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ــــــــــــــــــأتقدم بجزيل شك           ـــ ــــــــــــــــــتقدياحترامي و وفائق  ري وعظيم امتنانيـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ  ستاذيل  ري ـــــ

ــــــــــــــــــاملش ـــ ــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ على تكرمه بقبول  -حفظه هللا  -ملياني حكيم ور ــــــــــــــلدكتاالستاذ  فر ــــ

 وما أحاطني به من رعاية ، وعلى توجيهاته القيمةاإلشراف على هذه الرسالة

 إلى ما هي عليه اليوم.وإرشاد حتى وصلت 
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 املبدأ والدي الكريمين

 أطال هللا في عمرهما
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ع يف اقتصاد الدول وأتثريه على النمو فر نظرا حليوية املنتجات البرتولية واألمهية اإلسرتاتيجية اليت يتميز هبا هذا ال      
االقتصادي العاملي، فإن حركية وأداء اقتصادايت كل من الدول املتقدمة والنامية مرتبطة بشكل كبري ابلوضعية اليت تعيشها 

ومستوايت أدائها، فهذه األخرية تواجه العديد من املخاطر سواء فيما خيص أعماهلا   اهلعة باالت والغاز ولشركات البرت 
واليت وصلت  1986 سنةصف نتيف مأسعار اخلام يف  اخنفاضجل أكرب أين س  فرتات كمخاطر تقلب أسعار البرتول يف 

يعد دخل شركات البرتول الكربى  يتالل دو من أزمات حادة على ال وما اجنر عن ذلك ؛للربميل دوالر 10إىل أقل من 
 .كما هو احلال ابلنسبة للجزائر  بعة هلا الدخل الرئيسي هلاالتا
ابإلضافة ملخاطر تقلب األسعار هناك خماطر ارتفاع التكاليف مبختلف أنواعها كارتفاع تكاليف التنقيب والعمليات     

رة من منطقة إىل أخرى عرب هاجستنفذة وم  برتول مادة م  يف تنفيذ الصفقات وعمليات البحث ألن ال رختأالكاملتعلقة به  
الصناعية كحدوث أخطاء تؤدي حلوادث كارثية كفقدان اآلابر لعوامل الطبيعية؛ زايدة على ذلك املخاطر الزمن متأثرة اب

احلفاظ واستمرارية ل طبيعية واليت قد تؤثر على علقة بعوامتواملخاطر امل ازلغوا مثل خماطر انفجار حقول وأانبيب البرتول -
 26 وخلف ةبسكيكد الصناعية ملنطقةاب 2002 جانفي 19 يف كان  يف اجلزائر كرب حادث وقعأو  -اج معنيمستوى إنت

 أمريكي. مليون دوالر  800 قاربت ةجرحيا وخسائر مادي 80 وقتيال 
لطرق والتقنيات املثلى شركات على إجياد االتحدي يف قدرة اليكمن طر املالية ملخاابيتعلق وما  ايلأما يف اجلانب امل    

ميادين  إلدارة حمفظتها االستثمارية واإلطارات املتخصصة يف هذا اجملال بغية االستغالل األمثل للفوائض املالية واختيار
 .2017يف مليار دج  326 تروقاحمنية للالوطة ركابلنسبة للش األرابح الصافيةحجم  تحيث بلغ، استثمارها

 التلوث البيئي الناجم عن التسرابت ها كمخاطرتقل أمهية عن توجد خماطر الالذكر، ة املخاطر السالفعلى  عالوة    
عل جيا م ذاالثروة احليوانية والنباتية وخاصة البحرية، وههالك يف  ةالبرتول املسببوأانبيب  تمنشآن عالصادرة  ةالبرتوكيماوي

 نقل أكثر منطر الكربى يف جمال التلوث الناجم عن اخقع حتت خط املمن بني أهم دول حوض املتوسط اليت ت ائرز اجل
مليون طن يتم شحنها من املوانئ  50؛ إضافة إىل املتوسط سنوايالبحر احملروقات املختلفة اليت تعرب  منمليون طن  300

بب يف تسرابت  تسحاداث 18سنة املاضية ما يزيد عن  العشرين خالل جلس   يثح و،اجلزائرية مبنطقيت سكيكدة وأرزي
واملتابعات  حتمل مسؤوليات التعويض قد يكون من تبعات مثل هذه احلوادث مستقبالو ؛ السواحل اجلزائريةيف ة برتولي

مال وابلتايل األع إدارةمن  ء  جز وتؤكد الدراسات احلديثة على أن إدارة املخاطر هي  .الوطنية للمحروقات ةلشركل ةالقضائي
 .  أعماهلا أداءاالستمرار اجليد يف من  هامتكنوضعية الشركة مع ل مالئم فإن إدارة املخاطر بشك

إىل  2004من املرتبة العاشرة عامليا يف سنة  فهاتصنيعلى  تإال أن ما شهدته الشركة منذ بداية األلفية ألحداث أثر      
سبق للمخاطر ابإلضافة إىل ما  حيث تعرضت الشركة ،ق ابجلانب التشغيليلعتما خاصة  2016يف  الثانية عشراملرتبة 

وفشل أنظمة التسيري والرقابة يف رصدها وحتديدها،  خالل قضااي الفسادمن التشغيلية سواء النامجة عن العنصر البشري 
 2013 يف نتورينغت تيإثر هجما  تكبدهتااليت ئرسارهابية واخلات اإلماهلج األحداث اخلارجية املتمثلة يف ابإلضافة إىل

دارة املخاطر هلذه إلنظام دفع إىل حتمية بناء ما  برتول، هذامن قدرهتا االنتاجية من ال  %12جلزائر نسبة ت افقدأاليت 
 الشركة وخاصة نظام إلدارة املخاطر التشغيلية. 



 
 ب

 :اإلشكالية

إدارهتا يعد حتداي  عاجلة هذه املخاطر عرب تقييمها و صد وم  ر على  درقاالتشغيلية نظام إلدارة املخاطر وذج لمنإن بناء      
حيث تستخدم عدة وسائل وتقنيات يف عملية إدارة املخاطر بغرض الوقوف على حجم اخلسائر  شركات،كبريا هلذه ال

يف تمركز لة انيكامن خالله تتوفر هلا إم هألن والعمل على تفاديها أو ختفيض درجات التعرض هلا يف املستقبل، احملتملة
 سابقة أو مرتقبة قد تتعرض هلا. اه كل ما واجهته من خماطرية حالية ومستقبلية جيدة جتوضع

 من هذا املنطلق، ميكن طرح التساؤل الرئيسي التايل:   

الوطنيةللمحروقاتالشركةالتشغيليةكفيلأبنجيعلاملخاطربناءمنوذجلنظامإدارةهل
(SONATRACH)؟ةهذهاملخاطرقادرةعلىمواجه 

 التالية:  التساؤالت الفرعيةهذا التساؤل يقود إىل    
 ؟والغاز رتولبلا اليت تتعرض هلا شركاتالتشغيلية املخاطر  مكوانت نظام إدارةما هي  ▪

وما هي التقنيات والنماذج املستخدمة  ؟من طرف الشركة الوطنية للمحروقات التشغيلية إدارة املخاطركيف يتم  ▪
 يف ذلك؟ 

 يف تقوية سالمة الشركة الوطنية للمحروقات؟ التشغيلية نظام إدارة املخاطرلمنوذج مدى مسامهة  ام ▪
 : البحث فرضيات

  
ر قصد التعرف على طبيعة ما تتعرض له من خماطر حالية تعيشها أو املخاطإدارة إىل  زغاوالتلجأ شركات البرتول   

على  وبناءً  ،هتادار إلب اسمننظام  عربقنيات والنماذج املستخدمة لتا اختيارعتمدًة على تقييمها م  وحماولة  ،مرتقبة
             :يةاإلشكالية املطروحة مت اعتماد الفرضيات التال

  خرىأجوانب نوعية و  والغاز شركات البرتول هلا ضر تعاليت تالتشغيلية املخاطر نظام إدارة تتضمن مكوانت  ▪
 ؛كمية

احلديثة مع ضرورة  الطرق والتقنيات على حسن استخدام التشغيلية خاطراملدارة إ نظاملمنوذج تعتمد عملية بناء  ▪
 مثل هذه املخاطر؛يضمن للشركات البرتولية البقاء على استعداد ملواجهة  مالئمامتالك نظام معلومات 

ة يالوطن الشركة اليت تواجهها التشغيلية تقدير وإدارة املخاطرعملية  مناذج حديثة تستخدم يفو تقنيات  توجد ▪
 تمثل أساسا يف التأمني.  ت قليديةطرق ت إىل ابإلضافةقات، محرو لل



 
 ج

 :أهداف البحث

 :هي لتحقيقها، فإن أهم األهداف اليت يسعى البحثهذا استنادا إىل إشكالية   
 يةالوطنرض هلا الشركة يف اجلزائر وحتديد املخاطر اليت تتعوالغاز قطاع البرتول واقع لتعرف أكثر على ا ▪
 ؛روقاتحملل
 التشغيلية؛ دراسة املخاطر ▪
 ؛التشغيلية املستخدمة يف إدارة املخاطر ج والتقنياتالنماذ  حتديد ▪
على حتديدها ومعاجلتها يف أقصر وقت ممكن قصد خلق  اقادر التشغيلية يكون إدارة املخاطر نظام منوذج لتطبيق  ▪

 ؛املخاطر اليت تتعرض هلا ملثل هذا النوع من محاية دورية للشركة
 .خاصبشكل عام وإدارة املخاطر التشغيلية بشكل  ملخاطر جمال إدارة ال يفركات البرتو ه شجاتو  معرفة التحدايت اليت ▪

 أهمية البحث:

 :عربإلقاء الضوء عليه ومتابعته ميكن و أمهية كبرية هذا املوضوع يكتسي    
 ؛بالستقمو  ار على التحكم يف املخاطر احمليطة هبا حاضوالغاز البرتول  قدرة شركات ▪
 ؛هذه الشركات نشاطى لعالتشغيلية خاطر ملا مدى أتثري ▪
  هذا النوع من الشركات بصفة عامة؛ املخاطر بصفة خاصة وإدارة أعمالهذه املستوى التكنولوجي املطلوب إلدارة  ▪

 هذا املوضوع لألسباب التالية: ومت اختيار  
  ؛والغاز برتولقطاع الل عة ابلنسبةاالس عيضمتداول بكثرة ويعترب من مواإدارة املخاطر وضوع م ▪

ة اإلسرتاتيجية هلذا القطاع يف االقتصاد الوطين والتواجد الكبري للشركات العاملية املختصة يف هذا اجملال أداي كانامل ▪
 إىل تطور كبري وسريع هلذا القطاع يف اجلزائر. 

 منهج البحث: 

لف جوانبها، ختدراسة واإلحاطة مبلبحث وحتقيق أهداف االت ايضر ابلنظر إىل طبيعة املوضوع، ومن أجل اختبار ف   
بصفة عامة واملخاطر التشغيلية على املنهج الوصفي التحليلي حملاولة دراسة خمتلف املخاطر املوجودة االعتماد  مت فقد

  حتليلإىل قر طتلاب احلالة دراسةأسلوب  إىل ، هذا ابإلضافةوالغاز شركات البرتول سري عملوأثرها على بصفة خاصة 
  ودراسة التقنيات واألساليب املستخدمة يف الشركة الوطنية للمحروقات. التشغيليةاملخاطر  واقع إدارة

 



 
 د

 :مصادر البحث

عدة مصادر خمتلفة ومتنوعة  مت االعتماد علىبشقيها النظري والتطبيقي يف سبيل حصر جوانب املوضوع وإثراء الدراسة    
ث والدراسات واملقاالت والتقارير الصادرة عن اب واملعاجم واألحبتتتمثل خاصة يف الكو  ،ةيبنجمن اللغتني العربية واأل

إىل مواقع االنرتنت واملقابالت الشخصية مع  ضافةابإللبرتول والغاز وإدارة املخاطر، اهليئات العاملية املختصة يف جمال ا
اانت والبيومات ول على املعلصيف سبيل احل ،ككل  قةاطلا لاإلطارات احلالية واملتقاعدين للشركة حمل الدراسة ويف جما

    .واإلحصائيات
  :الدراسات السابقة

 :من بني هذه الدراسات    
▪ Jaime Leonardo Henriques, 2015, les meilleures pratiques en matière de gestion des risques 

opérationnels : une approche actuelle.  
ملفهوم املخاطر التشغيلية  كيبك بكندا، تعرضت الدراسةة  لتسيري جبامعاعلوم ث مقدم ملدرسة حب نع الدراسة عبارة    

هذا ابإلضافة  ،"ISO "و"COSO "جلنة على ضوء معايريخاصة دارة املخاطر التشغيلية إطرق و  وطرق حتديديها وتقييمها
 .صفوفة املخاطرإىل م
واليت ترتكز على مرحلتني  ،غيليةاملخاطر التش إدارةكيفية هو  مهها ل ألع من النتائج وتوصلت الدراسة إىل جمموعة    

يتضمن تقييم وتصنيف بطريقة وصفية كل خماطرة الذي ميثل املرحلة األوىل و  ونوعني من املعاجلة ومها اجلانب الكيفي
ة يتشغيلىل قياس املخاطر الإ يهدفو  لة الثانيةالذي ميثل املرحالكمي  واجلانب ،تشغيلية يتم حتديدها من قبل الشركات

  ملعاجلة الكمية ابلرغم من وجود خماطر غري قابلة للقياس.ية من خالل ااألكثر أمه
▪ MS Management Solutions, 2014, Operational risk management in the Energy Industry, Spain. 

 مناطق أربعة يف ودوج هلا دولية جتارية شاراتاست ركةش هيو  "ارةاإلد حلول"شركة صادر عن الدراسة عبارة عن حبث    
 .وأفريقيا آسياو  األمريكيتنيو  أورواب يف واسعة جغرافية

ة وبشكل أساسي للمخاطر التشغيلية، حيث مفاهيم عامة حول إدارة املخاطر بقطاع الطاقتطرقت الدراسة إىل     
واليت يتم  ،املصرفية للرقابة ابزل يفات جلنةقة تبعا لتصنالطا يف قطاعن املخاطر إىل أنه يتم تصنيف هذا النوع مأشارت 

ولكن يبقى التحدي األكرب لشركات البرتول والغاز هو تعزيز تكنولوجيا املعلومات من أجل  .ربطها مع خطوط التأمني
 .أغراض اإلبالغ وتطوير جماالت إدارة املخاطر التشغيليةاملخاطر و مراقبة 

طرق  ومن أمهها لية اليت تتعرض هلا شركات الطاقةر التشغياك عدة مداخل لتحديد املخاطن هنة إىل أصلت الدراستو     
  .(top-down) لقمة إىل القاعدةمن او  (bottom-up) التحليل من القاعدة إىل القمة

ن أن م مابلرغ ،ليةتقنية حتويل املخاطر عرب التأمني على حنو واسع يف أدوات إدارة املخاطر التشغي استخدامولعل أمهها    
 على التأمني الذايت. قائم هاأغلبإال أهنا املختلفة تستخدم من طرف شركات قطاع الطاقة التأمني اذج إدارة من

▪ Roberta Bigliani, 2013, Reducing Risk in Oil and Gas Operations, IDC Energy Insights, 

May, USA. 



 
 ه

سة إىل أن تقنية املعلومات الدرات وتوصل "IDC Energy Insights "ة شركالدراسة عبارة عن حبث منشور من قبل     
، ابإلضافة إىل تطوير منهج شامل إلدارة املعلومات تغطي أفضل تساهم بشكل كبري يف التخفيف من املخاطر التشغيلية

صحة يئة والالب مع والتوافق ،املمارسات الستخدام التكنولوجيا يف عمليات الدعم وحتليل األعمال وتكامل التطبيقات
إجراءات و دارة األصول إعلى املعايري الناشئة يف جمال  طالعوااللعمليات سريورة األعمال لتطوير  على مللعوا .منواأل

    القياسية. التشغيل
 راطخم والغاز البرتول شركات تواجهو  ،الطاقة صناعة يف اليومية األعمال أنشطة من يتجزأ ال جزءً  املخاطر إدارة تعدو     
 واالقتصادية السياسية عواملابل أكرب بشكلو  والطلب ابلعرض ارتباطا أقل تكون واليت بةملتقلا لسلعا أسعار نيب ما وحرتات

 يف جوهرية أمور هي ابملمتلكات تلحق اليت واألضرار والتلوث التجارية األعمال وقفت اطرخم تعد ذلك ومع؛ العاملية
 البناء ملشاريع التكاليف يف الكبرية التجاوزاتو  ثالمتاال عدمتتعلق ب إضافية طرخما ودوججانب  إىل والغاز البرتول أنشطة

أن حيث ميكن للتكنولوجيا  والغاز البرتول شركات تستهدف اليتو  احلديثة السيربانية التهديدات، ابإلضافة إىل الضخمة
 .املخاطر هذهمن حدة  تخفيفال يف تساعد

▪ Abdullah Al Mansour, 2012, Essays in risk Management for crude oil markets, 
كندا، حيث تعرض ب والتطبيقي، جامعة واترل  االقتصادتوراه يفلدكدراسة عبارة عن مذكرة مقدمة لنيل شهادة اال    

يز كلرت اخلام اب يف أسواق البرتول دارة املخاطرإبشركات البرتول والغاز، وبشكل خاص إىل  دارة املخاطرإطرق الباحث إىل 
 .خدام املشتقات املاليةار ابستدارة تقلبات األسععلى إ

نتاج إدارة بعض املخاطر يف إقات يف لكبري الذي تؤديه املشتها الدور امن أمه ائجتوصل الباحث إىل مجلة من النت    
ر كنتيجة لسعواستهالك البرتول، حيث تتعرض الصناعة البرتولية بشكل كبري ملخاطر السوق وابلتحديد ملخاطرة ا

 لسلع الطاقوية.سعار اللتقلبات الكبرية أل
▪ Marcellin SIMBA NGABI, 2006, proposition d’une méthode de maitrise des risques 

industriels pour le respect de l’Hygiène, de Santé, de la sécurité et de l’environnement dans le 

secteur pétrolier. 
 ابريس، يف الوطنية العليا للفنون واألعمال، ختصص هندسة صناعيةملدرسة من اه ارسالة دكتور عبارة عن سة الدرا    
وتلك املتعلقة ابملخاطر خاصة التحكم يف املخاطر  ،ملرتبطة بقطاع البرتول والغازاملفاهيم النظرية ا ألهم راسةرضت الدتع

 لبيئة.حملافظة على الصحة واألمن وال االصناعية واملخاطر التشغيلية املرتبطة هبا من أج
سواء كانت  ،العامل ءأحنا مجيع يف عيةالصنا واقعامل من ديدالع إىل أنواع املخاطر اليت تتعرض إليها أيضا الدراسةتطرقت     
 أن جيباليت و  ،ومعاجلتها املستخرجة لالشتعال القابلة املنتجات أو التفجريية أو التقنية ابلعمليات علقةمت تكنولوجية اطرخم

 . قتصاديةاال جتماعيةواال يةبيئوال والتنظيمية التقنيةالتطورات  االعتبار بعني األخذ مع األمن من قدر صىقإدارهتا أب يتم
 حيث من أيضاو  ،التكنولوجية املخاطريف  والتحكم التشغيلي األمن بني كتفاعل  األمن تعريفكما تطرقت إىل       

 . ليةوالتواص والسلوكية واإلدارية يةالتنظيمو  الفنية العناصر



 
 و

أجل من  تمرةاملس وثوقيةوامل تحسنيلل ريقةط حواقرتا  ومتكررة ديناميكية كعملية  السالمة حتديد على التجارب تساعد    
ل جما يف البيئي والنظام واملعدات األفراد محاية وضرورة اإلنتاج حتمية بني التوازن يف سبيل حتقيق ،املخاطريف  التحكم

  .البرتول استغالل/نتاجإ
دوث ملؤدية حلاألسباب ا من أهم تعدأن املخاطر املرتبطة ابملورد البشري الدراسة إىل نتائج مهمة من أبرزها توصلت و     

 .بشركات البرتول والغاز واليت هلا عالقة مباشرة حبدوث املخاطر الصناعيةاملخاطر التشغيلية 
مت  هذه الدراسة عن الدراسات السابقةا مييز بيان مترض لغ :لسابقةراسات االدما يميز الدراسة الحالية عن     

 واليت مت عرضها على النحو التايل:إجراء بعض املقارانت 
ج التحليلي العتماد على املنهاب نهجية املتبعةا من حيث املالية عن سابقاهتالدراسة احلختتلف  من حيث الدراسة:

مع االستعانة ببعض ابر الوطنية ألشغال اآل سسةاملؤ لة ابلرتكيز على حا كة سوانطراكلشر  اسة احلالةدر ل ضافةإوصفي ال
 .2018صيغة ( XLSTAT)انمج بر و االحصائيات 

من خالل  وحماولة تقييمها ةابلتفصيل لكل خماطرة على حديلية أنواع املخاطر التشغق حتقتتبع فرتة البحث  مت يفكما      
 اإلحصائيةلتوزيعات مطابقتها ل من خالل الرتدد واجلسامة من جانبعنوية هلا ملاختبارات اجراء وإ .ةحاستمارة التقييم املقرت 

     اجملال. يف هذاخمتصة ية من طرف هيئات دولية وعامل حةرت املق
ية وطنال املؤسسةحالة شركة الوطنية للمحروقات على ضوء دراسة لمع اقرتاح منوذج لنظام إدارة املخاطر التشغيلية ل    

ة وإعداد خطالكرتونية  توفق خمططاهذه املخاطر  آليات التقييم والتعامل معاقرتاح ا كذها. و زة فياملنجابر ألشغال اآل
 .املؤسسةهذه  هفي ملتع ذيال (خلي واخلارجيالدا)لمحيط وفقا لمقرتحة إلدارة مثل هذه املخاطر 

 ، بدءً رتول والغازكات البخاطر التشغيلية يف شر ارة املإد مراحل الية على خمتلفلدراسة احلركزت ا من حيث املوضوع:
من املخاطر هذا النوع  إلدارة مأمهية بناء نظا وإبراز هتا والتحكم فيهابتحديدها مرورا بطرق قياسها ووصوال إىل كيفية ادار 

 الطاقة.ابلنسبة للشركات العاملة يف جمال والذي يكتسي أمهية خاصة 
تشغيلية يف شركات البرتول ى ادارة املخاطر العل لضوءسليط اة إىل تاحلالي الدراسةدف هت :حيث هدف الدراسة من

بصفة عامة واملؤسسة  نوع من املخاطر يف الشركة الوطنية للمحروقات سوانطراكظام إلدارة هذا الوالغاز وأمهية بناء ن
 .خاصةألشغال اآلابر بصفة 

 خطة البحث:

ق األهداف ة ومن َثم الوصول إىل حتقيوضوعاملطروحة والتأكد من الفرضيات ملا إلشكاليةمن أجل اإلجابة على ا    
نظري فصال أوال الانب اجليتضمن  جانبني: ثة فصول مقسمة إىلثالفقد مت تقسيم البحث إىل ، املرجوة من هذه الدراسة

 يف التشغيليةإدارة املخاطر ظام نل يا يتناو ، وفصال اثنوالغاز شركات البرتول إدارة املخاطر يف خيصص ملفاهيم عامة حول
         وكيفية إدارهتا.  تعرض هلاال وأسباب هامع حتديدوالغاز ات البرتول شرك
اليت تتعرض هلا الشركة الوطنية للمحروقات التشغيلية رق إىل دراسة أهم املخاطر يقي يتضمن فصال تطوجانب تطب    

(SONATRACHمع وضع منوذج ) ركة. لشه املخاطر يتناسب ومتطلبات اذه ام إدارةلنظ مقرتح      



 
 ز

 لدراسة:حدود ا

 هأهم فروع ىحدإك  ابرال اآلوطنية ألشغاملؤسسة ال يفوابلتحديد قات و لشركة الوطنية للمحر جممع ايف متت الدراسة    
من  ميع بياانت شهريةجت دود الزمنية من خاللوكانت احل. نشاط املنبع املتمثل يف لشركة األمابلنسبة لاملمارسة ألهم نشاط و 

 .2018 توبركىت أح 2016 مايشهر 
  :مصطلحات الدراسة

أو  ول والغاز(رت )شركات الب ةــــــــــــــكات النفطيء للتعبري عن الشر از سواـــــــــــــرول والغــــــــــــــــح البتــــــــــــــدام مصطلـــــــــــــاستخ مت ▪
يع األوساط العلمية، يف مج موحدانفط ليس طلح الولو أن مصبشكل عام،  والغاز( نفط)صناعة ال الصناعة النفطية

ح ( يشريان ويعنيان نفس الشيء، لذا فقد مت االعتماد على مصطلإىل أن الكلمتني )النفط أو البرتول شارةمع اإل
 ؛ةدراسفط يف كامل الالبرتول عوض الن

 

     : البحث صعوبات
     

صعوبة احلصول على املعلومات و  قيجلانب التطبيابعلقت ليت واجهت عملية إمتام هذا البحث، تمن بني الصعوابت ا    
ة قلحول وضعية الشركة جتاه خماطرها و  إفصاح كاف   عدم وجودو  ،انطراكو املتعلقة بشركة س واإلحصائياتوالبياانت 

  .اسةاملراجع املتعلقة مباشرة مبوضوع الدر 
ة الوطنية ألشغال ؤسسهي املو  شركة سوانطراكفروع  حدأيف ييمية تقالدراسة ال إجراء يارختسبب ا أنابإلضافة إىل     

 ،ابقي الفروععض االحصائيات اليت مل نتمكن من احلصول عليها يف بء منها: السماح إبعطالعدة أسباب  ، يعوداآلابر
من  ةؤسساملهذه يعد نشاط حيث لتشغيلية؛ تعلقة ابملخاطر اتحملة واحلوادث املخاصة ما تعلق ببياانت حول اخلسائر امل

 .اآلابر صيانةر و/أو حف يف ااتيجية اليت تقوم هبا سوانطراك آال وهي نشاطات املنبع اليت تتمثل أساسسرت أهم األنشطة اال
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 :متهيد

 
 

الصناعية يف مواقع العمل من أجل  وقايةتتعرض صناعة البرتول والغاز إىل خماطر متعددة مما يستوجب توفري تدابري ال    
، وتعد إدارة املخاطر جزًء تبعا لعدة معايريتفاديها ومحاية العاملني ومعدات العمل والبيئة، وميكن تقسيم هذه املخاطر 

 أساسيا يف االدارة االسرتاتيجية ألي مؤسسة والسيما يف شركات البرتول والغاز بغرض حتقيق املزااي املستدامة من كل نشاط
 صناعة البرتول والغاز. يف
ابلنسبة التفاقات املشاريع ة صاخيف ظل بيئة غري مؤكدة،  ةمعقديف قطاع البرتول والغاز  املخاطرأصبحت إدارة     

بني املخاطر والتحدايت املستقبلية إىل تعزيز الفرص والتعاون  حيث تؤدي ،املشرتكة مع أصحاب املصلحة املتعددين
يف جماالت حوكمة املخاطر ومتويل املشاريع هامة ر ادو أبإدارة املخاطر وتقوم  ،البرتول والغاز صناعة يفخمتلف الشركاء 

من  البرتول والغازطة قطاع ميع أنشجلحتسني صنع القرار يف سبيل التكنولوجيا و  وإدارة احملافظ وختطيط األداء والعمليات
 .كستهالالتنقيب إلی اال

 للمباحث التالية:وعليه، سيتم من خالل هذا الفصل التطرق     
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 شركات البرتول والغازمفاهيم عامة حول  املبحث األول:
 البرتول والغاز شركاتاملخاطر املرتبطة ب املبحث الثاين:

  املخاطر يف شركات البرتول والغازآليات إدارة  املبحث الثالث:
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  ازالبرتول والغ شركات مفاهيم عامة حولاملبحث األول: 
يف  تواجدها مواقعو أنشطتها نظرا لتعدد اجلنسيات، من النوع املتعدد  منها الدولية شركات البرتول والغاز وخاصة تربتع       

بسبب ظهور  يةسوق البرتولالصة الطرف األول يف نشأة عامة والشركات األمريكية خاكما تعد الشركات الكربى العامل،  
يف الوالايت املتحدة، حيث تطورت هذه الصناعة يف ظل النظام الرأمسايل منذ بداية القرن العشرين  صناعة البرتول والغاز

االحتكارية الكربى على السوق  الشركات وإىل غاية فرتة اخلمسينيات منه. وقد سيطرت يف هذه الفرتة جمموعة قليلة من
أو من مرحلة  ،إىل أخرى أو من منطقة برتوليةصناعة ت هذه الصفة من مرحلة من مراحل هذه الن تباينإو  العاملية للبرتول

 زمنية إىل أخرى بتغري نوع نظام االستغالل السائد يف كل مرحلة ومنطقة من مناطق استغالله.
  برتول والغازناعة الص مفهوماملطلب األول:    
املرتبطة ابستغالل الثروة إىل جمموعة الفعاليات والنشاطات والعمليات االنتاجية  ينصرف مفهوم صناعة البرتول والغاز  

إىل  تخراج والنقل حىت وصول سلعة البرتولمن عمليات الكشف والتحري والتنقيب مرورا بعمليات االس بدءً  ،البرتولية
 املستهلك النهائي، وتعترب هذه الصناعة من أهم الصناعات يف العامل.

 صناعة البرتول والغاز الفرع األول: تعريف    
 ، على أهنا:تعرف صناعة البرتول والغاز  
خاما وحتويل  ، سواء إبجيادهااملتعلقة ابستغالل الثروة البرتوليةجمموعة النشاطات أو الفعاليات أو العمليات الصناعية "    

 ؛(1)"ذلك إىل منتجات سلعية صاحلة لالستعمال واالستهالك املباشر أو غري املباشر من قبل االنسان
هتا الصناعة اليت تتضمن عدة مراحل وأنواع خمتلفة وهي جتمع الصناعة االستخراجية والصناعة التحويلية وحاال"    

والغاز والنقل والتكرير والتسويق والتوزيع وكذلك  والغاز تشمل إنتاج البرتولومراحل وصناعات متكاملة، فصناعة البرتول 
 ؛ (2)"أو ما يطلق عليها البرتوكيماوية عات القائمة على املنتجات البرتوليةالصناعات املرتبطة هبا أي الصنا

وبصورة خاصة بني نشاطات  املختلفة فريق بني نشاطات الصناعات البرتوليةالتمييز والت ميكنمن خالل ما سبق،      
 .الصناعة االستخراجية والصناعة التحويلية

 :(3)إىل البرتول والغازصناعة تصنيف النشاطات االقتصادية يف  على هذا األساس ميكن      
 ه الصناعة إىل استخراج مورد البرتول: هتدف هذكنشاط اقتصادي صناعي استخراجي )الصناعة االستخراجية(      

من ابطن األرض وتسويقها بعد إجراء ما يستلزمه هذا التسويق من تركيز أو تنقية أو تعبئة...اخل يف املركبات، حيث 
 ؛البرتول والغازصناعة ناعة ضمن مرحلة املنبع من نشاط تندرج هذه الص

                                       
 .6، ص:2003دار مشوع الثقافة، الزاوية، ليبيا،  ،مبادئ اقتصاد النفطحممد أمحد الدوري،  -(1)
 .04، ص:2011، بريوت، 1الرتاث العريب، ط ، دار إحياءاقتصاد النفطنبيل جعفر عبد الرضا،  -(2)
 .41ص:، املرجع السابق -(3)
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ألولية إىل أشكال : فهي هتدف إىل حتويل تلك املواد اكنشاط اقتصادي صناعي حتويلي )الصناعة التحويلية(      
ويلية أخرى تزيد من جماالت استخراجها خلدمة املزيد من األغراض االنتاجية أو االستهالكية، حيث تندرج الصناعة التح

 .ضمن مرحلة املصب من نشاط الصناعة البرتولية
بط وانجم عن طبيعة املادة إن هذا النشاط الصناعي الواسع يف جماالته واملتنوع يف مراحله واملتكامل يف طبيعته مرت     

هي صناعة استخراجية ة البرتول والغاز صناعارد الطبيعية األخرى، وإن كانت وخصوصيتها املميزة عن بقية املو  البرتولية
جية يربز ويتجسد فيها التكامل العمودي بصورة خاصة، فإن ذلك ال يعين على وحتويلية يف آن واحد كوهنا عمليات إنتا

صعيد الواقع أبن العالقة والتناسب بني الصناعتني مع السعة والعمق يف ذلك التكامل العمودي يتواجد بصورة متماثلة أو  
 .نيمع كاملة يف منطقة أو بلد برتويل

متكاملة )إنتاج للخام يف  برتوليةوالايت املتحدة أو اجنلرتا وروسيا وغريها صناعة املتقدمة كال توجد يف البلدان البرتولية    
األغلب صناعة النامية أو املتخلفة تتواجد فيها على  ، أما البلدان البرتولية() للبرتوكيمياوايت(التحويل للتكرير وكذلك 

كيمياوايت، وهناك بلدان غري برتولية ولكن يتواجد فيها صناعة وكذلك للبرتو  استخراجية للبرتول اخلام وبنسبة قليلة لتكريره
 تكريرية أو برتوكيماوية أو االثنني معا كالياابن وايطاليا وغريها. برتولية

 الثاين: خصائصهاالفرع   
 :(1) ا، من أمههالصناعة عموما خصائص جتعلها متميزة عن بقية النشاطات االقتصادية الصناعية األخرىهلذه إن     

بسبب تعدد مراحل  مة من أجل استغالل الثروة البرتوليةضخ توفري رؤوس أموال : تتطلب صناعة البرتول والغازأوال    
أخرى تتباين من منطقة إىل أخرى ومن مرحلة إىل صناعة هذه الحيث أن ضخامة رؤوس األموال يف  ،اهتوطبيع تهاصناع

)عدم التجانس( وكيفية استغالله سواء من اجلوانب  هفة إىل تعدد خصائص، إضابسبب تباين مكان تواجد البرتول
 الطبيعية والكيمياوية أو اجليولوجية والتكنولوجية؛

ما يؤدي إىل تغري  ،بسرعة تغري استخدامها : تتطلب وسائل ومعدات إنتاج متطورة ومعقدة تكنولوجيا تتسماثنيا    
 حجم النفقات بتغري وقت بدء االنتاج؛

بصورة يصعب معها أحياان  ، حيث تتداخل مراحل انتاج البرتولعموديابلتكامل ال صناعة البرتول والغاز: تتميز اثلثا   
البحث واالستكشاف واحلفر والتنقيب  :الفصل بني نفقات بعض املراحل واملراحل األخرى، وميكن تلخيص هذه املراحل يف

 والتجميع والنقل والتخزين والتقطري والتنقية والتكرير واملزج والرتكيب والتصنيع والتوزيع والتسويق؛ واإلنتاجواالستخراج 
عالية وتدريب خاص وحتصيل علمي متقدم مما  تأي العمل املتطلب مهارا ،بصورة كبرية على العمل املركب دتمعت: رابعا 

وابلتايل  ،وخاصة املرحلة األولية )املنبع( الالزمة يف مراحل الصناعة البرتوليةالرأمسالية  االستثماراتيؤدي إىل ضخامة حجم 

                                       
()- .تتميز صناعة البرتول والغاز األمريكية بدرجة التكامل العمودي 
 .42ص: ،مرجع سابق ،نبيل جعفر عبد الرضا-(1)
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على  خاصة النامية منها صية السبب الرئيسي يف اعتماد معظم الدول املنتجةضخامة حجم النفقات الثابتة )تعترب هذه اخلا
 هذه الصناعات(؛ة مثل متتلك التكنولوجيا ورؤوس األموال إلقام لشركاتاذه ه ألن ولركات العاملية يف بدء انتاج البرتالش

رحلة البحث والتنقيب وذلك ماالنتاجية وخاصة  هاالصناعة ابرتفاع هوامش املخاطرة يف معظم مراحلهذه  : تتسمخامسا 
 ،ون التحقق من وجود الثروة البرتوليةبسبب القيام إبنفاق استثماري كبري ومرتفع ولفرتات زمنية ليست ابلقصرية من د

 وهل هي بكميات كبرية ونوعيات جيدة مما يربر استغالهلا اقتصاداي؛
لفرتة زمنية حمدودة ومعلومة، وعليه  تكونصناعة هذه الأي أن ومهاجرة تجددة ممادة انضبة وغري  البرتوليعد  :سادسا 

 ؛طور نسبة تقديرات االحتياطي منهافهي تتوقف على مدى ت
صر التكنولوجيا وطبيعة سوق كل عنصر من عناكل من : تتميز بطول فرتات اإلنتاج مما يزيد من آاثر سرعة تغري  سابعا

وصعوبة حساب تغريات أسعار  اإلنتاجية،واختالف امللكية أو االحتكارات وتغري السعات  ،االنتاج وطبيعة سوق البرتول
 وتوزيع هذه املراحل على عدد كبري من الدول؛ واتساع نطاق نشاطها ،صرف العمالت املستخدمة يف حساب النفقات

م نفقات االنتاج يف سرية اتمة مما مادة إسرتاتيجية فإن املنتجني يفضلون االحتفاظ حبج البرتوللكون  : نتيجةاتسعا  
 يعين جلوء الدارسني واملهتمني ابلطاقة إىل التقديرات.

 صناعة البرتول والغازمراحل الفرع الثالث:   
مخس مراحل أساسية ومرحلة سادسة مكملة ميكن دجمها  ، حيث تتواجدابلعديد من املراحلمتر صناعة البرتول والغاز    

حل استغالل النشاط الصناعي سابقة وهي مرحلة التصنيع البرتوكيماوي، وميكن إدراج مجيع مراأو فصلها عن املراحل ال
  ومرحلة املصب، وميكن شرح كل مرحلة يف النقاط التالية:  حتت مرحلتني رئيسيتني ومها مرحلة املنبع البرتويل

ابملرحلة العليا، حيث تشري إىل جمموع األنشطة تسمى هذه املرحلة أيضا  :(Amont /upstream) أوال: مرحلة املنبع  
ة واإلدارية واجليولوجية تكنولوجيويف جوانبها ال ،املختلفة واملتعددة اليت تتجسد يف الدراسات النظرية والتطبيقية

املرحلة ثالث ، وتتضمن هذه يةنوعالو  كميةالناحية الحتديد تواجد الثروة البرتولية سواء من  واليت هتدف إىل ،واالقتصادية
ورغم  .البرتويل واإلنتاجومرحلة االستخراج  ،ومرحلة احلفر والتنقيب ،مرحلة البحث واالستكشافوهي  :مراحل أساسية

 .(1) التباين فيما بينها، فهي متداخلة ومتكاملة

أبنواع الصخور املكونة  عالقة البرتولظهرت هذه املرحلة بوضوح منذ اكتشاف  مرحلة البحث واالستكشاف: -1
ومن  ،لألرض، حيث ثبت أنه يوجد غالبا يف الصخور الرسوبية ورجحت هذه الظاهرة عرب التاريخ نظرية املنشأ العضوي

 هي املسح اجليولوجي واملسح اجليوفيزايئي؛ الطرق املتبعة يف البحث عن البرتول أهم
فبعد  ،يعيةالطب لبرتوللاالستغالل االقتصادي  لنجاح عملية: تعترب هذه املرحلة حامسة مرحلة احلفر والتنقيب -2

عملية  وتعد ،الأو  برتولموقع البئر االستكشافية ملعرفة ما إذا كان هناك  عنيأو الغازية املتوقعة ي حتديد املصايد البرتولية
ق املغمورة ثالثة أو أربعة ة، إذ ترتاوح تكلفة احلفر يف املناطكلفوأكثرها   البرتولاحلفر من أخطر مراحل البحث عن 

                                       
 .47-46، ص: 2008، اجلزء الثاين، دار املنهل اللبناين، بريوت، ماضيا وحاضرا-التطورات النفطية يف الوطن العريب والعاملمسري التنري،  -(1)
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تفاوات كبريا من شركة ألخرى، كما تتفاوت داخل  تكلفة التنقيب والعثور على البرتول تتفاوتو أمثاهلا على اليابسة. 
وحسب حجم الشركة كربى أو متوسطة أو صغرية احلجم، وتبعا للخربة والتقنية  ،الشركة الواحدة من سنة ألخرى

واملشاكل اليت  ،فيها احلفر تموت املدة اليت يتطلبها حفر البئر تبعا لعمقه وصعوبة املنطقة اليت يوتتفا ،املتقدمة املستخدمة
بعنصر املخاطرة على تنوعه واختالفه من رحلة متتد يف العادة إىل عدة شهور. كما تتميز هذه امل حيث أثناءهاقد تنشأ 

 منطقة وبلد إىل آخر؛
اخلام من ابطن األرض إىل سطح  دف هذه املرحلة إىل استخراج البرتولهت: برتويلمرحلة االستخراج واإلنتاج ال -3

ق بتهيئة وصالحية املنطقة ، وتتضمن هذه املرحلة النشاط املتعلعاألرض ليكون جاهزا أو صاحلا للنقل والتصدير والتصني
 كاستخدام حفر اآلابر البرتوليةائية  اجلوانب التكنولوجية أو االنشحيث لالستغالل االقتصادي سواء من  البرتولية

 .(1) اخلوإنشاء خمتلف املعدات امليكانيكية من مكامن وأانبيب نقل... جلإلنتا الناجحة وحتديد عددها وجعلها صاحلة 
يف  واالستخراج تنقسم عمليات االنتاجو  املرحلتني السابقتني.على اعتمادا كامال ومباشرا  مرحلة استخراج البرتول عتمدت            

 :(2) البحرإىل عمليات االنتاج واالستخراج من الرب وعمليات االنتاج واالستخراج من  صناعة البرتول والغاز
ميكن استخراج البرتول والغاز من ابطن  (:onshore) أو اليابسة والغاز من الرب البرتول واستخراج انتاج -أ
 من خالل إجراء مسح جيولوجي شامل؛ وذلك ماالوصول إليه وإمكانيةبدقة  ارض بعد حتديد أماكن وجودمهاأل

 من البرتول والغاز واستخراج عمليات استغاللتتم (: offshore) والغاز من البحر البرتول واستخراج انتاج -ب
، البيئية اأتثرياهتو وهي تنطوي على تقنيات أكثر تطورا ،اسيا من إمدادات الطاقة العامليةأس جزءً والذي أصبح  البحر

 أكرب؛ استخراجتكاليف  مع لكنه يتطلب خربات وتقنيات خاصة ختتلف عن تلك املستخدمة على اليابسة
مرحلة مباشرة بعد مرحلة املنبع وتسمى أيضا ابملرحلة الدنيا، هذه أتيت  :(Aval/Downstream) املصب اثنيا: مرحلة

ستخراج، وتركز هذه املرحلة على اجلانب االقتصادي البعد استغالل الاب اليت تقوم وتشري إىل جمموعة األنشطة املختلفة
ومتكاملة  ةهذه املرحلة على جمموعة من املراحل املتسلسل تقومو  والصناعي أكثر مما هو على اجلانب النظري واملعريف.

 :(3)هيعموداي فيما بينها، و 
اخلام من مراكز أو مناطق إنتاجه إىل مناطق تصديره أو تصنيعه  : هتدف إىل نقل البرتولبرتولمرحلة نقل ال -1

أبنواعها  لنقل البرتول ويتم ذلك بواسطة تكوين املنشآت مع توفري خمتلف الوسائل واملعدات ،التكريري أو استهالكه
 ارجي؛وتصنيعه قريبة أو بعيدة وعلى النطاق الداخلي واخل بحرية وقد تكون مناطق تصدير البرتولالربية وال

 يف املصايف التكريرية بتحويله من صورته اخلام إىل : هتدف إىل تصنيع البرتولبرتوليةمرحلة التكرير أو التصفية ال -2
 الحقة متعددة. أخرى عمليات تصنيعيةاستخدامه يف أو  عةتنو م منتجات برتولية

                                       
 .34-33، ص:2011، دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن، حماسبة النفط والغازعبد اخلالق مطلك الراوي،  -(1)

(2)-Havard Devold, oil and gas production handbook, an introduction to oil and gas production, transport, 

refining and petrochemical industry, ABB Oil and Gas, 2013, pp: 7-8. 

