المشاري    عبإدارةالمتعلقةالمعرفةمجاالت 

ي والمؤهالتالكفاءاتهي ماالمعرفةمجاالت تصف•
وعمديرعىلالتر :رهاتطويالمرسر

وعمحددةغاياتتؤديمعرفةمجاالت أرب  ع• ي ،نطاق)إدارة للمرسر
،الجدول الزمت 

وع( جودة،كلفة المرسر

لمعرفةمجاالت خمس • وعغاياتتحقيقتسهِّ ،لالتواص،موارد )إدارة المرسر
يات،المخاطر  وع( ، المعني   المشتر المرسر

وع ( تكامل)إدارة واحدمعرفةمجال• رالمرسر
ِّ
ريؤث

َّ
لمعرفةامجاالت بكلويتأث

األخرى
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قةالمعرفةمجاالت 
ّ
المشاري    عبإدارةالمتعل

وع تكاملإدارة•  (Project Integration Management)المشر

وعنطاقإدارة•  (Project Scope Management)المشر

وع إدارة• ي للمشر
Project Schedule)الجدول الزمن  Management) 

وعإدارة•  (Project Cost Management)تكلفة المشر

وع إدارة•  (Project Quality Management)جودة المشر

وع مواردإدارة• Project)المشر Resources Management) 

وعالتواصلإدارة•  (Project Communication Management)بالمشر

وعمخاطر إدارة•  (Project Risk Management)المشر

ياتإدارة• وع المشتر  (Project Procurement Management)بالمشر

وعالمعني   إدارة•  (Project Stakeholders Management)بالمشر
(*Project Management Body Of Knowledge, PMBOK)
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قةالمعرفةمجاالت 
ّ
المشاري    عبإدارةالمتعل

وع • (:   عمجاالت المعرفة المتعلقة بإدارة المشاري    )عالقة إدارة المخاطر بأهداف المرسر

7

النطاق

Scope

الزمن

Time 

الجودة

Quality 

التكلفة

Cost



تعريف مقاييس التأثير الخاصة بأهداف المشروع االربعة
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تعريف مقاييس التأثير الخاصة بأهداف المشروع االربعة

(الخطر)لحدوث التأثير ( مقياس رقمي )نسبة 

(0.80)تأثير مرتفع جداً  (0.40)تأثير مرتفع  (0.20)تأثير متوسط  (0.10)تأثير منخفض  (0.05)تأثير منخفض جداً 

% 40زيادة أكثر من 

للتكلفة

للتكلفة% 40-20زيادة من  للتكلفة% 20-10زيادة من  للتكلفة% 10زيادة بأقل من  زيادة غير مؤثرة للتكلفة ةالتكلف

في % 20زيادة أكثر من 

الوقت

في الوقت% 20-10زيادة من  في الوقت% 10-5زيادة من  في الوقت% 5زيادة بأقل من  زيادة غير مؤثرة في الوقت الوقت

المنتج غير صالح 

لالستخدام

تغيير غير مقبول في النطاق تغيير كبير في النطاق تغيير طفيف في النطاق تغيير غير مؤثر في النطاق النطاق

تغيرات بالجودة غير مقبولة 

لراعي المشروع

قة تغيرات بالجودة تحتاج مواف

راعي المشروع

مالحظات طفيفة على الجودة ودةانخفاض غير ملحوظ في الج الجودة



وععملإجراءات المرسر

:المشاريعإدارةإجراءاتمجموعة

(Initiating Processes)اإلطالقإجراءات•

(Planning Processes)التخطيطإجراءات•

(Executing Processes)التنفيذإجراءات•

(Controlling Processes)التحكمإجراءات•

(Closing Processes)اإلنهاءإجراءات•
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إجراءات وعمليات و أدوات إدارة المخاطر
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هيكل تحليل المخاطر
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تعريف مقاييس التأثير الخاصة بأهداف المشروع االربعة
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تعريف مقاييس التأثير الخاصة بأهداف المشروع االربعة