 .44-43، ص: مرجع سابق مسري التنري،-(3) 
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املتنوعة بعضها أساسي وبعضها اثنوي وبعضها خفيف كالبنزين والكريوسني، وبعضها ثقيل   وهذه املنتجات البرتولية    
مرحلة الصناعة التحويلية ألهنا نشاط صناعي ة يطلق على هذه املرحلو ..اخل متوسط.كاإلسفلت أو الشمع مثال وبعضها 

 إىل منتجات مصنعة. التحويلهمد ومرتبط ابملادة اخلام معت
اخلام وهي أول عملية مير هبا أثناء معاجلته لفصله إىل  عملية التكرير يف التقطري أو التجزئة للبرتولمراحل  تتمثلو     

جمموعات هيدروكربونية، مث أتيت مرحلة التكسري واليت تتمثل يف تغيري الرتكيب اجلزيئي لبعض املواد النامجة عن التقطري بغرض 
 مث مرحلة التنقية واليت ،ائها خصائص كيماوية تستجيب ملتطلبات السوقاحلصول على نسبة أكرب من املواد اخلفيفة وإعط

 تسمح إبزالة بعض الشوائب اليت حتتوي عليها املواد احملصل عليها بعد هذه املعاجلات املختلفة.
ه استعمال إىل مناطق : هتدف إىل تسويق وتوزيع البرتول بصورته خاما أو منتجات برتوليةمرحلة التسويق والتوزيع  -3

رئيسية أو فرعية وبتوفري كافة  مراكزوقد تكون مراكز التوزيع  ،واستهالكه على النطاق احمللي أو اإلقليمي أو العاملي
 وإعادة التوزيع؛ ت وأماكن االستالم والتخزين للبرتول اخلام أو املنتجات البرتوليةاملعدات واألدوا

إىل منتجات برتوكيمياوية خمتلفة  وتصنيع املنتجات البرتولية : هتدف إىل حتويلمرحلة التصنيع البرتوكيمياوية  -4
تضم هذه املرحلة عددا  و  ،ومتنوعة كاألمسدة الزراعية واملبيدات واألصباغ واملواد البالستيكية واألنسجة االصطناعية...اخل

 كبريا وغري حمدود من النشاطات االقتصادية والصناعية املهمة واحليوية.
 يكلها الواعتماد ،ميكن اعتبار مرحلة التصنيع البرتوكيمياوي من ضمن املراحل األخرى األولية نظرا للرتابط فيما بينها  

نظرا لالستقاللية واالرتباط بني  حلة من ضمن مراحل الصناعة البرتوليةعترب هذه املر وقد ال ت ،شكاله املختلفةأب على البرتول
تكتمل لوحدها ابملراحل السابقة الذكر فقط من دون مرحلة التصنيع ية االنتاجية صة وأن العملتلك املراحل، خا

 البرتوكيمياوي.
على املراحل الستة األوىل من مرحليت املنبع واملصب، يف حني ميتد يف العديد من  يقتصر النشاط الصناعي البرتويل     

يف العديد من بلدان  صناعة البرتول والغازبينما يقتصر نشاط البلدان الصناعية األخرى إىل مرحلة التصنيع البرتوكيمياوي، 
لصناعة لخاما  وتقوم ابسترياد املنتجات البرتولية ،يف أراضيها اليت ال تتوفر على الثروة البرتوليةسيوية أورواب الغربية واأل

 البرتوكيماوية.
   :الشكل املوايل من خاللميكن توضيح املراحل السابقة    
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 االنتاج التطوير االستكشاف

 النقل

 تداول الغاز

 اخلام لبرتولا تداول

 الغاز

 التسويق والتوزيع التخزين التكرير

 التحويل والتخزين تسويق الغاز

 التوزيع أانبيب

 املصب املنبع

 املراحل
 املسح اجليولوجي

 
 املسح اجليوفيزايئي

 
 احلفر االستكشايف

 
 طريقة تسجيل اآلابر

عمليات البحث 
 والتنقيب

عمليات حفر 
 اآلابر وتطويرها 

استخراج   -
بطريقة  البرتول

طبيعية لرفع 
 الزيت

حقن املناطق  -
السفلية من 
التكوينات 

الصخرية ابملاء 
ملناطق أو ا

العضوية ابلغاز 
إىل  لرفع البرتول

 األعلى
استغالل   -

االحتياطيات 
القابلة 

 لالستخراج

داول البرتول يف ت
 البورصات العاملية

برنت هو تصنيف 
للبرتول اخلام التداول 

اخلفيف وهو معيار 
 السعر العاملي للبرتول

هناك أنواع خمتلفة من 
امكانيات تداول 
البرتول وأشهرها 

(WTI) 
 

وصول البرتول بعد 
اخلام إىل السطح، 

الطبيعي يفصل الغاز 
عن البرتول أبجهزة 

 خاصة )مصايد(
مث يرسل إىل معامل  

املعاجلة أو مباشرة إىل 
 املستهلكني

االعتماد على العقود 
 األجل الطويلة

 العقود قصرية األجل
والصفقات الفورية 
 )جتارة الغاز املسال(

تصدير الغاز املسال 
معامل عن طريق ربط 

إسالة الغاز بعدد 
 معني من الناقالت

أجهزة الستقبال الغاز 
املسال وصهاريج 
لتخزينه ومعدات 

 إلعادة تغويره

  تقنية احملاكاة الغامرة ثالثية األبعاد
 )IntelliRed( نظام التصوير املزدوج 

 للكشف عن الغاز عن بُعد
أنشطة الغاز الطبيعي املسال من اإلنتاج 
والتسييل، إىل الشحن وإعادة التحويل 

 إىل الغاز واملبيعات

 خطوط األانبيب  -
الناقالت والبواخر   -

 املسطحة
 الشاحنات الصهرجيية -
عرابت السكك  -

 احلديدية الصهرجيية

إجراء دراسات  -
 لسوقا

طراف حتديد األ -
املتعاملة يف 

 السوق البرتولية
توفري التسهيالت  -

االدارية لعمليات 
 التسويق

توفري وسائل  -
 الدعاية

 واالعالن -
هتيئة وسائل  -

 النقل املتخصصة

ل يتم من خالهلا احلصو 
على املنتجات 

 األساسية من البرتول
 اخلام

 العمليات الطبيعية -
 العمليات التحويلية -

 عمليات املعاجلة -

بصورته  توزيع البرتول
أو منتجات  خاما

إىل مناطق  برتولية
استعماله واستهالكه 

 القريبة والبعيدة
مراكز توزيع رئيسية 

 أو فرعية
أماكن االستالم 

والتخزين للبرتول 
اخلام أو املنتجات 

 وإعادة البرتولية
 التوزيع

 خطوط أانبيب الغاز
 

 خطوط أانبيب السائل
 

 خطوط أانبيب املواد
 اجلامدة

 نشاط صناعة البرتول والغاز : مراحل(1-1)الشكل رقم 
 :من إعداد الطالب اعتمادا على :املصدر

Finance for the Oil  ,Ken Brown and others         

; Edinburgh Business School; and Gas Industry

Heriot-Watt University; Edinburgh; UK; 2009; p13 

الغاز الطبيعي والطاقة النووية والتغري املناخي من منظور حسني عبد هللا،  -
 13-12، ص:2010املكتبة األكادميية، مصر،  ،اقتصادي
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 والغاز إدارة صناعة البرتولالفرع الرابع:       
ضافة إىل الرقابة العليا على أنشطة الفاعلني ابإل ،هبا ةخاصوالغاز أنشطة وعمليات  تشمل إدارة صناعة البرتول 

 هذين التصنيفني الواسعني من عناصر أكثر حتديدا.، ويتكون كل من هافي
: ميكن التفكري أبنشطة وعمليات الصناعة على أهنا أنشطة أولية ومتوسطة وهنائية، يف حني تقضي سلطة أوال

والغاز  االدارية لوضع أنظمة صناعة البرتول الرقابة العليا بتعاقد اهليئة املعنية مع كياانت ألداء أنشطة القطاع والسلطة
 .ح أمهية كل تصنيف ابلنسبة للدولةويفصل اجلدول املوايل تصنيفات أنشطة االدارة ويشر 

 والغاز : عناصر االدارة يف صناعة البرتول(1-1)اجلدول رقم 
 األمهية الوصف النشاط االداري

 أنشطة الصناعة

 األولية

املواقع الربية والبحرية التنقيب: مسح 
الكتشاف املوارد؛ وحفر آابر 

استكشافية؛ وحتديد االمكانيات الكامنة 
 يف املوقع.

 من املوقع برتولاستخراج ال :اإلنتاج

 الذي ينتجه البلد برتولحتديد كمية ال
 تتميز ابلكثافة الشديدة لرأس املال

تنطوي على خماطر مالية وبيئية وسياسية  
 كبرية

 تولد موارد كبرية للدولةحيتمل أن 

 املتوسطة
النقل: استعمال األانبيب أو الناقالت 

 لنقل املوارد داخل وخارج البلد
 التخزين: ختزين املوارد غري املنقولة

تتطلب التعاون داخل البالد وخارج 
 احلدود الوطنية

 تنطوي على خماطر بيئية وأمنية

 النهائية
أو الغاز إىل  برتولالتكرير: حتويل ال

 منتجات هنائية
 التسويق: بيع املنتجات النهائية

 ميكن أن تنطوي على خماطر بيئية كبرية

 أنشطة االدارة العليا

 التعاقد
عقد اتفاقات: توقيع عقود وتراخيص مع 

الكياانت العامة واخلاصة ملنح السلطة 
 ألداء واحد أو أكثر من أنشطة االدارة

التفاوض على تنطوي على صالحية 
الشروط مبا يف ذلك العائدات، واحملتوى 
احمللي واألثر البيئي ومدة العقد. وهذا 

يتضمن مسائل تقدمي العروض 
 واملشرتايت العامة

تؤثر بشكل كبري على االستثمار األجنيب 
 والفساد

 األنظمة

وضع املعايري: وضع معايري األمان 
 اعة.والعمالة واملعايري البيئية واملالية للصن

التطبيق: تطبيق املعايري مبا يف ذلك 
 الشفافية والتدقيق احملاسيب

تؤثر بشكل كبري على االستثمار اخلارجي 
 والرفاه العام والفساد

 

مركز العمليات االنتقالية الدستورية، املؤسسة الدولية للدميقراطية ، النفط والغاز الطبيعي، أطر دستورية ملنطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا: املصدر
 . 34، ص:2014واالنتخاابت، برانمج األمم املتحدة االمنائي، 



 الفصل األول.........................................................................إدارة املخاطر في شركات البترول والغاز

 

 
 

10 

 

 عقود صناعة البرتول والغاز :اثنيا
  :(1) يليما  املوجودة يف العامل إىل برتول والغازود مشاريع الميكن تقسيم صيغ عق  

رض ممنوحة من قبل الدولة أيف قطعة  واالستكشافالشركة حق البحث  إبعطاءوهي عقود متتاز  :االمتيازعقود  -1
بكميات جتارية تتحول  برتولذا وجد الإوالتنقيب مث  االستكشافجراء كافة األعمال يف إفتتوىل الشركة  ،للشركة

وهنا كل ما جيب على الدولة هي اعطاء التسهيالت من  ،والتصدير اإلنتاجىل مرحلة إىل التطوير وصوال إالشركة 
 ،عمال الشركة سواء من انحية جلب املعدات والعمالة اخلاصة هبا ألجل اكمال العملأىل تسهيل إاعطاء األرض 
 احبة األرض، وهذه العقود مل تعطىل الدولة صإرابح من األ والتصدير يتم اعطاء جزء   اإلنتاجىل مرحلة إوعند الوصول 

يف بداية التوسع يف البحث ها، ألن شراف عندما مت ابرامواإل اإلدارةرض حق التعيني وحق احلق للدولة صاحبة األ
غلب احلكومات كانت خاضعة جلنسيات دول الشركات أ ،ييف بداايت القرن املاض واإلنتاج واالستكشاف

من  فضل ومنصفة متنح الدولة جزءً أىل صيغ عقود إما يف الوقت احلاضر مت التوصل أ، لبرتولوالباحثة عن ا املستكشفة
يف  االمتيازشراف والتعيني لعمالتها الوطنية وتدريب العمالة من قبل الشركة املستثمرة ومثال ذلك عقود دارة واإلاإل

 ؛مانليبيا والسعودية وع  
ن مل تتحدد الشروط اليت تنتفع منها الدولة املشاركة مع الشركة إوهي عقود احتكارية اإلنتاج: عقود املشاركة يف  -2

وهي عقود تضع مستقبل  ،دية دون شروط حمددةاالقتصاعلى القليل من املنفعة  هاوحتصل الدولة مبوجب ،ستثمرةــ  امل
يتم  والعوائد ،حتديد نسب للمشاركة يتم ملن إالدولة املاحنة للعقد مرهون بشكل قوي على وضع السوق عند البيع 

 إلطاراتالة يف الشركة وحق التدريب تقسيمها وفق النسب احملددة مع وضع شروط حق احلصول على نسبة من العم
 ؛()املستثمرة  الدولة تقوم هبا الشركة

مال عأبشركة لتقوم مقام املتعهد لتنفيذ  االستعانةتم تو أبكملها، وهي عقود تتوالها الدولة : عقود اخلدمة -3
يف التنفيذ  اجملازفةالشركات على جيب  وال ةاملطلوب االستثماراتوهذه العقود ال جتلب  البحث والتنقيب لصاحل الدولة

 ؛مع عدم ضمان انتفاعها من العمل
للشركات املستثمرة مع هامش وهي عقود استثمار لكن يتم اسرتجاع رؤوس األموال : عقود الشراء املسرتجع -4

ن تعاين من عدم قدوم شركات ىل اآلإيران وهي إبعدها تكون الدولة مالكة للمنطقة ابلكامل ومثال ذلك  ،ربح بسيط
طرحها يف مناقصات دولية للبحث يف ىل تغيري بعض الشروط لصاحل الشركات الراغبة إوتضطر يف كل مرة  ،مستثمرة
 .لديها االستثمارقدمت على أقلة الشركات اليت مع ورغم ذلك مل حتقق املطلوب  ،والتطوير

                                       
 .23-22، ص:2006الدار اجلامعية، االسكندرية،  ،إدارة الشركات البرتولية وبدائل الطاقة: قراءة إسرتاتيجيةفريد النجار،  -(1)
()- عندما جلأت إىل اقرار مشروع  األجانب يف قطاع احملروقات عندما أدجمت يف املنظومة التشريعية فكرة الشراكة مع الشركاء يف أول عملية إصالح 1986 سنة شرعت اجلزائر ابتداًء من

فضال  لبحث عن احملروقات واستغالهلا ونقلها،أعمال التنقيب وا جمالوفتحت اجملال للمشاركة األجنبية يف  لشركة سوانطراك ، حيث ختلت عن وضعية االحتكاراالصالح القطاعي األول
 .2006والذي ع ِدل سنة  املتعلق ابحملروقات 05/07إبرام عقود حبث أو استغالل أو امتياز يف جمال احملروقات مبوجب القانون رقم  عن إمكانية

، الشراكة التجارية، عقود اخلدمات والشراكة عن طريق نظم 1986ظهر قبل صدور قانون تطبق سوانطراك أربعة أنواع من عقود الشراكة األجنبية وهي االشرتاك ابملسامهة والذي     
 اقتسام االنتاج.
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 شركات البرتول والغاز مفهوماملطلب الثاين: 
ل ابعتباره مصدرا تعترب شركات البرتول والغاز من أوائل الشركات ذات الطابع العاملي نظرا لألمهية العاملية للبرتو    

وأهم شركات ال هبذه التعريفل هذا املطلب سيتم من خالو  ،وحمركا للتنمية االقتصاديةاسرتاتيجيا للدخل الوطين 
 خصائصها.

 تعريف شركات البرتول والغاز الفرع األول:  
، تعددت واختلفت تعريفاهتاو شركات متعددة اجلنسيات يف بداية القرن التاسع عشر يف أورواب، الظهرت أوىل     

شكل شركات متعددة اجلنسيات وإن اختلفت يف طابعها من  العاملية ل والغازأغلب شركات البرتو  تتخذحيث 
 مستقلة اختذت فيما بعد صفة العاملية.  وأخرى شركات عاملية للدول الصناعية إىل شركات وطنية

 تعريف الشركات املتعددة اجلنسيات أوال:   
م يف إحدى الدول وتنقل خالل املركز األشركات ذات رؤوس أموال ضخمة، ترتكز من "تعرف على أهنا:       

 ؛(1)"خرى من خالل فروعهانشاطاهتا إىل الدول األ
مؤسسة مسؤولة اتبعة لدولة معينة هلا نشاطات مستقرة حتت سلطتها يف دولتني أجنبيتني على " وتعرف أيضا كـ     

بينما تسمى  "،الشركة األم"من رقم األعمال، فتسمى مؤسسة الدولة األصلية  %10األقل، حيث حتصل على 
املؤسسات أو الشركات الفرعية األجنبية قد تكون حتت الرقابة فهذه  .توجد يف الدول حيث تنشط أين "ابملؤسسات"

 ؛(2)"املالية )مشاركة مالية يف رأس املال( أو حتت الرقابة التسيريية أو مشاركة تكنولوجية
لديها فروع يف العديد من الدول وهي شكل من شركات " هي املتعددة اجلنسيات سبق، الشركاتمن خالل ما      

أصبحت تسمى أيضا الشركات متعددة القومية، حيث تقوم بدور أساسي و ، جنبية املباشرةألأشكال االستثمارات ا
 ."يف زايدة وتوسع تكامل األنشطة االقتصادية على مستوى االقتصاد العاملي

 العاملية شركات البرتول والغازتعريف  اثنيا:  
وابألخص يف جمال  ،أحد أنواع الشركات املتعددة اجلنسيات اليت تنشط يف قطاع الطاقة"تعترب هذه الشركات    

وهي رحلة إىل آخر م بداية مرحلة نشاطهاصناعة من هذه العلى جمال تسيطر شركات عمالقة  والغاز فهي البرتول
 ؛(3)"مرحلة الصناعة البرتوكيماوية

 .(4)"متتلك أغلبية رأس ماهلا مصاحل خاصة متعددة اجلنسيات جماهلا الرئيسي البرتول والغاز، شركات"هي و       
 
 

                                       
 .179، ص:2008، عمان، 1، دار صفاء، طالتمويل الدويلموسى سعيد مطري وآخرون،  -(1)
 .100، ص:2010للطباعة والنشر والتوزيع، سوراي،  ، دار رسالنالدوليةالشركات النفطية املتعددة اجلنسيات وأتثريها يف العالقات ، حممد خيتاوي -(2)

 (3)- Albert LEGAULT, Stéphane ROUSSEL, Compagnies internationales de pétrole : illusion de puissance ? 

Institut d’études Internationales de Montréal, Bulletin No 87, février 2008, p: 1. 

(4)-I need to know, An Introduction to the Oil Industry & OPEC, OPEC Secretariat, Public Relation & 

Information Department, Vienna, 2013, p: 17. 
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 العاملية شركات البرتول والغاز خصائص الثاين:الفرع 
 :(1) أمههامن واليت  ،الشركات عن غريها من املؤسسات االقتصادية األخرى مبجموعة من اخلصائصهذه تتميز    
عموداي  ، سواء كان ذلك التكامل العاملية هي شركات متكاملة يف أنشطتها االقتصادية بصورة خاصة شركات البرتول والغاز -

الك هذه )مرحلة املنبع واملصب( أو كان تكامال أفقيا وذلك يف امت دارة ملعظم مراحل الصناعة البرتوليةكمزاولتها إشرافا وإ
كصناعة احلديد والصلب   برتولأو يف نشاطات اقتصادية متكاملة مع صناعة ال ،خاصة الشركات لالحتياطي البرتويل

 ؛وغريها
لى جمموع النشاط االقتصادي العاملية ابالستحواذ ع مثل يف بروز عدد قليل وحمدود من شركات البرتول والغازتت -

واحدة( أو جمموعة من تلك الشركات  برتوليةعلى الصعيد احمللي والعاملي سواء أكان بصورة فردية )شركة  البرتويل
 الكربى القليلة يف عددها؛

قتصادي يف صناعي واالتركز نشاطها ال البرتول والغازشركات ف األول من القرن العشرين كانت طيلة فرتة النص -
ولكن مع أواسط القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين بدأت هذه الشركات  ،استغالل الثروة البرتولية

والذي امتد إىل جماالت خارج نشاطها الرئيسي   ،االحتكارية تنوع وتوسع جماالت نشاطها الصناعي واالقتصادي
 انيوم والبحث عن مصادر الطاقة املتجددة...اخل.كاستغالل مصدر الفحم احلجري ومصدر اليور 

 مهام شركات البرتول والغازالفرع الثالث: 
 :(2) خاللبدور رئيسي يف جمال احملروقات ويظهر ذلك من تقوم شركات البرتول والغاز     
من  شتقاتهالبرتول ومنة واالستمرارية لضمان تدفق يتطلب قدرا كبريا من املرو  دورها كوسيط بني املنتج واملستهلك -

 مصادر إنتاجها إىل املستهلك النهائي يف الوقت احملدد وابلقدر والنوع املالئمني؛
 شركات األجنبية يف البحث عن البرتولتفضل مشاركة ال ال تزال بعض الدول املصدرة للبرتول حيث دورها كمستثمر -

تلك املشاركة تتم على أسس غري تلك اليت كانت سائدة ادي، وإن كانت وإنتاجه بسبب ضخامة االستثمار املايل وامل
 يف ظل عقود االمتياز التقليدية؛

للعمل حلساب الدولة املصدرة وهو دور ال يقتصر على تقدمي عدد من خرباهتا  :دورها كبائع للتقنيات وخدماهتا -
م نقل التقنيات إىل الدولة املضيفة ويف الغالب يت نواع املساندة التقنية واإلدارية، بل يتضمن تقدمي خمتلف أللبرتول

 يف إطار عقد خدمة.
 
 
 
 

                                       
 .121-119، ص: مرجع سابقحممد خيتاوي،  -(1)
 .56، ص: 2003ية، القاهرة، ، دار النهضة العربالبرتول العريب، دراسة اقتصادية سياسيةحسني عبد هللا،  -(2)
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 البرتول والغازشركات أنواع : لثالثاملطلب ا
سواء  دورا مهما يف أسواق البرتول تؤدي ، فهيمن حيث حجمها أو قانوهنا األساسي تشركاال تتنوع هذه     

 احتياطيات برتولية أو مصايف لتكرير البرتول اد منه)خام أو مشتقات( إذ متلك العدي أكانت مشرتية أم ابئعة له
 الوطنية.الشركات الرائدة والشركات املستقلة والشركات  وهي ثالث فئات هذه الشركات يف وعادة ما تصنف

  الرائدة أو العاملية العمالقة شركات البرتول والغاز األول: الفرع
يستعمل لإلشارة ألهم الشركات البرتولية والشركات  كسوينا أجنلوسوهو مصطلح ( Major) الرائدة الشركات    

واليت تؤدي دورا  ،مع أكرب الشركات الوطنية وشركات الدول الناشئة واجدتت حيث ،اخلاصة ذات االمتداد العاملي
 :(2) يليتتميز هذه الشركات مبا و  .(1)مهما على الساحة الدولية

وأبنشطتها على مستوى السلسلة البرتولية والغازية وأبرقام أعماهلا املرتفعة واليت تضعها  يحبضورها العاملتتميز  أوال:  
تنوع هذه  قليلة لإلشارة منذ سنواتو  .ويوجد اليوم مخس شركات برتولية رائدة ،من بني أهم الشركات العاملية

 الضوئية؛الشركات من أنشطتها يف قطاعات أخرى وخاصة يف جمال الطاقات املتجددة والكتلة احليوية والشمسية و 
عتمد على صيغة ت حيثا يف أمريكا وأورواب، اهتمملوكة للقطاع اخلاص ومقر وغالبا ما تكون  ياعامل األكربهي  اثنيا:  

يف الصناعات  سيطرهتا على عمليات استثمار البرتول، فضال عن موداييف الغالب عالتكاملي إذ تتكامل التنظيم 
وال يقتصر التكامل  .كيماوية والتوزيع حىت وصوله إىل املستهلك النهائيو   تشمل التكرير والصناعات البرتالالحقة اليت

وإمنا ميتد نشاطها إىل اخلارج  ؛على مراحل نشاط الشركة نفسها أو على السوق احمللية اليت تنتمي هلا الشركة فقط
ا للدخول إىل الدول والتنسيق فيما بينه ليغطي دوال عديدة من خالل الدخول اجلماعي يف عدد من االتفاقيات

 ق على تلك الشركات متكاملة أفقيا؛وحينئذ ميكن أن يطل املنتجة للبرتول
الث ــــــــالعاملية الث ت شركات البرتولــــــن املاضي عندما أبرمر ـــــل منذ بداية القـــــــــــالتكاموم ـــــــمفهبدأ  :اثلثا  

 الفرتةالل ـــــــــــانية للبرتول عدة اتفاقيات فيما بينها خـــــــــوالربيط "شل"اليا( وـــــــ)اكسون ح "ستاندرد جرسي"وهي
واحلد من املنافسة فيما بينها وهو ما عرف ابلكارتل العاملي  رض أتكيد سيطرهتا على صناعة البرتوللغ 1928-1934

 ؛الكربى اليت اعتمدت عليه الشركات البرتولية ما بعد أساس الصناعة البرتوليةكما مسي في  "األمر الواقع"اتفاق وقد وضع  .القدمي
ور النمط السباعي أعضاء الكارتل بظهعقدي الثالثينيات واألربعينيات من القرن املاضي ارتفع عدد خالل  :رابعا  

  ؛(3)"الشقيقات السبعـ "ا با عرف اصطالحــالشرق األوسط وهو م للسيطرة على برتول

                                       
(1)-www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/les-differents-types-de-compagnies-petrolieres-et-gazieres, 

consulté le : 10/03/2018. 

 .71-77ص:  ،مرجع سابقنبيل جعفر عبد الرضا،  -(2)
يها شركة اإليرانية )برتش برتوليوم( وستاندرد أويل نيوجرسي وموبيل وروايل شل وستاندر أويل كالفورنيا وجولف ستاندر أويل تكساكو، مث انضمت إل -وهي شركة البرتول الربيطانية-(3)

  توتل الفرنسية كشركة كربى منذ أواخر عقد اخلمسينيات من القرن املاضي.
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يف  البرتوليةالدولية حيث برزت منذ بداية تطوير الصناعة  البرتولتعد هذه الشركات األقدم اترخييا يف سوق : خامسا
وخاصة يف جمال  البرتويل االقتصاديقدرة وإمكانية وخربة يف النشاط وامتلكت  ،سع عشر صعودااأواسط القرن الت
 ؛يف السوق الدولية البرتولعرض وتسويق 

العاملية الكربى يف اآلونة األخرية إىل االندماج خللق كياانت أو شركات عمالقة،  البرتول والغاز شركاتاجتهت : سادسا
حبيث اخنفض عددها من مثاين شركات كربى إىل مخس بعد أن ابتلع كل منها عددا من الشركات األصغر وصارت 

 ."برتوليومبرتش "و "تواتل"و "تكساكو-شيفرون"و "شل"و "موبيل-اكسون"وهي  :تعرف اآلن ابلشقيقات اخلمس
لتصبح شركة  1998سنة بني شركيت اكسون وموبيل األمريكيتني  عملية اندماج يف الشركات البرتولية متثلت أكربو     

 أخرى كاندماج جمموعة تواتل الفرنسية مع شركة برتوفينا واندماجات يف العامل، ل وهي أكرب شركة برتولموبي-اكسون
شركة برتش برتوليوم مع شركة هذا ابإلضافة إىل اندماج  .البلجيكية ومت االندماج الثاين مع إلف اكويتني الفرنسية

أموكو –ومن مث اندماجها مع شركة أموكو أصبح يطلق على الشركة برتش برتوليوم  1999األمريكية أركو سنة  البرتول
 .(1)أصبح اسم الشركة برتش برتوليوم 2003ولكن سنة 

  املستقلة شركات البرتول والغاز الثاين: الفرع
 يةصناعة البرتولالوممارسة  السوق البرتوليةأطراف جديدة اقتحمت وظهور على إثر احلرب العاملية الثانية ظهرت    

 . )(للبرتولنية للدول النامية واملنتجة الوط ات املستقلة إىل جانب الشركاتوهي الشرك
نشاطها االنتاجي والتسويقي يف يقتصر كان   ،دولية مستقلة عن الشركات العمالقةشركات ذه الشركات هي وه   

اخلام وحتقيقا ملزااي التكامل  واق الدولية حبثا عن مصادر للبرتولالبداية على أسواقها احمللية مث اجتهت إىل األس
وإهنا تقف يف السوق أن الشركات املستقلة ال تتعاون مع ابقي الشركات من ذلك وضماانت التنويع، وال يقصد 

كانت تدخل يف مفاوضات إىل موقفا مستقال ابملعىن الذي توحي به التسمية، فكثري من األحيان   الدولية للبرتول
 ى.جانب الشركات العمالقة الكرب 

إذ أخذت تنافس  ،الدولية سوق البرتول علىظهور هذه الشركات يف عقد اخلمسينيات من القرن املاضي أثر     
ر وحتويلها من االحتكا مما أثر يف احتكار الشركات الدولية ،الشركات االحتكارية يف احلصول على بعض امتيازاهتا

ز، ويف املقابل حصلت الدول ارية جديدة ختتلف عن االمتياترتب عليه صيغ استثمو ، يةالتام إىل املنافسة االحتكار 
ورأس املال ملواجهة االستثمار والنفاذ إىل السوق  اعلى مزااي أفضل من السابق يف كسب اخلربة والتكنولوجي البرتولية

 سواق العامليةاأليف  وحدها تسيطر على املوارد البرتولية األمريكية والغربية ومن مث مل تعد الشركات البرتولية ،يةالدول
 .(2)وإمنا أخذت تنافسها شركات روسية وصينية ونروجيية وماليزية وهندية للبرتول

                                       
 .55، ص: 2006دراسات الوحدة العربية، بريوت، الطبعة الثانية، مركز ، مستقبل النفط العريب، حسني عبد هللا -(1)
()-  والوكالة العاملية  1968ومنظمة األوابك يف سنة  1960دخول بعض املتغريات السياسية واالقتصادية وقوى جديدة لسوق البرتول كموجة التأميمات، ونشأة منظمة األوبك يف

وق العاملية للبرتول وحتويل مسار االقتصاد العاملي بتحول موازين قوى العرض والطلب حبيث تغريت وضعية سوق البرتول من سوق مشرتين ، واليت عملت على فتح الس1974للطاقة سنة 
 إىل سوق ابئعني.

  (2) - حسني عبد هللا، مرجع سابق، ص:56.
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 الوطنية : شركات البرتول والغازالثالث الفرع
 ليت طرأت على السوق الدولية للبرتول، ففي ظل التغريات اهليكلية االيت متلكها الدول املنتجة للبرتول هي الشركات   

تسعى إىل أن تكون شركاهتا الوطنية الوسيلة الفعالة  ول البرتوليةأخذت الد ،مع بداية السبعينيات من القرن املاضي
 .يف التحكم وإدارة مواردها البرتوليةاليت متارس بواسطتها حقها الدائم 

لى قطاعها سيطر عت الدولهذه ت بدأألراضي بعد أن أعطيت هلذه الشركات فرصة لالستثمار يف بعض ا :أوال  
قامت ابإلنتاج  بلفقط،  لسيطرة القانونية لثروهتا البرتوليةومل يعد يقتصر دورها على ا ،البرتويل وتقرر سعر برتوهلا

ما مكن بعض الدول  وهذا ،مباشرة كما سعت إىل تطوير صناعاهتا الالحقة كالتصفية والبرتوكيماوايت والغاز الطبيعي
، يف حني قامت بعض الدول ابتفاقيات 1971سنة  وليبياواجلزائر  1972كما حصل يف العراق سنة   من أتميم البرتول

 ؛كما حصل يف السعودية وبقية دول جملس التعاون اخلليجي  مع التملك التدرجيي لصناعة البرتول املشاركة
ستثمار جديدة منها اتفاقيات املشاركة مع الشركات األجنبية وعقود على صيغ ا الدول البرتولية : اعتمدتاثنيا  

وإمكانية توزيع املناطق  تهذه املرحلة بتنافس املستثمرين فيما بينهم للحصول على أرخص االستثمارا تاخلدمة، متيز 
 األراضي تقريبا؛ن يسيطر على كامل عكس نظام االمتياز الذي كاعلى بني عدة شركات يف الدولة الواحدة  البرتولية

وإحالهلا حمل الشركات األجنبية الدول من  سيطرة شركات البرتول الوطنية على صناعتها البرتوليةمكنت : اثنيا   
حبيث أمهها انتهاء مرحلة تكامل الصناعة،  للبرتول سواق الدوليةاألالسيطرة على ثرواهتا مما ترك آاثرا مهمة على 

يف التكرير  البرتوليةاخلام حتت سيطرة الشركات الوطنية، أما القرارات الالحقة للصناعة  البرتولقرارات إنتاج  أصبحت
 ؛والتسويق وتوزيع منتجاته يف األسواق الدولية فبقيت بيد الشركات الدولية

وقد دفع هذا  سوق البرتوليةالتقلبات احلادة يف الاالنفصال بني مراحل الصناعة املختلفة أحد أسباب كان :  اثلثا   
وكان هذا االنفصال عامال  ،الوضع الشركات األجنبية إىل االحتياط واختاذ خطوات للبيع والشراء يف السوق الفورية

 الفورية واآلجلة؛ يف أسواق البرتول مهما يف تطور التعامل
هو أن  ،يف مجيع املناطق املنتجة ت الدولية يف إدارة القطاع البرتويلحللول الدولة حمل الشركا امهم اأثر  هناك: رابعا   

وعمليات التنقيب أو زايدة القدرة  االستثمار يف االكتشافات البرتولية سواء أكان لقرارات املتعلقة ابلشؤون البرتوليةا
على اعتبارات سيادة الدولة  ابالعتمادأصبحت تتخذها الدولة  يةتسويق وغريها من القرارات البرتولاالنتاجية والتسعري وال

 لالعتبارات التجارية والكلفة والرحبية اليت كانت تعتمدها الشركات الدولية.االقتصادية وليس لية ملتطلبات التنمية واحلاجة املا
أصبحت جزًء من االسرتاتيجيات السياسية   أن عملية تكوين السياسة البرتوليةتشري هذه التحوالت إىل   

واالقتصادية للدولة، ويف ظل هذه الظروف تتحمل الدولة املخاطر االستثمارية كافة، وعندما توجه األموال إىل 
فإن ذلك قد يؤثر يف تنمية القطاعات األخرى أو على املوارد الالزمة للتنمية االقتصادية  يف القطاع البرتويل االستثمار
 ل؛للبلد كك
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جمموعة  العاملية خالل العقد األول من القرن احلايل إىل بروز ى االرتفاع الكبري يف أسعار البرتولأد: خامسا    
خارج منظمة  العاملية للبرتول والغازكثر أتثريا يف الصناعة الوطنية اليت أصبحت القوة األ جديدة من الشركات البرتولية

 ؛() االقتصاديالتنمية والتعاون 
تؤدي ثالثة أدوار خمتلفة ولو أهنا متعارضة  ، حيثالوطنية البرتولشركات لأهداف ومسؤوليات هناك عدة سادسا:    

لذلك حتتاج الدولة إىل اختاذ قرار بشأن الدور أو األدوار اليت متنحها األولوية أو على  ،فيما بينها يف كثري من األحيان
 :(1) هيوهذه األدوار  ،األقل كيفية حتقيق التوازن بني األهداف املتعارضة

والغاز واستخراجها أي األنشطة  لوطنية هو التنقيب عن موارد البرتولا وليسي لشركات البرت يعد الدور الرئ  -1
 واد وغريها من األنشطة النهائية؛األولية وقد تشارك أيضا يف أنشطة تكرير امل

الوطنية مبسؤوليات غري زايدة األرابح، فقد عملت هذه الشركات كمقدم للخدمات  تضطلع شركات البرتول -2
حىت ولو متتعت هذه الشركات و  ، املطاراتمنشآت التعليمية والطرقات واالتصاالت وحىتالعامة وكممول ومشغل لل

دولية، فإنه يبقى من املمكن للحكومة أن حتقق  برتوليةابستقالل مايل ميكن مقارنته بذلك الذي تتمتع به شركة 
 أرابحا كبرية وتفرض نفوذا كبريا من خالل االحتفاظ بسلطتها يف اختاذ القرارات املهمة؛

والغاز، حيث تتخذ القرارات اإلدارية  الوطنية كجهة انظمة لصناعة البرتول البرتولميكن أن تعمل شركات  -3
يف رى، إن احتالل موقع اجلهتني املشغلة والناظمة ميثل تنازعا واضحا األخ ت البرتولوتشرف على أنشطة شركا

الوطنية بوضع قواعد لنفسها وملنافسيها كمنح عقود امتياز خاصة لعملياهتا  املصاحل ألنه يسمح لشركة البرتول
واحلصول على وفرض االجراءات العقابية  صالحياهتا يف جمال منح الرتاخيصوإساءة استعمال  ،وأنشطتها التنقيبية

 الرشاوي من الشركات املنافسة هلا.
والغاز عن  البرتولجهودا لفصل صالحيات تنظيم صناعة  األخرية بعض الدول الغنية ابلبرتول بذلت يف السنوات    

سبيل املثال  الوطنية، على ري شركة البرتولوأسست تبعا لذلك هيئات مستقلة لتنظيم الصناعة غ ،املشاركة يف الصناعة
الوطنية اجلزائرية سوانطراك للحد من دورها الناظم، حيث أسست اجلزائر جهتني انظمتني   إصالح شركة البرتولمت

وهي الوكالة الوطنية اليت تتمتع  "سلطة ضبط احملروقات"عليها ومها  واإلشرافمستقلتني ومتمايزتني إلدارة الصناعة 
واملسؤولة  "الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات"قانون احملروقات وبسلطة تنفيذ وتطبيق االلتزام ابألنظمة الواردة يف 

 الوطنية. ة البرتولوالغاز يف البالد مبا يف ذلك منح تراخيص االستغالل لشرك عن تطوير ودعم موارد البرتول
 
 

                                       
()- وغاز بروم الروسية وشركة البرتول الوطنية الصينية وشركة البرتول الوطنية االيرانية وشركة البرتول الوطنية  من أمثلتها أرامكو السعودية وهي من أكرب الشركات البرتولية الوطنية يف العامل

 الفنزويلية وشركة برتوبراس الربازيلية وشركة برتونس املاليزية.
تقالية الدستورية، املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخاابت، برانمج األمم املتحدة ، مركز العمليات االنالنفط والغاز الطبيعي، أطر دستورية ملنطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا -(1)

 .56-58ص: 2014اإلمنائي 
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 البرتول والغاز شركاتاملبحث الثاين: املخاطر املرتبطة ب
 ، سواء خالل مرحلةنشاطهايف مجيع مراحل  املخاطر احملتملة للعديد من والغازشركات البرتول تتعرض     

انقطاع و  ات املوسم املبكرةري تأخك  االنتاجأو خالل مرحلة  ،فقدان الوصول للمياه السطحيةو  لغموركا االستكشاف
أو  ،حرائق يف األانبيبأو حدوث الشحن انقطاعات و  اجلليد تشكلك  احملطاتيف النقل و أو خالل مرحلة  اإلنتاج،

أو تلك املخاطر  .فقدان ذروة قدرات التربيدأو  الفيضاانتو  فقدان الوصول للمياهواملعاجلة كالتكرير خالل مرحلة 
 التحتية الرئيسية. العواصف على البىنأتثريات و فقدان األنواعك اجملاورةجملتمعات املتعلقة اب

 ةاملخاطر مفاهيم عامة حول املطلب األول:    
 واالقتصاديوالتعاريف املرتبطة ابملخاطرة من التعريف اللغوي إىل االصطالحي مرورا ابلتعريف املايل تتعدد املفاهيم    

 هذا املطلب.من خالل اليه  التطرقدولية، وهذا ما سيتم العايري املووصوال إىل التعاريف املعتمدة من قبل 
  الحالغة واصط املخاطرة : تعريفالفرع األول

 :(1) نذكر منهاهناك عدة تعاريف،   
 يف اللغة املخاطرة أوال:   
 وأالي مرتدد بني أن يوجد ر بفتحتني هو اإلشراف على اهلالك وخوف التلف. يـ قخال: هذا أمر خخِطر، أطخ اخلخ     

ري من كل شيء النبيل. ويطلق اخلطر على طِ هو ارتفاع القدر واملال والشرف واملنزلة ومجعه أخطار، واخلخ  ر  ط  واخلخ يوجد، 
وجاءت لفظة خطر مبعىن الرتدد بني  .(2)رة املراهنة، وختاطروا على األمر تراهنوا عليهخاطخ ـ  السبق الذي يرتاهن عليه وامل

 .(3)الرفع واخلفض
 يف االصطالح ةطر اخاملاثنيا: 

 ؛(4) عندما يكون هناك احتمال ألكثر من نتيجة واحملصلة النهائية غري معروفة تنشأ املخاطرة    
التقلبات املنتظمة وغري املنتظمة اليت حتدث يف قيم األصول االستثمارية وعائداهتا املتوقعة يف وتعرف على أهنا     

 ؛(5)ظروف عدم التأكد السائدة يف األسواق املالية والنشاطات االقتصادية على املستويني احمللي والدويل
على عكس عدم  ،متوقعة إاّل ابحتماالتظاهرة عشوائية توافق وضعية أين تكون األحداث غري "وتعد أيضا     

 ؛(6)"وعكس التأكد الذي يسمح ابلتنبؤ التأكد الذي يوافق مستقبل غري متوقع بشكل اتم )متلص من احلساب(

                                       
 (.péril)و( risque( و )danger) كن جتدر االشارة إىل أن اخلطر يدعى أحياان املخاطرة رغم االختالف املوجود بينهما يف اللغة الفرنسيةل )1)
 .137، ص: 1993، 4، دار احياء الرتاث العريب ومؤسسة التاريخ العريب، بريوت، ج3، طلسان العربظور، ابن منمجال الدين  أيب الفضل-(2)
 .76، ص: 1986، مكتبة لبنان، بريوت، خمتار الصحاححممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي،  -(3)
، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، املصرف اإلسالمي للتنمية، جدة، مكتبة امللك فهد حتليل قضااي يف الصناعة املالية اإلسالمية -إدارة املخاطرطارق هللا خان، حبيب أمحد،  -(4)

 .25، ص.2003الوطنية، 
 . 253ص. ،2003، عمان، دار صفاء، االستثمارات واألسواق املاليةهوشيار معروف،  -(5)

(6)- Alain-Ch.Martinet, Ahmed Silem et autres, Lexique de gestion, 5ème édition, Paris, Dalloz, 2000, p : 375. 
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إىل عدم التأكد والذي يؤثر على النتائج واخلسائر احملتملة الظهور فجأة عندما تكون  املخاطرةشري مما سبق، ت   
 ، وعليه تتميز املخاطرة بعنصرين أساسيني ومها احتماالت تكرارها ونتيجتها.وقعةتطورات احمليط غري مت

 

 ةاخلسار حجم  ×املخاطرة = االحتمال  
 أو

 الشدة ×املخاطرة = االمكان األعظم 
 

شاها املؤسسة، خت، وخماطر هلا آاثر سلبية وهي اليت ابية وهي اليت تبحث عنها املؤسسةهناك خماطر هلا آاثر إجي  
 .(1)املخاطر اإلجيابية يف بعض األحيان على أهنا مضاربية توصفحيث ت

اختالف املعىن اللغوي بني اخلطر الذي يعين سبب اخلسارة واملخاطرة اليت تعين احلالة اليت تسبق اخلطر من وابلرغم     
ا ما يفسر أبن وهذيشمل عنصري عدم التأكد واخلسارة،  حيث ،اصطالحا ذا معىن واحد يتم اعتبارمهاإاّل أنه 

 .(2)انتشار النتائج املستقبلية حول مستوى التوقعاالصطالحي ميكن أن يعرب عنها كتوزيع احتمايل مع املخاطر ابملعىن 
 يف املفهوم املال رةاطخملاثلثا: ا

هو ضرر مباشر متوقع للنشاط املرتبط بوحدة اقتصادية بسبب وقوع أحداث اقتصادية أو طبيعية أو سياسية أو "    
استمرارية الوحدة االقتصادية يف النشاط بفعل بشري، ويف حالة حدوثه ينتج عنه خسائر مؤثرة قد تؤدي إىل عدم 

 ؛(3)"املمارس وخروجها من السوق
أو هي توقع  إمكانية حدوث احنراف يف املستقبل حبيث ختتلف النواتج املرغوب يف حتقيقها عما هو متوقعهي "    

 .(4) "اختالفات يف العائد بني املخطط واملطلوب واملتوقع حدوثه
من عملية اختاذ القرارات املالية، لذلك فإن  املخاطرة أمهيتها يف املفهوم املايل حينما أصبحت جزءً اكتسبت      

 خاصة يف املدى القصري. اإلدارات املالية توليها اهتماما خاصا ابلدراسة والتحليل حىت ميكن جتنبها
 رابعا: املخاطرة يف الفقه اإلسالمي

، ولإلشارة فإن لفظ املخاطرة علماءتب الفقه اإلسالمي على لسان عدد من اللفظ اخلطر أو املخاطرة يف كورد      
أو اخلطر مل يرد ذكره يف القرآن الكرمي أو السنة النبوية الشريفة، وإمنا ورد معناه يف لفظ مرادف له هو الغرر، يف 

الغرر، والغرر النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع احلصاة وعن بيع  ناحلديث الذي رواه أبو هريرة رضي هللا عنه أ
 ؛(5)"اخلطر"يف اللغة هو 

                                       
(1)- Bernard Barthélemy et autres, Gestion des risques, Méthode d’optimisation globale, 2ème édition, Paris, 

éditions d’organisation, 2002, p : 13. 

 .161:، ص2011، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، حوكمة البنوك وأثرها يف األداء واملخاطرةحاكم حمسن الربيعي، محد عبد احلسني راضي،  -(2)
 .3:، صمرجع سابقفضل عبد الكرمي حممد،  -(3)
 .5، ص:املرجع السابق -(4)
"متطلبات  ، حبث مقدم إىل امللتقى الدويل الثاين:سوق األوراق املالية: من املخاطر إىل األزمات قراءة يف أبعادها املالية وأحكامها يف االقتصاد اإلسالميحسن حممد الرفاعي، -(5)

 .3:، ص2010إفرازات األزمة املالية العاملية "جامعة بشار، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  التنمية يف أعقاب
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 خامسا: املخاطرة يف صناعة البرتول والغاز
املؤثرة يف صناعة البرتول والغاز، وميكن تصنيف أتثري هذه العوامل يف ثالث فئات رئيسية  العديد من العوامل هناك   

هذه تعد و  .طرملشاريع وخماطر مرتبطة بتكاليف املشاريع وخماطر متعلقة بضعف إدارة املخاوهي خماطر جدولة ا
سنواي يف مشاريع جديدة ويف صيانة املرافق  ياراتوتستثمر املل ،من حيث رأس املال األكثر كثافة يف العاملصناعة ال

، ولكن مل يكن هناك أي إجراء منهجي حول مدى فعالية دارة املخاطر منذ عدة عقودإلنيات تق دمستختو  .القائمة
 .(1) املصنعهذه التقنيات يف حتسني أداء املشروع أو 

يف املخطط التشغيلي ابلنسبة لتطور الشركات  االجناز وضعفكان هناك سوء تقدير للتكاليف وأتخر يف آجال حيث        
أما  .ود يف جمايل البيئة والتكنولوجياالناشئة، فاحلاجة لتحديد وتطوير حقول جديدة يدفع بقطاع املصب إىل أقصى احلد

ل وهذا لفرتة أطو فرص قليلة يف استخراج البرتول والغاز أبقل خماطرة  توجدابلنسبة ملعظم شركات البرتول والغاز الغربية 
 العمالة املؤهلة. تناقصبسبب 

 تعريف املخاطرة من مصادر خمتلفة: الفرع الثاين 
 وهو ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل:    

 من مصادر خمتلفة : تعاريف املخاطرة(1-2)اجلدول رقم 
 الرتكيز التعريف املصدر

تواجه كل املنظمات مبختلف أنواعها وأحجامها عوامل داخلية وخارجية تسبب عدم التأكد،   ISOمعايري 
 "خماطرة"أثر هذا األخري على أهداف الشركة ويعد 

 أثر عدم التأكد على حتقيق األهداف

FERMA  االحتمالية والتأثري، تتضمن التأثري نظرة شاملة على  "اجلمع بني احتمال حدث مع نتائجه"ميكن تعريف املخاطرة على أهنا
 االجيايب

 COSO 
وهو  فهذه خماطر اسلبي احوادث هلا أثر اجيايب أو سليب أو االثنني معا، إذا كان هلذه احلوادث أثر "

 "ما قد مينع خلق القيمة أو يؤدي إىل تناقص القيمة احملققة
 اسلبي ااملخاطرة ممثلة عن طريق حوادث هلا أثر 

امكانية وقوع حدث والذي ميكن أن يكون له أثر  "احتمال ظهور حدث والذي قد يسبب خسارة اقتصادية خالل أو طيلة جمال زمين معطى" امجاع السوق
 اقتصادي سليب

(): International Organization for Standardization 

(): Federation of European Risk Management Associations 

(): Committee of Sponsoring Organizations of Tread way Commission 

Source: Operation Risk Management in the energy, Management Solutions, Making Things happen, international 

Consulting Firm for Business & Other Advisory Services, Spain, 2014, p: 11. 

  ؤسسةاملخاطر وفق مفهوم إدارة خماطر امل: الفرع الثالث
، فإهنا تتعرض ابستمرار إىل املخاطر وحاالت هاالبيئة وتفاعل خمتلف املؤسسات بشكل مستمر مع اتابلنظر لتعقيد    

وتنطوي املخاطر على جانبني، األول اجيايب ابعتبارها فرصة للحصول على قيمة أكرب للمؤسسة، والثاين سليب عدم التأكد 
ابعتبارها هتديد يؤدي إىل ختفيض القيمة، وقد توسع مفهوم ادارة خماطر املؤسسات ليشمل مجيع أنواع املخاطر املالية 

 مقتصرا على املخاطر املرتبطة ابملؤسسة.والتشغيلية واالسرتاتيجية واملخاطر األخرى، فلم يعد 
                                       
(1)-Mohammad Zaripour, Bita Zaripour, Risk management in industrial projects using structural equation 

modeling, Growing science, Management Science Letter 6 (2016), Canada, p: 600. 
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  :وفقا ملفهوم إدارة خماطر املؤسسة أنواع املخاطريوضح الشكل املوايل    
 

 قا ملفهوم إدارة خماطر املؤسسة: أنواع املخاطر وف(1-2)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Scottsdale, AZ, The State of Enterprise Risk Management for Power Companies, NAPCO conference, 

Charles River Associates, USA, January 17, 2013, p: 17. 

 املخاطرة سبباتم :الفرع الرابع
 ومسببات املخاطر أو مصادرها ،املخاطر من عدة عوامل وأسباب خمتلفة من خالل احمليط أو النشاط حبد ذاتهتنشأ     

أو االثنني معا، كما أن  اليت تؤدي إىل زايدة معدل تكراره أو زايدة احتمال حدوث اخلسارة هي جمموعة من العوامل
ومن  ،بصفة عامة جزًء متأصال من أي نشاط وليس للشخص طبيعي أو معنوي اخليار يف حتملها من عدمه املخاطرة

 منطلق أن الربح منشأه النشاط.
مسببات املخاطرة اليت تكون  والذي يوضح ،ميكن توضيح اهليكل العام للمخاطرة من خالل الشكل املوايل       

 مبثابة احملفز للتعرض ملختلف املخاطر واليت قد تنتج عنها يف هناية املطاف نتائج سلبية.
 : هيكل عام للمخاطرة(1-3)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ابالعتماد على: الطالبمن إعداد  :املصدر
Henri-Pierre Maders et Jean-Luc Masselin, Piloter les risques d’un projet, Edition d’Organisation, Paris, 2009, p : 28-30.  

 األسباب املباشرة وغري املباشرة:
داخلية واخلارجية جمموع الظروف ال -

 ابملؤسسة؛احمليطة 
 ؛أحداث فجائية أو ظروف معاكسة -
 النواحي الفنية واملادية للشركة؛ -
 خماطر املسؤولية املدنية اجتاه اآلخرين؛ -
 عوامل طبيعية؛ -
 رادية(إرادية أو غري إعوامل شخصية ) -

 نتائج املخاطرة حمفز املخاطرة املخاطرة مسببات

 املباشرة وغري املباشرة:اإلخفاقات 
احمليط التعرض لتهديدات انمجة  -

 ؛الداخلي أو اخلارجي للمؤسسة
األحداث أو الظروف اليت ينجم عنها  -

 جمموعة من املخاطر؛
يتم حتديدها مسبقا كجزء  من ادارة   -

 املخاطر؛
يف بعض احلاالت ال تكون معروفة  -

 بشكل مسبق؛
 

مجيع الوضيعات واالحنرافات السلبية 
 :عن املباشرة وغري املباشرة اليت قد تنجم

 ؛اخنفاض العوائد وتقلبها -
 احنراف النتائج عما هو مستهدف؛  -
 تدهور األداء الكلي للمؤسسة؛ -
 تدهور مسعة وقيمة املؤسسة؛ -
 ؛فالسإلوضعية االتعرض ل -
  

 رـــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع على املخاملشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتركي

 خلق القيمة ومحايتها

خماطر 
 السمعة

خماطر 
 قانونية

 خماطر 
 تكنولوجيا املعلومات

خماطر رأس 
 املال البشري

خماطر  خماطر مالية
 تشغيلية

خماطر 
 سياسية
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 الفرق بني املخاطرة ومفاهيم أخرى: الفرع اخلامس
 املخاطرة، لذا من الضروري توضيحها.هناك مصطلحات قد تكون هلا عالقة أو قريبة من مفهوم 

 املخاطرة وعدم التأكدأوال: 
ارتباطا وثيقا بني املخاطرة وعدم التأكد، وذلك أن املخاطرة هي احتمال وقوع أمر غري مؤكد الوقوع أما هناك     

 .تكتنفها املخاطرةابلنسبة لألمور املتوقعة فال 
ع وكلما زاد مدى توقخ ر أو م  قدخ االختالفات يف تدفقه النقدي عن تدفق نقدي م  درجة "اخلطر ملشروع ما هو   -1

ر التوزيع هذه االختالفات أدى ذلك إىل زايدة اخلطر واخلطر املرتبط بتلك املواقف اليت ميكن فيها القيام بتقدي
يف قيمتها أو يف نسبتها إىل  أما املخاطر فتعين عدم انتظام العوائد، فتذبذب هذه العوائد ،"االحتمايل ملشروع معني

رأس املال املستثمر هو الذي يشكل عنصر املخاطرة وترجع عملية عدم انتظام العوائد أساسا إىل حالة عدم اليقني 
 ؛(1) املخاطراملتعلقة ابلتنبؤات املستقبلية، كما أن لكل استثمار درجة معينة من 

ي توزيع احتمايل موضوعي لعدم توافر أي بياانت ويعتمد يعرب عدم التأكد عن احلالة اليت يتعذر معها وضع أ  -2
يف ذلك على اخلربات الشخصية ولذلك يطلق عليه التوزيع االحتمايل الشخصي ويرتبط بتلك املواقف اليت ال تتوفر 

 ؛(2) االحتماالتفيها املعلومات الكافية، وابلتايل ال ميكن تقدير توزيع 
 "اليت تكتنف وضعا معينا وتؤدي إىل اختالف النتائج عما هو متوقع حالة عدم التأكد" درجة املخاطرة هي  -3

وتوجد عوامل حمددة هلا  التأكد وزايدة احتمال حدوث املخاطرة درجة املخاطرة لسببني مها زايدة حالة عدم وتزيد
حد أدىن هلا هو وضع حد أعلى و  رق اليت تستخدم لتقدير درجة املخاطرةولعل من الط ،بعضها كمي واآلخر كيفي

 .(3) درجتها بحبس ومن مث ترتيب املخاطر
 املخاطرة والعائد اثنيا: 

لكن النظرية املالية احلديثة حولت املفهوم يف إدارة األعمال والنشاط  ،كان الرتكيز يف السابق حول العائد والتكلفة     
لكل استثمار خماطره اليت ترافقه وعوائده اليت تنتج عنه وكلما ازدادت املخاطر أصبح ف ،االقتصادي بني العائد واملخاطر

وعلى اإلدارة املالية يف الشركات تعظيم قيمة  ،لزاما على املشروع أن حيقق عوائد أكرب حىت يصبح مغراي للمستثمرين
أصحاب املشروع من خالل التوفيق بني العوائد واملخاطر، وهكذا فإن القيمة السوقية لثروة أصحاب املشروع هي دالة 

 .(4)لكل من حجم العوائد كنسبة إىل األموال املستثمرة وللمخاطرة من حيث تشتت حجم وزمن التدفقات النقدية

                                       
 .15، ص:2007، عمان، االستثمار والتمويل بني النظرية والتطبيقحسين علي خربوش وآخرون،  -(1)
 .17، ص:2010، احتاد الشركات االستثمارية، مكتبة آفاق، الكويت، جدوى إنشاء إدارة للمخاطر يف الشركات االستثماريةحممد عمر ابطويح،  -(2)
 .27-26، ص:2018، لندن، Kutub Ltd-E، التحوط وإدارة اخلطر )مدخل مايل(عبد الكرمي قندوز،  -(3)
 .52، ص: 2012دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن،  ،إدارة املخاطرشقريي نوري موسى وآخرون،  -(4)
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وقد يتم قياسه ابألرقام املطلقة  ،"صايف التدفق النقدي الناتج عن استثمار مبلغ معني"التعبري عن العائد أبنه  ميكنو    
نسبته إىل األموال اليت ولدته، كما أن زمن حصول هذا العائد أمر مهم يف الفكر املايل بسبب القيمة الزمنية  قدرأو ت

 للنقود وهكذا فإن مفهوم العائد يتضمن أمرين:
 حجم التدفق النقدي الصايف معربا عنه كنسبة مئوية أو رقم مطلق؛ -أ

 زمن احلصول على التدفق النقدي. -ب
ـــــر كلما زاد عدم التأكد يف العائـــــــــــــد سواء من حيث حجم العائد أو ثباته أو انتظامـــــــــــــــــه كلما زادت املخاطــــــ     

  املصاحبة هلذا العائد.
 الفرق بني املخاطرة واخلطر واجملازفة اثلثا:
وابلرغم ، (1)يعد اخلطر حالة جزئية من حاالت عدم التأكد أي الشك يف نتائج القرارات املتخذةاخلطر:  -1

الذي يعين سبب اخلسارة واملخاطرة اليت تعين احلالة اليت تسبق اخلطر إاّل أنه يتم   ()اختالف املعىن اللغوي بني اخلطر
وهذا ما يفسر أبن املخاطر ابملعىن    ،اعتبارمها اصطالحا ذا معىن واحد والذي يشمل عنصري عدم التأكد واخلسارة

فهي أما اجملازفة  ،(2)حول مستوى التوقعاالصطالحي ميكن أن يعرب عنها كتوزيع احتمايل مع انتشار النتائج املستقبلية 
 لتحقيق عائد يتناسب معها؛ جتارية معتربة خماطرقبول 

إمكانية حدوث خسارة أو مكسب ويواجه املستثمر بشكل عام خماطر اجملازفة قصد حتقيق "هي  :خماطر اجملازفة -2
أما املخاطرة البحتة هي  ،وراق املالية، فهذه املخاطرة يتم حتملها مقابل إمكانية جين ربح كاالستثمار يف األ"الربح

أي هي املخاطر اليت إن حتققت ينتج عنها خسارة مادية وإن مل تتحقق لن  إمكانية حدوث خسارة أو الالخسارة
والفرق بني  ،(3)ينتج عنها ال خسارة وال ربح وهي تتضمن خماطر األشخاص وخماطر املمتلكات وخماطر املسؤولية

املخاطرتني هو أن املخاطرة البحتة عادة ما ميكن التأمني ضدها مثل احتمال تعرض السيارات حلوادث السري وهذا 
ليس بشكل كلي، أي أن هناك خماطر حبتة قابلة للتأمني ضدها )خماطر صرفة( وأخرى ال ميكن التأمني ضدها أما 

 .املكسب أو اخلسارة قخماطر اجملازفة فيتم قبوهلا طواعية تبعا ملنط
 واملوارد احملتملة لعدم التأكد يع البرتول والغازر سيئة ملشاالأسباب النتائج : سادسالفرع ال

إىل وجود جتاوزات يف تكلفة املشروع وخسائر إنتاجية  (B. McTague G. Jergeas 2002) توصلت دراسة لـ    
والوقت والتكلفة االنتاجية  دم كفاءة اإلدارة يف إدارة الفرصالناجتة عن ع ،العمل يف منشآت البرتول والغاز يف كندا

وجدت أن ( B. G. Elliot, 2002)والسقالة وضعف يف القيادة، ويف دراسة أخرى لـ  واألدوات والتجهيزات واملواد

                                       
 .36، ص:2010ية، مكتبة آفاق، الكويت، ، احتاد الشركات االستثمار إدارة اخلطر: ابتكار وتطورفهد بن عيد،  -(1)
()- ا ما يكون غري مؤكد، ومنهم من الكثري من املهتمني حياولون البحث عن أصل الكلمة، فمنهم من يقول إن أصلها من الكلمة العربية رزق، حيث البحث عن أساسيات العيش غالب

 تائج. ومعناها التحدي الذي يوحي ابخلوض يف جتارب اقتصادية جريئة وغري مؤكدة الن Risicareيقول إن أصلها إيطايل 
 .161، ص.2011، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، حوكمة البنوك وأثرها يف األداء واملخاطرةحاكم حمسن الربيعي، محد عبد احلسني راضي،  -(2)
 .38، ص:مرجع سابقفهد بن عيد،  -(3)
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الزمين( يف املشروع الكندي  سببا قد يقود إىل نتائج سيئة للمشروع وجتاوزات التكلفة والربجمة )اجلدول 20هناك 
 الرملي، كما هو مبني يف النقاط التالية: للبرتول

 أسباب النتائج السيئة أوال:  
  :(1) اليت تتمثل يفو  

 )املقاولني(؛نقص يف خربة املالك وموارد املتعاقدين  .1
 قدرات إدارة اجلودة الشاملة للمالك واملتعاقدين؛  .2
 عدم فعالية اهلياكل التنظيمية والتحالف للمشاريع الكربى؛ .3
 التفويض غري املناسب ملسؤوليات املالك للمتعاقدين؛ .4
 نقص التعريف الواضح حلدود السلطة )النفوذ( ومسؤوليات اإلدارة؛  .5
 هدف املشروع؛ نقص االنضباط وعدم فعالية رقابة .6
 تعقيدات التوسعات الكربى ملخططات الـتشغيل احلالية؛ .7
 ختصيص متطلبات املالك احملددة؛ .8
 ؛جيد دد بشكلاحملمستوى تعريف املشروع والتقارب غري  .9

 املناخ، ومتطلبات األمان، والقيود البيئية والتنظيمات احلكومية، إجراءات البناء؛ اضطراب مع النشاط نقص .10
 حلرفيني املؤهلني والتكلفة العالية للعمالة وعدم استقرار اإلنتاجية )املتضاربة(؛ندرة العمال ا .11
 يؤثر االجناز املتعدد للمشاريع الكربى على املوارد ووفرة العمالة؛  .12
 ؛املرحبة التعاقد بيئةو  تعاقديةال عدم فعالية التسوايت  .13
 املبكرة؛عدم فعالية خمططات إدارة املواد وتعبئة احلقل  .14
 أتثري اإلدارة غري املناسبة لتقديرات التكلفة ملواجهة العقبات االقتصادية وجهل حقيقة املشروع؛ .15
 عدم فعالية أنظمة رقابة املشروع وإجراءات تطوير املشروع؛  .16
 الية؛نقص االنضباط والتطبيق املتسق لتنظيم املشروع للحساابت للسماح لرقابة فعالة وجتميع التكاليف الفعلية احل .17
 للمالك وموظفي الرقابة على املشروع؛ "front-end"النهائية(  -ةبدئينقص قدرة التقدير )امل .18
 نقص اخلربة املناسبة لتحليل املخاطر؛ .19
 نقص أنظمة املشروع التارخيية ملالك وقواعد البياانت يف موقع شروط )ظروف( املشروع.     .20

 
 

                                       
 (1)- Khairul Azizan Suda, Nazatul Shima Abdul Rani, Hamzah Abdul Rahman, Wang Chen; A Review on Risks 

and Project Risks Management: Oil and Gas Industry; International Journal of Scientific & Engineering 

Research, Volume 6, Issue 8, August-2015; p: 940. 
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 املوارد احملتملة لعدم التأكداثنيا: 
 : (1) التايلخمتلفة كقد تعود ملصادر اليت ابلنظر إىل املوارد احملتملة يف ظل عدم التأكد لصناعة البرتول والغاز    
 التقديرات السيئة للوقت والتكلفة؛ .1
 نقص يف التحديد الواضح ملتطلبات املشروع؛ .2
 توجيهات غامضة حول اإلجراءات اإلدارية؛ .3
 العوامل املؤثرة يف املشروع؛نقص املعرفة لعدد وأنواع  .4
 نقص املعرفة حول الرتابط املوجود بني النشاطات يف املشروع؛ .5
 األحداث اجملهولة داخل حميط املشروع؛ .6
 ؛تنوع يف تصميم املشروع وأدوات الدعم )اللوجيستية( .7
 تغيريات أهداف املشروع؛ .8
 تباين الوجهة لألهداف واألولوايت. .9

تتجلى إدارة املخاطر  ،واملوارد احملتملة لعدم التأكد يع البرتول والغازر سيئة ملشاالائج سباب النتأل التطرقمن خالل     
تصنيف التطرق لوابلتايل ميكن  ،طالقا من املشاكل املعاشةيف إقامة برانمج خاص إلدارهتا ان يف شركات البرتول الغاز

 املبحث املوايل.املخاطر اليت تتعرض هلا شركات البرتول والغاز يف 
 طرق تفادي فشل املشروع: السابع الفرع

FMEAهناك طرق قليلة اليت ميكن أن تستخدم لتفادي اخفاقات املشروع واليت تسمى حتليل منط الفشل والفعالية    
 (*) ،

HAZOP التشغيل وقابلية املخاطر وحتليلو  ،حتليل من القاعدة إىل القمةو
من القمة إىل إذا  -وقائمة الفحص ماذا ،(**) 

وابلنظر عند تصميم منتج أو مشروع هناك طرق قليلة قد تستخدم  .(what if checklist for top bottom) القاعدة
حتليل من و  ،(Fault Tree Analysis  FTA)لتخفيض فشل تصميم املنتج أو املشروع إبجناز حتليل شجرة اخلطأ 

 حتليل من القاعدة إىل القمة.  (FMEA)وحتليل منط الفشل والفعالية ،القمة إىل القاعدة 
ومقابل ذلك هناك  .اإلخفاقخلفض وختفيف أسباب  (what if checklist)و (HAZOP)تستخدم حتاليل      

واليت توجب على  (***)(TRIZ) الروسية املعروفة بنظرية احلل االبتكاري للمشكالت طريقةالطريقة جديدة هي 
مستخدميها إجناز منهج استباقي لتحديد أسباب املشاكل يسمح "ابخرتاع الفشل" وبعدها إعادة حتويل االخفاق 

 .(2)خرتع بطريقة ملنع االخفاقات يف املستقبلــ  امل

                                       
(1)- Ibid, p: 941.  
(*) FMEA : Failure Mode and Effect Analysis 

(**) HAZOP: Hazard and Operability analysis 
(***) TRIZ: Teoria Resheiqy Izobreatatelskikh Zadatch 
(2)- Henri-Pierre Maders et Jean-Luc Masselin, Op.cit, p : 25. 
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بدمج حساب احتمال االنتهاء املتوقع ابستخدام تقنية خط التوازن  ( B. G. Elliot, 2002)دراسة  تكما قام     
LOB(1*) ابستخدام تقنية" PERT " متكرر ملشروع بنشاطات مماثلة، زايدة على ذلك دراسة عوامل  لتطوير برانمج بناء
اإلضايف والبريوقراطية يف طرق املشرتايت والعمل  شراء طريقة تباين يعتمد علىال هذا أظهرت أنواليت تكلفة التباين 

اطئة لتقدير التكلفة، وتعد قضااي التمويل من العوامل احلامسة لتباين التكلفة ابإلضافة إىل عوامل اخلطرق الاملناقصات و 
والظروف غري املتوقعة على أرض الواقع والتضخم  ،أخرى كالتقدير غري الدقيق للتكاليف ومنط التسديد والتمويل

 .(2)املواد األولية وتقلبات أسعار
أخرى تضمن التقييم الشامل والذي ضم البيئة )التصنيع والتشغيل...اخل( واجلوانب االجتماعية  بينما يف دراسة    

 . (3))العمال واملستخدمني واجملتمع احمللي( وتقييم التعرض وتقييم اآلاثر )احلوادث والنتائج( لتقدير اخفاقات املشروع
 النظرايت املرتبطة إبدارة خماطر املشروعالفرع الثامن: 

والنظرايت  تباطا قواي بني إدارة خماطر املشروعن هناك ار أكلها تدل على و اجملال هذا ناك عدة دراسات يف ه    
للنظرية املعتمدة على املوارد والنابعة من التخصصات ووفقا  التقليدية، املتعلقة هبا وإدارة املخاطرواالسرتاتيجيات 

 . (4) املعرفةارة املعلومات واإلدارة االجتماعية وإدارة االقتصادية واليت توسع تطبيقها ابجتاه اإلدارة وإد
تشري آخر التحاليل للنظرايت إىل أهنا تطورت من اجلانب االقتصادي حنو امليادين االدارية مثل التسويق والدراسات    

 النظرية املعتمدة على املوارد على: ذلك تقومالتنظيمية وعمليات االنتاج والتسيري وأكثر من 
 اليت متتلك مدخالت أو قدرات فريدة أو استثنائية؛ اختالفات األداء بني الشركات اليت تعتمد على القياس وبني الشركات -
 مستوى املوارد سواء على مستوى السمعة أو والء املتعامل؛ -
 داري(؛اإليول املوكالء مقبولني ملوارد الشركة )قدرات البحث والتطوير أو  -
نافسني أصول املالك وأصول امل وهي )هناك ثالث قوىة للشركات الصناعية اجلديد أللعابا لنظرية منهج -

 الواسعة وبيئة السياسة العامة(. من الصناعةوالتقييدات 
 االسرتاتيجية حاليا واليت ا ستخدمتنظرية االدارة يف  املتمثلةإضافة إىل ذلك ووفقا للرؤية املعتمدة على املوارد    

ىل أن تصبح إلفحص ما إذا كانت املوارد ترفع من امليزة التنافسية و  ،سريين يف إدارة املشروعبشكل واسع من طرف امل
 قادرة على خلق قيمة مضافة أكرب من املنافسني وكسب إضايف لعائد أعلى من االستثمارات.

والنشاط ليس بشكل ضروري نتيجة للقرار املتخذ بل القرار ميكن أن  ،تعد إدارة املشروع معادلة للتنظيم املؤقت    
 د النشاط من أجل حتقيق النشاط األويل.يؤخذ بع

ميكن للنشاط أن خيالف القرار وفقا للوقت احلاسم واملهمة والفريق والصفقة، كما أن إدخال نظرية املوثوقية من     
خالل مراقبة خماطر مشروع بناء حظرية لوجستية مثال من أجل جتنب املخاطر والرفع من فعالية املشروع أبقل استثمار 
                                       
* LOB: Line Of Balance Technique  

(2)-Khairul Azizan Suda, Nazatul Shima Abdul Rani, Hamzah Abdul Rahman, Wang Chen, Op.cit, P: 942. 

 .125، ص: 2009دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن،  ،املشروعات الصناعية، إدارة املوادضرار العتييب وآخرون،  -(3)
(4)- Khairul Azizan Suda, Nazatul Shima Abdul Rani, Hamzah Abdul Rahman, Wang Chen,Op.cit, p: 942. 
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وقع، وكتحضري للبناء ــخ الوظيفي هي القرار االستثماري وامل التوجيهالعوامل احملددة يف ف .يف مرحلة اختاذ القرار إمجايل
 تعترب العوامل ذات املخاطر اهلامة هي احلصول على األرض والتصميم والرقابة واملناقصة والتحضري والتمويل. 

البناء وتركيب املرافق واملصاحل وإدارة العقد وإدارة املواد والعتاد  ومن أجل مرحلة البناء فإن العوامل احملددة هي    
املتاجرة  إدارةو  والتسليم القبول من تتألف عمليةهي  التسليم ملتمثلة يفرحلة األخرية ااملويف  ،واإلشرافوإدارة األمن 

إدارة خماطر املشروع بتعريف وتقييم  حيث تسمح النظريتني ذات صلة لتستخدم يف إدارة املخاطر كلتاف .العملياتو 
بتخفيض ورصد ومراقبة النتائج احملتملة للحوادث  ،وحتديد األولوية للمخاطر عرب التطبيق االقتصادي والتنسيق للموارد

 غري املناسبة اليت من شأهنا تعظيم جناح املشروع.
 شركات البرتول والغازاليت تتعرض هلا خاطر : أنواع املايناملطلب الث

عامة وخماطر  واليت ميكن تقسيمها إىل خماطر شركات البرتول والغاز يف خمتلف مراحلها للعديد من املخاطرتتعرض     
 حبسب النشاط.

 بشكل عام البرتول والغازصناعة خماطر  الفرع األول:
الطلب املتزايد على استخدام رة يف ظل عمليات التنمية و طِ يف مجيع مراحلها صناعة خخ  والغازالبرتول صناعة تعد     

 :(1)املخاطر فيما يليهذه وتكمن أهم  جات الطاقة األولية كمنتجات برتوليةلتوفري احتيا البرتول
 خماطر جيولوجيةأوال:   
أو أن اجلدوى االقتصادية  ،حتت البئر اليت يتم حفرها ببرتولة عن احتماالت عدم وجود مكمن وهي املخاطر النامج    

لالستخراج غري مشجعة مما يؤدي إىل إغالق البئر وحفر بئر أخرى يف نفس احلقل، وتعود هذه املخاطر إىل سوء التقدير 
 املكتشف؛ وجية أو اخلصائص الكيميائية للبرتولللدراسات األولية حول حجم املكمن وخصائصه اجليول

  اثنيا: خماطر سياسية  
يف وهي املخاطر النامجة عن االضطراابت السياسية يف الدولة اليت يتم فيها االكتشاف مثال جلوء الدولة إىل التأميم     

 أو عدم االلتزام بشروط االمتياز؛ قصري وقت
 خماطر اقتصاديةاثلثا:  

يف  وير احلقول أو اخنفاض أسعار البرتولاحلفر أو تطوهي املخاطر النامجة عن االرتفاع غري احملسوب يف تكاليف      
ل عن تقدمي عائد مالئم لالستثمار يف ظل تغريات التكاليف ــــــر أو عجز احلقــــلدرجة تقلل من جدوى احلف ،األسواق

 أو أسعار الصرف أو الضرائب؛
 رابعا: خماطر بيئية 

 أو الغاز أو الزيت وغريها من املخاطر البيئية؛ ة مثل انفجار البئر أو تسرب البرتولوهي املخاطر اليت هتدد البيئ   

                                       
 ؛6-5، ص: 2005دار اتراس للطباعة والنشر، العراق،  ،البرتول، أمهيته، خماطره وحتدايتهأمحد حبيب، بدران  -: اعتمادا على -(1)

 .152ص:، 2012، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، الطاقة وعصر القوةهاين عمارة،  -
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 خامسا: خماطر السالمة 
وهي املخاطر اليت هتدد سالمة العاملني بصورة مباشرة أو غري مباشرة أو فعالية وكفاءة اآلالت واملعدات مثال    

 ر البيئة عن حدود معينة.احلرائق أو زايدة خماط
 ةاملخاطر املشمولة ابلتغطية التأمينيسادسا: 

 ميكن توضيحها من خالل اجلدول املوايل:   
 أنواع املخاطر املشمولة ابلتغطية التأمينية :(1-3)اجلدول رقم 

 خماطر املسؤولية املدنية برتوليةاملخاطر اليت تواجه االيرادات ال البرتول والغازاملخاطر اليت تتعرض هلا منشآت 
 احلرائق واالنفجارات

 
برتول منشآت الاإلرهابية يف ختريب  خماطر العمليات

 والغاز

 والغاز برتولخماطر تراجع ايرادات ال
 

والغاز يف األسواق  برتولخماطر تذبذب أسعار ال
 العاملية

 
 والغاز برتولر توقف عمليات انتاج وتصدير الخماط

املسؤولية املدنية الناشئة عن تعويض خماطر 
 العمال

خماطر املسؤولية املدنية الناجتة عن األضرار 
 البيئية

خماطر املسؤولية املدنية الناجتة عن األضرار 
 ابألشخاص واملمتلكات اخلاصة

 

جملة  ،دراسة مقارنة بني القانونني العراقي والنروجيي–التأمني على خماطر الصناعة النفطية من إعداد الطالب ابالعتماد على: ريواز فائق حسني،  :املصدر
 . 82-90، ص:2017جوان /3العدد/3ان، اجمللدجامعة التنمية البشرية، السليمانية، كردست

 حسب النشاط البرتول والغازصناعة الفرع الثاين: خماطر 
 شركات البرتول والغاز وذلك ابختالف وتنوع أنشطتها.تتعدد املخاطر اليت تتعرض هلا     

 االنتاج خماطر أوال:
خماطر و  خماطر النقلو  برتولأسعار ال أو تقلبات خماطر اخنفاضو  خماطر ارتفاع التكاليفتتضمن هذه املخاطر     

خماطر التلوث البيئي و  البرتول والغازخماطر انفجار و/أو حريق حقول هذه األخرية تضم و ، املخاطر الصناعيةو  التكرير
 .سواء يف الرب أو البحر واالستخراج االنتاجعملية بسبب 

 يف خمتلف مراحلها التلوث الناتج عن صناعة البرتول والغازخماطر  -1
أبثرها الكبري على احلياة البيولوجية عند وقوع حوادث يف أحد مراحل انتاج البرتول أو  عة البرتول والغازصناتتميز     

قد تكون مادية أو غري مادية، وعلى الرغم من أن  ل هذه احلوادث الدول والشركات تكاليف ابهضةحمِ ـ  وت ،توزيعه
معظم شركات البرتول العاملية متتلك مقومات مالية وبشرية ضخمة ختول هلا حتمل مسؤولياهتا جتاه البيئة، غري أن الواقع 

 هلا.العملي يؤكد أن هناك فرقا جوهراي بني ما تتبناه من تصرحيات وسياسات خاصة حبماية البيئة وبني نتائج أعما
وتتحمل على إثرها الشركات تكاليف  ،بتعقيد كبري يف عالقاهتا الفنية اليت تربط بني عواملهاأيضا تتميز كما     

والتنقيب عليه، وتكون األخطاء املرتكبة يف أية مرحلة من مراحلها مكلفة جدا  ضخمة من أجل استكشاف البرتول
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رتولية والبلدان املتعاملة معها إىل توفري الرقابة واملتابعة املستمرتني ولذلك تسعى الشركات الب ،وخاصة أتثرياهتا البيئية
 .(1) االستخراجيةعلى سريورة العملية 

: تؤثر عملية استكشاف البرتول واستخراجه بشكل  واستخراجه البرتول استكشافالتأثريات البيئية لعملية  -أ
الفالحية، وتعمل شركات البرتول على البحث عن البرتول كبري على النظام البيئي وصحة االنسان والنشاطات 

تقوم هذه الشركات ببناء األرضيات  ابستخدام وسائل وتكنولوجيا متطورة جدا، وعندما حتدد مناطق تواجده
من خالل يتأتى التأثري البيئي لعملية استكشاف البرتول واستخراجه و  ،ات وإجراء االختبارات على نوعيتهواملضخ

 يف صحة اجملتمعات والعاملنيعلى والتأثري  ،وختريب النظام البيئي والتلوث البيئي واملائي تسرابت البرتوليةحوادث ال
 .برتول والغازصناعة ال

تساهم عملية التنقيب على البرتول واستخراجه يف استخدام كميات معتربة من املياه واليت يتم تلويثها ورميها إىل     
 ه تلوث كيميائي للبيئة واملياه.الطبيعة وهذا ما ينتج عن

الكميات الكبرية اليت ترمى  ألنيعترب التلوث البحري من أهم صور أتثري الصناعة البرتولية على النظام البيئي     
ومتثل املياه الصناعية املستعملة اليت ترمى  ،ولفرتات زمنية طويلة تؤثر بشكل دائم على استمرارية التنوع البيئي البحري

على الشواطئ واستخراج البرتول إىل األرض والنفاايت البرتولية اليت يتم رميها من أهم مصادر التلوث البحري املتعلق 
 ل.ابلبرتو 

ومواقع احلاجة إليه  الدائم بني مواقع احتياطات البرتول : إن االنفصالالتأثريات البيئية لعملية نقل البرتول -ب
وهذا ما يساعد على زايدة تعقيد أنظمة نقله عرب  ،لى مسافات بعيدة من أجل إيصاله إىل مستهلكيهعيفرض نقله 

سواء كانت عرب األانبيب أو السفن أو وسائل  ث التسرابتالعديد من حوادالعامل، وتنتج عن عمليات نقل البرتول 
ابلعديد من املتغريات ومنها حجم التسرب  لبيئي الناتج عن التسرابت البرتوليةالنقل الربية، ويرتبط حجم التأثر ا

 )حيدد املساحة املتأثرة وموقعها من الشاطئ( ونوع البرتول وموسم التسرب وقدرة املقاومة ملكان التسرب.
ابملاء مث يتم رمي الكبرية لناقالت البرتول الضخمة كما يتأتى التلوث البحري الروتيين من عملية تنظيف الصهاريج      

البحرية وتوازهنا،  البيئية اة هي مياه حصوية وماحلة وهو ما يهدد احليواليت  ،املاء املختلط مع البواقي البرتولية يف البحر
 ياة أثناء حدوثها وأثناء تنظيفها.على صحة اإلنسان واحللية تؤثر حوادث التسرابت البرتو كما 
تعمل معظم شركات البرتول العاملية على جعل أنشطتها اإلنتاجية غري مضرة ابلتوازانت البيئية وهي يف سعيها     

وتنعكس هذه  ،لذلك تقوم بتسطري إسرتاتيجيات بيئية قصرية وطويلة األجل تالئم مواردها وخططها املستقبلية
 .االسرتاتيجيات يف وجهة نظرها للمسؤولية البيئية

 :يوضح اجلدول املوايل التأثريات البيئية لعمليات التنقيب واالستخراجو     
 

                                       
جوان /3العدد/3اجمللد ، جملة جامعة التنمية البشرية، السليمانية، كردستان،دراسة مقارنة بني القانونني العراقي والنروجيي–التأمني على خماطر الصناعة النفطية ريواز فائق حسني، -(1) 

 .86، ص:2017
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 البيئية لعمليات التنقيب واالستخراج : التأثريات(1-4)اجلدول رقم 
 صحة االنسان النفاايت األرض اهلواء املياه النشاط

 
 

 االستكشاف

طرح نواتج 
التنقيب ووحل 

 احلفر

انبعاث قليل 
ينتج من احلفر 

واملعدات 
 املستعملة

إاثرة األرض للقيام بعمليات 
التنقيب وبناء وحدات تداول 

 وإدارة النفاايت والتآكل

قد حتتوي نفاايت 
التنقيب ووحل احلفر 
على أمالح وزرنيخ 

وابريوم وعناصر 
 أخرى

أتثريات تنفسية من ملواثت 
اهلواء وتلوث معتدل للمياه 

ابإلضافة إىل تلوث ضوضائي 
يؤثر على الصحة النفسية 

 لإلنسان
 
 

 االنتاج

تصريف مياه 
ملوثة ابألمالح 

 برتولوال

انبعااثت ضئيلة 
من احلفر 
واألجهزة 
 املستعملة

حنتاج املزيد من األرض لتداول 
النفاايت املتولدة وختزينها 

رهتا وملرافقة االنتاج وإدا
 ويؤدي إىل آتكل متزايد

املياه الناجتة ملوثة 
ابألمالح واملذيبات 

 برتولوال

 

دراسة مقارنة بني -تعويض األضرار البيئية الناجتة عن عمليات استخراج النفطمن اعداد الطالب ابالعتماد على: امساعيل انمق حسني،  :املصدر
 .10-7، ص:، العراق2017، 21العدد/6اجمللد  ، جملة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية،والقانون العراقيالقانون االمارايت 

 :أسعار البرتولتقلبات خماطر  -2
، ةأو املنتج ةيف اقتصادايت وسياسات دول العامل سواء املستهلك كبريةتداعيات   إن للتقلبات الكبرية يف سعر البرتول     

اليت يرتتب عليها ارتفاع تكلفة و  ،تدما حول قضية ارتفاع أسعار البرتول وما هي األسباب الكامنة وراءهاوما زال اجلدل حم
، لألسعار ارتفاع املستوى العام الطاقة واليت بدورها تتسبب يف ارتفاع تكاليف اإلنتاج الصناعي والزراعي والنقل وابلتايل

 :(1) هي البرتولتغري أسعار مث و  املؤثرة يف اجتاه السوق البرتولية العواملأهم  ومن بني
قوى العرض والطلب يف السوق العاملية هي اآللية اليت تتجسد فيها تعد  :العرض والطلب على البرتول -أ

وهناك عدة عوامل ذات مدى بعيد أو طارئ تؤثر وتتأثر بقوى العرض  األساسية اليت تؤثر يف سعر البرتول العوامل
 سعر.الوالطلب وابلتايل تتحكم يف 

وايت املخزوانت التجارية من إن حمدودية اإلنتاج وتناقص العرض يف ظل تنامي اقتصادايت آسيا ونقص مست      
عوامل مع بعضها وتفاعل هذه ال ،وضعف وقوة الدوالر ابلنسبة للعمالت األخرى ،يةاخلام يف الدول الصناع البرتول

 االقتصادية. بوأ دورا مباشرا يف حتريك الساحةليت البعض تدفع ابلبرتول
يوجد هناك عوامل جيوسياسية واقتصادية ومالية وأمنية وجيولوجية ومناخية تؤثر يف العرض والطلب على البرتول     

 ؛() األسعاروابلتايل 

                                       
  .123، ص:2016، األكادمييون للنشر والتوزيع، األردن، الغاز(-الكهرابء-)البرتولأساسيات إنتاج الطاقة سعيد خليفة احلموي،  -(1)
()- جمموعة "ألطراف السوق واليت تعرف أبهنا  برتوليةصناعة البرتولية والسياسة المن أهم العوامل املؤثرة يف العرض البرتويل: االحتياطي البرتويل والتكلفة االنتاجية والتكنولوجيا يف ال

على بعد أساسي يتمثل يف  برتوليةاالستغالل األمثل للموارد ال. ينطوي مفهوم "املتاحة يف منطقة معينة خالل فرتة زمنية معينة برتوليةاالستغالل األمثل للموارد الراءات اليت هتدف إىل االج
 دادات سواء ألسباب طبيعية أو بشرية. هذا ابإلضافة إىل العوامل اجليوسياسية.والتخفيف من أثر انقطاع االم ،بشكل مالئم ومستمر برتولن احلصول على االحتياجات من الضما
قيمة املادة أو السلع البرتولية معربا عنها ابلنقود، ويتحدد السعر "الذي هو عبارة عن  برتويلى النمو االقتصادي والسعر البعدة عوامل أيضا ومن أمهها مستو  برتوليتأثر الطلب على ال    

ين من خالل تساوي العرض ، بينما يظهر السعر السوقي التواز "البرتويل بني حد أدىن مرتبط بتكاليف االنتاج مع ربح رأس املال املستثمر وحد أقصى مرتبط ابلطلب على املنتجات البرتولية
 .وسعر السلع األخرى والتوقعات املستقبليةوالطلب. 
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 تزايد اإلنتاج البرتويلالفجوة املتنامية بني العرض والطلب ابلرغم من : الطفرة االقتصادية والصناعية العاملية -ب
يف مقدمتها النمو يف اقتصادايت الدول و  ،العاملي إال أنه لن يلحق حبجم الطلب الناتج عن عوامل تنتمي للمدى البعيد

وخصوصا معدالت النمو احملققة يف الدول املستهلكة الرئيسية   ،نسبة كبرية من االقتصاد العاملي اقتصاداهتااليت تشكل 
 ؛الطلب على البرتول اعيعد احملرك الرئيسي الرتف ، األمر الذيزيل ودول آسياواهلند والربا كالصني والوالايت املتحدة

اخلام  يف ظل حمدودية اإلنتاج من البرتول وحمدودية القدرة على اإلنتاج: تناقص االحتياطيات البرتولية  -ج
وال يتوافر هلا هامش  ،تنتج بكامل طاقتها أوبك نظمةيف مقدمتها أن الغالبية املطلقة من دول مألسباب جوهرية 

الدول املصدرة لتطوير  إضايف إذا اقتضت الضرورة ويرجع هذا لسببني مهمني، يتعلق األول بنقص االستثمارات يف
واستبدال املنشآت املتقادمة، أما السبب الثاين فيتعلق بتقلص االحتياطيات العاملية ووصول احلقول يف  حقول البرتول

 ؛ول إىل ذروة إنتاجها والرتاجع املستمر يف إنتاج الدول من خارج أوبكبعض الد
خالل سنوات الثمانينيات والتسعينيات  أدى االخنفاض املستمر ألسعار البرتول: حمدودية القدرة اإلنتاجية  -د

طاقة التوسيع وتقلصت االستثمارات الالزمة ل عزوف عن االستثمار يف صناعة البرتول والغازمن القرن املاضي إىل ال
 .وتطوير القطاع البرتويل واحلفاظ على حقول البرتول يةنتاجاإل

، كما أنه يف ظل استخراجهنية ووسائل اإلنتاج اليت استخدمت يف تقابلعوامل ال يتأثر املخزون من البرتول      
دل استخراج ـزداد كلما زاد معاالحتياطي تحمدودية االستكشافات البرتولية يف الوقت احلايل، فإن نظرية الندرة هلذا 

 بينما تزداد تكلفة االستخراج كلما امتد االستخراج إىل خمزوانت أو احتياطيات ذات جودة أقل. البرتول
 2006قد بلغ ذروته سنة  ذرون من أن اإلنتاج العاملي للبرتولحي املتمسكني بفرضية الذروة البرتولية كما أن بعض     