(الخطر)لحدوث التأثير ( مقياس رقمي )نسبة 

(0.80)تأثير مرتفع جداً  (0.40)تأثير مرتفع  (0.20)تأثير متوسط  (0.10)تأثير منخفض  (0.05)تأثير منخفض جداً 

% 40زيادة أكثر من 

للتكلفة

للتكلفة% 40-20زيادة من  للتكلفة% 20-10زيادة من  للتكلفة% 10زيادة بأقل من  زيادة غير مؤثرة للتكلفة ةالتكلف

في % 20زيادة أكثر من 

الوقت

في الوقت% 20-10زيادة من  في الوقت% 10-5زيادة من  في الوقت% 5زيادة بأقل من  زيادة غير مؤثرة في الوقت الوقت

المنتج غير صالح 

لالستخدام

تغيير غير مقبول في النطاق تغيير كبير في النطاق تغيير طفيف في النطاق تغيير غير مؤثر في النطاق النطاق

تغيرات بالجودة غير مقبولة 

لراعي المشروع

قة تغيرات بالجودة تحتاج مواف

راعي المشروع

مالحظات طفيفة على الجودة ودةانخفاض غير ملحوظ في الج الجودة











مثال على تحليل المخاطر كميا  

(CRM)العمالءتطوير برنامج إدارة عالقات

*:الخيارات وتكلفتها وطاقتها االستيعابية

بناء برنامج جديد •

(ريال سعودي500.000: )التكلفة–

ي السنة-طلب-عملية  100.000أكتر من : )الطاقة االستيعابية–
(ف 

نامج الحالي ر تطوي• التر

(ريال سعودي100.000: )التكلفة –

ي السنة50.000ال يتجاوز : )الطاقة االستيعابية–
 
(عملية ف

:قالسو دراسة

طلب عالي % 60•

ي السنة100.000أكتر من )يصل إل -
(عملية ف 

طلب منخفض% 40•

ي السنة30.000)ال يتجاوز -
(عملية ف 

ي لكل عملية10* 
 
ريال الرب  ح الصاف



؟بناء ام ترقية

بناء

(لاير500.000)

طلب عالي 
(لاير1.000.000)

1000.000–500.00   =
لاير500.000

طلب منخفض 
(لاير300.000)

300.000–500.00=

لاير200.000-

ترقية

(لاير100.000)

طلب عالي 
(لاير500.000)

500.000–100.00  =
لاير400.000

طلب منخفض 
(لاير300.000)

300.000–100.00  =
لاير200.000

60%

60%

40%

0.60(500.000 + )0.40(-200.000 )
ريال  220.000= 

40%
0.60(400.000 + )0.40(200.000 = )

ريال  320.000

=القيمة النقدية المتوقعة 
ريال  320.000

قية" "التر

تحليل المخاطر كميا  لمخطط شجرة القرارات 



تحليل المخاطر كميا  لمخطط شجرة القرارات 









اتيجية التعامل مع المخاطر إستر

اتيجية التعامل مع المخاطر السلبية إ (:التهديدات)ستر

التفادي-

التحويل -

التخفيف -

التقبل-

اتيجية التعامل مع المخاطر اإليجابية  (:الفرص)إستر

االستغالل-

التحسي   -

المشاركة-

القبول-
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ي المشاري    ع التقنية
 
إدارة المخاطر ف

:اللقاءمحاور 

ي مشاري    ع تقنية المعلومات-
 
المخاطر ف

إدارة المخاطر بي   مجالت المعرفة بإدارة المشاري    ع-

إدارة المخاطر خالل مجموعة إجراءات إدارة المشاري    ع-

إجراءات إدارة المخاطر-

عمليات إدارة المخاطر-

أدوات إدارة المخاطر-

اتيجية التعامل مع المخاطر- إستر
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!وقت األسئلة
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شكراً جزيالً 