وهو ما سيولد نقصا يف اإلنتاج سيكون من الصعب سده ابلرغم من  2030وأنه سيرتاجع إىل النصف حبلول سنة 
 .() البديلةاللجوء املتزايد إىل الوقود العضوي والطاقة النووية ومصادر الطاقة 

اخلام اخلفيف يف  "دبليو.يت.أي"غالبا ما يرجع إىل السعر الوقيت إما سعر  :برتولالتقييم الرئيسي ألسعار ال -ه
سولوم "رتول العاملية لتسليمات يف بورصة الب "الربنت"أو سعر  "كوشينج أوكالهوما"بورصة نيويورك لتسليمات 

وحمتواه من ( API)واليت حتدد بعوامل كالثقل النوعي أو-كما يعتمد سعر برميل البرتول بشدة على درجته   "فو
يف البورصة ولكن عن طريق التعامل املباشر بني  البرتولمن  الكربىألغلبية اباالجتار كما ال يتم وموقعه؛  -الكربيت

 ."بالتس"اخلام مت تقييمها عن طريق وكالة التسعري  هذا قياسا على نقطة مرجعية للبرتول السماسرة وغالبا ما يتم
وتستخدم إدارة معلومات الطاقة  ،"سلة األوبك"و "اتبيس"و "ديب"مهمة منها  كما أن هناك تقييمات أخرى     

 العاملي. إىل الوالايت املتحدة كسعر البرتول الوارد دة السعر املتوسط لكل أنواع البرتولابلوالايت املتح
                                       

()-  األخرى، وتفرتض أن خمزون  يل املدى للزيت وأنواع الوقود األحفوري، وهي حمل خالف فيما خيص اإلنتاج واالستهالك طو "قمة برتول"تعرف أيضا ابسم  "قمة هوبرت"نظرية
ما إذا كان  لزيت، وهناك الكثري من اجلدل حولنظرا الستمرار استنفاد خمزون ا ،مث ينحدر بعدها البرتول غري متجدد وتتوقع أن انتاج البرتول املستقبلي يف العامل جيب حتما أن يصل إىل قمة

 اإلنتاج أو بياانت االكتشاف السابقة ميكن أن تستخدم يف توقع القمة املستقبلية.
دم الشفافية يف اإلبالغ عن املخزون احلقيقي يف العامل( من الصعب كون عتميكن اعتبار املوضوع ذو قيمة عند النظر ملناطق منفردة أو ابلنظر للعامل ككل، وألسباب عديدة )ميكن أن     

 .على بياانت اإلنتاج املتاحة توقع قمة الزيت يف أي منطقة ابلعامل بناءً 
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دوالر أمريكي وهو ما يعادل قيمة  2.0والسعر احلقيقي للربميل تقريبا حول  تقوم األوبك بتسعري البرتول    
 لتنقيب وسعر تطوير مستودعات البرتولاستخراجه يف الشرق األوسط، وهذه التقديرات لسعر الربميل تتجاهل سعر ا

خص برميل ولكن على أساس إنتاج أر  االعتبار ليسعامل جيب أن يؤخذ بعني  اإلنتاج أيضاعالوة على ذلك تكلفة 
على تكلفة إنتاج الربميل املختلط؛ وتقليل إنتاج أوبك أدى لتطور اإلنتاج يف مناطق اإلنتاج ذات التكلفة األعلى   بناءً 

 .() األوسطكبحر الشمال وذلك قبل استنفاد املخزون املوجود ابلشرق 
إبدارة مرنة  والغازتتم إدارة خماطر اخنفاض أسعار البرتول  إدارة مستوايت اخنفاض أسعار البرتول والغاز: -و     

أصول وخصوم الشركات ضعية انطالقا من مبدأ املواءمة بني سعار وكيفية التعامل مع كل و األملستوايت 
نشطة سواء هذا ما يؤثر ابلضرورة على مجيع األو ، وفقا لفرتات التارخيية لالخنفاض ابلدرجة األوىل )حقوق/التزامات(

على  )السعر العادل أم سعر التوازن يف السوق(. ابحلفاظ على املستوى املتوسط الشركاتاألساسية أو الثانوية هلذه 
والذي خيدم مصلحة كل من املنتج واملستهلك عالقة )رابح/رابح( على  ،األقل لألسعار من طرف هذه الشركات

و إدارة هذه املخاطرة عن طريق التسعري بعملة أخرى )أورو ....اخل( أساس احلوكمة يف حتديد أسعار البرتول والغاز أ
أو إنشاء صناديق إلدارة مثل هذه املخاطر والتكيف مع العوامل السياسية كتطوير  ،أو تكوين احتياطات ومؤوانت

زيع وتوسيع العالقات مع خمتلف املنتجني واملستهلكني وتطوير اجلانب التسويقي عرب تنويع املنتجات وقنوات التو 
قاعدة العمالء، أما على صعيد اجلانب التقين )االنتاج( فال بد من التحكم يف التكاليف والعمل على ختفيضها إىل 
أدىن حد ممكن أو التأمني على خسائر االستغالل بسبب اخنفاض أسعار البرتول والغاز والقدرة التنبؤية ألسعار 

 صفة عامة.البرتول والغاز بصفة خاصة وأسعار الطاقة ب
األمر االسرتاتيجي يف إدارة خماطر اخنفاض أسعار البرتول هو ليس قيمة االخنفاض فقط، ألن األسواق شهدت     

وإمنا فرتة االخنفاض وطول مدهتا هي اليت تزيد من سوء الوضع  ،% 75إىل  % 50اخنفاضات متباينة بني ما يقارب 
  وكفؤةوافق الوضعيات احلرجة وتصميم اسرتاتيجية إدارة خماطر فعالة ما يدفع للتفكري يف أدوات مالية واستثمارات ت

أو اختيار  ،كتحديد خطوط دافعية )ثالثة مثال( وحتليل الصدمات سواء الصدمات إىل األسفل أو إىل األعلى
األدوات املالية املناسبة كاملشتقات املالية أبنواعها وميكن استخدام أداوت اهلندسة املالية كتوريق أسعار البرتول أو 

 توريق حمتوى آابر البرتول والغاز، أي السلعة حبد ذاهتا إىل أدوات مالية سواء تقليدية أو اسالمية عرب التصكيك .
 ا: املخاطر الصناعيةاثني
ذات  عمليات أو/و منتجات يشمل صناعي موقع يف حيدث عرضي حدث": تعرف املخاطر الصناعية على أهنا   

وعواقبه ختضع أكثر  وقوعه من وللحد ،والبيئة واملمتلكات واملقيمني للموظفني خطرية فورية عواقب ويسبب خماطرة

                                       
()- فبعض اخلرباء يرون أهنا تواجه شركاتهذه الأما ابلنسبة ملستقبل  الكربى جراء هبوط األسعار دفعتها إىل تقليص إنفاقها الرأمسايل بشكل كبري، برتولاليت متر هبا شركات ال األزمة ،

ؤالء الصخريني، فريى ه برتولرية العاملة يف قطاع الغاز والخطرين أوهلما زايدة الطلب على الطاقة املتجددة الذي قد حيد من الطلب على الوقود األحفوري. أما الثاين فهي الشركات الصغ
 .وابلتايل أرابح الشركات الكربى أيضا برتولما سيضع سقفا على أسعار ال الصخري برتولسيعيد بسرعة إحياء إنتاج ال برتولأن أي انتعاش يف أسعار ال

 .لفرتة مطولة البرتولأسعار الصخري اليت قد تضطر للبيع يف حال استمر اخنفاض  برتولويرى البعض أن اخليار األنسب أمام الشركات الكربى هو االستحواذ على أصول وامتيازات شركات ال    
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 غري موقع ال يعين أن أي وهذا منتظمة، ورقابة( كباتر تصنيف امل) خاص إىل تنظيم الصناعية عرضة للمخاطر املؤسسات
 .(1)"خماطرة أي ال ميثل صنفم  

التنمية  إطاراملتعلق ابلوقاية من األخطار الكربى وتسيري الكوارث يف  04/20من القانون رقم  10تنص املادة و    
خطار الكربى يف مفهوم أحكام الوقاية من األ، أنه تشكل أخطار كربى تتكفل هبا ترتيبات يف اجلزائر املستدامة

 :(2) التاليةمن نفس القانون، األخطار  5املادة 
 األخطار الصناعية والطاقوية؛ -أ

 األخطار االشعاعية والنووية؛ -ب
 األخطار املناخية؛ -ج
 نسان؛خطار املتصلة بصحة اإلاأل -د
 األخطار املتصلة بصحة احليوان والنبات؛ -ه
 التجمعات البشرية الكبرية؛الكوارث املرتتبة على  -و
 أشكال التلوث اجلوي أو األرضي أو البحري أو املائي؛ -ز

 الزالزل واألخطار اجليولوجية؛ -ح
 الفياضاانت؛ -ط
 .حرائق الغاابت -ي

ال تكون فقط يف الصناعات الكيميائية والبرتولية، ولكن قد تتعلق أبنواع أخرى من الصناعية  مصادر املخاطرو      
واليت قد يكون  احلوادثثالث فئات من املخاطر الصناعية واليت ميكن أن تظهر عند ك يوجد هناو  ،الصناعات

مصدرها منتجات صلبة أو سائلة أو غازية واليت قد تتجسد يف العديد من الظواهر، وهو ما ميكن توضيحه من خالل 
 الشكل املوايل:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                       
(1)- Introduction au Risque Industriel, Ministère de L’économie Des Finances et de L’emploi, République 

Française, 2015, p : 6.   

التنمية  إطاراملتعلق ابلوقاية من األخطار الكربى وتسيري الكوارث يف  25/12/2004املؤرخ يف  04/20من القانون  10، املادة 84اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  -(2)
 (.خماطر) املخاطرة( عوض مصطلح أخطاريف مضمون القانون ) اخلطرمصطلح  . )مت استخدام16املستدامة، ص:
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 األنواع املختلفة للحوادث املمكنةو طبيعة املخاطر الصناعية  :(1-4)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :من إعداد الطالب ابالعتماد على: املصدر
 Introduction au Risque Industriel, Ministère de L’économie Des Finances et de L’emploi, République Française, 

2015, p : 6-9.  
 :(1) يف أهم مظاهر املخاطر الصناعية تتمثلمن خالل الشكل السابق،    

 ؛(واحلروق االختناقو  التسمم طراخم) نقطة ساخنة أو بلهب الوقود )مواد قابلة لالحرتاق( اشتعال بسبب احلرائق -أ
 الوفاة طراخم) للغاز مفاجئ انبعاث معة مؤكسد /(شتعاللالالوقود )مواد قابلة  بسبب خليط االنفجار -ب

 ؛(اخل... الصدمة موجة من باشرةامل صاابتاإلو  روقواحل
 اإلنسان وما هلا من آاثر على حياة اخلطرة واملنتجات الرتبة، أو املاء أو اهلواء يف سامة مواد وانتشار التلوث  -ج
 .هبا أو االتصال واالبتالع االستنشاق طريق عن

 تتميز عندما" كربى  خماطر"أبهنا  الصناعية املخاطر وتوصف هذه، الظواهر يف وقت واحدهذه قد ترتافق    
 يف إدراجها ميكن واليت البيئية ابملخاطر فقط يتعلق كربى  مخاطرلـل هذا التعريف، كبرية  وخطورة ضعيف ابحتمال

 والزالزل واألعاصري األرضية وانزالق والفيضاانت الغاابت وحرائق الثلجية االهنياراتك  الطبيعية املخاطر ، وهيفئتني
 اخلطرة املواد ونقل اإلشعاعي ابلنشاط واملتعلقة ونووية ذات طبيعة صناعية تكنولوجية اخل، وخماطر...الربكانية والثورات

 . البشري النشاط عن النامجة وهي، األرض حتت والتعدين والتعدين( والرب البحر طريق عن)

                                       
(1)- Alain Desroches et Autres, La Gestion des Risques : Principes et Pratiques, 3ème édition, Lavoisier, Paris, 2015, p : 83. 

 أخطار االنفجار أخطار احلريق األخطار السامة

انتشار املواد اخلطرة يف 
 اهلواء واملاء واألرض

املنتجات سواء ابالتصال مع منتجات اشتعال 
 أخرى أو ابالتصال مع نقطة ساخنة

مزج بعض املواد مع أخرى أو التحرير 
 املفاجئ للغاز أو النفجار مواد متفجرة

 اـــــــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــــــمظاه

حريق مع حترر 
أدخنة سامية 
 وإشعاع حراري

 أو
(L’effet 
domino) 

حادث يسبب 
واحد أو عدة 

  حوادث
 

تلوث اهلواء 
 واألرض واملياه

انفجار سحابة غري 
حمصورة لبخار 
 قابل لالشتعال

UVCE: ( 
Unconfined 

Vapor Cloud 

Explosion) 

انفجار خزان جراء ارتفاع 
درجة احلرارة والضغط )يف 

 الغالب عند وقوع حريق
(BLEVE : 

Boiling Liquid 

Expanding Vapor 

Explosion) 

(Boil-over) 

تنتج عند وجود شريط  ظاهرة 
ماء يف حوض ختزين احملروقات 
والذي كان عرضة للتسخني 

 نتيجة وقوع حريق
تبخر املاء املتحرر يؤدي إىل  
كتلة انر بسبب احملروقات 

 املشتعلة
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  املخاطر االستثمارية: اثلثا
خماطر و  خماطر التقييمو  خماطر املسامهةو  ابستخدام املشتقات املاليةاملخاطر املرتبطة  بصفة هذا النوع من املخاطر ضمي    

 .السوقية ملكوانت احملفظة االستثمارية خماطر اخنفاض القيمةو  خماطر السيولةو  خماطر عدم التجانسو  ةنسبة الفائد
فهناك استثمارات مادية كاألصول  :تنوع أنواعها وأحجامهابتتنوع االستثمارات يف شركات البرتول والغاز   -1

لتنمية  املوجهة وواالستثمارات املوجهة لتوسيع القدرة االنتاجية عن طريق االستكشاف يف مناطق جديدة أ الثابتة
تميز هبا هذا يلفوائض املالية الضخمة اليت ابواالستثمارات املالية خاصة  ،بق اكتشافها ومل تتم تنميتها بعدحقول س

ة وأخرى خارجية وحسب التوقيت الزمين هلا فهناك ووفقا للمكان فهناك استثمارات حملي ،النوع من الشركات
  ؛(1) آجلةاستثمارات حالية وأخرى 

مما جيعلها من بني أهم املتعاملني يف  :معظم التزامات هذه الشركات هي التزامات متوسطة وطويلة األجل  -2
لنظام إدارة األصول واخلصوم هلذه الشركات ووفقا ملبدأ املواءمة بني طبيعة األصول واخلصوم املال كمستثمرين، ق رأس أسوا

ولعل أهم السياسات االستثمارية  تلف التزامات املالية واإلنتاجية،جيعلها يف سعي دائم إلجياد سياسة استثمارية مرنة تتوافق وخم
 رية؛اضية إلدارة حمافظها االستثمااملعتمدة هي سياسات متنوعة تعتمد على عدة أدوات ومنهجيات كنظرية االفرت 

عادة من طرف  وتدار :املستوى العاملييعترب حجم احملافظ اليت متتلكها هذه الشركات األضخم على  -3
لكن األمر األساسي هو مدى استغالل هذه األموال يف  أو من طرف مكاتب استشارات دولية، شركات اتبعة هلا

هذه الشركات من أجل امتام بناء تغطية مثالية وتبقى الفوائض املالية أداة حساسة يف يد  ،تغطية احتياجاهتا األساسية
يعد حتداي كبريا لعدم مواجهتها خماطر والذي  ،الستثمارات كاختيار امليادين األخرى خارج نشاط هذه الشركاتل

ستثمارات وخصوصا يف ميادين حىت ولو  االوابلتايل تعتمد على تنويع ،استثمارية متكررة للمرة الثانية من نفس النوع 
أصال منافسة هلا كالطاقة املتجددة والصناعات التحويلية وصناعة السيارات والبىن التحتية والفالحة والقطاع كانت 

ض استثمارية اغر ويف األسواق املالية وكذا األوراق املالية كاملشتقات اليت تستخدم أل ،املايل كالبنوك وشركات التأمني
هذا أو إلدارة خماطرها االستثمارية عرب التغطية ابلتنويع  ()لةهيكخ م  ـقة والاألدوات املالية املشتمن ة تنوعمتشكيلة بشراء 

يف اجلانب االنتاجي كإصدار مشتقات مالية لتوريق أصوهلا عرب البحث عن  ى تستخدمأخر  جهة، ومن جهةمن 
ه التقنية يف وابلتايل تستغل هذ ؛اضهاوالغاز لدرء خماطر اخنف برتولمصادر متويل جديدة أو استعماهلا لتوريق أسعار ال

 :يوضحه الشكل املوايلمثلما  ؤثر يف جانب اخلصوم ت واليتستخدم يف األصول وخارج امليزانية ت جانيب امليزانية فهي
 
 
 

                                       
 .53، ص:2012سلسلة تصدرها املكتبة األكادميية، القاهرة،  ،اجتاهات الصراع العاملي حول أسعار النفط، حسني عبد هللا-(1) 
()-  ــواع من ــ ـــ ـــ ــ ـــد هناك ثالثة أنــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــمبادالت متويل مشتوجـ ــ ــ ــــق التدفقات املستقبلية"وهي: " اريع البرتول والغاز الـُمهيكَلةــ ـــ ــ ــ ــ ــج الدفع واإلنتاج احلجمي املسبق الدفع"و" توريــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   برامــ

 .VPPاريع الـم هيكلة ومصادر األموال، و"سندات إيرادات إمدادات الغاز ومدفوعات االنتاج احلجمي" واليت تضم هياكل متويل املش
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 : يوضح جماالت استخدام عمليات التوريق يف قطاع البرتول والغاز(1-5)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 ابالعتماد على: : من إعداد الطالباملصدر

Christopher L. Culp and J.Paul Forrester, Structured Financing Techniques in Oil and Gas Project Finance, 

Oxford University Press, New York, 2010, p: 528-534. 

تعد االستثمارات الضمان احلقيقي للوفاء ابلتزاماهتا خصوصا فيما تعلق ابلعسر املايل يف امتام من خالل الشكل      
كما تعد خماطر السيولة أو   نشاطات املنبع والنشاطات الوسيطة،نشاطات اهلامة كالاملشاريع االنتاجية خصوصا يف 

 خصوصا للشركات املتوسطة مقابل خماطر السيولة العاطلة يف الشركات الكبرية منها.   خماطر كبرية التسييل 
 

يف  التوريقاستخدامات عمليات 
 قطاع البرتول والغاز

 (األصول) ستثمارياجلانب اال

االستثمارات وشرائها تستخدم كأدوات للتنويع يف  •
: شراء خمتلف املشتقات من األسواق املالية مثل

 املالية يف األسواق املالية وما يسمح به القانون.
تدخل ضمن االستثمارات يف امليزانية حتت  •

االستثمارات املالية يف النظام احملاسيب املايل 
 اجلزائري. 

حجم االستثمارات يف األدوات املالية املشتقة  •
قانوان يف معظم الدول حيث ال تتجاوز عتبة حمددة 

 معينة من قيمة حمفظة االستثمارات املالية
تستخدم كميادين مستثمر فيها بغرض تنويع  •

 جماالت االستثمار وختفيف املخاطر االستثمارية. 
تستخدم بعض املؤشرات لتقييم هذا النوع من  •

األدوات املالية شبيهة مبا هو متاح يف األسواق 
 .املالية

 

املخاطر الكامنة يف  تستخدم كأدوات لتحويل •
اجلانب اخلصوم حنو األسواق املالية مثل: توريق 

 (SEN)إبصدار شهادات  التدفقات املستقبلية

 أو (CDO’s)متويل املشاريع عرب  ،االيرادات وتوريق
(CLO’s) أو (CBO’s). 

تدخل حساابت خارج امليزانية حتت تصنيف  •
االستغالل يف النظام احملاسيب املايل عمليات خارج 

 اجلزائري.
 ترتبط أساسا ابجلانب التقين وااللتزامات املالية  •

 للمؤسسة الطويلة واملتوسطة.
حجم األموال املستثمرة يف هذا اجلانب تستخدم   •

كآلية بديلة للتأمني للتحويل يف حدود استعمال 
 معينة. وختفيض خماطر املتعلقة ابإلنتاج واألسعار.

تستخدم بعض املؤشرات لتقييم هذا النوع من   •
 األدوات املالية شبيهة مبا هو متاح يف األسواق املالية.

 

 (اخلصوم)اجلانب االنتاجي 
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 :(1) أمهها :توظيف اإليرادات البرتولية عدة أشكال رئيسيةيتخذ  -4
تبع الشركات البرتولية سياسة مالية يف جمال شراء األسهم ابملؤسسات الصناعية، وقد ت االستثمارات الصناعية: -أ

هيكل االستثمار ابستغالل اإليرادات البرتولية يف االستثمارات املختلفة ابلدولة وبلدان العامل استطاعت أن تغري من 
 ك ابالستثمارات الصناعية ابخلارج؛تطبق التكنولوجيا املتطورة خلدمة أهداف التوسع الصناعي، كما تشار  األخرى. كما

دفع البلدان املنتجة للبرتول بنسبة مرتفعة من رؤوس األموال حنو االستثمارات تاالستثمارات العقارية:  -ب
 "اء وهي شركة ـــــــــات أحد املنظمات بقطاع البنـــــــــــــــوقامت بشراء التزاماع البناء ـــــــــــــــالعقارية، فالسعودية هتتم بتنمية قط

Mortgage" اء والتشييد الوطنية الفدرالية وهي منظمة خاصة اتفقت مع احلكومة السعودية للمسامهة يف قطاع البن
 وشراء وبيع العقارات؛

ب إمكانيات استثمار إيداعاهتا لوضعها كتأمني مع البلدان الصناعية ابلغر  دول اخلليج كالسعوديةتبحث  -ج
ابإلضافة قيمة فعلية لإليرادات البرتولية،  إلنتاج وتصنيع البرتول لالستفادة من التكنولوجيا الضرورية للتنمية ووضع

 ؛ج أمالكا عقارية جبنوب بريطانياإىل ذلك اشرتت بلدان اخللي
داعات املالية لإليرادات البرتولية أهم جمال التوظيفات لألموال تشكل اإلياالستثمار ابألسواق املالية الدولية:   -د

وهي تعتمد يف إيداعاهتا على  .(2) ألسواق الغربيةاب وأملنطقة العربية سواء ابإليداع ل تجماالفهناك عدة البرتولية، 
 (3)واالستثمار املايلالفائدة  معدل ومهاعنصرين رئيسيني 

األسواق املالية الغربية ابلبحث عن وسائل الجتذاب رؤوس األموال العربية، فاجلزء ومن انحية أخرى، اهتمت    
األكرب من اإليرادات البرتولية يودع ابلبنوك األجنبية يف شكل ودائع ابلدوالر لفرتات قصرية األجل وتشكل لندن 

 ونيويورك مركزا رئيسيا إليداع املدخرات البرتولية.
ملتحدة على اجتذاب اإليرادات البرتولية إليداعها ابلبنوك األمريكية ولذلك تبذل اجلهود تعتمد سياسة الوالايت ا    

إلزالة العوائق أمام سيولة األموال البرتولية لالستثمار داخل الوالايت املتحدة ألن فعالية السوق املالية تعتمد على إدارة 
 االستثمارات األجنبية خلدمة االقتصاد القومي.

من  كما أن نسبة  ،الفوائض املالية العربية لسوق العمالت األوروبية على شكل ودائع مصرفيةبة من تتدفق نس    
الفوائض تستثمر ابلوالايت املتحدة يف شكل سندات حكومية قصرية األجل وودائع مصرفية. مع ذلك، فإن حجم 

 .()االستثمارات األجنبية يتجاوز بنسبة كبرية التقديرات الرمسية خاصة جمموع ممتلكات املستثمرين املنتمني إىل أوبك

                                       
 .153-152، ص: 2008اجلامعي، اإلسكندرية،  ، دار الفكرنظرية البرتول بني التشريع والتطبيق يف ضوء الواقع واملستقبل املأموليسري حممد أبو العال،  -(1)
 .270ص: ، مرجع سابق ،اجتاهات الصراع العاملي حول أسعار النفطهللا، حسني عبد -(2)
 .275، ص:مرجع سابق، يسري حممد أبو العال -(3)
)(-  تتميز التوظيفات املالية يف الغالب بعدم اخلضوع لرقابة مالية أو نقدية وتعفى من الضرائب؛  :يعود السبب يف ارتفاع نسبة التوظيفات املالية ابألسواق الغربية إىل العوامل التالية

املالية قصرية األجل وهبذا تكون يف حالة استقرار نسيب ابملقارنة مع التوظيفات املالية طويلة  التوظيفات املالية إما قصرية أو متوسطة األجل؛ اخنفاض الفرتات الزمنية يف التعامل ابلسندات
 األجل وخاصة يف حالة تدهور قيمة النقود.
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ثمار املباشر ابلبلدان النامية نوعا من التعاون بني البلدان البرتولية : يشكل االستاالستثمارات ابلبلدان النامية -هـ   
والبلدان النامية نظرا للنتائج املرتتبة عليه واليت تؤدي إىل استثمار املوارد الطبيعية للبلدان النامية، كما تعمل على 

 التكامل يف جمال الصناعات اإلمنائية.
وضآلة أجور العمال ابخنفاض حجم التكاليف نتيجة لتوافر عناصر اإلنتاج  تتميز االستثمارات ابلبلدان النامية    

واألراضي ابملقارنة مع البلدان الصناعية، ومع ذلك تعرتض االستثمارات ابلبلدان النامية صعوابت عديدة كتخلف 
بتلك الدول منخفض  كما أن حجم الطلب  ،اإلمكانيات الفنية واإلدارية الالزمة إلدارة وتسيري املشروعات اإلمنائية

 نتيجة ضعف القدرة الشرائية الناجتة عن اخنفاض معدل الدخل الفردي.
ابإلضافة إىل ذلك تعرتض االستثمارات النصوص القانونية اليت ال تسمح لألجنيب ابلعمل حبرية يف خمتلف      

كما قد تتضمن ،  %51 النشاطات االستثمارية واليت تفرض قيود عديدة كأن تشرتط نسبة مشاركة ال تقل عن
 ضمان لألموال املستثمرة.النصوص القانونية نصا يتعلق ابلتأميم أو املصادرة مما يشكل عدم 

 املخاطر التشغيلية :رابعا
سائر النامجة عن تعثر أو فشل لإلجراءات املرتبطة ابلعمليات الداخلية اخلتنجم املخاطر التشغيلية عن خماطر      

وترجع عد كمخاطر كربى متعرض هلا يوميا ودائمة تو  ،اجتة عن متدخلني أو أحداث خارجيةوللموظفني واألنظمة الن
أو حدوث عامل خارجي أو عدم التحضري أو اإلمهال والالمباالة،  ،لعمليات داخلية لفشل إرادي أو غري إرادي

 :(1) الصدفةوأخطاء 
من نتائجها حدوث خماطر أمنية على املمتلكات واألشخاص، والتوقف املؤقت الطويل أو النهائي للعمليات  -1

أيضا وختلف هذه املخاطر  ،العمالء والشركاء وأضرار صورة ومسعة املؤسسةأو ملوقع أو ملؤسسة...اخل. وعدم رضا 
احتمال وتكون سببا يف مؤسسة  تؤثر على الوضعية املالية للايلللتدفقات النقدية للمؤسسة وابلت اعشوائي تذبذاب

 ؛ماليةخماطر  حتقق
املوارد  خطة إدارة املخاطر يف تتطلبحيث  ،أساسيا من املخاطر التشغيلية جزءً  خماطر املوارد البشرية تعد -2

 يف عموما، لذا جبب على املؤسسات تطبيق خطة إدارة املخاطر بفاعلية ،من كافة اجلوانب كامال  االبشرية اهتمام
 : (2) إىلشري ت البشرية فإهناجمال املوارد  يفحالة تطبيق إدارة املخاطر 

 ؛يتعرض هلا املوظفون وأنشطتهم اليتاستيعاب املخاطر   -أ
العناصر  يهو اثر املخاطر آإجياد حلول لتخفيف لتخطيط لتقليص احتمالية حدوثها و االتنبؤ ابملخاطر و  -ب

 ؛املكونة ألي خطة إدارة خماطر

                                       
(1)- Jean David Darsa, La Gestion des Risques En Entreprise : Identifier, Comprendre, Maitriser, 3ème Edition, 

GERESO, Paris, 2013, p : 143. 

(2)-www.hrsleb.org/article.php?id=7399&cid=325, consulté le 18/06/2018. 

http://www.hrsleb.org/article.php?id=7399&cid=325


 الفصل األول.........................................................................إدارة املخاطر في شركات البترول والغاز

 

 
 

38 

 

داء خماطر األو دايهتا خماطر العمل وحتو  وإدارهتافراد ومن التحدايت الرئيسية للمؤسسة املستدامة هي خماطر األ -ج
 ؛جورخماطر األو  وإدارهتا

 ؛خماطر املوارد البشرية احملتملة -د
 ؛فراد ابملؤسسةأهم املخاطر النامجة عن حركة األ  -ه
حياان أ تتجسدواليت خمتلف املواقف فراد من خالل ة ابملؤسسة وعدم فهمها من قبل األخماطر الثقافة اخلاص -و

عة واليت تتناىف مع و شر املغري  فعالاألمن خالل  لألفراداملخاطر السلوكية ة، ابإلضافة إىل عكسية وسيئتصرفات يف 
عدم وضع الشخص املناسب ابملكان  ، خماطرةمور شخصيةأاستغالل  ،تواطؤ، سرقة، اخالقيات العمل )غش

 (؛فريق العملدوران املوظفني )يؤثر على  اتجراءوإىل القوانني إفراد األ امتثالعدم و  املناسب
ن التغيريات يف مهارات عددا م تعديل بيئة تكنولوجيا املعلومات احلاليةيتطلب التغيري يف تقنيات املعلومات:   -ز

 ؛السياسات واإلجراءات وجمموعة من التغيريات األخرىو  سري العملو  املوظفني
املخاطر السلبية املتعلقة و    لةالتخطيط للقوى العام وغياب املتوفرةلعمالة اخفض حجم  و استقالة املوظفني -ح

وعدم  ،عدم وجود الكفاءات املناسبة يف األماكن الصحيحةاألداء و على  مما ينعكس سلبا ابلتوسع ابلتوظيف
عدم وجود و  ءحملددة بوضوح لقياس وإدارة األداغياب معايري األداء او    املهام املطلوبة وجود املوظفني املناسبني لتنفيذ

 ....اخلقوانني السالمة والصحة
 :(1) التاليةميكن إدارة وتقييم املخاطر من خالل الرتكيز على النقاط   -3

 ؛فهم إدارة املوارد البشرية واملوظفني للمخاطر -أ
 ؛تواجه املوارد البشرية على وجه اخلصوص اليتدد املخاطر حت -ب
 ؛هلا أثر مباشر على املوظفني اليتاملخاطر العامة  االعتبار خذ بعنياأل -ج
من خماطرة لتجنب حدوث كل  ةإسرتاتيجي وتطوير أولويتهابها حسب يرتتم كل نوع من املخاطر و يقيت    -د

 ؛عند حدوثها اثر املخاطر حتسباآلتخفيف  ةاتيجيإسرت ر يطو إىل ت ابإلضافة، املخاطر
وابلتايل حتد  ،وإتقانهعلى العمل  لألفرادفضل إلعطاء دافعية الطريقة األعمل ومن املعلوم أهنا لاحتفيز     -ه
إنشاء قوة عمل قابلة للتكيف غري خاضعة و  ملوظف يف املهام املتفق عليها واملخطط هلاادعم و  املخاطر من

 ؛للممارسات التقليدية
استبدال املوظفني يف عملية الدوران أو تصويب عملية االستقطاب والتعيني ابلطريقة االجيابية من خالل     -و

 ؛االستقطاب ممن مت تدريبهم أو مت زايدة الكفاءة العلمية هلم

                                       
(1)- Idem 
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تطوير خطة منفصلة إلدارة خماطر املوارد البشرية، ألن الوصول إىل األهداف  يفمعظم املؤسسات بدأت  -ز
املوارد البشرية تعمل على حتسني إدارة خماطر ويرجح أن  ،املقام األول يفاالسرتاتيجية يعتمد على األشخاص 

 .نتاجيةلإلتوصيل للخدمة و أفضل األداء وعلى 
 خماطر أخرى :املطلب الثالث

قد تتعرض شركات البرتول والغاز إىل خماطر غري مصنفة أعاله بصفة مباشرة أو غري مباشرة، سيتم التطرق إليها     
 :فيما يلي

 املخاطر القانونية: الفرع األول
ال يتجزأ من املخاطر التشغيلية املعاجلة بطريقة خمتلفة، وهي تغطي  هناك من يعترب أن املخاطر القانونية هي جزء    

ت التعاقدية للعالقات األعمال والتزامات احرتام التوافق مع القوانني والقواعد املعمول هبا، واإلشكاالت إشكاال
 . (1)مسؤولية اجلزائية للمسريلتزوير و رتبطة ابامل

هناك بعض أما من انحية النصوص القانونية يف بعض الدول يتم استثناؤها كنوع من املخاطر التشغيلية. كما أن     
  الباحثني يرون أن معظم املخاطر النظامية هي خماطر تشغيلية.

 السمعة الثاين: خماطرالفرع 
أثرها يف حالة نشوء عود يأين  مستوى عال   إشكاالت علىتعرضت شركات البرتول والغاز منذ نشأهتا إىل        

والعكس  صداقية واالحرتاماملهامة يف احلجم أو اليت تكون و يف الغالب، ابملؤسسات الكربى واملتوسطة  خماطر السمعة
  وأصحاب املصلحة اآلخرين.   ظفني والعمالء واملوردينجتاه املو فيها معرفة صورة املؤسسة والتحكم اليت متس و  صحيح،

ظروف صعبة وطويلة األمد قد تؤدي هبا خالل بناء الصورة الداخلية واخلارجية للشركة من املمكن أن تواجهها     
 بسبب حدوث خماطر معروفة أو غري معروفة يصعب التحكم هبا وختلف آاثرا جسيمة كالتزوير اإلفالس،للرتاجع ورمبا 

 .(2) اخلواإلشاعات واحلروب االقتصادية واملنافسة غري الشريفة أو التجسس الصناعي وخسائر عدم تنويع النشاط...
لذا على الشركة اليقظة يف احلفاظ على مسعتها قد تكون اخلسائر ذات وزن ثقيل ابلنسبة هلا. وهي خماطرة ال ميكن     

 إمهاهلا حىت يف املؤسسات الصغرية أيضا.
 السيربانيةاهلجمات  خماطرثالث: الالفرع 

ا مع وجود خماطر حدوث اخرتاقات نتيجة ارتفاعا مستمر هتديدات املخاطر الصناعية على قطاع الطاقة  تشهد  
 .ظروف خارجة عن سيطرة هذه الشركات أو نتيجة عدم اختاذها تدابري أمنية كافية

ويف  ،علوماتا على مستوى تكنولوجيا املاملخاطر السيربانية أكرب على مستوى التكنولوجيا التشغيلية منهأصبحت     
من إمجايل اهلجمات  %50 حوايلا، التكنولوجيا التشغيلية أصبحت هدفا متزايدالواقع تؤكد أحباث القطاع أن 

وتؤثر هذه اهلجمات بشكل كبري على اإلنتاجية ووقت التشغيل والكفاءة  .والغاز البرتولالسيربانية تستهدف قطاع 

                                       
(1)- Jean David Darsa, Op.cit, p : 78. 

(2)-Ibid, pp : 80-81. 
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 أدت إىلالغاز أقل تعرضا هلذا النوع من املخاطر، لكن ثالثة عوامل وإىل وقت قريب كانت صناعة البرتول و  واألمان
 : (1) وهياندماج تدرجيي لتكنولوجيا املعلومات واالتصال داخل هذه الصناعة، 

 احلاجة إىل ترشيد االنتاج أبدوات قادرة على مجع ومعاجلة كتلة من البياانت؛: أوال   
 البياانت مع فاعلني خارجيني يف مواقع صناعية )مشغلون، وحدات تسيري...اخل(؛احلاجة إىل مبادلة : اثنيا   
 .دارة واملواقع الصناعيةتوفري املال على الربامج املستخدمة وتسهيل االتصال بني مواقع اإل: اثلثا   

تغالل وأنظمة ومن أجل االستجابة هلذه االحتياجات، توجهت تدرجييا شركات البرتول والغاز حنو برامج االس    
 وهي أكثر عرضة للربامج اخلبيثة واليت تنتشر يف الفضاء املعلومايت.SCI((2*)( املراقبة الصناعية

  واملخاطر االرهابية طر التجسسخما :الفرع الرابع
 الصناعي االقتصادي وكذا التكنولوجي وحىتعلمي و وال األمين/عسكريوال السياسي هناك عدة أنواع من التجسس    

. فهذه املخاطر كلها من املمكن أن تتعرض هلا شركات البرتول والغاز يف أي فرتة أو مرحلة من مراحل نشاطها تجاري...اخلوال
وهذا  طرف دول أكانت صديقة أو غري ذلكوغري املباشرين هلا وحىت من  املباشرين خصوصا من طرف املنافسني ،وتطورها

  .() العاملكالشركات العربية والشركات الوطنية يف خمتلف أحناء البرتول الغاز  شركات ابلفعل ما تعرضت له العديد من 
النوع من املخاطر إىل كشف اجلوانب االسرتاتيجية لنشاط الشركة مما قد يؤثر بشكل مباشر أو غري هذا يؤدي      

 .ابلقطاعمباشر على حصصها السوقية ومدى حتكمها يف أساليب البحث والتطوير واألدوات التكنولوجية اخلاصة 
البشرية والوقاية واألمن والبحث والتطوير  يربز دور إدارات هامة يف هيكل الشركة مثل العالقات العامة واملوارد وهنا

يف الكشف والتخفيف من درجات التعرض ملثل هذه املخاطر وإعداد  ،وكذا االستثمارات واملالية واحملاسبة...اخل
  .    (3)خطط مستقبلية بشكل متكامل بني هذه اإلدارات واإلدارات األخرى إلدارة مثل هذه املخاطر

 
 
 
 

 

                                       
(1)-Gabrielle Desarnaud, cyberattaques et systèmes énergétiques, faire face au risque, études de l’Ifri centre 

énergie, janvier 2017, Paris, pp :13-14 
(*) Systèmes de Contrôle Industriels. 

 ()-  كلم   40منشأة غازية تقع يف أقصى اجلنوب الشرقي للصحراء اجلزائرية بوالية إيليزي، تبعد املنطقة  16/1/2013مثلما حدث يف اجلزائر، حيث استهدف هجوم ارهايب فجر األربعاء 
عامال أجنبيا. للمزيد  130عامل من بينهم  800مل ابملنشأة آنذاك حوايل ، حيث كان يعتغنتورينكلم وتسمى   1700من احلدود اجلزائرية الليبية وتفصلها عن العاصمة اجلزائر مسافة 

، مؤسسة املنشورات 54، جملة اجليش، العدد "ال تفاوض مع االرهاب"، اجلزائر تصر على مكافحة االرهاب بكل حزم اهلجوم االرهايب على مركب الغاز بتغنتورين بوالية ايليزي: راجع
 .11-10، ص: 2013العسكرية، جانفي 

 
(3)- Gabrielle Desarnaud, Op.cit, p : 20. 
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 يف شركات البرتول والغاز إدارة املخاطر آليات الثالث:املبحث 
أن تؤثر مع اسرتاتيجية املؤسسة واليت من املمكن عوامل املخاطرة دمج  عن طريقدارة املخاطر ابملؤسسة إمتارس     

الوقاية ويقظة نشطة  عربدارة مالية صارمة ونشرها إ إطاروذلك بتقييم وتغطية هذه املخاطر يف  ،على القرارات
دارة املخاطر عن التطور يف كل املنظمات حيث متت هيكلتها كوظيفة إ تتوقف ، وملتستهدف كل نوع من املخاطر

 مع جلاهنا االشرافية والتوجيهية ومسؤوليها املباشرين وإجراءاهتا وضوابطها الداخلية.خاصة 
دارة املخاطر بشركات البرتول والغاز، هذا ابإلضافة إىل إلتطرق ملفاهيم عامة حول ا حثسيتم من خالل هذا املب    

 آليات إدارة خمتلف املخاطر اليت تواجه هذا النوع من الشركات.ألهم التطرق 
 يف شركات البرتول والغاز دارة املخاطرمفهوم إ: املطلب األول

التحسني كتتضمن مبادئ أخرى ذات صلة  كما ،  خلق واحلفاظ على القيمة يفمن إدارة املخاطر  يكمن اهلدف    
 السياق للمنظمة مع مراعاة العوامل البشرية والثقافية. املصلحة ووضعأصحاب  املستمر وإشراك

املفاهيم املرتبطة إبدارة ، حيث ختتلف وتتعدد سيتم من خالل هذا املطلب التطرق لنشأة وتعريف إدارة املخاطر    
 املخاطر، ابإلضافة إىل تطور جماالهتا وتعددها.

 الفرع األول: نشأة إدارة املخاطر
يقات للجيش األمريكي من خالل تطبنشأت إدارة املخاطر من اندماج تطبيقات اهلندسة يف الربامج العسكرية     

جمال يف  ( NASA) ع وكالة الفضاء األمريكيةاريشمل الفضائيةالربامج و  ،الغزو وتقدير اخلسائر بعد احلرب العاملية الثانية
 عدة ميادين اهلندسة والبناء.ومت استخدامها يف  إطالق الصواريخ والرحالت الفضائية،

 ، كان التحول من االعتماد على إدارة التأمني إىل فكر إدارةوعلى مستوى النظرية املالية والتأمني يف القطاع املايلو     
املخاطر املعتمد على علم اإلدارة يف حتليل التكلفة والعائد والقيمة املتوقعة، واملنهج العلمي الختاذ القرار يف ظل ظروف 

، ومن بني أوىل 1956عام  "هارفارد بيسنز ريفيو"صطلح إدارة املخاطر يف جملة ملعدم التأكد. حيث كان أول ظهور 
إبدارة خماطرها وممارسة هذا النشاط هي البنوك اليت ركزت على إدارة األصول واخلصوم املؤسسات املالية اليت قامت 

 .(1)تفاديها وتبني أن هناك طرقا أجنع للتعامل مع املخاطرة مبنع حدوث اخلسائر، واحلد من نتائجها عند استحالة
ت التأمني وصناديق االستثمار حىت وتوسع استخدام تقنيات إدارة املخاطر يف خمتلف املؤسسات املالية األخرى كشركا

  .(2) األخرىأصبحت هلا تقنيات وطرق إلدارة خماطرها متيزها عن ابقي املؤسسات املالية 
تصادية أما يف القطاع الصناعي فاألمر ليس جبديد إذ يعود فكر إدارة املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسات االق    

نظرا جلملة املخاطر اليت تتعرض هلا هذه املؤسسات منذ نشأهتا ويف  يالصناعية إىل بداايت تطور النشاط الصناع

                                       
 .46:ص ،2003 ،اجلامعية؛ اإلسكندرية الدار ،إدارة املخاطر: أفراد، إدارات، شركات، بنوك ،دطارق عبد العال محا -(1)

(2)- Laurent Pierandrei, Risk Management : Gestion des risques en Enterprise, banque et assurance, Edition 

Dunod, 2015, pp : 36-37. 
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بعد ذلك خصوصا  حيث مت االستناد إلدارة خماطر املشاريع ،االجتماعينشاطها التقين أو املايل وحىت خمتلف جوانب 
     الضخمة منها.

ويف الوقت احلايل يتم اعتماد الربامج االلكرتونية احلديثة ونظم املعلومات املتطورة يف مجيع املؤسسات والقطاعات     
االجتاه العام إلدارة خاصة احليوية منها لرصد أي حدث أو ظاهرة ميكن أن تشكل خماطرة ابلنسبة للمؤسسات، ألن 

 ومركز ثقل يف استقرارها مستقبال. ،تيجية للمؤسساتاملخاطر هو اعتبارها كجزء من اإلدارة اإلسرتا
 الفرع الثاين: تعريف إدارة املخاطر

 هناك عدة تعاريف، ومنها:  
( على أهنا:" عملية )إجراء( محاية سالمة الشخص أو منظمة للممتلكات والدخل، ومبعىن Gallatiيعرفها ): أوال

ي للتعامل مع املخاطر، كما أهنا مبنية على فلسفة واضحة آخر هي وظيفة إدارية لألعمال اليت تستخدم منهج علم
 ؛(1)وتتبع خطوات متسلسلة وحمددة جيدا" املعامل

نشاط يتضمن حتديد جمموع املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسة، ووضع كل " على أهنا: (cristaux) يعرفها :اثنيا 
حتدد إدارة املخاطر كيفية محاية )وقاية( ، املفرتضة لتحققهاضيح األسباب الوسائل املوجهة إللغائها أو ختفيضها وتو 

 ؛(2)"املؤسسة وأبقل تكلفة ضد جممل املخاطر اليت هتددها، وعند حتققها حتدد أهدافها املسطرة من أجل استمرارها
املخاطر املتعلقة أبي استجابة ومتابعة و حتليل و إجراء منتظم للتخطيط من أجل حتديد كإدارة املخاطر  تعد  :ااثلث  

مشروع، وتتضمن اإلجراءات واألدوات والتقنيات اليت ستساعد مدير املشروع على تعظيم إمكانية وأسباب حتقيق نتائج 
مبكرا يف  ية املخاطر أكثر فعالية عندما تؤدتكون إدار . و اجيابية وختفيض إمكانية وأسباب حتقيق نتائج غري مالئمة

إدارة املخاطر جتنب املخاطر فقط ال تعين و  ،وهي مسؤولية مستمرة عرب تنفيذ املشروع أو املؤسسة حياة املشروع
 .(3) حمميةن أصول املسامهني وعوائدهم فنشاطاهتا ينبغي أن تضمن أ

 الشركات ملخططيف املؤسسات أو  ن والصحة والسالمةة املخاطر هو تنفيذ معايري األمواملفهوم احلقيقي يف إدار    
وهي أيضا عملية مستمرة ومتواصلة أين حتليل املخاطر اليت تواجهها يكون بصفة  ،أو يف خسارة مواردها الطوارئ

منتظمة وميكن حتليل ومتابعة املخاطر يف جمال مسؤوليات مدراء املصاحل والفروع ابستخدام أدوات وطرق مناسبة على 
 .(4)مستوى الشركة بكاملها

                                       
(1)-Reto R.Gallati, Op.cit, p : 11. 

(2)- Christian Sainrapt, Dictionnaire Général De L’assurance, Arcature, paris, 1996, p : 678. 

(3)-Collective, Project Risk Management Handbook, Office of Project Management Process Improvement, First 

Edition; June 26, 2003, p: 12. 

(4)-Pirkko Ostring, Profit-Focused Supplier Management: How to Identify Risks and Recognize Opportunities, 

AMACOM, New York, 2003, p: 22. 
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واضحا يف إدارة املخاطر السيما يف جمال حتديد ب أن تضع سياسة إدارة املخاطر داخل املؤسسة منهجا جي    
وجمموعة مستشارين  ووحدات العمل واملراجع الداخلي ومدير املخاطر دارةاملسؤوليات وحتديد أدوار كل من جملس اإل

 يف كافة جماالت وأنشطة املؤسسة من داخلها وخارجها.
 بشركات البرتول والغاز وأهداف إدارة املخاطر خصائص الفرع الثالث: 

غراض أليكمن التحدي األكرب لشركات البرتول والغاز يف تعزيز تكنولوجيا املعلومات من أجل مراقبة املخاطر و      
ة وابلنظر ملستوايت التعقيد العالية للمشاريع الرأمسالية يف صناع ،بقدر اإلمكاناالبالغ وتطوير جماالت أقل خماطرة 

ل العالية يف هذا القطاع غري كافية لتجنب نسبة الفشدارة أصبحت مناذج املخاطرة ومبادئ اإل البرتول والغاز
 وأصبحت حباجة إلدارة خماطر أكثر فعالية.

 أوال: خصائصها    
املمتلكات وهي  يف أربع جمموعات رئيسية للشركة حسب املكوانت العامةتلخيص مبادئ إدارة املخاطر ميكن   -1

واحلماية  إجراءات التأمنيو  ،املوارد البشرية والعوامل البشرية واليت تضم ،التجهيزاتو املنتجات و  العقارات واليت تضم املادية
 .(1)التخطيط والتنظيمو السياسة واإلسرتاتيجية  واليت تضم القضااي اإلدارية، و النشاطات والعملياتو  للموظفني

( بتحديد املبادئ التالية إلدارة املخاطر، ISOقامت املنظمة الدولية للمعايرة )ووفقا للمعايري املتبعة إلدارة املخاطر،        
 :(2)حيث ينبغي على إدارة املخاطر أن

                     ؛ختلق القيمة  -أ
 ؛تكون مصممة خصيصا إلدارة املخاطر -ب
 ؛ال يتجزأ من العمليات التنظيمية تكون جزءً  -ج
 ؛أتخذ يف احلسبان العوامل البشرية -د
                ؛من عملية صنع القرار تكون جزءً  -ه
 ؛تكون شفافة وشاملة -و
 ؛تعاجل عدم التأكد -ز

 ؛مستمرة وتستجيب للتغيريو تكون ديناميكية  -ح
 ؛تتم بشكل منهجي ومنظم -ط
 ؛والتطويرتكون قادرة على التحسني املستمر  -ي
 تكون مبينة على أسس مثلى ابلنظر إىل املعلومات املتاحة.  -ك

 :إلدارة املخاطر ةاملبادئ العشر يوضح الشكل املوايل و  
                                       
(1)-Jacqueline Jeynes, Risk Management: 10 Principles, Butterworth-Heinemann, London ,2002, pp: 9-10. 

(2)- INTERNATIONAL STANDARD, ISO 31000, Risk Management-Principles and Guidelines, First edition 

15/11/2009, Switzerland, pp: 7-8. 
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 إلدارة املخاطر ة: املبادئ العشر (1-6)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Jacqueline Jeynes; Risk Management: 10 Principles; First Edition; Butterworth-Heinemann; GB; 2002; p : 9 

 :(1)املخاطر بـتتميز إدارة صل مرتبطة ومتكاملة فيما بينها، و األها ألهنا يف الفصل بينكل هذه العناصر ال ميكن  -2
درجة التعرض و  ،كز يف نشاطها الرئيسيرت تهي ابلدرجة األوىل  ةمؤسسأي معظم املخاطر اليت تتعرض هلا  -أ

فنجد أن مؤسستان تنشطان يف نفس  ،للمخاطر تكون حسب احلجم واألنظمة اإلدارية املتبعة واحمليط اخلارجي
 -أو التصفية– خماطر اإلفالس القطاع إال أهنما تتعرضان إىل خماطر متنوعة نوعا ما وبدرجات متفاوتة، وتعد

 ؛أكرب خماطر تتعرض هلا أي مؤسسة
 ؛ختصص كل مؤسسة من هذه املؤسسات ختتلف وتتنوع هذه املخاطر حسب جمال -ب
مراقبة املخاطر وتقييمها على إعطاء رؤية ممتازة ملا هي عليه، وكذلك ابلنسبة تعترب كنظام يساعد من خالل  -ج

 ؛للسوق وللمحيط، وابلتايل إعطاؤها مركزا تنافسيا جيدا بني منافسيها
القدرة التنبؤية اليت تتميز هبا إدارة املخاطر خاصة يف جمال حتديد اخلسائر، اليت جتعل املؤسسات يف حبث دائم  -د

 ؛سائر وآاثرها إىل أدىن حد ممكنمثل، للتخلص أو التخفيض من اخلعلى البديل األ
إجياد احللول فيما خيص كيفية مواجهة املخاطر والتعامل معها أو حتويلها، ابستخدام األساليب املتاحة أو  -ه

 ؛ت جديدة مثل: املشتقات املاليةخبلق أدوا

                                       
(1)-Joël Bessis, Gestion des Risques et Gestion Actif et Passif des Banques, Dalloz, 1995, p : 48. 

   - Bernard Barthélémy, Gestion des Risques : Méthode d’Optimisation Globale, éd d’organisation, Paris, 2002, pp : 1-2. 
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نعكس ابلضرورة على حقوقها والتزاماهتا املخاطر اليت تواجهها هذه املؤسسات يف خمتلف جماالت نشاطها ت -و
سلبا أو إجيااب، وابلتايل وجود ارتباط قوي بني إدارة املخاطر بباقي الوظائف واألنظمة األخرى املوجودة داخل 

 . (1) اخلإدارة أصول وخصوم املؤسسة...و  املؤسسات مثل مراقبة التسيري
 اثنيا: أهدافها

 :(2) يليتتمثل فيما    
اإلفالس وتكاليفه املباشرة وغري املباشرة اليت تكون يف معظمها   أكرب خماطرة قد تواجه أي الشركة وهيتفادي  -1

كبرية ومعلومة، فالنظرة إىل اإلفالس مستقبال كإمكانية غري عادية ابلنسبة للشركة تؤدي إلعادة اهليكلة أو اإلغالق، 
 ؛زفيض إمكانية العجفإن إدارة املخاطر متكن من ترفع من قيمة الشركة عرب خت

إدارة املخاطر ميكن أن تساعد يف ختفيض تقلب العوائد، ألن ختفيض التقلب يف الدخل املستقبلي اخلاضع   -2
 ؛ةشركلية، وابلتايل رفع قيمة الللضريبة سيخفض القيمة احلالية الصافية للدفعات الضريبية املستقب

الرتفاع لنسبة الديون إىل  خدمة الديون، وهذا كله مساو  املصدر الرئيسي لعجز الشركة هو عدم القدرة على  -3
حقوق امللكية، وهذا ما يزيد من خماطر الشركة، وابلتايل فإن إدارة املخاطر تسمح للشركة يف ختفيض تكاليف متويل 

 ؛الديونرصة لتوسيع التمويل عرب ويف املقابل فإن إدارة املخاطر ميكن أن تسمح للشركة إبعطائها ف ،الديون
االستثمار الضمين يف رأس املال البشري احملدد يف الشركة، فالشركة األكثر خماطرة هي اليت يكون تعويض   -4

فإدارة املخاطر احلقيقية ميكن أن تساعد على  ،تطلب بقاؤهم أو ارتباطهم ابلشركةاملوظفني احلاليني أو املرتقبني فيها ي
 ؛ئيسينيحتفاظ أو توظيف موظفني ر ختفيض تكاليف اال

 ؛ةشركتساعد اجلهات الراعية والفريق اإلداري للمشروع ببناء قرارات علمية ابلنظر إىل املتغريات املتحكمة ابل -5
اليف ـــــــاآلاثر السلبية على أهداف وتك ل ختفيضـــــــــــــــــتشجع الفريق اإلداري على األخذ ابملقاييس املناسبة من أج -6

ة بوضوح ـــــــــــــــواالتصال مع فريق املشروع وأصحاب املصلح اتــــــــــــــــــــــــرة املؤسسات يف ظل األزمإداو  ج املؤسسةـــــــوبرام
 .(3)فيما يتعلق ابملخاطر واالحتفاظ بسجل واضح ودقيق للمخاطر خالل دورة املشروع

 بشركات البرتول والغاز إدارة املخاطرمراحل ومعايري  فرع الرابع:ال
 ترتكز عملية إدارة املخاطر بشكل عام على أربع مراحل رئيسية، ابإلضافة إىل وجود عدة معايري ميكن االستناد عليها.    

 مراحل إدارة املخاطر أوال:
ميكن القول أبن هناك أربع مراحل رئيسية إلدارة املخاطر اليت تتعرض هلا شركات األعمال، وهي تعريف وحتديد    
املخاطر وفحصها وقياسها لتحديد ما ميكن حتمله منها إبجياد أدوات مناسبة للتعامل معها ومراقبة عمل هذه هذه 

  األدوات، قصد ضمان السري احلسن للمؤسسة مبستوى مناسب من املخاطر الذي يتم قبوله من طرف املؤسسة.

                                       
(1)- Peter F. Christofferson, Elements of Financial Risk Management, Academic Press, USA, 2003, pp: 2-3. 

(2)- Idem. 

 .3، الوطنية القطرية إلدارة املشاريع، ص:إرشادات إعداد خطة إدارة املخاطر -(3) 
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القوائم والواثئق املالية اليت تعترب من  يتم التعرف على املخاطر وحتديدها ابستخدام مرحلة التعريف ابملخاطر: -1
أهم مصادر املعلومات واملؤشرات عن طبيعة وأنواع املخاطر اليت تتعرض هلا أي مؤسسة، حيث تساهم يف تبيني أهم 

يف إبراز نوع املخاطر املتعرض  ةساعد، كالتغريات غري املناسبة يف املبيعات والتكاليف املتغريات املؤثرة على نشاطهاامل
 . (1)أو اخنفاض يف جودة املنتوج أو يف كفاءة األداء قد تنجم عن منافسة يف األسعار واليتا يف هذا اجملال هل

مي خكن استخدام النسب املالية وحتليل القوائم املالية من توضيح مدى تعرض املؤسسة إىل  ،ابإلضافة إىل ذلك       
خماطر معينة كمخاطر نسب الفائدة، حيث يتم استخدام معدل تغطية الفوائد من الربح اإلمجايل. لذا فمن بني أهم 

 للقوائم املالية األخرى...اخل.     قائمة التدفقات النقدية والتقارير واملالحق و القوائم املالية قائمة الدخل 
وأدوات  خالل ما سبق تربز أمهية هذه املرحلة ابلتعرف وحتديد نوع وحجم خماطر أي مؤسسة قصد تعيني طرقمن        

        .()اليت قد تنجم عن خمتلف أنشطة املؤسسة وتصنيفها وفقا ألمهيتها التعامل مع هذه املخاطر )أنواع االستجابة للمخاطر(
العزل والتحديد اجليد ألي خماطرة من أجل فهمها ومتييزها من بني املخاطر األخرى يسمح ألي  ،مبعىن آخر      

، حيث يتطلب حتديد املخاطر معرفة ابملؤسسة وعمالئها ومناخها مؤسسة بوضع أول خطوة إلدارة هذه املخاطرة
 ؛(2)ابإلضافة لألهداف االسرتاتيجية والتشغيلية الفرص(،)سجل التهديدات و  القانوين واالجتماعي والسياسي والثقايف

وحتديد أنواعها، أتيت مرحلة معاجلتها اليت يتم فيها كشف بعد التعرف على املخاطر  مرحلة التحليل: -2
خيارات املعاجلة وانتقاء ووضع أحسن التدابري عن طريق اختيار أساليب وأدوات التعامل مع هذه املخاطر سواء 
ابلتغطية املالية )متويل املخاطر عرب حجز احتياطي ملواجهة املخاطر حسب إمكانيات الشركة أو حتويل خماطر 

 ،خلاالتمويل عن طريق خلق نظام للتأمني( أو بنشاطات اإلدارة ابالنسجام وعدم التعارض مع السياسة احملددة...
سب نوعية املخاطر املراد معاجلتها، مبعىن أن كل ومن مث فإن استخدام أدوات أو تقنيات إدارة املخاطر يكون ح

 .(3)اسبة وقدرة الشركة على استعماهلاوفقا لألداة املن هخماطرة تتعرض هلا الشركات تعاجل على حد
 حتققيف جمموعات إىل طرق كيفية واليت تعتمد على احتمال ميكن تصنيفها  تصنيفات طرق حتليل املخاطر: -أ

جراء ترتيب هلا حسب درجة إواآلاثر املرتتبة عليها وعلى أتثري ودرجة اتساع أثر املخاطر احملتملة، حيث يتم  املخاطر
عن طريق وفقا الحتمالية ونتائج حمتملة حلدث  متوسطة ومنخفضةإىل  ة من مرتفعةشركأتثريها على أهداف ال

 ، كما يوضحه الشكل املوايل:مصفوفة املخاطر
 
 
 

                                       
 .683، ص:2002السعودية،خ، دار املري ،ترمجة: رفاعي حممد رفاعي وحممد سيد أمحد عبد املتعال -اإلدارة املعاصرة ،دافيد راتشمان وآخرون -(1)
()-  مراجعة املخاطرو التحديد القائم على التصنيفو التحديد القائم على السيناريوو التحديد القائم على األهدافهناك العديد من الطرق املعتمدة للتعرف على املخاطر، ومنها 

 ...اخل.ورش عمل فحص املخاطروالعصف الذهين والشائعة 
 .78 :؛ ص2003 ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،اجلزء الثاين ،واملشتقات قالفكر احلديث يف إدارة املخاطر: اهلندسة املالية ابستخدام التوري ،إبراهيم هنديمنري  -(2)

(3)-  Franck Moreau, Op.cit, pp : 138-139.   
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Source : Les Dossiers Techniques d’information Optimind, Risques Opérationnels : Quelles Réponses Face 

à un Risqué Difficile à Appréhender ? Société Optimind, Paris, Avril 2011, p : 07.    

يتم بواسطتها تقدمي وصف كمي حمسوب للمخاطر على أساس احتمال احلدوث واآلاثر الناجتة فكمية الطرق أما ال     
إضافة إىل الطرق السابقة، توجد هناك أيضا الطرق االستقرائية أو احلثية  .()استخدام عامل املخاطرة املرجحم عنها، حيث يت

وىل من أسباب وضعية خماطرة من أجل حتديد النتائج وتسمى هذه الطرق أيضا ابلطرق ، تبدأ الطرق األاالستنتاجيةوالطرق 
 حداث على مستوى النظام.األحداث على املستوى االبتدائي يتم استقراء نتائج األألنه من أسباب  (bottom-upالصاعدة )

تسمى هذه الطرق و فتبدأ انطالقا من نتائج وضعية خماطرة ما من أجل حتديد أسباهبا،  االستنتاجيةأما الطرق و      
مستوى النظام يتم استنتاج أسباب ألنه وانطالقا من نتائج أحداث حمددة على  (top-downأيضا ابلطرق النازلة )

 حداث احملققة على املستوى االبتدائي.األ
ور خرية ابألخذ بعني االعتبار تطاألهذه يوجد هناك أيضا، الطرق الساكنة والطرق الديناميكية، حيث تسمح     

 ترتيب مكوانت النظام مع الزمن؛
خاطر واليت تندرج ضمن اجملموعات طرق حتليل املأنواع من هناك عدة  أنواع طرق حتليل املخاطر: -ب

السابقة، ومن أمهها طرق حتديد وتقييم املخاطر وطرق إنشاء سيناريوهات احلوادث وطرق حتليل األنظمة وحتليل 
 ؛تعثرات )الفشل( السبب املشرتك، هذا ابإلضافة إىل طرق خاصة

ألي نظام يف جمموعة من املخاطر تتمثل منهجية حتليل  لشركات البرتول والغاز: منهجية حتليل املخاطر -ج 
 :(1)وهيأساسية  وتتم عملية التحليل الكمي ملخاطر شركات البرتول والغاز ابملرور على مخس مراحل ،اخلطوات

 حتديد املخاطر؛ -

                                       
 ()-   درجة االحتمالية ×معامل املخاطرة = درجة التأثري 

(1)- Alain Desroches et Autres, Op.cit, p : 69. 
 

 ةبسيط

 1 أولوية 

 

 
1×3 =3  

  الرقابةمنطقة 

  

  

 2 أولوية 

 3×1=3 

 
 

 

 3 أولوية

 



 الفصل األول.........................................................................إدارة املخاطر في شركات البترول والغاز

 

 
 

48 

 

 تقييم احلوادث املبدئية؛ -
 التحليل االحتمايل واحلتمي لسيناريوهات احلادث؛ -
 ؛واإلنقاذوظائف االخالء حتليل أتثريات الظواهر املادية على  -
 ت السابقة )اآلاثر على االفراد واملمتلكات(ملخص احلسااب -

 من خالل الشكل املوايل: املراحل السابقة يحن توضميك 
 حتليل املخاطر يف شركات البرتول والغاز سريورة :(1-8)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Brett R.Schroeder, Jan A. Jackson, Why Traditional Risk Management Fails in the Oil and Gas Sector: 

Empirical Front-Line Evidence and Effective Solutions, Asset Performance Networks, 2007, p: 3. 

 

 براز أهم خصائص كل طريقة منها: إيوضح اجلدول املوايل أهم أنواع طرق حتليل املخاطر مع             

 حتديد

 تعريف املخاطرة

 تقييم املخاطرة

 املخاطرة احلالية

 املخاطرة الكامنة

 استبعاد املخاطر البسيطة 

 استعراض دوري
 تدخل غري فوري

 املخاطرة املقبولة

 املخاطرة احلالية خمططات العمل

 احلصول على املوافقة

 املتابعة واملراقبة تنفيذ خمططات العمل املخاطرة املقبولة

 خمططات الطوارئ
 
 

 ظهور املخاطرة املتابعة واملراقبة
 

 ال

 نعم
 ال

 نعم
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 رطرق حتليل املخاطأنواع أهم : (1-5)اجلدول رقم 
 /AGR ) أشكال الطرق اخلاصة حتليل تعثرات السبب املشرتك طرق حتليل األنظمة طرق اعداد سيناريوهات احلوادث طرق حتديد وتقييم املخاطر الطريقة

AMDEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوصفا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ARP)للمخاطر  )األويل( التحليل التمهيدي

 

 االساسي هدفه( AGR) التحليل االمجايل للمخاطر
 حتديد سيناريوهات احلوادث بوجود املخاطر

 

 (Hazard Identification) HAZIDهدفه حتديد 

 .املخاطر تبعا لظهور حدث أويل
 
ة للمخاطر هيكلَ يستخدم قوائم مُ ( HAZOP نظري) 

حتديد املخاطر تبعا ، هدفه احملتملة مبساعدة جداول
 الحنراف معلمات اجراء ما.

 
(Hazard and Operability) HAZOP ( حتليل

حيدد املشاكل التشغيلية  ،(التشغيلاملخاطرة وقابلية 
املتعلقة أبمناط الفشل املباشرة وغري املباشرة والنتائج 

 املتعلقة ابإلصاابت والوفيات.

العملية، يف حني  ما حيدث داخل (HAZOP)يفحص 
 .ما حيدث خارج العملية (HAZID) يفحص

يتم حتديد املخاطر يف عمليات صناعة البرتول والغاز 
)كالتكرير ومتييع الغاز الطبيعي...اخل( ابستخدام طريقة 

(HAZOP) 

شجرة األحداث: اهلدف منها، هو 
الوصف بطريقة خطية سيناريو 
احلادث الناتج عن سلسلة حوادث 

حمدد  تبعا لظهور حادث أويل
 مسبقا.
 ااألسباب/النتائج: اهلدف منه خريطة

توضيح االرتباطات املنطقية بني 
ظهور أسباب احلادث وظهور 
النتائج، مع العلم أنه مت حتديد 

، إضافة إىل احلادث احلرج مسبقا
وصف سيناريوهات احلوادث 

 من أحداث أولية.انطالقا 

من أجل تنفيذ  طريقة :خريطة املوثوقية
حساابت املوثوقية والتوافر، متثل خريطة 

 ح املهام.املوثوقية خريطة جنا 
هدفها االساسي تقييم سلوك نظام 

 ملكوانت مستقلة.
عملية تشكيل اخلريطة بسيطة، حيث   

يتم متثيل العناصر مبا فيها التعثر والذي 
سلسلة،  شكل ة يف همَ يسبب فشل املُ 

كما أن سبب هذا الفشل ال يتحقق إال 
إذا اقرتن التعثر مع عناصر أخرى حمددة 

 ابملوازاة.
هناك امكانية لنمذجة خريطة املوثوقية   

من أجل تقييم توافر انظمة معقدة يف 
مع  التطبيقات املعلوماتيةالعديد من 

 استخدام حماكاة مونيت كارلو.
: هتدف لتمثيل الفشلاخلطأ أو  شجرة

اسباب ظهور حدث فريد يف شكل شجرة 
يسمى حدث خميف، متثل االشجار 

 منطقية.التمثيل البياين ملعادلة 
 

: تعترب كتمثيل التمثيل البياين ملاركوف

 أو التعثر الفشليقصد به 
انجتة املتزامن لعدة مكوانت 

 .من نفس السبب
السبب  تعثراتولذلك فإن  

شكل جمموعة فرعية ت املشرتك
 أو التعثر من حاالت الفشل

 التابعة
ال تظهر هذه التعثرات يف  

نفس اللحظة ولكن داخل 
جمال زمين، وهي تنقسم إىل 

 فئتني:
 تعثر أنظمة الدعم

التعثر الداخلي للسبب  
 املشرتك

الطريقة االكثر استخداما 
لتجنب هذه التعثرات تتم 
مبساعدة قوائم املراقبة، 
والطريقة االكثر استخداما هي 

  معامل

حتليالت 
: املنطقة

هدفها حتديد 
التفاعالت 

 اجلغرافية
 

التحليالت 
: هدفها املؤقتة

حتديد 
التفاعالت 

 املؤقتة
 

حتليل الشروط 
: املخيفة

هدفها حتديد 
اسباب 

التشغيل غري 
الطبيعي خارج 

 االعطاب 
 

 طرق اجلذب

AMDEC  : 

حتليل طرق فشل 
املكوانت وآاثرها على 

لكل طريقة د د  النظام، حتُ 
فشل لكل مكون أسباهبا 
وآاثرها على املستوى 
احمللي وعلى مستوى 

 النظام
يتم وضع احتمال التكرار 
لكل طريقة فشل وابلتايل 

ابستخدام مصفوفة  الشدة
 الشدة

 
AGR :  هي طريقة مهيكلة

تغطي حتديد وتقييم وإدارة 
 املخاطر
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حيث تتضمن حتديد امكانية وجود احنرافات مقارنة   
بقيمها االمسية، وتوجد هناك العديد من املعلمات أو 
املؤشرات املادية واليت تتحكم ابلعملية، يتم دراسة 
احنرافات كل معلمة مهمة الواحدة تلو االخرى من اجل 
استخراج أسباهبا ونتائجها ووسائل الكشف ووسائل 

 عندما يتم تسجيل احنراف خطري.احلماية املوجودة 
من طريقة كيفية لطريقة كمية من خالل االخذ بعني تطور 

االعتبار تكرار وقوع السبب وخطورة النتائج وابلتايل شدة 
 املخاطرة )ادخال مصفوفة شدة املخاطر 

(Matrice de criticité) 

بياين لنظام معادالت تفاضلية خطية من 
الدرجة األوىل، يتعامل مع احتماالت 

واملستقبل مستندا  حدوث حدث معني
إىل حتليل بعض االحتماالت، أي حتليل 
ظاهرة يف الفرتة احلالية للتنبؤ بسلوكها يف 

 ضي.املستقبل دون احلاجة ملعرفة املا
لذا يطلق على حتليل ماركوف عملية دون 

 ذاكرة املاضي.
(Processus sans mémoire du 

passé) 

 
 1962طورت سنة  :)Petri(شبكات 

 من قبل الرايضي االملاين كارل آدم بيرتي
من أجل وصف العالقة املوجودة بني 

القيود واحلوادث ولنمذجة حمتوى االنظمة 
 الديناميكية للحوادث املتقطعة

: هي متثيل بياين للقانون البيزية الشبكات 
املشرتك حول جمموعة املتغريات 
العشوائية، وهي جد مهمة ألهنا جتمع ما 
بني التمثيل البياين والدقة الرايضية لنظرية 

االت، تستخدم هذه الشبكات االحتم
 .بشكل كبري يف الذكاء االصطناعي

 
اخلرائط الكلية 
للمخاطر من 
 قبل املدققني

 
ختصيصات 
السالمة 
 التشغيلية

Source : Alain Desroches et Autres, La Gestion des Risques : Principes et Pratiques, 3ème édition, Lavoisier, Paris, 2015, p : 41-61.
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والعروض املتبقية مقارنة حبدود  يف هذه املرحلة يتم إعداد التقارير ومراقبة النشاطات مرحلة التقييم والتخطيط: -3
ويف وظيفة تقييم  املخاطر، ومراقبة التطبيق احلسن لسياسة املخاطر بتقييم احلدود والتغري الضامر يف املخاطر أّوال

 املتبعة. واالسرتاتيجية النشاط
درهتا على التنبؤ ال جيب على املؤسسة أن تركز على نشاط واحد فقط يف املراقبة الداخلية، بل على ك ل  من ق    

ابملخاطر وعلى حتويلها يف االجتاه املرجو بواسطة األطراف أو األساليب املناسبة، كالتقليل من عدم التأكد ابستخدام 
 التقنيات التسويقية وأنظمة املعلومات املتقدمة أو جتنب املخاطر أو منع اخلسارة وتقليلها.    

االعتقاد أبن اخلسارة املالية املتوقعة كبرية وتكرار حدوثها عال  قني يؤداين إىل قدير الدقيبؤ والتميكن القول أبن التن    
وإما االعتقاد أبن اخلسارة املالية م تخحخملة وابلتايل ميكن حتملها والتعامل نب املخاطرة، ومرتفع مما يؤدي بدوره إىل جت

 معها إما بتحمل املخاطر أو حتويلها.
، (1) وفقا ألربعة عوامل وهي االحتمال واألثر واإلطار الزمين وحالة أنشطة االستجابة للمخاطريتم تقييم املخاطر     

ققها كل من هذه العوامل سيتم ختصيص درجة لكل خماطرة، حيث كلما ارتفعت هذه الدرجة  حتعلى الدرجة اليت وبناًء 
  واألثر فقط أما يف املشاريع األكثر تعقيدا يف املشاريع األكثر بساطة يتم استخدام االحتمال .كلما زادت املخاطرة

   .(2) كارلومية أكثر تقدما كمحاكاة مونيت  رقا كخ فيتم استخدام أحد برامج املخاطر اليت توفر ط   كمشاريع البرتول والغاز
 ، ومن بينها:خاطر املستخدمة يف تقييمهاطرق حتليل امل يوجد هناك العديد من    

مجيع أمناط الفشل ابلرغم من صعوبة حتليل مجيع العالقات  إلجياديستخدم  :الفشلحتليل منط وأتثري  -أ
ثري وفعالية اسرتاتيجيات سباب اجلذرية للفشل وتقدير الشدة أو التأاملشرتكة للفشل، كما يوفر مدخال لتحليل األ

مات ويوصى هبا كجزء من نظام الوقاية؛ كما أصبح هذا التحليل أداة حمورية يف تطوير املنتجات يف الكثري من املنظ
 ؛(3) والغازإدارة اجلودة خاصة لشركات البرتول 

سلسلة استخدام متثيل ختطيطي وليس جدويل، حيث يتم وضع عرب : طريقة خمتلفة عن سابقتها شجرة اخلطأ  -ب
عن طريق استخدام رموز أو أشكال معينة يف التخطيط لتمثيل األحداث  سببية لكيفية ظهور احلدث غري املرغوب به

 .حيث ميكن حتليل حدوث املخاطر ابألحداث املسببة للحادث كاالنفجارات واإلصاابت ...اخل ،(4) املختلفة
خالل للبرتول والغاز من عن طريق األانبيب النقل  نشاطعطاء مثال توضيحي حول شجرة اخلطأ يف إميكن و        

 الشكل املوايل:

                                       
 .274(، ص: 1أنظر امللحق رقم )-(1)
 .3، ص:مرجع سابق، إرشادات اعداد خطة إدارة املخاطر -(2)

 (3)- Eduard Arkadievich and others, The FMEA- Risk Analysis of Oil and Gas process facilities with Hazard 

Assessment Based on Fuzzy Logic, Canadian Center of Science and Education, Vol 9, N0 5, 2015, p: 28. 

 .275(، ص: 2أنظر امللحق رقم )-(4)
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 لنقل عرب االانبيب للبرتول والغازيف نشاط اشجرة اخلطأ لشكل مبسط  :(1-9)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Abdel-Alim Hashem, Oil and gas pipeline design, maintenance and repair, part 13: pipeline risk 

assessment, Cairo University, Faculty of Engineering, 2015, p: 15. 

 

يتم حتديد وتقييم املخاطر يف صناعة البرتول والغاز ابستخدام طريقة  حتليل املخاطرة وقابلية التشغيل: -ج
(HAZOP) حتديد ما إذا كانت هناك احنرافات للمعلمات أو املؤشرات املادية واليت تسري العملية مقارنة  ةضمناملت

خرى من أجل استخراج أسباهبا ونتائجها ووسائل الكشف ووسائل احلماية مسية، حيث متر الواحدة تلو األبقيمها اإل
جراءات املتبعة عند تصميم راجعة اإلتستخدم هذه الطريقة بشكل كبري ملو املوجودة مبجرد تسجيل احنراف خطري، 

 (HAZOP)يوضح الشكل املوايل سريورة طريقة و  مصنع أو يف أثناء تشغيله، كما تستخدم لتحسني احلالة التشغيلية.
 والغاز:ابلنسبة لشركات البرتول 

 خسارة األصل

 استمرار االنفجار انتشار احلريق

 أو

 مطافئ منتهية
 الصالحية

 مواد
 خطرة

 مطافئ منتهية انفجار حريق
 الصالحية

 مواد
 خطرة

 تسرب
 الغاز

 قارورة غاز مصدر حرارة

انتشار 
 حريق

 تدفق حراري حريق

 تسرب الغاز تدفق حراري

مكون 
 ُمعَطل

 صدمة اهرتاء آتكل

 و و

 و و

 أو أو
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 لشركات البرتول والغاز (HAZOP) : مراحل طريقة(1-10)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

 

 

Source : Alain Desroches et Autres, La Gestion des Risques : Principes et Pratiques, 3ème édition, Lavoisier, Paris, 

2015, p : 48. 

، تضم الطرق األكثر استخداما يف شركات البرتول والغاز كل املخاطرة وقابلية التشغيلحتليل طريقة ابإلضافة إىل           
، حيث تستخدم هذه الطرق يف تصميم (FMECA)و (FMEA)و (TRA)و (QRA)و (HAZID)من طريقة 

ود لقدرة هذه جرائية، أما الثاين فيعوتعديالت مشاريع صناعة البرتول والغاز وهذا لسببني، يتعلق األول ابملتطلبات اإل
 ـ: العوامل املرتبطة ابجملازفةل املوايل شكيوضح الو  .(1) عطاء دعم للقرارات اجليدةإالطرق على 

 : العوامل املرتبطة ابجملازفة (1-11)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 

Source: Syed Zaiful Hamzah, Use BowTie Tool for Easy Hazard Identification, 14 th Asia Pacific Confederation 

of Chemical Engineering Congress, Singapore, 21-24 February 2012, p:10. 
 يف اجلدول املوايل: يف صناعة البرتول والغاز طرق حتليل خماطر احلوادث أهموميكن تلخيص           

                                       
(1)- Siri Andersen, Bodil Aamnes Mostue, Risk analysis and risk management approaches applied to the 

petroleum industry and their applicability to IO concepts, Safety Science, 2011, p:4. 
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 (حتملةالطرق املُ ) يف شركات البرتول والغاز (ملخاطر احلوادث)حتليل املخاطر  : طرق(1-6)اجلدول رقم 
 مثال الوصف النوع

 املوثوقية الفنية يلحتل
التحديد الكمي للموثوقية الفنية )وضع التحليل الكمي 

 FMEA, FMECA, PDS للمخاطر(

 النتائج حتليل
حتديد آاثر حوادث احلموالت ابستخدام مناذج الظواهر 

 الفيزايئية
FTA, ETA 

 التصعيد والنتائجمناذج 

 QRA/TRA حتديد وحتليل اجملازفة القائم على معطيات كمية للمخاطر التحليل الكمي

 HTA  توالقراراتصرفات االفراد  وظيفةال لحتلي

التحديد الكمي الحتمالية األخطاء البشرية يف سريورة العمل  املوثوقية للعنصر البشري حتليل
 HRA للمخاطر()مدخالت للتحليالت الكمية 

املتعلقة ابلتحليالت  واإلداريةحتليل أثر العوامل التنظيمية  املخاطر التنظيمية حتليل
 BORA الكمية للمخاطر

 للمخاطر التحليل الكيفي
حتديد وحتليل األحداث احملتملة غري املرغوب فيها )التقييم 

 الكيفي(
SAM, I-Risk, MANAGER, 

MACHINE 

ORIM, OMT, PHA, WPAM 

 حتليل مرونة النظم االجتماعية التقنية نظاميالنموذج عتمد على اللتحليل املا
FRAM, STAMP, SWIFT, HAZOP, 

HAZID, JSA  

 حتليل اجملازفة
 CRIOP التنظيمية والتقنية والبشرية شروطلاملصادقة على االتحقق و  التحقق حتليل

Risk analysis and risk management approaches applied to the Mostue, Siri Andersen, Bodil Aamnes  :Source

.3, Safety Science, 2011, p:petroleum industry and their applicability to IO concepts 

انحية تعترب هذه املرحلة اخلتامية من أهم املراحل ونتيجة ملا سبقها من  مرحلة املراقبة )ضمان السري احلسن(: -4
ألن األمر يتعلق بسري الشركة يف املستقبل املفرتض ضمن الكشوف املتأثرة ابملراجعة  ،ونقطة بداية من انحية اثنية

الداخلية مثال. فهذا اإلجراء هو عبارة عن حلقة تستند على اخلربة الذاتية وتطورها ألن اهلدف األساسي من هذه 
وتفادي املخاطر املتعرض هلا سابقا على النحو الذي يساهم يف رفع  ءاألخطايف املرحلة هو احلرص على عدم الوقوع 
   أداء الشركة بشكل مستمر مستقبال.

يكون مدير املخاطر هو املسؤول عن تتبع املخاطر، حيث يقوم بتحديث سجل املخاطر والتأكد من حداثة البياانت      
ستجابة للمخاطر فعالة، ابإلضافة إىل ذلك يقوم مدير املخاطر وهو ما يتطلب مراقبة تغري املخاطر وما إذا كانت أنشطة اال

 .(1)مبراقبة خمتلف أنشطة املؤسسة وظهور حمركات املخاطر ومن مث توقيت البدء يف أنشطة خطة الطوارئ
من أجل تطوير حالة السالمة  كتقنية  "Bow-Tie" ميكن لشركات البرتول والغاز استخدام طريقة عقدة الفراشة    

 ."ابيرب ألفا" والرقابة، حيث مت اعتمادها بعد حادثة منصة الضخ

                                       
 .5، ص:مرجع سابقشادات اعداد خطة إدارة املخاطر، إر-(1)

وكسيدنتال للبرتول، يف البداية كانت منصة أيف حبر الشمال واليت كانت تديرها شركة  البرتول إلنتاجهي منصة ( Piper Alpha Offshore oil and gas Platform)لفا" أ"ابيرب 
. ابلكامل لفاأىل تدمري ابيرب إوالغاز  برتولدى انفجار واحرتاق الأكرب كوارث حبر الشمال حيث أحدثت  1988 سنة ويف الطبيعي،الغاز  إلنتاج مبعدات تزويدهافقط ومن مث مت  برتولال إلنتاج

 consulté lesea-north-platform-alpha-technology.com/projects/piper-www.offshore , .20/06/2018 :: راجعزيد من املعلومات ومل

http://www.offshore-technology.com/projects/piper-alpha-platform-north-sea
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 العوائق

 

 تدابري التغطية
 

 

 

تسمح تقنية عقدة الفراشة بتصور العالقة بني حادث غري مرغوب فيه وأسبابه والسيناريوهات العرضية والتدابري و     
يوضح الشكل  .(1)ق ربط اجملازفة والنتائج حبدث رئيسيوإبراز فعالية الرقابة املوجودة عن طري ،الوقائية للحد من نتائجها

 املوايل املنهجية األساسية لعقدة الفراشة:
)Bow-Tie(    املفاهيم املنهجية األساسية لطريقة عقدة الفراشة :(1-12)الشكل رقم  

    

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Syed Zaiful Hamzah, Use BowTie Tool for Easy Hazard Identification, 14 th Asia Pacific Confederation 

of Chemical Engineering Congress, Singapore, 21-24 February 2012, p: 15. 

والصاحل  2018صيغة  (ISO 31000) وفقا ملعيار يف الشكل املوايل إلدارة املخاطر املراحل األربعةميكن توضيح و     
 :لكل أنواع الصناعات

 

 

                                       
(1)-Syed Zaiful Hamzah, Use BowTie Tool for Easy Hazard Identification, 14 th Asia Pacific Confederation of 

Chemical Engineering Congress, Singapore, 21-24 February 2012, p: 17. 
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 2018( صيغة ISO 31000) وفقا ملعيار إلدارة املخاطر املراحل األربعة: (1-13)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Risk Management -Guidelines International Standard ISO 31000, Second Edition 2018-02, Switzerland, p: V. 

 

 معايري إدارة املخاطراثنيا: 
 املوايل:مت حتديد املعايري اخلاصة إبدارة املخاطر يف شكل عائالت على النحو : ISO ايريمع  -1

   (ISO31000) املعيارإبصدار  (ISO)اجملال قامت املنظمة العاملية للمعايرة  يف هذا (:ISO31000) معيار -أ
وهو عائلة من املعايري املتعلقة إبدارة املخاطر املقننة من قبل هذه املنظمة. والغرض من إلدارة املخاطر 

(ISO31000:2009)  ويسعى هذا املعيار إىل تقدمي منوذج  ،توجيهية عامة يف إدارة املخاطر دالئلهو توفري مبادئ و
لتصميم وتنفيذ وصيانة عمليات إدارة املخاطر ملختلف الشركات وهذا إلضفاء الطابع الرمسي ملمارسات إدارة 

 فرص، سياق، معايري
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معرتف هبا عامليا للعاملني يف الشركات، اليت تقوم إبجراءات إدارة املخاطر لتحل حمل عدد ال حيصى من املخاطر 
 ناعات واملوضوعات واملناطق.املعايري القائمة واملنهجيات والنماذج اليت ختتلف بني الص

 واخلطوط التوجيهية ملمارسة إدارة املخاطر املبادئ (ISO31000) حاليا على (ISO31000)تشمل أسرة شهادة        
  .املخاطر خاص ابملفردات إلدارة (ISO/IEC 73)وإلدارة املخاطر خاص بتقنيات تقييم املخاطر ( IEC 31010)و

نقل ثغرات املسؤولية إىل إدارة  الربامج ومشلبصفة أكرب على حتقيق االنسجام بني  (ISO31000)ركز معيار       
خلق معايري و  بني أهداف برامج احلوكمة مع هذا املعيار والتوفيقاإلبالغ دمج نظام إدارة آليات و  خماطر املؤسسة

       .خاطرموتقييم قياسي موحد لل
اطر هو متكني املهام اإلسرتاتيجية واإلدارية والتشغيلية للمؤسسة يف مجيع ونطاق هذا النهج إلدارة املخ      

 اإلجراءات واملشاريع والوظائف ألن تكون متماشية مع جمموعة األهداف املشرتكة إلدارة املخاطر. 
أصحاب املصلحة على  خمصص جملموعة واسعة من أصحاب املصلحة مبا يف ذلك( 31000:2009ISOومعيار )      

املدققني و  يف جمموعة إدارة املخاطر يف املؤسسة واملوظفنياملشاريع املدراء التنفيذيون ومديري و  الصعيد التنفيذي
 .()املمارسون املستقلونو  احملللون واملسؤولون عن إدارة املخاطرو  اخلارجينيالداخلني و 

 وصناعة البرتول وتصفية ابالستخراج اخلاصة الفنية الدولية القياسية لمواصفةل (ISO/TS 29001:2010) معيار -ب
 ؛والبرتوكيمياوايت الغاز   

مكمل جلهود املؤسسات حنو التطوير  عيار يف نسخته اجلديدة كجزء  هذا امليعترب  (ISO 9001:2015) معيار -ج
املستدام ويروج هلا كأداة لتعزيز األداء الكلي، حيث يركز على املنهج املبين على دراسة املخاطر إلدارة اجلودة والتأكيد 

 .كقرار اسرتاتيجي للمنظمة على أمهية اعتماد نظام إدارة جودة
للتخطيط وتنفيذ إجراءات للتعامل مع املخاطر     املواصفة الدوليةللتوافق مع متطلبات هذه  حتتاج املؤسسات    

والفرص، وهو ما يؤسس قاعدة لزايدة فاعلية نظام إدارة اجلودة وحتقيق نتائج أفضل ومنع اآلاثر السلبية، ميكن أن 
ذب العمالء أو تنشأ الفرص كنتيجة حلالة مواتية لتحقيق النتائج املرجوة مثل جمموعة من الظروف تسمح للمنظمة جب

 ؛(1) االنتاجيةخدمات جديدة أو حتسني  تطوير منتج جديد أو
املفاهيم الرئيسية لإلطار  بنشر (COSO)قامت جلنة  2004يف سنة إلدارة املخاطر:  (COSO)إطار  -2

اليت تشري إىل أن عملية إدارة املخاطر تتعامل مع املخاطر والفرص  واليت، (ERM) ؤسسةاملتكامل يف إدارة خماطر امل
                                       

()-  2018متت مراجعة هذا املعيار يف فيفري ( وابلتايل صدور النسخة اجلديدةISO 31000: 2018)  ممارسات إدارة املخاطر املستخدمة ابألمس متكيفة مع التهديدات مل تعد حيث
هو دليل أقصر وأوضح وأكثر اختصارًا يساعد املنظمات على و مت نشر أحدث إصدار منها (، حيث ISO 31000)هذه هي االعتبارات اليت أدت إىل مراجعة  ،احلالية وجيب أن تتطور

 .مراجعة مبادئ إدارة املخاطر واليت تعد املعايري الرئيسية لنجاحها اإلصدار السابق: علىالتغيريات الرئيسية  ومن بني ،ختطيطها واختاذ قرارات أفضلتطبيق مبادئ إدارة املخاطر لتحسني 
إلدارة املخاطر مع مالحظة أن اخلربات واملعارف والتحليالت اجلديدة زايدة األمهية املعطاة للطبيعة التكرارية ، حبوكمة املنظمة املخاطر بدءً تسليط الضوء على القيادة اإلدارية ودمج إدارة     

تبسيط احملتوى من خالل الرتكيز أكثر على احلفاظ على منوذج األنظمة املفتوحة ، ميكن أن تؤدي إىل مراجعة العناصر واإلجراءات والوسائل إلتقان العملية يف كل مرحلة من مراحلها
 .تعددةاملت سياقاالحتياجات و الالستيعاب ا

، وحدة ضمان اجلودة والتخطيط والقياس، جامعة البرتا، االصدار األول، 2015االصدار اخلامس  ،9001نظام إدارة اجلودة املتوافق مع املعيار األيزو برانمج التوعية، -(1) 
 .12-9 :ص، 4/10/2015
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ليشمل أربعة أهداف إبضافة هدف ( COSO ERM)تطوير مت   تؤثر على خلق القيمة أو احلفاظ عليها.
وعلى مثاين مكوانت إبضافة ثالث مكوانت وهي حتديد األهداف وحتديد األحداث االجيابية والسلبية  االسرتاتيجية

 . (1)اليت قد تؤثر على قدرة الشركة على تنفيذ االسرتاتيجية وحتقيق األهداف وتطوير االستجابة لتقييم املخاطر
االقتصادية لتحقيقها ومكوانت إدارة املخاطر فيها، واليت متثل هناك عالقة مباشرة بني األهداف اليت تسعى الوحدة     

ما هو مطلوب لتحقيق هذه األهداف وتصور العالقة يف مصفوفة ثالثية األبعاد يف شكل مكعب وتصنف األهداف 
ية مكوانت وهي إىل أربعة أهداف، االسرتاتيجية والتشغيلية وإعداد التقارير واالمتثال وهي ممثلة يف األعمدة الرأسية ومثان

ممثلة يف صفوف أفقية والبعد الثالث واملتمثل بوحدات الكيان، وهذا التصوير يوضح القدرة على الرتكيز على جممل إدارة 
 املخاطر يف املنشأة عن طريق فئة األهداف واملكوانت ووحدات الكيان أو أي جمموعة فرعية منها.

لعام ( COSO) يتألف إطار عملمت تطوير هذا النموذج بتعديل يف أبعاد املصفوفة حيث  2013أما يف سنة     
ميكن استخدام  ، حيثعناصر رئيسية للرقابة الداخلية وتعرض على أوجه منوذجها املكعب الشكل 5من  2013

 عند (غريهاقسم أو شركة اتبعة أو وحدة تشغيل أو نشاط أو ) منها للمؤسسة كاملة أو أي جزء  زو مكعب كو 
تطبيق إطار الرقابة الداخلية عليها. كما أن استخدام تعريف الرقابة الداخلية بوصفه نطاقاً للتقييم قد يتطلب حتقيق 

بوصفها أي  احملددة (التقاريراألهداف الثالثة للرقابة الداخلية أو أي دمج بينها: العمليات التشغيلية وإعداد 
قد  . وبذلك يكون إطار الرقابة الداخليةواالمتثال )املاليةخلارجية أو املالية أو غري الداخلية أو ا جمموعة من التقارير

 :كما يلي  2013 (COSO) مت تعريف املكوانت اخلمسة إلطار عملو  .(2)متت هيكلته وتنظيمه بوضوح ومرونة
الشكل املوايل  ه. كما يوضح"املتابعةبيئة الرقابة، والتقييم املخاطر وأنشطة الرقابة، واملعلومات واالتصال، وأنشطة "
 نطبق على مجيع الصناعات وتشمل مجيع أنواع املخاطر:يي ذالو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 (1)- le management des risques de l’entreprise – cadre de référence-techniques d’application-, Institut de 

l’audit interne, LANDWELL& Associés, Editions d’Organisation, 2005, p : 7. 

 .17 :، ص1520، مارس -الشرق األوسط- إطار الرقابة الداخلية الصادر عن كوسو، رؤى حول احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة الداخلية، املدقق الداخلي -(2) 
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  2013لسنة  (COSO) ملعيار عمل : إطار(1-14)الشكل رقم 

 
 .17 :، ص2015، مارس -الشرق األوسط-الداخلية، املدقق الداخلي إطار الرقابة الداخلية الصادر عن كوسو، رؤى حول احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة : املصدر

احملدد مبدأ للرقابة الفعالة  17امل ضمن كومن خالل املكوانت اخلمسة السابقة اليت جيب أن تعمل بشكل مت      
نقاط تركيز متثل خصائص عد دعم كلّ  من هذه املبادئ مبثابة حيث ي  . الرقابة ومتكنها عناصرل ةعمادلاو  زومن معيار كو 

حتديدًا أعمال املراقبة الالزم وضعها، تسهم  ال يصف 2013عمل لعام الللمبادئ. وعلى الرغم من أن إطار  مهمة
نظران إىل الشكل، جند أن  إذافاملؤسسات فيما يتعلق بتطوير أعمال املراقبة املالئمة واختيارها.  نقاط الرتكيز يف توجيه

 ابلنزاهة والقيم األخالقية. ومن املمكن أن يوجد عدد من الضوابط هلذا عم مبدأ حمدد يتعلقنقاط تركيز لد 4هناك 
وأمهيتها ابلنسبة لألخالقيات،  (املوظفني الربيد اإللكرتوين أو اجتماعات)املبدأ مثل القيادة ابلقدوة، واالتصاالت 

  .(1)يعززها التدريب واملصادقات السنوية ووجود قواعد نظامية للسلوك

ميكن ألي دولة اختيار أو وضع معايري إدارة املخاطر للمؤسسات املتواجدة فيها بصفة عامة  معايري دولية أخرى: -3
 مؤسسات صناعية( وفقا خلصائصه ومميزاته،أو )مؤسسات مالية  ل قطاع معني)معايري عامة( أو حتديد معايري حمددة لك

 عامة. بصفة  ة على مستوى الدولةنشطاألقصد إرساء معايري جديدة تتناسب وطبيعة 
املؤسسات املتواجدة داخل هذه خمتلف خلق أنظمة أو على األقل برامج إلدارة املخاطر اليت تواجهها يدفع هذا إىل     

لتنسيق مع كربى الشركات واهليئات االستشارية اب وميكن ألي دولة إنشاء هذا النوع من األنظمة أو الربامج .الدولة
هذه األخرية  (AMRAEو) (IRM( و) ALARM( و)AIRMIC) مثل (2) املخاطراملختصة يف جمال إدارة العاملية 

 .(*3)(SIGR)دارة املخاطرإلأكدت على أمهية أنظمة معلومات 

                                       
 .18، ص: املرجع السابق-(1)

(2)- Collective Work, A Risk Management Standard, AIRMIC, ALARM, IRM, 2002, p: 33.  
(*)AIRMIC : The Association of Insurance and Risk Managers in Industry and Commerce  

  ALARM: The National Forum for Risk Management in the Public Sector.  

  IRM: The Institute of Risk Management. 

 AMRAE : Association pour le Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise 
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 والغازاسرتاتيجيات إدارة املخاطر يف شركات البرتول  :الفرع اخلامس
التفكري الذي يسمح لنا ابلبقاء يف إطار السياسة وتكييف املؤسسة مع حميطها من أجل  تعرب االسرتاتيجية عن      

حتقيق األهداف اليت حددهتا. ويتم حتديد االسرتاتيجية بتطبيق منهجية إدارة املخاطر حسب املراحل األربعة احملددة 
املؤسسة، حيث يف كل مرحلة من املراحل، جيب أن تقيم وتعد كل املدخالت سابقا ملختلف مكوانت نشاط 

واملخرجات لتحديد العالقات بني هذه املراحل وحتديد دور كل واحد منها وكذلك الوسائل اليت تسمح بتحقيق 
الرتباط مع واهلدف من هذا كله هو وضع املعايري والربامج املثلى لتقوية املؤسسة اب ؛األهداف يف اآلجال احملددة

  أهدافها، لتلبية حاجيات زابئنها واملتعاملني معها، وحىت موظفيها.
 أوال: وضع االسرتاتيجية إلدارة املخاطر

من املفروض أن تبدأ عملية وضع االسرتاتيجية عرب التخطيط هلا ابلرتكيز على القضااي املنهجية والثقافية إلدارة    
                                          ميكن حتديد مكان استخدام أدوات إدارة املخاطر ومىت ميكن تطويرها. ةاالسرتاتيجياملخاطر، وعندما تتبلور 

االسرتاتيجية اجليدة التصميم والتنفيذ صمام أمان، ال يسمح فقط ملسؤويل املؤسسة بتوجيه طاقاهتم حنو النمو تعد     
زالة مجيع الشكوك أو الرتدد يف التعامل معها. فهي تكيف املؤسسة والرحبية فحسب، بل يتعدى ذلك للمتعاملني إب

 -اللذان قد يرجعان إىل عوامل أو أطراف خارجية-مع حميطها وتعيد تنشيطها، قصد ختفيض التعقيد وعدم التأكد 
نيات املمكنة، والتق ابستخدام احلل أو اخليار االسرتاتيـجي األمثل ملعاجلة املخاطر، من خالل اإلجـراءات والوظائـف

 .(1)املناسب الذي ح دِّدخ ة له، لتحقيق األهداف يف الوقت بتخصـيص الوسائل واملوارد لكل نشاط واملخاطر املصاحب
ملعرفة األسباب املباشرة وغري املباشرة اليت أدت أو قد  ةأيضا جيب دراسة كل خماطرة على حد االسرتاتيجيةمن الناحية    

تؤدي حلدوثها، وحتديد جماالهتا بوضع النموذج املناسب هلا. هذا ال مينع من إجياد العالقات واالرتباطات الكلية واجلزئية 
هبا بعض هذه بني خمتلف املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسات، ابستغالل األدوات املستخدمة والتجارب اليت مرت 

 املؤسسات، خصوصا عند تشابه بعض النشاطات أو اخلدمات املقدمة يف بعض املؤسسات األخرى.
ابإلضافة إىل ذلك جيب االهتمام بدراسة املخاطر اليت تتعرض هلا األطراف املتعاملة مع املؤسسة، ألن من    

ملها للخسائر النامجة عن ذلك، وحظوظها يف مصلحتها معرفة قدرة تلك األطراف على الوفاء ابلتزاماهتا، ومدى حت
اسرتجاع حقوقها، وعدم حتمل خسائر أخرى على األقل...اخل. حيث ال يتم حصر أهداف إدارة املخاطر يف تعظيم 
قيمة املؤسسة فقط، وال يف أهداف أخرى، وإمنا يتوقف ذلك على نوع األهداف املراد حتقيقها، وكيفية الوصول إليها، 

اتيجية متكاملة اجلوانب من إعداد وتنفيذ، تسهل مجيع إجراءات تطويرها يف حد ذاهتا وعمليات تطوير ابستخدام اسرت 
 . (2)وإبداع التقنيات واألدوات اليت يتم استخدامها يف إدارة خماطرها

                                       
(1)- Brian Lanman and Tim Bryson, Risk Management Strategy, Risk Management Committee, Ratified by 

Forum: Trust Board; Review Date: March 2004; pp: 3-4.  

(2)- Adrien Bénard et Anne-lise Fontan, Op.cit, p : 76. 
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إدارة املخاطر هو محاية املؤسسة من تكبد خسائر فادحة، وابلتايل  ةوخالصة ذلك، أن اهلدف من وضع اسرتاتيجي   
ية ابملخاطر اليت تتأثر مباضي املؤسسة، ؤ العمل على تفادي العجز أو اإلفالس. مما يؤدي لالهتمام ابلعمليات التنب

 تاذج وسيناريوهاواليت تؤثر مباشرة على اخليار االسرتاتيجي املعد من أجل تطبيقه يف املستقبل، بوضع آليات ومن
  للتنبؤ، خصوصا يف حالة وجود النشاطات املرتقبة اليت تريد املؤسسة إجنازها.

 يف إدارة املخاطر الدور االسرتاتيجي للتكنولوجيا :اثنيا
اليت تقدمها  واملنتجات على مستوى املتعاملني معها واخلدمات سواءً  خمتلف املؤسساتإن البيئة اليت تنشط فيها     

مستوى التقدم والتطور الذي تشهده خمتلف ميادين احلياة، تدفعها إىل حتسني وتطوير نشاطاهتا ملواكبة هذه  أو على
       التطورات ابستخدام خمتلف األساليب والطرق احلديثة، خاصة منها التطور التكنولوجي وما يقدمه من خدمات كبرية. 

أصبحت التكنولوجيا من أهم الوسائل املستخدمة من طرف املؤسسات، ليس فقط من أجل تطوير اخلدمات     
املقدمة أو األداء أو اإلدارة وخمتلف هياكلها، أو حىت حتويل وضعية الشركة بكاملها. وإمنا أصبحت مكوان واملنتجات 

واليت تعتمد بشكل كبري على التكنولوجيا،  أساسيا ألي مبادرة إلدارة املخاطر ابلنسبة ألغلب هذه املؤسسات
 . (1)ابستخدام الربامج والنظم التكنولوجية لتحليل وتقييم ومراقبة بعض املخاطر اليت تتعرض هلا

 ويتمثل دور التكنولوجيا يف ميدان إدارة املخاطر يف:     
حة متوفرة يف الوقت يف عملية جتميع املعطيات جيب أن تكون أوال املعلومة الصحيجتميع املعطيات:  -1

املناسب، وفقا لألنظمة واألشخاص الذين حيتاجوهنا، فمن املمكن جتنب أي خماطرة، إذا كان ملتخذي القرار املعلومة 
الصحيحة يف الوقت املناسب. عكس ما كان حيدث يف السابق يف الكثري من احلاالت، ملا كان جتميع وحتليل 

. لذا فإن التشغيل اآليل جلمع املعطيات ميكن أن يلعب دورا قيما، بتخفيض أو ةوإيصال املعلومة يتم يف أزمنة متفاوت
حتويل األموال واألهم ضبط حدود وقيود و إعداد التقارير و  التخلي عن التدخل اليدوي يف اإلجراءات مثل اإلثبااتت

 التقارير. أي نشاط، ابإلضافة إىل توليد املعطيات للرقابة عرب التداول اآليل للمعلومات بتقدمي 
لذا تعترب املعلومة حجر أساس إلدارة املخاطر، وقبل أن حتاول أي مؤسسة خاصة الضخمة منها إدارة املخاطر     

جيب أوال أن جتمع وتبلغ كل املعلومات اهلامة املرتبطة بتلك املخاطر، فكلما كان للمؤسسة فروع ومكاتب منتشرة يف 
املخاطر عرب هذه الفروع مهمة صعبة، ومن غري املمكن إدارة املخاطر دون  مناطق خمتلفة، كلما أصبحت حماولة إدارة

معلومة شاملة عن خمتلف أنشطتها، ومن هنا يربز دور نظم املعلومات وتكنولوجيات االتصاالت املتطورة، للقيام هبذا 
مة احلقيقية عرب املكاتب الدور الذي يسمح بربط املكاتب يف املناطق اجلغرافية والزمنية املختلفة، وإيصال املعلو 

واملديرايت، حيث تسمى هذه التكنولوجيا "تكنولوجيا حتليل املعطيات"، لكن جيب التنبه إىل أن اإلفراط يف اإلعالم 
 .(2)قد يشكل خماطرة حبد ذاهتا على الشركة

                                       
(1)-  Arjun C Marphatia & Nishant Tiwari, Op.cit, p : 13.  

(2)-  Franck Moreau, Op.cit, pp : 190-191. 
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كان على املنظمات لتحليل املخاطر يف املاضي، أن تنظر إىل قائمة العائد واخلسارة، فالعوائد   حتليل املخاطر: -2
املتقلبة كانت تعين خماطرة كبرية، حيث كان العائد واخلسارة مؤشرين قدميني واترخيني للمخاطرة، فوضعية العائد 

 مة أو انعدامها.واخلسارة ابلنسبة لكثري من املخاطر، ميكن أن يوحيا إىل وجود املعلو 
بعد جتميع املعلومات عن املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسة، جيب معرفة ما املخاطر اليت تتحملها. وحتقيقا إلدارة     

فعالة للمخاطر جيب على املؤسسات أن تكون قادرة على قياس تلك املخاطر بطريقة متوقعة )متطلعة(، وأن تـ عخرِّف  
ية كم من املخاطر هي بصدد حتملها. وتواجه املؤسسات هذا التحدي مبقاييس إحصائية ابالعتماد على وضعيتها احلال

للمخاطر، مثل قياس التعرض املتوقع، أو أكرب تعرض ممكن ألي خماطرة. لذا على املؤسسات اختيار األنظمة األكثر 
ني التقنيات املستخدمة يف قدرة ملساعدهتا يف حتليلها للمخاطر، حيث تعمل هذه األنظمة املستخدمة على الربط ب

 .(1)هذا اجملال، وهذا يدفع إلجناز مناذج متطورة لتحليل املخاطر إحصائيا مستقبال
ميكن أن تتم عملية اإلشراف بشكل آيل حسب املقاييس اإلحصائية للمخاطر، والقدرة على اإلشراف اآليل:  -3

روع، وكذلك القدرة الكافية لكل متعامل لتحمل حتديد حجمها، وتبدأ اإلجراءات بتحديد كل املديرايت، وكل الف
خماطر حمددة، فاملتعاملون مع املؤسسة مثال، ميكن أن يتحملوا حدا من املخاطرة من خالل التعامل معهم. لذا فنظام 
إدارة املخاطر جيب أن حيدد القيمة املعرضة للمخاطر ابلنسبة للمتعامل، وذلك لتوضيح أي احلاالت اليت تضمن أبن 

 تعامل يبقى ضمن مراقبة مسبقة. امل
ابإلضافة للحدود اخلاصة ابملتعامل، هناك حدود لكل فرع، وحدود كلية لعملية التعامل السليمة. وعندما تكون    

عملية هيكلة حدود ألي عملية مدعمة بتكنولوجيا قياس املخاطرة، تصبح عملية مراقبة املخاطر بشكل آيل، وإذا 
حت خوَّل العملية فورا إىل املسؤولني. هبذه الطريقة يوضع املعيار الواضح للسلوك املناسب، وعلى جتاوز املتعامل احلدود، 

 خطوات فورية للتعامل معها.   واختاذمدير املخاطر التنبه للمخاطر 
خولت التكنولوجيا أيضا ملديري املخاطر تطوير أدوات جديدة معدة ملواجهة احتياجات املستثمرين الفرديني،    

زادت من فرص وصول املعلومة املناسبة عن خماطر مرتقبة وعوائد احملافظ، ابإلضافة إىل األدوات والتطبيقات املعتمدة و 
الصغرية واملتوسطة تصل إىل نفس التكنولوجيات اليت كانت متاحة  تعلى الكمبيوتر، اليت جعلت حىت املؤسسا

دولية للمعلومات حميط اختيار لتوسيع أنظمة إدارة للشركات الكبرية فقط، وزايدة على ذلك أصبحت الشبكة ال
 متت احلاجة إليها.املخاطر بشكل متزايد أينما 

وأبرزت تطبيقات إدارة املخاطر اآلن ابستعمال الشبكة الدولية للمعلومات مقدار مصادر املعلومات اليت ميكن     
 .(2)تبادهلا بني حمرتيف إدارة املخاطر

على ما سلف ذكره ورغم الدور الكبري الذي تلعبه التكنولوجيا يف هذا امليدان، فإنه قد تنجم عن التكنولوجيا  وبناءً    
التطورات احلاصلة يف هذا امليدان مثال قد يعرض الشركة  ةوعدم جمارا ةذاهتا خماطر أخرى مثل املخاطر التكنولوجي

                                       
(1)- Ibid, pp: 192-193. 

(2)- Arjun C Marphatia & Nishant Tiwari, Op.cit, p: 17. 
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ملخاطر أخرى مثل اخنفاض رقم األعمال جراء فقدان الزابئن، أو استخدام املنافسني لتكنولوجيات أكثر تطورا يف جمال 
صبح ت، قد ةممما قد جيعل هناك خماطر تكنولوجية دائ ،التسيري والتعامل مع خمتلف األطراف املتواجدة يف السوق...اخل

 مركز إدارة املخاطر.   انفسه يه
تغطية املخاطر تعتمد على تقنيات التعامل مع املخاطر سواء يف جمال الست سرتاتيجيات اال ميكن تلخيص    

 ابلتمويل أو ابلتحكم وذلك على النحو املوايل: 
 : اسرتاتيجيات تغطية املخاطر(1-15)الشكل رقم 

 
                              

                            
                             
                            

                          
 
 
 

Source : Jean David Darsa, La Gestion des Risques En Entreprise : Identifier, Comprendre, Maitriser, 3ème 

Edition, GERESO, Paris, 2013, p : 252. 

 تقنيات إدارة املخاطر يف شركات البرتول والغازأدوات و  املطلب الثاين:
كة أدوات وتقنيات مشرت  لكن هناك ،تتعدد وختتلف أدوات وتقنيات إدارة املخاطر بصفة عامة من قطاع إىل آخر     

املستخدمة يف شركات البرتول الغاز حسب أنواع املخاطر املتعرض هلا، لذا سيتضمن هذا املطلب األدوات والتقنيات 
 على النحو املوايل:

 أدوات إدارة املخاطر  :ولالفرع األ
 إدارة خماطر فعالة يف شركات البرتول والغاز وهي:من أجل عة من األدوات اليت ميكن استخدامها و هناك جمم   
  أدوات املسح أوال:  

وحتديد ماهية املخاطر اليت من املمكن أن تتعرض هلا الشركة مستقبال تستخدمها شركات البرتول والغاز لتعريف      
ابستخدام عدة تقنيات مت التطرق إليها سابقا من  ،انطالقا من جتربتها أو جتارب الشركات من نفس القطاع أو خارجه

 وكذلك خرائط املخاطر من أجل فرز وكشف املخاطر بطرق تقنية كانت تقليدية.  طأشجرة اخل
بتطور اجلانب التكنولوجي أصبحت هذه اخلرائط والتقنيات تستخدم بطريقة تفاعلية بصرية مباشرة يف الربامج و      

االلكرتونية اخلاصة إبدارة الشركات أو إدارة املخاطر على حنو دقيق. وسيتم التطرق إليها واستخدامها ابلتفصيل يف 
 .لثاينالفصل ا

 املخاطر

 اسرتاتيجية تفادي املخاطر

 اسرتاتيجية اإلحاطة ابملخاطر

سرتاتيجية ختفيض املخاطرا  

 اسرتاتيجية القبول عرب التخفيض

 اسرتاتيجية حتويل املخاطر

 اسرتاتيجية قبول املخاطر
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 (SRA) التقييم الذايت اثنيا:  
من الوصول إىل مجيع وحدات األعمال واستطالع آرائها،  (*1)(SRAلشركة من خالل التقييم الذايت )لميكن      

بشأن التهديدات الرئيسية اليت تواجهها حيث تقوم معظم الشركات بتزويد العاملني بقائمة مراجعة ألنواع املخاطر 
ييم درجة التعرض هلذه املخاطر من حيث احتمال وقوع احلدث وأقصى أتثري الرئيسية، وتطلب من املوظفني تق

 للحدث يف حالة وقوعه.
بعد االنتهاء من تقييم احتمال األحداث وأتثريها، غالبا ما يتم استكمال العملية إبجراء تقييم لفعالية الضوابط      

بل أيضا النواحي اليت حيتمل أن تكون  ،داخل الشركة الرقابية وينبغي أن حيدد التقييم الذايت ليس املخاطر املتوقعة
 .   (2)جديرة ابالهتمام واملتصلة بنقاط الضعف يف العمليات والنظم واملنتجات

 إجيابيات التقييم الذايت:  -1
 ؛تقليل التكاليف -أ

 ؛تنشيط ورفع املستوى )السلوك( اإلداري للشركة -ب
 الرفع من مردودية الشركة؛ -ج
 ة؛املعتمد للمخاطر املواجهة من طرف الشركة حسب النوع واحلجم والنظم الداخليةالتحديد األمثل الدقيق  -د
التقدير اجليد والدقيق للجميع اجلوانب الكمية والنوعية املستخدمة يف الشركة مقارنة مع قريناهتا سواء احمللي  -ه

  ؛االقليمي أو الدويل
 ؛طية يف احتمال احلدوثاخلاس وتقييم املخاطر اليت هي ذات طبيعة غري االعتماد على النماذج غري اخلطية لقي -و
 تفادي وقوع الشركة يف خماطر كربى أو عامة كاملخاطر السيادية...اخل -ز
 حتدايت كفاءة النموذج الداخلي يف تقييم املخاطر واحتمال التعرضتتمثل يف  سلبيات التقييم الذايت: -2

 ؛(Model Risk Management)جة وابلتايل ضرورة إدارة خماطر النمذجة ذملخاطر النم
  اثلثا: املؤشرات

األمريكية  (AON)جمهود مشرتك بني شركة  ةجاء هذا املؤشر مثر  :(AON Risk Maturity Index) مؤشر -1
ؤشر عبارة عن تصنيف املو  ،يف الوالايت املتحدة األمريكية امعة بنسلفانيجا ((Wharton School األعمال إدارةوكلية 

سؤاال حيوي احلوكمة والبنية التحتية والعمليات وتكامل وثقافة واالتصال،  125ومكوان  40وخصائص  10صمم بـ 
نقاط أي من  5إىل  1ويتم تصنيف الشركات اخلاضعة هلذا املؤشر على سلم تصنيف مدى التعرض للمخاطر من 

 توسطاملالفاصل )احملدد( بني التصنيف األقل من  3مبدئي وأساسي وحمدد وتشغيلي ومتقدم. حيث يعد التصنيف 
  والنشاط. االسرتاتيجيةميثل تنبيه حول تعقد الوضيعة جتاه املخاطر، وأكرب من املتوسط الذي يعكس توافق بني  الذي

  كما يوضحه الشكل املوايل:

                                       
(*) SRA : Self Risk Assessment  

 .195 :، ص2008إدارة خماطر األعمال: دليل علمي حلماية أعمالك، جمموعة النيل العربية، القاهرة،  ،فهم وإدارة التعرض ملخاطرة التشغيلديفيد بريدين،  -(2) 
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  (AON)وفق مؤشر التعرض للمخاطر لـ  لمخاطرل لتعرضتوزيع تقديرات ا :(1-16)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Aon Risk Solutions, Aon Risk Maturity Index: Insight Report, Aon plc, New York, November 2015, p: 18. 

 5صناعة يف  25شركة و 500يعمل املؤشر على الرتكيز يف تكوين قاعدة بياانت عاملية حيث يتعامل مع أزيد من     
، حيث يتم تسجيل الزابئن (2)( Management Survey RiskGlobal يف نشرية سنوية تدعى )ويصدر (1) قارات

الكرتونيا يف موقعه االلكرتونية وملء كل املعلومات املتعلقة ابستمارة األسئلة ومجيع املعلومات األخرى املطلوبة، على أن 
مينح الزابئن تقريرا تفصيليا حول شرح مستوى تصنيف التعرض للمخاطر ومالحظات حول حتسني تصنيف التعرض 

 مكوان ملدى التعرض للمخاطر. 40تصنيفات  حول (Wharton)ة من املؤشر وكلية للمخاطر ومعلومات إضافي
مت حتديد آليات  2017ل إدارة املخاطر يف سنة حسب تقرير الدراسة االستقصائية العاملية لشركة أيون حو و      

وكذا آلية التغطية والتفادي من خالل حساب التكلفة  ،ومناهج إدارة املخاطر التشغيلية اليت يعتمد عليها املؤشر
كما تطرق إىل املخاطر السيربانية وكيفية التعامل معها وآليات استخدام التأمني الذايت   ،االمجالية للمخاطر التشغيلية

ا عدة تعد املخاطر التشغيلية من أهم عشر خماطر تتعرض هل حيث. والتأمني التعاوين يف إدارة املخاطر التشغيلية
حول العامل خماطر يف الثالث السنوات القادمة يف قطاع الطاقة  ثالثأن أكرب هذا التقرير  حددو صناعات حول العامل. 

خاطر التنظيمية/والتغريات القانونية؛ وخماطر وامل ؛خماطر سعر السلعة :هي )برتول، غاز، مناجم، املوارد الطبيعية(

                                       
(1)-Summit Business Media, Aon Risk Maturity Index: What Your Organization’s Risk Maturity Rating?, The 

17th Annual Alexander Hamilton awards: Best Practices Summit & Awards October 1, 2012, New York, p:  2-6. 

(2)-Global Risk Management Survey, Risk. Reinsurance. Human Resources, New York, 2017, p: 58, p: 74, 

p: 90, p: 101. 

 مبدئي مبدئي
إىل 

 أساسي

 أساسي أساسي
 إىل

 حمدد

 حمدد حمدد
إىل 

 تشغيلي

 تشغيلي عملي
 إىل متقدم

 متقدم

 مدى التعرض للمخاطر

 التنقيط
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املخاطر يف منطقة الشرق  يف اخلمس سنوات القادمة مت حتديدو لكن حسب املنطقة  التباطؤ االقتصادي/ االنتعاش البطيء.
وخماطر الفشل  ؛املخاطر السياسية/ وعدم التأكدو  ؛مشال افريقيا كالتايل: خماطر التباطؤ االقتصادي/ االنتعاش البطيءالوسط و 

  .(1) خماطر املنافسة املتزايدةو  ؛فضل املهاراتخماطر الفشل يف جذب أو االحتفاظ أبو  ؛يف اإلبداع/ تلبية حاجيات الزابئن

 تقنيات إدارة املخاطر يف شركات البرتول والغاز  :ينالفرع الثا
 لشركات البرتول والغاز هي اللجوء إىل التأمني. التقنيات واملتاحةمن بني أهم هذه     

 التغطية التأمينيةأوال: 
على شراء واثئق أتمني ختص املخاطر الصناعية، لكن املفهوم التأميين للمخاطر الشركات الصناعية تعتمد     

ة صناعية إذا جتاوز حجم حيث حيدد أو يصنف املخاطرة كمخاطر  عما مت التطرق إليه سابقا،الصناعية خيتلف 
 اجلزائر.الذي يقدر بشكل فصلي يف  (*( (IR) املشروع املؤشر الصناعي خلطر احلريق

جدا بثالثة جنوم ويطلق  ةكبري   ةصناعيخماطر أو حزمة اخلدمات املوجهة للمؤسسات اليت تصنف ذات  الباقة وتتمثل   
وهي مزيج بني تغطية املخاطر الصناعية واألخطار التقنية تبعا لنوع  ،(*2*)(TRE) عليها اسم اتفاقية أخطار املؤسسة

 هو موضح يف الشكل املوايل: كما  ،نشاط الشركة أو املشروع
 : أنواع التغطية التأمينية ألخطار املؤسسة(1-71)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
     من إعداد الطالب :املصدر

                                       
(1)-Aon Risk Solutions, Global Risk Management Survey, 2017, Aon plc 2017, New York, p: 44, p: 49, p: 50 
* RI : Risque Industriel 
** TRE : Traité Risques Entreprise  
 

 اتأخطار املؤسس
 

 

 ةصناعيأخطار  
 

 

 

 تقنيةأخطار 
 

 

 احلريق 
 عطب اآلالت
 مسؤولية مدنية

 خسائر االستغالل
 سرقة

 كوارث طبيعية
 

 

 

 مسؤولية مدنية مهنية
 عطب اآلالت

 مجيع أخطار الورشات
 الرتكيبمجيع أخطار 

 آليات الورشات
 مسؤولية عشرية

 أخطار اإلعالم اآليل
 خسائر املنتجات يف خمازن التربيد
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عدم تضييع الفرصة من االستفادة من أقساط التأمني املدفوعة تعمل شركات البرتول والغاز على  لكن ابملقابل    
إدارة يف املقابل يظهر دور  .تكلفة التأمني دون مقابل حالة عدم حتقق اخلطر وابلتايل حتمل لشركات التأمني يف

من بني أهداف إدارة املخاطر هو التحليل من اجلزء  حيث ،يف الوضعية والغاز املخاطر حسب نوع شركات البرتول
ت مقابل التحليل من الكل إىل اجلزء من طرف شركا ،إىل الكل من أجل تفادي أو جتنب املخاطر دون الوقوع فيها

 حتققت تلك األخطار.  ر املؤمن عليها )تعاونية األخطار( وحتقيق عائد حىت وإنالتأمني من أجل املقاصة بني املخاط
اهلدف هو الدور املتكامل بني إدارة املخاطر والتأمني وفق منهج متواز  ومتبادل ابختيار إدارة املخاطر ابلتعامل عرب ف   

 كما هو مبني يف الشكل املوايل:  .كحل تقليدي  تمويل عرب حتويلها للتأمنيالالتحكم فيها أو 
 إدارة املخاطر والتأمني: حدود تطبيق كل من (1-18)الشكل رقم 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : من إعداد الطالباملصدر

فاألوىل أداة خارجية والثانية أداة داخلية  ،عمليتان متكاملتانمها  وإدارة املخاطر يةعملية التأمينال القول أنوميكن    
وأن التأمني هو خيار اسرتاتيجي  ،ألن إدارة املخاطر تعد كوظيفة من الوظائف األساسية يف اإلدارة احلديثة للشركات

 يف الشكلني املواليني: كما هو موضح  ةطر اخوهذا ما يبني تالزم مصطلح التأمني مع امل وأداة حتويل خارجية للمخاطر
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 املخاطر القابلة وغري القابلة للتأمني

 املخاطر

 للتأمنياملخاطر القابلة 

 التأمني
 (نطاق حمدود)

 إدارة املخاطر
 أداة داخلية (نطاق واسع)

 أداة خارجية
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 يةالعملية التأمينأهم مراحل : (1-19)الشكل رقم 
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 : من إعداد الطالباملصدر
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أهم مراحل العملية التأمينية وكيفية إدارهتا من طرف شركة التأمني من جهة واملؤمن له من الشكل هذا يوضح      
يقابله عنصر آخر يف اجلهة املقابلة، فمثال عرض ما من طرف  يةجهة أخرى، فكل عنصر من عناصر العملية التأمين

وصوال وهكذا بشكل دوري  املؤمن له...اخل،طرف طلب من إمكانية الالتأمني يكون من طرف شركة التأمني ويقابله 
     .لعملية التعويض حىت هناية العقد وإمكانية استمرار العالقة ابلتجديد

أو تعويض بنسب حمتملة، يف املقابل يسعى  اجيدة ال ينجم عنها تعويضفالشركة تسعى لالكتتاب يف أخطار     
وابلتايل تنشأ العالقة بني عملية  .أكرب محاية )ضماانت( ممكنة أبقل تكلفةمن أجل احلصول على املؤمن له التأمني 

من خالل مقارنة  إدارة املخاطر لدى املؤمن له وإدارة عملية التأمني ملشروع ما على حد سواء، وميكن تبيان ذلك
 هاتني العمليتان يف الشكل املوايل:
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 حتديد

 تقييم حتليل

 إدارة

 إدارة املخاطر والتغطية التأمينية حلياة مشروععملية ة مقارن (:1-20الشكل رقم )
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 : من إعداد الطالباملصدر
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 من املمكن أن يكون هناك تشاهبا على مستوى مراحل اإلدارة أو على مستوى األدوات والتقنيات )النماذج(و     
   .وهناك جماالت اختالف وتباينناك جماالت توافق وتشابه وابلطبع ه، راملستخدمة لتقييم وإدارة هذه املخاط

مدى املعلومات املصرح  ذه املقاربة وهيعدة عوامل تتحكم يف ه ن املمكن أيضا أن تكون على حنو متكاملوم    
ومدى انتشار  ،مدى تطور هياكل ووظيفة إدارة املخاطر ومدى التحكم فيها، و هبا لشركات التأمني والتعاون معها

 والظروف واحلالة املتعرض هلا. ذه الثقافة داخل كل من شركة التأمني واملؤسسة االقتصاديةه
مدى التعرض  ات كمؤشرمؤشر أدوات إدارة املخاطر مثل املسح والتقييم الداخلي للمخاطر و  هنا تنشأ احلاجة إىلو     

لديها وكيفيات ة التأمني املراد التأمني والنماذج واملؤشرات األخرى اليت حتدد أسس اختيار شرك (AON) لمخاطر لـل
 .(chubb, 1998) شرائه مثل منوذج

 ألخطار التأمني يف شركات التأمني:مقارنة بني إدارة املخاطر يف املؤسسة االقتصادية وإدارة ايوضح اجلدول املوايل و  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ........إدارة املخاطر في شركات البترول والغازالفصل األول.................................................................

 

 
 

72 

 

 املؤسسة االقتصادية وإدارة األخطار التأمني يف شركات التأمني )العملية التأمينية(: مقارنة بني إدارة املخاطر يف (1-7)اجلدول رقم 

 

 .إعداد الطالبمن : املصدر
 

 يف شركات التأمني يةإدارة األخطار التأمين إدارة املخاطر يف املؤسسة االقتصادية جمال املقارنة

 من حيث اآللية
جلميع سرتاتيجية االدارة اإلعنصرا أساسيا يف ة أساسية و وظيف

 املؤسساتأنواع 
تعترب أداة تقليدية وفعالة لتحويل املخاطر من املؤسسات بشكل عام إىل  -

 شركات التأمني

 مراحل إدارة العملية التأمينية مراحل إدارة املخاطر من حيث املراحل

من حيث التطبيق واترخيه 
 )زمن التطبيق(

 زمن االستجابةث يمن ح

 ابستمرارهعملية أولية يف حياة املشروع تستمر 
 

 
 من املفرتض أن تكون سريعة -

يف حياة املشروع وإمكانية إمكانية االستعانة هبا يف املراحل األوىل 
 استمرارها ابستمراره

حسب توقيت االبالغ عن احلادث وتعيني اخلربة والفارق الزمين لتقدير  -
 اخلسائر )تقرير اخلربة( وآجال التعويض أيضا

 من حيث التكلفة
 

 القدرة على التحمل

العقلنة والتحكم اجليد يف إدارة التكاليف )ختفيضها إىل أدىن 
 (حد ممكن

 احلدود القصوى والدنيا للتحمل -

ضماانت –إمكانية االمهال يف حالة وجود تغطية أتمينية لبعض األخطار 
 -ممنوحة )أساسية و/أو اثنوية( بتكلفة أو جماان 

 احلدود القصوى والدنيا للضمان -

 من املخاطرة حبد ذاهتا
عدم التوفيق يف إدارة املخاطر يعقد الوضع ونشوء خماطر 

 أخرى
عدم التغطية اجليدة مقارنة ابلتكلفة يضيع على الشركة فرصة الستغالل 

األقساط املدفوعة )يف حالة التأمني التجاري( أو عدم احلصول على 
 تعويض لسبب أو آلخر

 من حيث العائد
العالقة بني العائد وتقلباته واملخاطر ابألخذ بعني دراسة 

االعتبار التوقيت واجملال )نوع املخاطر(، وتقدير اخلسائر 
 احملتملة

 إدارة املخاطر البحتة ابلدرجة أوىل أي حالة حتقق خسائر أم ال فقط

 من حيث الكفاءة
وجوب خربة وكفاءة عالية للعنصر البشري سواء على مستوى 

)الثقافة  الدرايةو إدارة املخاطر أو مستوى الوعي املختصني يف 
 املخاطر( لدى املوظفني والعمال.

 القدرة على بيع املنتجات وفق مبدأ تقدمي أكرب تغطية ممكنة أبقل تكلفة
، والسعي إىل استمرار العالقة خصوصا يف حالة )كفاءة نظام التأمني(

 التأمني على أخطار جيدة

إمكانية خلق قيمة عرب إدارة املخاطر ابلرفع من العوائد أو  من حيث القيمة املضافة
 خفض املخاطر )و/أو التكاليف(

احملافظة على املنفعة االقتصادية بتكلفة اثبتة ابلتأمني التجاري أو بتكلفة 
 متغرية ابلتأمني التكافلي )مع إمكانية حتقيق فائض أتميين(

ت إدارة املخاطر والعنصر البشري املسري سؤوليامبيتعلق األمر  من حيث اجلانب التشغيلي
 هلا

يتعلق األمر بكفاءة العنصر البشري يف شركات التأمني على اإلدارة اجليدة 
 للعملية التأمينية

من حيث التقنيات 
 املستخدمة

مجيع االمكاانت االحصائية والرايضية واالكتوارية وفقا ملبادئ العملية  واالكتوارية والرايضيةمجيع االمكاانت والنماذج االحصائية 
 التأمينية

 يوجد حدود استخدام وفقا ملضمون العقد ال يوجد حدود الستخدامها يف إطار نشاطات املؤسسة من حيث حدود االستخدام

 من حيث اخلدمات الثانوية

املتعرض إعطاء صورة واضحة عن املؤسسة يف مجيع الظروف  -
هلا؛ واعتبار التأمني طريق للتعامل مع املخاطر عرب متويلها 
)شراء واثئق التأمني(؛ وعنصر مساعد يف وضع السياسات 

واالسرتاتيجيات املختلفة داخل املؤسسة مع مراعاة األهداف 
 األساسية هلا

 العمل كمستشار إلدارة املخاطر للمؤسسات )خربة خارجية
جمال إدارة املخاطر خصوصا القابلة للتأمني   تكوين موظفي الشركات يف

 كخدمة مقدمة يف الضماانت الثانوية يف واثئق التأمني
تقدمي ضماانت تكميلية )اثنوية( جمانية لبعض األخطار ابألخذ بعني  -

 االعتبار درجة واحتمال حتققها

 من حيث الفائدة

 عرب: فائدة غري مباشرة )غري مالية(
للقسط للتحكم يف  الرادعاملكافأة /التحفيز من خالل  -

 املخاطرة
 )معلومات حول األضرار( كررةاملت خماطرتقييم  -
 -دعم دوري إلدارة املخاطر من طرف آخر متعهد )مؤمن -

  مسسار، مستشار(

 :فائدة مباشرة )مالية( عرب
 ختفيض األثر املايل للمخاطر املؤكدة 

 النتيجةختفيض التقلب يف 

من حيث السياسات 
 واالسرتاتيجيات

 اهلدف االسرتاتيجي تفادي اإلفالس
 

اهلدف االسرتاتيجي هو استمرار العالقة بني املؤمن واملؤمن له خصوصا يف 
 حالة التأمني على األخطار اجليدة
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 التأمني دون شركات التأمنياثنيا: 
خطار القابلة للتأمني، العديد من األفراد واملؤسسات ال يهتمون خبدمات األمن أجل تغطية كل أو جزء فقط من    

 ،موال والفوائض املاليةاأليف جمال استثمار وساطة املؤمن. ويفضلون ابلتايل تقنيات أخرى لتغطية األخطار وهي التنويع 
وفق مبدأ املوائمة بني التزاماهتا وحقوقها يف احلجم واملدة. ونفس الشيء القصري والطويل األجل  االدخارواستغالل سبل 

ابلنسبة لنشاط االنتاج فيما يتعلق ابملخاطر املرتبطة ابملوردين وآجال التسليم والتسديد...اخل، ابإلضافة إىل استخدام 
   على النحو املوايل: سواق املشتقاتلولوج أل، اب(1) وأسواق املشتقاتارئة: عرب التوريق( الديون احملتملة )ط

 : توريق املخاطراثلثا
 يعد التوريق من بني طرق التعامل مع املخاطر وميكن استخدامه يف شركات البرتول والغاز على مستوى:     

يسمح بتقسيم خطر التأمني إىل أخطار أتمني أخرى، بديال  خططاـم  يعد التوريق  توريق املخاطر الصناعية: -1
املخطط أدوات ووسائل م هيكلة، هذا يتطلب وتوثيقه )االكتتاب فيه( بشكل دقيق وتوزيعه على حنو منفصل، 

( هي اليت متنح Insurance Linked Securities (ILS) وابلتايل فاألوراق املالية املرتبطة ابلتأمني )سندات التأمني:
 ؛(2) التأمنيحمافظ أخطار  املباشرة يفر املسامهة املستثم

تعتمد الشركات يف الغالب على شركات التأمني يف تغطية معظم خماطرها  الصناعية: لمخاطرلالتوريق املباشر  -2
اليت تصنف معظم أنواع هذه األخطار كمخاطر صناعية يف التسعرية التحليلية  ،الصناعية عرب حتويلها هلذه الشركات

( ما يقابل معدل خطر أتميين TREأو خماطر كربى ) (IRاملعتمدة يف تسعري أخطار احلريق يف اجلزائر مساوية لـ )
من الضماانت األساسية عادة وبطبيعة احلال مبجموعة إضافية ، مؤشر األخطار الصناعية مرة من 1000أكرب من 

 ضماان مصنفة يف أربع جمموعات.  14تبلغ اليت والتكميلية 
يف جل احلاالت تقوم إبعادة أتمني هذه املخاطر إىل معيد أتمني أول أو رمبا و لكن شركات التأمني أيضا بدورها       

روط معيد التأمني لغياب اخلربة معيد اثن حسب الفرص املتاح يف أسواق إعادة التأمني. وهذا عادة ما يكون وفق ش
مع إعادة التأمني اجلزائري من جملدى حىت و  (La CASHالالزمة يف معظم شركات التأمني اجلزائرية ومنها شركة )

وين وتوظيف خرباء ـــــــــــــإال أن هناك عوائق كبرية تتمثل يف تك ،ة سوانطراكــــــــــأجل إعادة أتمني األخطار الكربى لشرك
 ةــــــــــــشرك هــــــوهو ما اعتمدت ،التأمني وإعادة التأمني الـــــــــــــــــيف جم ات املتقدمةــــــــــــــال االكتواراي والتكنولوجيـــــــــــــــــــيف جم

(La CASH)  اجملال لتوريق هذه األخطار  مدى فتح على توقفي اوهذ ؛هذا امليدانيف تيجية كإسرتا  2016يف سنة
ت مالية مشتقة يف هذا اجملال اعتماد على االصناعية مباشرة من شركة سوانطراك إىل األسواق املال الدولية بطرح أدو 

بدال من انتظار معيد أتمني أجنيب  ( و/أو اجملمع اجلزائري إلعادة التأمني بشكل كلي أو جزئيا.La CASHشركة )
 أو شركات أتمني أجنبية من أجل توريق مثل هذه املخاطر يف األسواق املالية الدولية.

تعد شركة سوانطراك من بني شركات البرتول والغاز اليت  التوريق اإلسالمي )االعتماد على التصكيك(: -3
ر مبا مييزه من إجيابيات وسلبيات يفتح اجملال للتفكري يف وهذا األم مواهلا اخلاصة يف متويل مشاريعهاتعتمد على أ

                                       
(1)-Daniel Zajdenweber, Economie Et Gestion de L’assurance, Economica, Paris, 2006, p : 70-84. 

(2)-Alexandre Scherer, La Titrisation Des Risques D’assurance : Le Marche Des “Insurance Linked Securities” 

(IlS), La Revue d’Economie Financière, Avril 2000, p :1-3. 
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االعتماد على التصكيك خصوصا يف احلاالت التمويلية احلرجة اليت مرت هبا هذه الشركة يف نشاطها منذ التأسيس 
لغاز آابر البرتول وا مكنوانت تكمن هذه التقنية يف توريقال  . حيث-فرتات العسر املايل اليت شهدها هذا القطاع-

وحىت املياه واملعادن  للطاقة الشمسية والرايحجماالت الطاقات املتجددة كتمويل املشاريع الضخمة يف  وإمنا ،فقط
...اخل. وهذا ما يقلل املخاطر بطرح مثل هذه املنتجات للمستثمر اجلزائري الطبيعي أو املعنوي وإبقاء جمال النفيسة

وهو ما يدعم تطوير قطاعات أخرى كالقطاع املايل  ،االقليمي على األقل االستفادة داخل الوطن أو حىت على املستوى
أيضا لشركة بتنشيط بورصة اجلزائر وخلق مالية إسالمية كالبنوك االسالمية وشركات التأمني التكافلي مما يفتح اجملال 

 .() ضخمة  وإمكاانتأهنا ذات خماطر دنيا وفرص عنها سوانطراك للتوسع يف جماالت أقل ما يقال 
 

 مشتقات الطاقة وإدارة املخاطررابعا: 
تؤدي املشتقات دورا كبريا يف إدارة بعض املخاطر يف انتاج واستهالك البرتول والغاز الطبيعي والكهرابء، حيث    

تتعرض صناعة البرتول والغاز بشكل كبري ملخاطر السوق وابلتحديد ملخاطرة السعر كنتيجة للتقلبات الكبرية ألسعار 
  السعر للبرتول والغاز واسرتاتيجيات إدارهتا:، يوضح اجلدول املوايل خماطر (1)السلع الطاقوية 

 : خماطر السعر للبرتول والغاز واسرتاتيجيات ادارهتا(1-8)اجلدول رقم 

 
Source: Derivatives and Risk Management in the Petroleum Natural Gas and Electricity Industrials, deloitte 

enterprise risk services, October 2005, P: 9. 

 

                                       
 ()-( كانت شركة التأمني على احملروقاتa cashl عضوا يف جلنة القيادة يف اجمللس الوطين للتأمينات من أجل توطني مشروع قانون التأمني التكافلي وحىت إصدار النسخة النهائية هلذا )

 إنشاء شركات أتمني تكافلي سواء يف األضرار أو األشخاص اتبعة هلا.عن إمكانية املشروع والغرض من ذلك هو البحث 
(1)- Derivatives and Risk Management in the Petroleum, Natural Gas and Electricity Industrials, delloite 

enterprise risk services, October 2005; p: 10. 

سعر البرتول اخلام يف صناعة البرتول والغاز واملبادالت املستقبلية للداللة على الفارق بني  (theoretical refining margin- Crack Spread-)يستخدم مصطلح *
 .واملنتجات البرتولية املستخرجة منه

ء جيب تغطية مجيع هامش الربح اإلمجايل حملطة توليد تعمل ابلغاز من خالل بيع وحدة من الكهرابء، فبعد شراء الوقود الالزم إلنتاج هذه الوحدة من الكهراب: (Spark Spread)يقصد مبصطلح **
 ؛)التشغيل والصيانة ورأس املال والتكاليف املالية األخرى( من هامش التوليدالتكاليف األخرى 

 

 اسرتاتيجيات ادارة املخاطر واألدوات املشتقة املستخدمة خماطر السعر املشاركون
 للبرتول اخلام عن طريق خيار البيعبيع مستقبلي  سعر منخفض للبرتول اخلام منتجو البرتول والغاز

 البرتول املكرر

 اخلام سعر مرتفع للبرتول
 سعر انتاج منخفض

 
 هامش ربح ضعيف

 شراء مستقبلي للبرتول اخلام أو خيار الشراء
 بيع مستقبلي للمنتج أو عقد مبادلة عن طريق خيار البيع

 *(Crack Spread)شراء 
 

 بيع أو شراء مستقبلي سعر بيع منخفضسعر شراء مرتفع أو  مشغلو التخزين
 )مستقبليات(

 املستهلكون الكبار
 شركات التوزيع احمللية

 اخلطوط اجلوية
 الشاحنون

أسعار غري مستقرة )أسعار اجلملة أعلى من 
 التجزئة(

 هامش ربح ضعيف
 سعر مرتفع للوقود

 شراء مستقبلي أو خيار الشراء
 شراء عقد قاعدي أو أساسي

 مستقبليشراء عقد 
 **(Spark Spread)شراء 
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  االستثمارية االختياراتخامسا: 
 اجلدول املوايل: يوضحهوهو ما  وعلى عدة مستوايت خمتلفة استثمارية اسرتاتيجياتتتبع شركات البرتول والغاز     

 االختيار االستثماري يف شركات البرتول والغاز بناء :(1-9)رقم  اجلدول
 أمثلة يف البرتول والغاز متكني املستوى

 الشركات

 قابل للتكييف جانب قانوين وهيكل رأس املال
 ميزانية قوية

 ملصادر وأنواع خمتلفة خليارات التمويلالولوج 
 حوكمة وأدوات اختاذ القرار

 شراكة حمدودة رئيسية ومشاريع مشرتكة
تنوع يف التغطية اجلغرافية ومزيج العمالء وهياكل 

 التعاقد
 رفع مايل منخفض/قدرة اقرتاضية عالية

ع الكربى ــــــمتويل املشاريو التمويل ابلسندات 
 اإلقراضمتويل متوسط املخاطر، و 

 احملفظة

 حمفظة مشاريع متوازنة
 بناء مرونة يف جمموعة املواهب

 حتالفات الرفع لتوسيع وتنويع احملفظة
 أداء شفاف وأمثل للمحفظة

أصول متنوعة: جيولوجية وجغرافية وتقنية 
 وأدوار مرحلة االستحقاق

 أصول غري مشغلة
 املشروعات املشرتكة والتحالفات التكنولوجية

برجميات اختيار احملفظة املثلى ابستخدام تقنيات 
 الربجمة اخلطية

 

 املشروع
 وضوح طيلة مدة املشروع والتكلفة

 هيكلة جتارية وتعاقدية مكيفة
 التحرك املبكر يف دورة حياة املشروع قبل ختصيص األموال

 تكنولوجيا/أدوات إعداد التقارير والتخطيط
 مراقبة تغري العقود وإدارة املخاطر
 مشروع التأمني/الفحوصات الطبية

Source: portfolio management in oil and gas: building and preserving optionality, EY Building a better 

working world, France, 2015, p: 3. 

 (ETRM) التداول يف الطاقة وإدارة املخاطر سادسا:
بني ردهة  وق ابستخدام نظام متكامل يوفر تبادل املعطياتالتجاري وأداء السهو نظام يتضمن صنع القرار "   

 ويوضح الشكل املوايل خماطر التداول يف الطاقة: ،(1)"التداول والعمليات والعقود واالئتمان والوظائف احملاسبية
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                       
(1)- The State of Enterprise Risk Management for Power Companies, NAPCO Conference Scottsdale, AZ, CRA 

Charles River Associates, January 17, 2013, p: 23.  
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: خماطر التداول يف الطاقة(1-12)الشكل رقم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: The State of Enterprise Risk Management for Power Companies, NAPCO Conference Scottsdale, AZ, 
CRA Charles River Associates, January 17, 2013, p: 24. 

 تقنيات أخرى سابعا:
 :(1) أمههامن توجد هناك تقنيات أخرى ميكن اعتمادها من قبل شركات البرتول والغاز و    

RBS(مشرتكة خماطرة أتسيس فئات  -1
متنح هذه الفئات طرق منطقية لتجميع املخاطر، حيث تساعد فرق : ))*(

 حتليل املخاطر على تقاسم املخاطر عرب خمتلف اجملاالت الوظيفية يف صناعة البرتول والغاز؛
 العمل؛د أحداث املخاطر الوظيفية: يتم حتديد وتقييم املخاطر عن طريق ورشات حتدي -2
التحديد الكمي لقيم اآلاثر واالحتماالت: يسمح التحديد الكمي للمخاطر ألعضاء الفريق إبجراء بعض حتاليل  -3

 التكلفة والعائد وذلك بتحديد خمتلف التهديدات؛
 جتنب االعتماد املفرط على جداول البياانت البسيطة واعتماد أنظمة تسمح ابلتعقب املفصل ويف الوقت احلقيقي؛ -4
 خطط االستجابة؛ تطوير -5
 مراجعة سجل املخاطر كجزء من اجتماعات الفريق؛ -6
 التخفيض من املخاطر عن طريق حتسني التعريف ابملشاريع؛ -7
 عادة تقييم املخاطر بشكل دوري.إ -8

 
 
 
 
 

                                       
(1)-Brett R.Schroeder, Jan A. Jackson, Why Traditional Risk Management Fails in the Oil and Gas Sector: 

Empirical Front-Line Evidence and Effective Solutions, Asset Performance Networks, 2007, p: 8-10. 
(*) RBS: Risk Breakdown Structure 

خماطر التداول 
 يف الطاقة

السوقالتسعري يف ضوء أحوال   

 التقارير واالمتثال

 معوقات التسليم والقدرة

 املقاصة والتسوية ادارة العقود

 التداول املايل واملادي

 خماطرة املوقع

الوقتخماطرة   

اجلودةخماطرة   

 إدارة املخاطر ونظام التوازن
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 وحتدايهتا  يف شركات البرتول والغاز ابألنشطةإدارة املخاطر  املطلب الثالث: عالقة
جماالت  كما توجد،  بني إدارة املخاطر واألنشطة األخرى يف شركات البرتول والغاز وطيدة عالقة توجد هناك     

 ترابط بني إدارة املخاطر بنشاط االنتاج والعمليات يف إدارة الشركة.
 الفرع األول: العالقات اليت تربط إدارة املخاطر أبهم األنشطة يف شركات البرتول والغاز

 ت اليت تربط إدارة املخاطر أبهم األنشطة يف شركات البرتول والغاز يف اجلدول املوايل:ص أهم العالقايميكن تلخ    
 : عالقة إدارة املخاطر ابألنشطة واآلليات يف املؤسسة(1-10)اجلدول رقم 

 
 ابالعتماد على: : من إعداد الطالباملصدر

-Valerie Marcel, Guidelines for good governance in Energy oil and gas producers, Research paper, July 2016, 
CHATHAM HOUSE, the royal institute of international affairs, London, pp: 8-9.   
- Ricardo Bertocco, John McCreery, Operational excellence: Managing performance in oil and gas industry, 
BAIN& COMPANY, 2014, pp: 3-4. 

 إدارة املخاطر عالقة 
 العالقة واألنشطة واآلليات يف املؤسسة

 احلوكمة

الوطنية  برتولفاعل للحوكمة العامل األساسي واملشرتك بني مجيع أنواع شركات ال إطاريشكل وضع 
 .للوصول ألفضل النتائج يف هذا القطاع

اخلام  برتولدارة عمليات استخراج الغاز والإشركات يف احلوكمة وأساليب هذه الالنهج الذي تتبعه 
 .من حول العامل قوم بهىل الدور اهلام الذي تإ ابإلضافةوالتكرير والتسويق 
أن احلوكمة تساهم عرب مبادئها الداخلية واخلارجية يف كل مرحلة من مراحل إدارة  تتمثل العالقة يف

املخاطر سواء املسامهة يف تعريف وحتديد املخاطر أو الرقابة عليها، وتعد احلوكمة أيضا كنظام رقايب 
ا للمخاطر اليت تتعرض هل داعم خاصة يف جمال اإلفصاح والشفافية من أجل معرفة الوضعية احلقيقية

 الشركة.
مر الذي حاليا لتغيري يف أسلوب القيادة واإلدارة لديها، األ برتول والغازختضع العديد من شركات ال

 .يتطلب وضع أسس متينة حلوكمة هذه الشركات لضمان استمرار واستقرار عملياهتا
فاعل للحوكمة يف شركات البرتول والغاز وهي: تقييم اجلدوى والوعي  إطارهناك ستة عوامل لوضع 

 ابلتحدايت األساسية والشفافية والوقت والتواصل واخلطة
 .ة على التزام املسامهني الذين يدركون قيم املؤسسة ويدعموهنابقو ترتكز هذه العناصر الستة 

 

سراع بتفاديها أو ختفيف املخاطر قبل وقوعها واملسامهة يف اإلهلا دور أساسي خاصة يف الكشف عن  االسرتاتيجية اليقظة
 أثرها.

ة واملتوسطة حسب مستوايت التكامل بينهما اجلزئيمعلومات وطرق التعامل مينح إلدارة املخاطر  الذكاء االقتصادي
 اليت تتعرض هلا هذه املؤسساتمن أجل مواجهة خمتلف املخاطر و  ،والكلية من جهة

 الرقابة والتدقيق
إدارة خماطر التدقيق على حنو تفاعلي بدعم من ص تدقيق سياسات إدارة املخاطر و دور تكاملي فيما خي

تدقيق إىل نظام لتقييم و  عاد   األدوات التكنولوجية املستخدمة وحتول هيكل إدارة املخاطر من نظام
  ة خاصةنظمأ وفقاملخاطر يف نفس الوقت 

 التسيريمراقبة 
االستعانة أبدوات مراقبة التسيري من تبادل التشاور حول تقييم األداء وقيادته وكذا بطاقة األداء 

 واتتوازن العادية وااللكرتونية املتعلقة أبنواع املخاطر احلالية واملرتقبة واستخدام هذه املؤشرات كأدامل
 إنذار مبكر.

 التكنولوجيا
 

مناهج يف تطوير  (نظم املعلومات وتكنولوجيا االعالم واالتصالبني ) تيجي وحساساهلا دور اسرت 
املساعدة إلدارة آنية االلكرتونية أداء إدارة املخاطر يف مجيع مراحلها بتوفري آليات واألدوات و 

 لمخاطر احلالية واملرتقبة يف أي وقت.ل
 القيمة هدفا مرتبطا ابستمرارية املؤسسةطر هي إدارة للمستقبل يبقى خلق امع مراعاة أن إدارة املخ خلق القيمة
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 نتاج والعملياتإلمبرحلة ادارة املخاطر إ: عالقة الثاينالفرع 
 :(1) خاللتتجسد من    
 نتاج ضد خماطر احلوادث احملتملة اليت قد ينجم عنها خسائر ماديةدارة اإلإدارة املخاطر على أتمني إتعمل : أوال  

)مثلما حدث يف العديد من الكوارث   اأو قد تؤدي إىل اهنياره مباشرة على املركز املايل للشركةكبرية تؤثر   وحىت بشرية
 يف سنة (Adriatic IV) وجهاز احلفر البحري، 2002 يف سنة (Arabdrill 19)ي احلفر البحر جهاز كحادثة 

 ؛(...اخل1988 يف سنة( Alpha Piper) منصة احلفر البحريو ، 2004
، هذا ابإلضافة إىل قواعد وإجراءات السالمة املهنية) برامج احلماية واألمانداراتن يف تنفيذ اإلكلتا تشرتك  : اثنيا  

 ؛(السالمة السلوكية يف قطاع البرتول والغاز
فضل الوسائل واألساليب أبنتاجية حتديد أماكن اآلالت واخلزاانت واملستودعات وتزويد عناصر الطاقة اإل: اثلثا  

عن طريق توفري وسائل التدخل كمخطط التنظيم الداخلي  ،خاصة ما تعلق ابملخاطر الصناعية املانعة للمخاطر
 ؛واملخطط اخلاص للتدخل

 االنتاج؛املختلفة لعملية راحل املتقوم إدارة املخاطر ابملراقبة املستمرة على : رابعا 
 واألمن للتأكد من سالمتها وصالحيتها.اية وقملراقبة املستمرة على وسائل الابدارة املخاطر إتقوم  :خامسا

 دارة املخاطر إبدارة املوارد البشريةإ: عالقة ثالثالفرع ال
 :(2) خاللتتجسد من    
 ل؛لعنصر البشري هو املصدر الرئيسي إلدارة املخاطر ابلعما :أوال  
 ؛هتدد خماطر املوارد البشرية االستمرارية واالستدامة للمنظمة: اثنيا  
 اختيار العاملني واملوظفني؛ :اثلثا  
وهو ما يؤدي إىل الرفع من مهارات وكفاءات اليد العاملة يف مشاريع  والتدريبتشرتكان يف برامج التكوين : رابعا  

 البرتول والغاز وابلتايل التحكم يف املخاطر أو تفاديها؛
 الناجتة عن العمل والتقاعد؛ واإلصاابتحتديد املزااي اليت متنح للعاملني يف حالة املرض أو البطالة : خامسا
 ة واألمن؛وقايتشرتكان يف تنفيذ برامج ال :سادسا
دارة املخاطر بتصنيف العاملني حسب تقسيمات الوظائف وهو ما يساعد على إدارة املوارد البشرية إتزود : سابعا

 .مقدار التعويض لكل عمال عند حتقق املخاطرةحتديد 
 
 

                                       
)1(-ken Brown and Others, Finance for the Oil and Gas Industry, Edinburgh Business School, Heriot-Watt 

University Edinburgh, United Kingdom, 2011, p: 9.  
)2( -Pascal Moulette Olivier Roques, Gestion des ressources humaines, 2e édition, Dunod, Paris, 2014, pp :3-4. 
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 املالية ابإلدارةدارة املخاطر : عالقة إرابعالفرع ال
 :(1) خاللتتجسد من    
األسعار والعمالة ومعدالت تعطل اآلالت وتوقف تطور دارة املخاطر ببياانت تفصيلية عن تزود اإلدارة املالية إ: أوال  

 ختفيض التكاليف؛العمل على وهو ما سيساهم يف  والتوزيع والتوريد ونشاط النقل سلسة االنتاج
 ابنتظام؛ احساب أقساط التأمني ومتابعة سداده اثنيا: 
املتوقعة خاصة املالية منها دارة املخاطر ابلقوائم املالية على شكل ميزانيات تقديرية للمخاطر إدارة املالية تزود اإل: اثلثا 

 دارهتا؛إوتكاليف  يف املستقبل
نتاج وتكاليف عقود عن نفقات مرحلة االستكشاف واإل دارة املالية إدارة املخاطر ابملعلومات الالزمةتزود اإل :رابعا

وهذا ابلتعاون مع  ،جيارات السنوية وغرامات التأخري...اخلالقضائية واإل يفوعقود املشاركة وخمتلف املصار  االمتياز
 ؛خاصة عند وقوع منازعات إدارة الشؤون القانونية

دارة املخاطر أيضا بتكاليف نقل مشتقات البرتول والغاز عرب خمتلف وسائل النقل، وكذا إدارة املالية : تزود اإلخامسا
 .توقعة...اخلاملالة وقوع حوادث غري أسس تسعري املنتجات البرتولية واخلسائر املمكنة يف ح

 والغاز إدارة املخاطر بشركات البرتول : حتدايتالفرع اخلامس
والغاز أبهنا تقليدية يف املمارسات التجارية، وميكن أن تكون بطيئة يف التكيف مع اإلمكانيات  برتولشتهر صناعة الت     

ختشى العديد من املنظمات إجراء تغيريات خاصة هبا إضافة إىل حيث  ،اليت توفرها التكنولوجيا املتغرية وتقنيات اإلدارة
  .(2) العملالتغيريات والتعامل مع املوجة املقبلة من خماطر  التغيريات اخلارجية، حىت عندما تكون هناك حاجة ملواكبة هذه

من هذه النظرة الضيقة إىل االحتضان املنهجي للحد من املخاطر مع األخذ  تطور مفهوم إدارة خماطر املؤسسات     
احلفر وجمموعة كبرية من عمليات كوادث  احل ن جمموعة منأل ،يف االعتبار األهداف االسرتاتيجية والفرص املرتبطة هبا

املخاطر واليت تقودها تغيري يف اعتماد هنج إدارة لة يف املشاريع العمالقة سامهت ابناملخاطر التجارية والتنظيمية املعي
العاملية ويسري االجتاه حاليا حنو االبتعاد عن اإلجراءات البسيطة يف جماالت مثل الصحة  برتول والغازشركات ال

 .(3) ومدروساع هنج متسق والسالمة حنو إتب
فعال ملفهوم إدارة املخاطر يف املؤسسات  طبيقالعاملية يف طليعة الراغبني ابلسعي حنو ت برتولكانت شركات ال     

البرتول  ادية العاملية، واآلن تسري شركاتاطر زايدة التقلبات االقتصخمت النسبية للتدفقات النقدية و ملواجهة التغريا
شركات ال تواجه حتدايت مماثلة لنظرائها فحسب هذه الومن املثري لالهتمام أن العديد من ، الطريق ذاتهالوطنية على 

تشمل السعي وراء املشاريع الدولية وتلبية الطلبات املتزايدة لتوفري اإليرادات لزايدة اليت و  ،تواجه أيضا خماطر جديدة بل
 .ة التحتية واالستجابة لنقص املوارد البشرية وتزايد العرض وتكاليف الشراءاإلنفاق احلكومي على املشاريع االجتماعية والبني

                                       
(1)- ken Brown and Others, Op.cit, p: 11.  

(2)- www.arabic.arabianbusiness.com/business/energy/2012/sep/18/259746 consulté le 06/05/2018. 

(3)- Idem. 
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 .الوطنية إىل العديد من األدوات لتحويل ملفات املخاطر إىل رؤى حقيقية برتول والغازتفتقر شركات ال ما غالبا    
حتقق التدفق النقدي أثناء شركات إىل هذه الوخللق هذه الشفافية املطلوبة من أجل التعامل مع املخاطر قد تنظر 

؛ ابلنظر وتتطلب إدارة خماطر املؤسسات الكثري من التغيريات سواء يف تدريب املوظفني أو يف إدارة املعلومات ،املخاطر
زدايد أنواع وحجم املخاطر الذي يتضمن العمليات التجارية وسلسلة العرض والتنظيمات والسمعة، ابإلضافة إىل ال

 .(1)خماطر املؤسسة واملخاطر التشغيلية احلاجة لتعظيم إدارة
دارة املخاطر يف صناعة البرتول والغاز بشكل كبري بسبب ازدايد التعقيد وعدم التأكد يف فضاء العمل إتطورت     

احلرجة مستمرة على الرغم من االستثمار الكبري  ال تزال التعرضاتفاع الفرص وتوقعات أصحاب املصلحة، حيث وارت
  .متنع التكامل الفعال هلياكل إدارة املخاطر القدميةالتنظيمية وأنظمة املعلومات  ياكلاهلكما أن ،  املخاطرإدارة يف قدرات 

على العديد من يف حتسني عملية صنع القرار واإلجابة  كبريا  وم إدارة خماطر املؤسسات إسهامايساهم مفه   
وعلى األخص يف حتقيق  يةالبرتول اتؤسسامليعزز عملية صنع القرار يف مشاريع ، كما سيف السنوات املقبلة تساؤالتال

 .(2)التوازن بني خمتلف خيارات النمو مع األخذ بعني االعتبار املخاطر املختلفة
ز على جهود تنفيذ ـــــــــــــــاالت غري التقليدية اليت تركــــــــــــــــاحلمع متعدد السنوات يتعامل  ااجمــــــــــإدارة املخاطر برنتعد     

وينصب الرتكيز يف هذه املرحلة على  ،حتتاج الشركات يف البداية إىل الشفافية يف حتديد املخاطر، حيث األعمال
، وهذا األمر سوف حيتاج إىل بنية أساسية جديدة هامة لتحقيق ذلك ،منهاتقليل اليد املخاطر وتدابري منهجية حتد

وأخريا ، بعد االهتمام مبوضوع الشفافية جيب تقييم احتماالت التأثريات السلبية واإلجيابية والتخفيف من آاثرها احملتملة
 ال بد من تعزيز عمليات إدارة املخاطر لرتمجة اإلنذار املبكر إىل إدارة فعالة للمخاطر. 

ؤسسة وسيتم إعادة هيكلة املبتضمني حتسني إدارة املخاطر يف كل قرار اسرتاتيجي تتخذه إدارة أيضا البدء  جيب   
 .اإلدارة الستخدام واستغالل النتائج

أن حتقيق أهداف منهجية إدارة املخاطر بشكل انجح كما   ،حول التغيري الفعال خاطريتمحور مفهوم إدارة امل     
 وللمسامهة بشكل واضح خبلق هذه القيمة، يساهم خبلق القيمة التجارية بدال من النظر إليه ابعتباره ممارسة تكميلية

ن يتفاعلوا مع األرقام احلقيقية اليت أ يةالبرتول ى مسريي الشركاتوجيب عل ،يف املقدمة ىاملخاطر الكرب  توضعن أجيب 
جيب ، كما أن إدارة خماطر املؤسسات تساهم بتسريع وحتسني عملية صنع القرار حتدد حجم التأثري احملتمل لتعزيز فكرة

أتثريا،   ثرعلى املخاطر األكرتكيز الأن يتم إعداد كل من العمليات والنظم وأن تكون مصممة بشكل صحيح لضمان 
 .(3)احامس االتدريب عنصر  يعدكما 

 

                                       
(1)-The State of Enterprise Risk Management for Power Companies, NAPCO Conference Scottsdale, AZ, CRA 

Charles River Associates, January 17, 2013, p: 26. 

(2)- Gestion des risques et contrôle interne : pour une organisation sous contrôle et performante, PWC Luxembourg, 

2012, p : 3. 

(3)- Syed Zaiful Hamzah, Use BowTie Tool for Easy Hazard Identification, 14 th Asia Pacific Confederation of 

Chemical Engineering Congress, Singapore, 21-24 February 2012, p: 14. 
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 خالصة الفصل

 
أهنا القدرة على تسخري على رف عخاطر تاملدارة إل بتبين أنظمةوالغاز تطورا حقيقيا،  برتولتشهد اليوم صناعة ال     

 بياانت واستقصاءات املخاطر يف الشركات لتعزيز أداء األعمال وحتقيق األهداف ضمن اسرتاتيجية عمل انجحة

أسعار تقلبات يف كثري من األحيان املتمثلة الملواجهة التغريات النسبية للتدفقات النقدية، واملخاطر األكثر وضوحاً يف 
ت الكثري من التغيريات سواء يف تدريب املوظفني أو يف شركاالهذه العاملية، وتتطلب إدارة خماطر يف السوق  البرتول

يف  خاصة، و اهيف مشاريع االسرتاتيجي منه ةخاص حتسني عملية صنع القرارتسريع و يف  ما يسهم .إدارة املعلومات
 .حتقيق التوازن بني خمتلف خيارات النمو مع األخذ بعني االعتبار املخاطر املختلفة

خماطر بيئية و اقتصادية  خماطرو خماطر سياسية و خماطر جيولوجية  إىل طر صناعة البرتول والغاز بشكل عاموتتنوع خما    
خاطر ملحسب النشاط أيضا خاطر وميكن تصنيف هذه املمينية، أخماطر السالمة واملخاطر املشمولة ابلتغطية التو 

خماطر ؛ و وكذا املخاطر التشغيلية ؛واملخاطر االستثمارية ؛واملخاطر الصناعية ؛تقلبات أسعار البرتولاإلنتاج كمخاطر 
                        .رهاباطر اإلخمخماطر التجسس و و  السيربانيةخماطر اهلجمات و  عةاطر السموخم املخاطر القانونيةأخرى ك

الشركات، ابلنظر لوجود العديد هذا النوع من بشكل عام ال توجد طريقة حمددة لتحديد أو تقييم املخاطر يف و     
ختالف جمال النشاط واحلجم ونظم املعلومات ونوعية العنصر البشري املتواجد ابمن الطرق والتقنيات واليت ختتلف 

 .املتبعة املنهجياتوتتعدد داخل الشركة وكذا حميطها، واليت من املمكن استخدامها حسب احلالة وابلتايل ختتلف 
هو كيف يتم إدارهتا وأبي طرق  املهم األمرف يف إدارة املخاطر، ماد على مناذج بسيطة وفعالةمن املمكن االعتو      

بتفاديها أو جتنبها قبل مواجهتها أو كيفية إدارهتا يف حالة حتققها وحماولة جتاوزها حىت يف  ،يتم االعتماد عليها يف ذلك
قدرة هذه النماذج  وإمنا األهم هو معرفة ذجعقد النمافليس املهم هو البحث عن أ .لة التعرض إىل أزمات فيما بعدحا

وهذا ما سيتم ومدى كفاءهتا يف حتديد القيمة احلقيقية للمخاطر املتعرض هلا بشكل مفصل ودقيق يف املستقبل. 
 التطرق إليه يف الفصل املوايل.



« 
 
 

 

 

 

 
 الثانيالفصل 

 
 

  التشغيليةاملخاطر إدارة نظام 
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 متهيد

   
الصناعة  هذه رحبية تعتمدية، كما التشغيل واملصاريف املال رأس من عالية مستوايت والغاز البرتول صناعة تطلبت    
محاية  أيضا هبا ملخاطر التشغيلية املرتبطةاتتطلب كما ،  املستخدمة واملكوانت لألنظمة الصيانة وقابلية وتوفر وثوقيةامل على

يف حالة حدوث تلف مادي وخسائر انقطاع يف األعمال عند حصول حادث غري متوقع فإن  خاصةأتمينية كافية 
 .اخلسائر تكون كبرية

تتميز املخاطر التشغيلية أبهنا متعددة األبعاد ويكمن أحد أهم التحدايت الرئيسية اليت تواجهها يف أن مستوى      
ال يكون معلوما ببساطة، حيث ميكن قياس البعض من املخاطر التشغيلية كمًيا كزمن  املخاطرة يف الكثري من األحيان

 املشروع وتكاليفه، إال أن البعض اآلخر يصعب قياسه كمًيا كعدم كفاية ضوابط الرقابة الداخلية مثال.
تنافسية عن طريق عمليات أكثر تتمثل إجيابيات اإلدارة اجليدة للمخاطر التشغيلية يف إمكانية مسامهتها يف تطوير امليزة ال

 استقرارا، وثقة أقوى من جانب األطراف املؤثرة واملتأثرة بنشاط املؤسسات وحسن االلتزام بوجود حوكمة أفضل.
 سيتم من خالل هذا الفصل التطرق للمباحث التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املخاطر التشغيلية يف شركات البرتول والغاز املبحث األول:
 نظام إدارة املخاطر التشغيلية يف شركات البرتول والغاز املبحث الثاين:

 تقييم نظام إدارة املخاطر التشغيلية يف شركات البرتول والغاز املبحث الثالث:
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 املخاطر التشغيلية يف شركات البرتول والغاز املبحث األول:
ألنظمة املستخدمة ون انجتة عن األخطاء البشرية أو املهنية أو اــــــتتنوع مصادر املخاطر التشغيلية واليت ميكن أن تك     

املخاطر عن عوامل داخلية هذه  مأو القصور يف أي منها أو اليت تنجم عن احلوادث الداخلية يف املؤسسة. وابلتايل تنج
منع أو كبرية يف أمهية   ذا دارة املوارد البشريةإدور عترب ي، كما وخارجية وتسبب للمؤسسات خسائر مباشرة وغري مباشرة

 التقليل من املخاطر التشغيلية.
وخصائصها  البرتول والغازاطر التشغيلية يف شركات املخ مفاهيم عامة حولهذا املبحث إىل  من خالل التطرقسيتم     
 نشوئها.ل املختلفة املؤدية سباباألو 

 حول املخاطر التشغيلية يف شركات البرتول والغاز عامة املطلب األول: مفاهيم   
يرادات إمن التكاليف املقدرة هلا مما يؤثر سلبا على تنشأ املخاطر التشغيلية عندما تكون التكاليف التشغيلية أكرب       

شركات البرتول والغاز بشكل مرتبطة ابملخاطر التشغيلية بشكل عام وبهناك عدة مفاهيم املؤسسة ومن مث رحبيتها، و 
  .خاص، وهذا ما سيتم تناوله يف هذا املطلب

 ول والغازاملخاطر التشغيلية يف شركات البرت تعريف وخصائص  الفرع األول:    
 ابتفاقكما متت اإلشارة إليه يف الفصل السابق فإن السبب األول حلدوث املخاطر التشغيلية هو العنصر البشري     

وابلتايل فإن نشأهتا مرتتبة على أداء العنصر البشري مع بداية  ،معظم اهليئات واملنظمات الدولية وفق كل القطاعات
 تشكل مفهوم الوظائف يف املؤسسة وخاصة املوارد البشرية وأساليب إدارهتا.  

 أوال: النشأة      
قامت بعض الشركات خصوصا يف حيث يف منتصف سبعينات القرن املاضي، مخاطر التشغيلية ظهر املفهوم احلايل لل    

 أو يف املؤسسات القائمة املشاريعيف  فشال ثحد  ـ  تالهتمام أكثر ابملشاكل واألسباب اليت من املمكن أن ابالقطاع املايل 
عدة مؤشرات تتضمن بعض النسب يف الوالايت املتحدة األمريكية فظهرت  بشكل أساسي، املتأتية من املورد البشريو 

املصاريف االجتماعية ونسب النشاط به ك ةشري بتدقيق التكاليف املتعلقتقييم أداء نشاط املورد الببغرض  حاليلوالت
 .(1)إدارتهوأيضا اجلانب النوعي يف طرق وأساليب األجور  ملختلفة كإنتاجية الفرد ومصاريفا

املؤسسات  اوأنواع املخاطر اليت تتعرض هلبدأت األمور تتغري يف مفاهيم  2008سنة للكن بعد األزمة املالية العاملية     
  دارة املخاطر بصفة عامة واملخاطر التشغيلية بصفة خاصةات يف الدول وبدأت تظهر أنظمة هتتم إباملالية وابقي القطاع

املرتقبة يب والتعديالت األخرية و لشركات التأمني لالحتاد األور  "2املالءة "ونظام  "3 ابزل"و "2ابزل "كما جاء يف اتفاقية 
هذه املخاطر وطرق كل من حتديد  طرق  تواختلف حيث تعددت ،السنوات القليلة القادمةخالل  هلذه التوجيهات

 . (2)من قطاع إىل آخر تقييمها من مناذج تقليدية وأخرى حديثة وحىت تعدد أساليب إدارة مثل هذه املخاطر
                                                           
(1)- Association pour le Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise, rencontres : Risk Management & 

Ressources Humaines, 25/26 Juin 2012, p : 16. 

(2) - Nicolas Bouleau, Economie des risques : les limites de la mathématisation, HAL Id : archives-ouvertes, Paris, 

Janvier 2013, p : 6. 
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املخاطر مع بداية األلفية اجلديدة حبصر مكامن االختالالت والنتائج شركات البرتول والغاز فعال إبدارة هذه  بدأت      
تقييم لالسلبية للنشاط التشغيلي يف هذا القطاع خصوصا يف كندا والوالايت املتحدة األمريكية. ومع ظهور مؤشرات عاملية 

د الدويل إلدارة املخاطر التشغيلية ومؤشر ــــــــــــــدراسات املعهاصة كواملخاطر التشغيلية بصفة خاملخاطر بصفة عامة 
(AON )...ة مثل معيار ــــــــــــــدوليالعايري املو  .اخلملدى التعرض للمخاطر(ISO) و(COSO) ومراكز اخلربة كمركز 
(KPMG) ومركز(Ernest& Young) ابست"ة ــــــــــوكال "ستاندر أنـــــــــد بورز"كوكالة   فضال عن وكاالت التصنيف الدولية" 
تطوير كل اجلوانب املتعلقة هبذه املخاطر خصوصا التنوع الكبري يف طرق لكن يبقى اجملال مفتوحا ل، "موديز"و "فيتش"و

كانت حمصورة يف قطاع   وميول ختصصات سابقة ،خاطر التشغيليةاملوأساليب تقييمها إبجناز الكثري من الدراسات حول 
وتطوير أساليب التنبؤ هبذه  هلم لتقييملفتح اجملال  خالل السنوات األخرية التأمني )االكتواريني( والدعوة معني كرايضيي

 .وملا املسامهة يف إدارهتا ات أخرى مثل قطاع البرتول والغازاملخاطر يف قطاع
 املخاطر التشغيلية يف شركات البرتول والغاز تعريفاثنيا:     

 :أساسيةختلفة لكن مت اإلمجاع على سبعة خماطر املقوانني الريفها حسب عدة هيئات ومنظمات و اتعددت تع      
اإلجراءات أو األشخاص أو األنظمة الداخلية اية أو فشل "هي اخلسائر النامجة عن عدم كف تعريف جلنة ابزل:  -1
، ومت اقرتاح تقييمها يف نفس 2006لسنة  "2ابزل "فاقية عتمد يف اتهذا التعريف ا   .(1)ارجية"اخلألحداث اأو 

صيغة  وأصيغة معيارية ابقرتاح طريقتني للتقييم وفق  2013يف  "3ابزل " اتفاقيةاالتفاقية، لكن بعد اعتماد تعديل 
داخلية تركت احلرية للبنوك واملؤسسات املالية العتمادها شريطة موافقة السلطات الرقابية حمل نشاط الشركة. كما 

 ؛لى تطوير أساليب ومناذج إدارة هذا النوع من املخاطر حىت اآلنتعمل هذه اللجنة ع

بشركات  اخلاص "2املالءة "لمخاطر التشغيلية يف نظام ل ااشتقت شركات التأمني أيضا من هذا التعريف تعريف  -2
لكن االختالف كان يف بعض مناذج التقييم خاصة يف الصيغة املعيارية اليت  ،(2) يبو األور التأمني الناشطة يف االحتاد 

، ويتم خالل هذه السنوات تطوير نظام دويل للمالءة لشركات التأمني شبيه اعتمدت على مصفوفة االرتباط للمخاطر
 ؛األنظمة السالفة الذكر هااليت تضمنتابتفاقية ابزل اخلاصة ابلبنوك ويعتمد على االستفادة وتطوير النماذج واألساليب 

لكن تتمثل  ،ابقةابلنسبة لشركات البرتول والغاز فيميل معظم الباحثني العتماد تعاريف مشاهبة للهيئات الس -3
ع املخاطر التشغيلية وعالقته أبنوا  ،صوصية النشاط الصناعياختيار أصناف هذه املخاطر وخاخلاصية فقط يف جانب 

كاإلصاابت ومشاكل تعطل سريورة العمل   الوطيدة بوظيفة الوقاية واألمن ا عالقتهاقة ابجلانب االنتاجي وكذاملتعل
  النامجة عن العنصر البشري.

                                                           
(1)- Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, convergence internationale de la mesure et des normes de fonds 

propres, 2006, Juin 2006, p : 157. 

(2)-CEIOPS’ Advice for level 2 implementing measures on solvency 2: SCR standard formula-Article 111 (f) 

Operational Risk, Doc-45/09. 
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يف حني تتجه النظرة القانونية إىل عدم  ،ن املخاطر القانونية وخماطر السمعة كمخاطر تشغيليةوهناك من يعترب أيضا أ    
 .() تشغيليةاعتبار هاتني املخاطرتني كمخاطر 

واالجتماعية  االجتماعيةيصنف املخاطر القانونية واملخاطر املعلوماتية وكذا املخاطر  منومن جهة أخرى هناك     
 .(1)مباشرة بعد املخاطر املاليةضمن هرم املخاطر املخاطر التشغيلية تظهر و  النفسية على أهنا خماطر متعلقة ابملوارد البشرية

 املخاطر التشغيلية يف شركات البرتول والغاز خصائصاثلثا:    
يوجد هناك تطابق كبري حيث  أهنا خماطر تشرتك فيها مجيع القطاعات االقتصادية واالجتماعية من أهم خصائصها     

تبقى املؤسسات املالية من و  يف التعريف أو اخلصائص أو حىت األمهية وأدوات تقييمها وآليات إدارهتا. فيما بينها سواءً 
تباط مفهومها ابملورد البشري بشكل كبري وكل العوامل ار و اهليئات السباقة يف حتديد مثل هذه املخاطر وكيفيات إدارهتا 

 نوع النشاط ودرجة التعرض هلا.و  ونظام املعلومات املستخدمإىل عدة عناصر أخرى كحجم الشركة  إضافة ؛املؤثر واملتأثرة به
خرى خارجية مثل الكوارث وأ ،األنظمة...اخلفشل و  الداخليأيضا بعوامل داخلية كاالحتيال  املخاطر التشغيلية ترتبط    

من املمكن أن تنشأ بشكل منفصل وحتدث خماطر كما أنه   ،...اخلب واإلرهابو الظروف السياسية كاحلر و  الطبيعية
قد حيدث خماطر ذات طبيعة خمتلفة عن اليت كأخطاء يف اإلجراءات   تشغيلية أو تكون سببا يف ظهور خماطر أخرى

  التشغيلية كاملخاطر النظامية واملخاطر املالية...اخل.املخاطر 
يعتربها البعض   خاطر القانونية واليتاملوبني املخاطر األخرى ك به والعالقات البينية بني أنواع املخاطر التشغيليةالتشا     

       . تشغيليةالخاطر املمن املخاطر وخماطر السمعة هذه كمخاطر تشغيلية يف حني أن معظم التشريعات تنص على استثناء 
تطور وتعقد جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال والنقلة النوعية يف نظم املعلومات إىل ظهور خماطر أكثر أدى ال    

وخماطر التجسس اليت عانت منها العديد من شركات البرتول والغاز نية اابملخاطر التشغيلية كاملخاطر السيرب وتنوعا ارتباط 
  وطنية منها يف دول العامل الثالث.خاصة ال

لكن أثبتت التجربة أن الزايدة يف  ،املخاطر التشغيلية بتكرارات وحجم جسامة بسيطنيمن املمكن أن حتدث ف    
يارات الدوالرات خصوصا فيما تعلق إىل حتمل صدمات وقضااي فساد مبل التكرارات وتعاظم قيمها قد تؤدي ابلشركات

ن مفهوم نظام الكفاءة لوحده غري  حيث أ. تكون فعال مكلفةواليت  بنوعيها الداخلي واخلارجي واالحتياالتابلصفقات 
 منألن اجلانب األخالقي يف مدى اإلخالص والوالء يبقى أمرا نسبيا مما يصعب األمر  تفادي مثل هذه املخاطرل كاف  

 تقديره وحتديده.
تتميز هذه املخاطر ابلطبيعة النوعية واليت ختلف آاثرا كمية تتمثل يف اخلسائر املتنوعة اليت من املمكن أن  ،وعليه   

يف  ةيجياالسرتات وهو ما يعكس أمهيتها احلجم والتكرار واجلسامةالنوع و تتحملها الشركات بدرجات متفاوتة حسب 
  حلديثة لتقييم وإدارة املخاطر يف أي شركة انشطة يف االقتصاد سواء قطاع جتاري أو اجتماعي.خمتلف املعايري واملؤشرات ا

                                                           
()-  كما يلي: يقصد ابخلطر   2014فيفري  16املتضمن نسب املالءة املطبقة على البنوك واملؤسسات املالية والصادر يف اخلاص ابلبنوك اجلزائرية  01-14نظام من ال 20املادة مت تعريفها يف

و متعلقة أبحداث خارجية. ويستثين هذا التعريف اخلطر العمليايت خطر اخلسارة النامجة عن نقائص أو اختالالت متعلقة ابإلجراءات واملستخدمني واألنظمة الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية أ
 االسرتاتيجي وخطر السمعة بينما يشمل اخلطر القانوين.

(1)-Jean-David Darsa,Op.cit , p :77.  
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والطاقات البشرية املوظفة لديها بطرق  ،طبيعة احلجم الضخم لشركات البرتول والغاز والثروات املادية واملعنوية هلاف    
  دارة مثل هذه املخاطر.املطالبة إبالشركات  جيعلها من أهم مباشرة وغري مباشرة وتعدد جماالت نشاطاها

 الفرع الثاين: املخاطر التشغيلية وإدارة املورد البشري يف شركات البرتول والغاز   
مستمرة يف حجم وتركيب القوى العاملة بسبب التغريات التكنولوجية والغاز بوجود تغريات  يتميز قطاع البرتول    

املتالحقة واليت تنعكس آاثرها يف تغيري طبيعة الوظائف املختلفة، هذا ابإلضافة إىل وجود اختالالت يف توزيع العمالة بني 
 أقسامه املختلفة.

 والطاقة دارة املورد البشري يف قطاع البرتولأوال: إ  
 : (1) منهابعدة خصائص والطاقة  تميز املورد البشري يف قطاع البرتولي    

من حيث عدد العمال واملوظفني وضخامة اهلياكل اإلدارة يف املشاريع الكربى  ةميز مناهج إدارة املوارد البشرية هلا  -1
من حيث الكفاءة اليت تتطلب  ،يف الشركة د البشري ووظيفة الوقاية واألمنرتباط القوي بني إدارة املور االو التنظيمية 

 تشمل التحكم يف اجلانب النوعي والتقين إلدارة املنشآت البرتولية؛ يزاتمم

 مواقع االنتاج؛ركات الفرد يف الشركة خاصة يف م املكافأة والعقوابت ابلصرامة وضبط حتانظيتميز  -2

أمرا اسرتاتيجيا بسبب كرب  رتول والغازاملستخدمة يف قطاع الب واالتصالعالم نظم املعلومات وتكنولوجيا اإلتعد  -3
 حجم ونشاط هذا النوع من الشركات واألعداد الضخمة للعمال املنتسبني هلا؛

تطوير مهارات م التكوين وتبادل املعلومات وكذا التوسع اجلغرايف هلذه الشركات جيعل منها شركات رائدة يف نظ  -4
 ءات من اجلانب التقين واملعريف هلا؛العاملني وتعدد وتنوع الكفا

 ما يتعلق ابالحتيالالشركات الوطنية يف قطاع البرتول والغاز يف معظم احلاالت مبشاكل معينة خاصة فيتشرتك  -5
 ؛والفساد خاصة يف تعامالت العنصر البشري يف الصفقات املختلفة الداخلي واخلارجي

التوسع اجلغرايف الكبري حالة التفاوت يف املستوى العلمي والتنوع الثقايف بني موظفي وعمال هذه الشركات خصوصا يف  -6
 وقد تتميز ابلتعقيد خاصة يف البلدان الناشئة؛ ،من األمور اهلامة دارة املورد البشري وبرامج إدارتههلا جيعل توحيد مناهج إ

تعمل على حتديد وتوزيع املوارد البشرية مبا  كوهنامن أهم سياسات األفراد   تعترب عمليات ختطيط القوى العاملة -7
 يتناسب مع قدراهتا ومؤهالهتا وميوهلا ومن مث ينعكس أتثريها على بقية سياسات األفراد األخرى؛

 خاصة يفاملورد البشري على حنو كبري  إدارةالتأثر الكبري ابلتطور التكنولوجي اهلائل يف جمال استخدام برجميات  -8
 ؛مل مع املورد البشري بصفة مباشرةطرق ومهارات التعا

                                                           
 : اعتمادا على -(1)

 .16-15، ص:2007، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، السياسات البرتولية يف جمال األفرادحممد الصرييف،  -
-  Compétences, développement des ressources humaines et formation à la sécurité, actuels et à venir, dans 

l’industrie du gaz et du pétrole, Organisation Internationale du Travail, département des activités sectorielles, 

Genève, GDFOGI/2012, p : 19-23. 

 



 دارة املخاطر التشغيلية في شركات البترول والغازإ منظا................................................  الثاني:الفصل 

 

 

 

88 

 

 

 

 البرتول: األخرية السنوات يف والغاز البرتول صناعة منو يف كبري  بشكل للنشاط رئيسية جماالت ثالثة سامهت -9
 الشاحناتو  احلفر التطور هذا مثل يتطلب ؛ حيثالتقليدية غري واحملروقات الثقيلة والزيوت البحار أعماق يف والغاز
 وخطوط النقل قبل والغاز البرتول معاجلة ومرافقاملؤهلة،  اآلابر وإكمال حلفرا فرقخاصة و  املعدات من وغريها

 ؛املصايف أو األسواق إىل للنقل األانبيب

 ةاجليوسياسي السريع يف الظروف تغرينتيجة ال األخرية السنوات يف عميقا حتوال والغاز البرتول صناعة شهدت -10
 أسعاروالتقلبات احلادة يف  الطبيعي والغاز اخلام البرتول على العاملي الطلباستمرار منو و  ةالبيئي املخاوف وتنامي

 العمال يف متزايد نقص هناكف لذلك نتيجةو  ،القطاع يفات االستثمار إىل ارتفاع حجم  ابإلضافةهذا  ،احملروقات
 .عاملية مشكلة املهارات نقصوأصبح  املؤهلني

 اثنيا: وظائف إدارة املوارد البشرية
 :(1) أمههاجمموعة من الوظائف واليت ترتبط ابلعامل، ومن تؤدي إدارة املوارد البشرية    

وذلك عن طريق حتديد كمية ونوعية املوارد البشرية اليت حتتاج إليها حاليا ومستقبال تبعا  :ختطيط املوارد البشرية -1
 واألحداث البيئية اليت تؤثر على ذلك؛ لنوع األعمال اليت متارسها

: يعكس جمموع النشاطات املوجهة للبحث عن املرتشحني للمناصب الشاغرة واملفاضلة بينهم وفق التوظيف -2
 مث تعيينهم وتسهيل عملية إدماجهم يف املؤسسة؛ شاغر اليت تظهرها عملية توصيف املناصبمتطلبات املنصب ال

: تشري إىل حتليل أداء الفرد بكل ما يتعلق به من مميزات نفسية وبدنية أو مهارات فنية أو فكرية أو فردأداء التقييم  -3
 نقاط القوة والضعف وحماولة تعزيز األوىل ومواجهة الثانية؛سلوكية، ابإلضافة إىل حتليل اجنازاته ونتائجه وذلك هبدف حتديد 

عداد إجناز تقييم للمناصب وحتديد األجور اليت تتناسب مع متطلبات املنصب، ابإلضافة إىل إ: تتضمن األجور -4
 ؛سا نتائج وظيفة تقييم أداء األفرادنظام لألجور املتغرية املرتبطة أبداء الفرد الذي تظهره أسا

عبارة عن جمموعة النشاطات املوجهة لتحديد االحتياجات التكوينية وتصميم الربامج التكوينية على : التكوين -5
 أساسها وتنفيذها وتقييمها مبا ينعكس اجيابيا على قدرات الفرد ودافعيته وإدراكه للدور الوظيفي؛

مالئم وحتقيق األمن : عبارة عن االجراءات املوجهة لتحسني ظروف العمل وذلك خبلق جو عمل تنظيم العمل -6
، ويدخل يف وظيفة تنظيم العمل كذلك والسهر على سالمة العمال مبا حيفز األفراد ويشعرهم مبدى أمهيتهم يف املؤسسة

 جراءات الرتقية والنقل؛إ

: تسعى هذه الوظيفة إىل حتسني طرق االتصال وضمان قنوات لسري املعلومات سواء بني واإلعالماالتصال  -7
 .ئمة للعمال أبدوارهم ومسؤولياهتممبا يضمن املعرفة الدا ،نهم أو بني العمال ورؤسائهمالعمال فيما بي

 

                                                           
 .421-420، ص:2002، دار اجلامعة، اإلسكندرية، دارة املوارد البشريةإاالجتاهات احلديثة يف صالح الدين عبد الباقي،  -( 1) 
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 دارة املوارد البشرية وعالقتها مبكوانت أداء العاملإاثلثا: وظائف 
حدى مكوانت أداء الفرد أو كل مكوانته، حيث توجد هناك إعلى  دارة املوارد البشرية أتثريا سواءً إمتارس وظائف    

 ويوضح الشكل املوايل تصنيف الوظائف وفق أتثريها على أداء العامل: ،وظائف تؤثر على كل هذه املكوانت
 وظائف إدارة املوارد البشرية وعالقتها مبكوانت أداء العامل :(2-1)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .423، ص:2002، دار اجلامعة، اإلسكندرية، دارة املوارد البشريةإاالجتاهات احلديثة يف صالح الدين عبد الباقي،  :املصدر
 خرائط خماطر املوارد البشرية رابعا:

 مالءمة عدم بسبب الشركة وأهداف اسرتاتيجية يهدد حدث أي "عبارة عن: بشريالد ور  املم تعريف خماطرة  -1
 ؛(1)"البشرية املوارد قضااي أو املمارسات أو السياسات

 يف الكامنة املخاطر وإدارة أولوايت وحتديد وتقييم حتديد عملية"هو  املخاطر خرائط رسم: املخاطر خرائطتعريف  -2
 ؛(2)"املنظمة أنشطة

 :(3) وهي: لديها ثالث خصائص، خصائص خرائط املخاطر -3

 تنفذها اليت والدعم والتشغيل اإلدارة عمليات مجيع "النهاية إىل البداية من" تغطي أهنا يعين وهذا :ودقيقة شاملة -أ
 اإلدارة من املصلحة أصحاب مجيع مشاركة اخلرائط رسم عملية تتطلب السبب وهلذا. أنشطتها من كجزء    املنظمات

 ؛التشغيلية الفرق إىل العليا

                                                           
(1)-Philippe Hellich, Franck Verdun, cartographie des risques RH, Association pour le management des risques et des 

Assurances de l’Entreprise, Journée des commissions AMRAE, 1 er juin 2010, Paris, P : 22. 

(2)- La cartographie des risques, Ministère de l’Action et des Comptes Publics, République Française, D2AE/ 

04/10/2017, p : 1. 

(3)- Ibid, pp: 1-2. 

 وظائف إدارة املوارد البشرية

تؤثر على القدرة وظائف 
 يف العمل

 ختطيط املوارد البشرية
 التوظيف
 التكوين

 تقييم األداء
 األجور

تؤثر على الرغبة وظائف 
 يف العمل

 التوظيف
 التكوين

 تنظيم العمل
 تقييم األداء

تؤثر على وظائف   
 اإلدراك

 االتصال واالعالم
 التكوين
 التوظيف

 تقييم األداء

تؤثر على وظائف   
 كل مكوانت األداء

 التوظيف
 التكوين

 تقييم األداء
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 ميكن .كمية  معلومات إىل تستند وتركيبية ومنسقة مكتوبة واثئق شكل أتخذ أهنا أي :إليها الوصول وميكن رمسية -ب
 أتخري؛ دون تقدميها ويتم متاحة تكون أن جيب والعمليات، كما الوظائف خالل من تنظيمها املثال سبيل على

 .العملية أو التنظيم عناصر من عنصر يتطور عندما خاصة دوري بشكل املخاطر تقييم إعادة إىل للحاجة نظرًا :تطورية -ج

  توضيحها من خالل  ميكن ،توجد هناك مخس مراحل أساسية :مراحل رسم خرائط خماطر املوارد البشرية -4
 الشكل املوايل:

 رسم خرائط خماطر املوارد البشرية مراحل (:2-2) الشكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Cartographie des risques RH : les apports pour l'entreprise, 1ère rencontres Risk management et 

ressources humaines, atelier A1, AMRAE, la baule, 25-26 juin 2012, p : 28. 

 التشغيلية واملخاطر األخرىالفرع الثالث: العالقات بني املخاطر 
، هذا ابإلضافة إىل وجود ارتباط بصفة عامة املؤسساتخمتلف بني خمتلف املخاطر يف  ارتباطات توجد مما ال شك فيه    

  بني املخاطر التشغيلية واملخاطر األخرى بشكل خاص. 
 بصفة عامة طراخما بني امل العالقاتأوال:   

والذي  2016 سنة يف ةالصادر  (IFOA) نياالكتواريوكلية عهد والغاز مل البرتولدارة املخاطر يف قطاع يف دراسة إل     
 .(1) ىخر األعلى  تؤثر قدمنها  واحدة وحدوث ببعضها مرتبطة لنمذجةل خمتارة رئيسية خماطراعتمد على مخسة 

املخاطر يف ة بداية ملنهج متعدد لنمذجة وجه ليكون نقطامل االكتواريةخاطر لنمذجة امل تقريرهذه الدراسة عبارة عن      
نتاج إشركات  واليت ميكن أن تواجههاواعتمد التقرير على دراسة حالة املخاطر الكربى احملتملة  ،شركات البرتول والغاز

البرتول والغاز للمنبع. وهو تقرير منجز كمثال تطبيقي لبعض اخلطوات املمكن اختاذها لتوجهات الشركة من أجل مواجهة 
جملس إعداد التقارير املالية يف لندن  حسب (Risk Reporting Requirements) راملخاطرير اتقإعداد متطلبات 

                                                           
(1)- Institute and Faculty of Actuaries, Risk Management Case Study – Oil and Gas industry, UK, 06 Feb 2016, p :5. 

املسامهة يف سلسلة  -
 ؛القيمة

 ملخاطرة التعرض  -
 التشغيلي الفشل
 .ئرخسا يسبب الذي

، حوكمة، سياسة تنظيم  -
 ؛وإجراءات

 املوارد البشرية ختصيص -
 )كمية، خرباء(

 معاجلة املعلومات؛ أدوات -
 فعالية املراقبة.  -

مسببة  تنفيذ أخطاء -
 ؛خلسائر

عدم احرتام اآلجال  -
 التعاقدية أو التنظيمية؛

 خسائر االنتاجية؛ -
 خسائر التشغيل. -

وفقا للمحيط االقتصادي 
 االجتماعي؛

 وفقا للوائح العمل؛
 وفقا هليكل النشاط؛

 وفقا لنوع السوق.
 
 

؛دارة هرم األعمارإفشل   
 ضغوط يف العمل؛

فشل التوظيف واالحتفاظ 
 ابملوظفني؛

خسارة العمال والفرق 
 الرئيسية.

 تقييم الفعالية التشغيلية      حتديد خماطر العمليات
 للعمليات 

            
 دراسة األثر

                  حتديد وضعيات خماطرة      
ملوارد البشرية األكثر ا      

 أمهية

   حتليل سيناريوهات    
 خماطرة املوارد البشرية    

1 2 3 4 5 
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(FRC) (1*)،خماطر أساسية للشركة بشكل فردي وابستخدام متضمن لتقديرات  مخسنمذجة ب حيث قامت هذه دراسة
 ثر األكثر احتماال هلذه املخاطر.األالرتباط و ا
  حتديد هذه املخاطر وأولوايهتا ، كما أنحتديد وحتليل املخاطر عرب استخدام املعلومات والبياانت املنشورة واملتوفرة مت    

من أجل استخالص كل من منهجية و  ،كان على أساس وصفها يف خمتلف مصادر البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة
 القطاع. مهينة مناقشات مع عد مت إجراءع املخاطر ا نو أالنمذجة وحتديد أولوايت 

 لالستجابةمساعدة شركات البرتول والغاز فيها لالكتواريني  ميكن اليت االتهذه الدراسة بعض احل وضحت    
  مخاطرة. مناسبة للعرب العمل مع مهنيني آخرين لبناء وحتليل مناذج  لتوجيهات إعداد تقارير املخاطر

من هذه الدراسة مت معاينة املعلومات املوجودة يف العوائد السنوية  كجزء    :والغازلشركات البرتول املخاطر الكربى  -1
معاينة أيضا خمتلف املنشورات والتقارير من وكاالت التصنيف  تومت، 2013و 2009 سنة لشركات برتول وغاز خمتلفة بني

مت حتديد  االسرتاتيجية، كمامن أجل حتقيق أهدافها  من املمكن أن تواجهها هذه الشركات لتحديد قائمة املخاطر اليت
 لمعايري املوالية:ل اترتيب أولوايت املخاطر وفقو 

 مخاطر؛مستوى أمهية مصادر البياانت الفردية املخصصة لل -أ
 لمخاطر يف املصادر املستخدمة هلذه الدراسة؛لفيها  شارةمت اإلعدد مرات اليت  -ب
 .اطر على حنو رقميجدوى منذجة املخ -ج

 كما هي موضحة يف اجلدول املوايل:وإمكانية منذجتها   ونتيجة لذلك مت احلصول على قائمة املخاطر حسب األولوية   
 وقابلية منذجتهاتصنيف املخاطر : (2-1)اجلدول رقم 

 منذجة املخاطرة التعيني املخاطرة الصنف

تقلب واخنفاض يف أسعار البرتول والغاز املؤدية لنتائج تشغيلية ونظرة  سعر السلعة اقتصادي
 نعم مستقبلية سيئة

 نعم الكوارث الطبيعية لقطع أو خفض االنتاج أو حلوادث صناعيةتؤدي  كوارث طبيعية البيئة

 حوادث صناعية التشغيلي
 أو أضرار بيئية و تسرب برتول انجم عن فقدان حياة أوحوادث كربى أ
خسارة رخصة التشغيل  أو مسؤولية مدنيةأو )تنظيمية(  ةغرامات قانوني

 والضرر ابلسمعة
 نعم

عدم االستقرار  السياسي
 السياسي

أو حرب عصاابت أو ب األهلية و احلر  أو تذبذب العرض بسبب احلرب
 إرهاب أو اضطراابت سياسية أخرى

 نعم

 وفرة املصادر املصادر
رول والغاز أو ـــــــــــر الحتياطات البتــــــــــــري يف التقديرات ابلنظــــــتغيري جوه

 نعم قدرات التطوير
 

 

Source: Institute and Faculty of Actuaries, Risk Management Case Study – Oil and Gas industry, UK, 2014, pp: 3-4.  

                                                           
(*) FRC : Financial Reporting Council   
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 التأمني خماطرو  أسعار الصرفكمخاطر   األخرى املخاطر من العديد هناك أعاله، املذكورة املخاطر عن النظر وبغض    
 التنظيميةو القانونية  واملتطلبات العامة سالمةال ومحاية لنقلل التحتية والبنية االئتمان وخماطر واملنافسة املشرتكةواملضاربة 

 .مماثلة بطريقة حتليلها ميكن واليت غريهاو 
 اجتاه النتائج لتمثيل اإلحصائي التوزيع استخدام تتضمن اليت العشوائية النمذجة منهج اختيار مت منهج النمذجة: -2

 من واسعة جمموعة حياكي مريف واقع األزاايه العديد كونه يعود مل للنمذجة املنهجوسبب اختيار هذا  ،للشركة احملتملة
 تحديدال املنهج يتيح وألن هذا ،الوقت نفس يف أكثر أو وقعت خماطراتن إذا حيدث أن ميكن ما ظهري أن وميكن النتائج
 على القدرة يتيح كما(  احملتملة أيضا وغري")متطرفة"تعد أحدااث  والنتائج اليت للحدوث احتماال كثراأل لنتائجل النسيب
 .املخاطرخمتلف  بني العالقات منذجة

 لتأثريل كإطار عام  هاعتبار  ميكن العشوائية النمذجة إطارو  ،الفرتاضاتل كأساس  التارخيية املعلومات مااستخدمت      
 .االعتبار بعني الصلة ذات العوامل ميعجب الشركةأخذ  على الكلي
 على املوافق واألثر رئيسية خماطر للخسائر من مخسةحمل الدراسة  الشركة لتعرض منوذج بناءمت  عملية النمذجة: -3

 ة هي:ج  نمذ  م  ـاملخاطر الو  املالية قوائمها
 ؛حركة أسعار السلع -أ

 ؛الكوارث الطبيعية -ب
 ؛احلوادث الصناعية -ج
 ؛عدم االستقرار السياسي -د
 .وفرة املوارد )املصادر( -ه

 :خطوات ثالث النمذجة عملية ومشلت
 ؛انفراديمنذجة املخاطر بشكل  -
 ؛اخلمسة املنفردة املخاطر العالقة اليت تربط درجة مت تقدير أدانه املخاطر لتدفق البياين الرسم على بناءً  -
 حلركة عشوائي سيناريو 10.000على  استنادا اليت متت منذجتها للشركة املالية املؤشرات على املخاطر أثر -

 .هبا املرتبطة اخلسارة وأحداث السلعة أسعار
 :التالية املالية املؤشرات أنخذ بعني االعتبار مت األ       

 ؛العائد بعد الضرائب -
 ؛النقدية والنقدية املعادلة -
 ؛د على رأس املالالعائ -
  .سعر األسهم -

 الشكل املوايل: من خاللبينية الومت توضيح العالقات    
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 العالقات البينية بني املخاطر :(2-3)رقم الشكل 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
     Source: Institute and Faculty of Actuaries, Risk Management Case Study – Oil and Gas industry, 06 Feb 2014, p: 5.       

 أن ةمنفرد لمخاطرل ميكنكيف   تشرح عامة صورة لتقدمي مصمم وهو ةمنفرد خاطرامل فهم على أعاله الشكل يستند   
  .بعضال عضهابب ترتبط

 العالقات بني املخاطر التشغيلية واملخاطر األخرىاثنيا:  
تعد املخاطر التشغيلية من املخاطر اليت تكون عادة سببا يف حدوث أو تفاقم خماطر أخرى سواء يف داخل الشركة أو     

 خارجها: 
ابلعنصر البشري على املرتبطة من بني أهم املخاطر التشغيلية املسببة ملخاطر أخرى هي املخاطر  داخل الشركة: -1

للشركة متعلقة بتنفيذ العمليات أو االحتيال  خسائرعمدي ميكن أن يسبب الألن اخلطأ العمدي أو غري  ،حنو مباشر
 ر ابملخاطر التشغيلية حبد ذاهتا.بشكل مباش مرتبطةوهي  ،الداخلي أو املسامهة يف عمليات احتيال خارجي

 

 احلوادث الصناعية
عدم االستقرار 

 السياسي

أبضرار جسمانية وبيئية وحادث خبسائر هامة 
 ميكن أن تسهم يف عدم االستقرار السياسي.
عدم استقرار املنطقة ميكن أن يفاقم خماطر 

 األعمال وخماوف أمنية )السالمة(

الكوارث  وفرة املوارد
 الطبيعية

خبسائر ميكن أن يفاقم من تبعية حادث 
األسعار لردة فعل األسواق وأثر اإلنتاج على 

 اخنفاض األسعار ميكن أن يؤدي للضغط

خماوف السوق حول توقف اإلنتاج أو حظر 
عدم  تفاقمالعرض وتفاقمها ميكن أن يزيد من 

 املنطقة االستقرار يف

تفاقم ميكن أن يزيد من 
 احتمال حتقق احلادث

 

نزاع حول اكتشاف أو فشل  تغري سعر السلعة
 يف اكتشاف املوارد

 نقص حمتمل انقطاع العرض

 تصبح احلقول املتأثرة غري قابلة
 )ميتة( جتاراي لالستغالل

كارثة طبيعية هامة ميكن أن تؤثر يف 
 املنطقةعلى سياسة 
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فإن االمهال مثال يف النشاط الصناعي الذي يكون العامل أو املوظف هو السبب الرئيس حلدوثه  مقابل ذلك       
التغطية التأمينية يف  تكفخسائر كبرية قد ال  اإمهال قواعد احلماية والوقاية قد يؤدي لنشوب حرائق ينجم عنهف ،عادة

   حتملها وابلتايل حتميل الشركة أعباء كبرية أخرى هي يف غىن عنها.  
حيث ينجر عن حدوثها خسائر تعد األحداث اخلارجية من األنواع املهمة للمخاطر التشغيلية  رج الشركة:اخ -2

وقد  ،الشركة قيمة االستثمار بشكل كليرهابية مما قد يكلف انمجة عن الكوارث الطبيعية أو احلروب أو اهلجمات اإل
يف تسرابت البرتول يف خليج املكسيك من املنصات التابعة لشركة بريتش  2010 خالل سنةأثبتت التجربة ذلك 

تعطل لالذي أدى  2013يف سنة  يف اجلنوب الشرقي للجزائر "نتورينغتي"رهابية على قاعدة جمات اإلاهلبرتوليوم وكذا 
 من قدرات انتاج املصنع.  40%
املخاطرة وعدم التأكد يف صناعة و من حيث شروط التأكد  املخاطر خماطر املشروع وترابطوابلتايل جيب دراسة      

ترابط املخاطر ووضع أنظمة إدارة املخاطر على مستوى املؤسسة ابإلضافة لتوزيع املخاطر جماالت وكذلك  ،البرتول والغاز
قع األنشطة، ويف الوا/املهنميكن أن توجد هناك عالقة بني املخاطر التشغيلية وخماطر  حيث .ةوغري التعاقدي ةالتعاقدي

وكذلك تضخيم التأثريات يف  اإلنتاج،رتبطة بنشاط واملترتبط ابملخاطر التشغيلية ميكن أن  بعض املخاطر املرتبطة ابملهنة
 الشكل املوايل: يف وضحهو مكما   اورة )احلدود(جمخاطر متؤهل هذه املخاطر كو  .حالة ظهور احلدث

 اورةخاطر اجملاملالروابط مع املخاطر األخرى ومفهوم  :(2-4)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Dan Chelly, Thomas Colin, Sandra Parent, Atelier- débat prospectif, le risque opérationnel, observatoire des 

métiers et des qualifications de la retraite complémentaire et de la prévoyance, Paris, 3/10/2013, p : 4.  

 

 

 خماطر النشاط
العلم ابلسبب ألهنا خاصة ابلنشاط    

األساسي للمؤسسة، ومن املمكن حتقيق 
عائد كهامش أو عالوة خماطرة من خماطر 
النشاط كمخاطر اإلنتاج يف قطاع البرتول 

 والغاز 

 املخاطر الداخلية
ذات مصدر داخلي وميكن جتنبها وغالبا ما  

ترتبط ابلتحديد اخلاطئ للمخاطر املقبولة، 
وميكن اإلدراج يف هذا الصنف كل أنواع 
الفشل والضعف كأخطاء إدخال البياانت 

 واالحتيال الداخلي...اخل

 املخاطر اخلارجية
اندرا ما ميكن التحكم يف حدوثها ولكن 
ميكن يف النهاية احلد من أثرها، وغالبا ما 

أنظمة تتعلق مبخاطر عدم توفر املواقع أو 
املعلومات بسبب تدمري املقر أو حدوث 

 فيضاانت، أو وابء...اخل

 

 
ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطر التشغيليـــــــــــــــــــــــــاملخ  

 
 

اجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاورةاملخاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

 خماطر االنتاج

 املخاطر االستثمارية

 خماطر 

  خماطر
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 املطلب الثاين: أنواع املخاطر التشغيلية يف شركات البرتول والغاز
نواع املختلفة للمخاطر التشغيلية بصفة عامة ومميزات تصنيفاهتا يف شركات البرتول التطرق لأل يتضمن هذا املطلب   

 والطاقة. ظمات دولية داخل وخارج قطاع البرتولاعتمادا على جتارب سابقة وحالية هليئات ومنوالغاز 
  الفرع األول: التصنيفات العامة

 :ميكن توضيح التصنيفات العامة من خالل اجلدول املوايل   
 التصنيفات العامة للمخاطر التشغيلية :(2-2)اجلدول رقم 

 التسمية (Event Line)صنف املخاطرة 
 االحتيال الداخلي 1 خط احلدث
 االحتيال اخلارجي 2 خط احلدث
 ممارسات يف جمال العمل واألمن يف مكان العمل 3 خط احلدث
 التجاريةالعمالء، املنتجات والنشاطات  4 خط احلدث
 األضرار اليت تصيب لألصول املادية 5 خط احلدث
 انقطاع النشاط وخلل األنظمة 6 خط احلدث
 العمليات والتوزيع وإدارةالتنفيذ  7 خط احلدث

 

Source : Anass Talouh, Modélisation de la Sévérité Des Risques Opérationnels par Les Lois G&H, Mémoire de Recherche, 

Master 2 Graf-Gestion Des Risques en Assurance et en Finance, ISFA & Ecole Centrale de Lyon, Septembre 2012, p : 9. 

 لبنوك على النحو املوايل:ايف يف شركات البرتول والغاز كما تقسيمها حسب خطوط األعمال  وميكن        
 االحتيال :أوال  

 املوارد ندرة تدفع حيث ،معظم الشركات واملنظمات دون استثناء   حتيال من أهم املشاكل اليت تواجههيعد اال     
 ويف ،اجلديدة لالحتياطيات جديدة أسواق استكشاف إىل والغاز البرتول شركاتب استقرارا األكثر األسواق يف الطبيعية
 شركت   أن والغاز البرتول لشركات الضروري من يكون ما غالبا جزئيا أو كليا  القطاع هذا احلكومة فيها متلك اليت البلدان

 شركاتال مع والغاز البرتول شركات تتعاقد قدف؛ ةجيد ذوي روابط وسطاء خالل من تتم ما غالباو  احلكومية السلطات
 جملس يف احلكومةأعضاء من  تعيني هذه املشاريع لشركاء جيوز حيث(*)(JV) مشرتكة مشاريع وتشكل الوطنية البرتولية
 داخل عملياهتا إلدارة والبناء واملشرتايت اهلندسة إدارة مثل اثلثة أطرافا والغاز البرتول شركات تستخدم ما وكثريا ،اإلدارة

 .والفساد والرشوة الغش من متزايدة مستوايت إىل اخلدمات ومقدمي شركاتهذه ال عرضوهو ما ي البلد

                                                           
(*) Joint-venture, coentreprise" ou "opération conjointe". 

أو أخذ حصة كبرية يف رأس مال شركة أجنبية مت أتسيسها يف سوق التصدير  جتارية؛لشركة صناعية أو  خمتلفةبواسطة شركتني من جنسيات  مشرتكيشري املشروع املشرتك إما إىل خلق     
والقيود اإلدارية  ابلتشريعاتإن إنشاء شركة فرعية مشرتكة مع الشركات احمللية أمر مرغوب فيه أيضا الخرتاق أسواق معينة بشكل دائم وفعال تتميز  .املستهدف من قبل شركة تصدير حملية

 .اليت جتعلها معقدة للغاية...اخل و التوزيع التجارية وشبكاتأو  واالختالفات الثقافية
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 والضغط نفاقاإل يف كبرية  اخنفاضات شركاتال تواجه حيث القطاع على كبريا  أتثريا البرتول أسعار اخنفاض ويؤثر    
 يتال التجارية والعمليات متثالالا يف الالاخت الضغط هذا وخيلق ،نتاجإلا من املطلوبة املستوايت حتقيق ملواصلة املستمر
 .الشركات سياسات مع تتماشى

 حاالت من فقط %3.6 أن "األمم إىل تقرير" يف 2014 سنة يف الصادر االحتيال حمققي تقرير رابطة نشرت    
 ومع .الفساد مبخططات تتعلق احلاالت هذه من %57.1أن ، يف حني والغاز البرتول صناعة يف عنها لغمب االحتيال

 الظهور يف آخذة اجلديدة املخاطر فإن ،البرتول خدمات ومقدمي الكربى الشركات من كل  على الضغط ازدايد ومع ذلك
 طراخملا هذه ثلةأم ومن ،(1) مزورة أو مالئمة غري تعترب واجلمهور املنظمون إليها ينظر اليت املسائل أن كما  ابستمرار

  .(2) الكشف وآليات علوماتامل إدارة بسوء رتبطةملا حتيالالا وخماطر نيةايرب السي ةمير جلا خماطر الناشئة
 واملستثمرون املستقلون واملدققون التدقيق جلنة وأعضاء اإلدارة جملس وأعضاء املنظمون يسعى متزايد، حنو وعلى    

هذا النوع من  منع كيفية  عن التنفيذية اإلدارة من أفضل معلومات على احلصول إىل املصلحة أصحاب من وغريهم
 فهم مدى يوضح ومنسق جيدا ومدروس متسق برانمج إىل تفتقر الشركات كانت  إذاو ، هلا واالستجابة واكتشافهااملخاطر 

 املخاطر من للتخفيف الفعالة اخلطة وتعد القيمة فقدانملخاطر  معرضة فإهنا ،احملتمل وأتثريها الرئيسية االحتيال خماطر
 .أساسيا أمرا ورصدها

 ابالحتيال:التشغيلية الرئيسية املتعلقة املخاطر الشكل املوايل يوضح     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)-Ernst & Young, Fraud risk management: Oil and gas sector; Ernst & Young llp; UK, 2015, p: 1. 

 :معلومات حول نتائج التقرير( 2) 
 ؛عام كل  لالحتيالنتيجة  فقدت منوذجية منظمة عائدات من 5٪ -      
 (؛ACFE)تقديرات  حسب العاملية السنوية االحتيال خسائر تقديرات - دوالر تريليون 3.7 -      
         املتحدة اململكة يف للمستجوبني ابلنسبة ٪14 إىل يرتفع وهذا) املاضيني العامني خالل شركتهم يف كبري  غش حدوث عن أفادوا 2014 لعام العاملي االحتيال مسح على اجمليبني من 12٪ -      

 ؛(وحدها         
 ؛الغش خسائر من مبالغ أي تسرتد مل الضحية املنظمات من 58٪ -      
 -الساخن اخلط اإلبالغ- املبلغني لديها ليس الشركات من % 45 -      

 املديرين من ٪11و املستطلعني من ٪6 ورأى ،وإدراكها هامة ملخاطر تعرضهم من الرغم على - االحتيال خماطر تقييمات يف والتسويق للمبيعات التنفيذيون املديرون يدرج أن املرجح من   
 من أجل البقاء واالستمرارية. يربره ما له كان  للشركة املايل األداء سوء أن التنفيذيني



 دارة املخاطر التشغيلية في شركات البترول والغازإ منظا................................................  الثاني:الفصل 

 

 

 

97 

 

 

 

 يف قطاع البرتول والغازلالحتيال الرئيسية : املخاطر (2-3)اجلدول رقم 
 املصب النقل املنبع

اف
كش

الست
ا

 

 االستكشاف تراخيص على احلصول

قل
الن

 

 
 

 املخزون سرقة
ات 

ملي
 الع

رير،
لتك

ا
 

اجملرى  املنتج جودة متثيل سوء
 ومعاجلته تكريره

 
 للعائدات السليم غري والتقييم الواقعية غري االفرتاضات

 االستثمار على املتوقعة
 بسبب اإلاتوات ملدفوعات مناسب غري حساب

 واضحة غري متطلبات

تاج
اإلن

 

 هبا واالحتفاظ اإلنتاج تراخيص على احلصول
 

زين
لتخ

ا
 

 
 
 
 
 

 املخزون سرقة
زيع 

لتو
ق وا

سوي
الت

 

 ختصيص أو املناسب غري التسعري
 العطاءات تزوير أو السوق
(bid rigging) 

 نتيجة املخزون تقييمات متثيل سوء اإلنتاج مرافق وبناء واسع نطاق على اإلنفاق
 األساسية السلع أسعار لتدهور
 التوفيق إىل واحلاجة الصرف وأسعار

 والشحن اإلنتاج حجم بني
 واملبيعات

 

 اإلنشاءات إلدارة (*1) (EPCM) شركات استخدام
 اإلنتاج مرافق تشغيل أو/و

 التالعب مبصاريف اليد العاملة
 األداء أهداف لتحقيق اإلنتاج إنتاج مبقادير التالعب

التوافق املبدع مع التنظيمات البيئية عرب التالعب 
 مبشاكل االحتجاج ومؤوانت إعادة التأهيل

Source: Ernst & Young, Fraud risk management: Oil and gas sector; Ernst & Young llp; UK, 2015, p: 2. 

                                                           
(*)-EPCM: Engineering, Procurement, Construction, Management 

 عمليات النشاط
 الضوابط يف التحكم وإمكانية والتحكم الرقابة من أقل قدرا يوفر العمليات عزل )إبعاد( موقع مواقع العملية

 الرقابة بيئات جتاه الثقافية واملواقف االختالفات إدارة االعتبارات الثقافية

 الشبكة وانتهاكات الفكرية، امللكية سرقة تكنولوجيا املعلومات

 املعلومات إلدارة التنظيم سيئة أنظمة حوكمة املعلومات

 برياالتد
 فواتري إصدار ذلك يف مبا) العقود إدارة وضعف منحها، أو/و العطاءات تقييم يف املخالفات أو املناقصة، نطاق وضوح عدم

 واخلدمات الصحيحة، غري املواد/العقد، واملعدات عن العمل معدالت وارتفاع الفعلي، العمل من الساعات من أكرب لعدد
 (ناسبةامل غري تكاليفالو  الصحيحة، غري

 املعتمدين غري البائعني واستخدام البائعني من حمدود واختيار اثلث طرف من الواجبة العناية وجود عدم )الدائنة(للدفع  قابلة حساابت

 نقص يف التحقق من اخللفية للموظفني قبل وصوله للقيادة، موظفني ومهيني مفرتضني وعدم كفاية الرواتب واملطالبات ابلنفقات
 من إجراء املطالبة السرتجاع النفقات. املرصودة كجزءاملعلومات 

. هبا املسموح االهتالك وطرق اإلنتاجي أو يف العمر البيع السوقية إلعادة يف القيمة للتالعب نتيجة اإلهتالك كفاية  عدم احملاسبة
 اجلديدة املواقع وإبنشاء وتطوير احلالية املواقع وتطوير بتوسيع املرتبطة للنفقات الصحيحة غري وكذلك الرمسلة

االفصاح السوقي وإعداد التقارير 
 )االبالغ(

 االسرتداد، ومعدالت اهلندسية التقارير يف للتالعب االحتياطيات نتيجة تقييم يف املتعمدة )االبالغ الكاذب( األخطاء
 .األسعار تقلبات أو /و اإلنتاج معدالت واخنفاض
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تتمثل هذه العوامل  :خماطر االحتيالمن للتخفيف أو األساسية اليت ينبغي األخذ هبا لتفادي  ةالعوامل اخلمس  -1
 :(1) يف
 واملتواصلة املوثقة واإلجراءات السياسات أن كما  ،الشركة لسالمة قوي برصد مدعومة" القمة من واضحة هلجة" -أ

 ؛االحتيال ملكافحة برانمج أي فعالية تدعم بشكل جيدهبا 
على مسعة  أو احملتمل املايل أتثريها أساس على الشركة هلا تتعرض اليت االحتيال خماطر وتقييم حتديد جيب -ب

 ؛الشركة
 مستمر برانمج االحتيال التحليل االستباقي للبياانت ضمنمن التخفيف  من أجل الرقابيةضوابط التضمن ت -ج

 ؛والرصد لالمتثال
 ؛من االنتقام اخلوف وليس(2) الصافرة النفخ يفيتم  وكيف مىت معرفة املوظفني على جيب -د
 لالستجابة حيز املكان مناهج أو بروتوكوالت لديهم أن من للتأكد الشركات حتتاج الصافرة،يف  تنفخ عندما -ه

 .واخلارجيني احملتملني الداخليني املصلحة أصحاب مجيع توقعات وإدارة وكفؤة فعالة بطريقة
 التصدي على التنفيذية اإلدارة (3)(EY)ركز أرنست أند يونغ االحتيال مل مكافحة برانمج يساعد :فوائد للشركة  -2

 التحسني فرص وحتديد ،االحتيال ملكافحة الشركة دفاعات عناصر من عنصر كل  تقييم خالل من االحتيال ملخاطر
 .الربانمج فعالية مراقبة كيفية  فهم على اإلدارة ومساعدة التحسينات لتنفيذ عمليةإجراءات  وتوفري

 :سوف االحتيال ملكافحة قوي برانمج وجود أن (EY) رىوت    
 ؛الصلة ذات التكاليف وجتنب االحتيال منع يف يساعد -
 اآلاثر؛ من التخفيف يف للمساعدة االحتيال أحداث عن املبكر الكشف تسهيل -
  التجارية؛ العالمة حتسني -
 السهم؛ وسعر واملصداقية السمعة على تؤثر اليت االحتيال أحداث من احلد -
  املصلحة؛ معظم أصحاب ثقة زايدة -
 التنظيمية. السلطات من األعمال ومحاية والتنظيمات للقوانني االمتثال عدم خماطر ختفيض -

 ليالئم تكييفه حىت يتم االحتيال خماطر إلدارة (EY) نهجم مت تطوير: (EYلـ ) كيف تساعد مراكز اخلربة الدولية -3
 هذا توضيح وميكن ،معينة أمور معاجلة أو النطاق واسع استعراض مبثابة ذلك كان  سواء اخلاصة للعمالء حتياجاتالا

 والكشف املنع )الوقاية( وهي االحتيال قوية ملخاطر إلدارة الرئيسية الثالثة األهداف ويربز أدانه الشكل يف املنهج
 .واالستجابة

                                                           
(1)-Ibid, p: 4. 

تعد من أهم األدوات الرقابية املوجهة ضد النفخ يف الصافرة هي عبارة عن تسمية لعملية اإلفصاح عرب قنوات إعداد التقارير حول االحتيال وتوصف اخلط الساخن للنفخ يف الصافرة، و -(2)
 :راجعاالحتيال ابإلضافة إىل التدقيق الفجائي ومتارين استخراج البياانت، ملزيد من املعلومات 

- Steve Giles, Managing Fraud Risk: A Practical Guide for Directors and Managers, Wiley Editions, UK, 2012, p: 194-195. 

(3)-EY : Ernst & Young. 
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 منهج إدارة خماطر االحتيال ألرنست أند يونغ :(2-5)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Ernst & Young, Fraud risk management: Oil and gas sector; Ernst & Young llp; UK, 2015, p: 4. 

 تتمثل يف:: (EY)احللول املقدمة من طرف  -4
 االحتيال؛ مكافحة برانمج يف والضعف القوة لنقاط وموضوعي مستقل تقييم -أ

 يف األخرى الشركات مع العمل خالل من مالعاأل على تؤثر اليت االحتيال ملخاطر لقطاعة ابخاص رؤى -ب
 ؛والغاز البرتول صناعة

 االحتيال؛ مكافحة برانمج وحتسني تعزيز يف للمساعدة به القيام ميكن ما حول عملية توصيات -ج
 املرتبطة بذلك؛ التخفيف ضوابطو  االحتيال خماطر مراعاة سهلت أن اشأهن من تصميمأو بنية  يف املقدمة النتائج -د
 فياتوخل( البياانت حتاليل ذلك يف مبا) اجلنائية املعلومات تكنولوجياو  اجلنائية حملاسبةاب اخلربة يذو  نو املهني -ه

 االحتيال؛ ملكافحة اقدراهت حتسني على ملساعدهتا مع الشركة ونعملي سوف الذين االمتثال
 .والغاز لبرتولعامليا ل اكز مر  15 مدعومة بـ مهنيني من العاملية (EY)شبكة  من متناسق نهجم -و

 :(1) يليما أيضا خاطر التشغيلية تتضمن امل  
 
 

                                                           

 ورقة عمل مقدمة يف حالة البنوك العاملة يف فلسطني،: دراسة لطبيعتها وسبل إدارهتا يف IIاملخاطر التشغيلية حسب متطلبات ابزل ، أبو صالح ومصطفىنصر عبد الكرمي  - )1 (
 15 ص، 5/07/2007-4جامعة فيالدلفيا األردنية املنعقد يف الفرتة من  -املؤمتر العلمي السنوي اخلامس 

 فريق التوجيه ملكافحة االحتيال
 املسؤولية والرقابة على خماطر االحتيال

 املنع
 

 االستجابة الكشف

خماطر االحتيال (متابعة)تقييم ورصد   

  عملياتو إجراءات و سياسات 
اجتهاد          

(السلوك)رمز التصرف   التحدث وإعداد السري للتقارير إدارة احلادث واحلالة 

اجتهاد الطرف اثلث                                    
 حتقيقات

 

 حتقيق
 

 

 حتاليل البياانت

 

 حتفيزات

استعراض وتدقيقو رصد   التصرف الصحيح تعليم ونصح 

 املعاجلة

 اتصال داخلي وخارجي
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  تنفيذ وإدارة العمليات اثنيا:
والضعف يف هي اخلسائر الناجتة عن املعاجلة اخلاطئة للعمليات وحساابت العمالء وعمليات النشاط اليومية    

ومثال ذلك األخطاء يف إدخال  ،أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي واإلخفاق يف تنفيذ املعامالت وإدارة العمليات
صرح هلم بذلك واخلالفات التجارية واخلسائر بسبب اإلمهال أو إتالف م  ـالبياانت والدخول إىل البياانت لغري ال

 أصول العمالء؛
 ا: العنصر البشريلثاث

اخلســائر الــيت يتســبب هبــا املوظفــون أو تتعلــق ابملــوظفني )بقصــد أو بــدون قصــد(، كمــا تشــمل األفعــال الــيت  هــي   
يكـــون اهلـــدف منهـــا الغـــش أو إســـاءة اســـتعمال املمتلكـــات أو التحايـــل علـــى القـــانون واللـــوائح التنظيميـــة أو سياســـة 

عـن العالقـــــــــــــة مـع العمـــــــــــــــــــالء واملسـامهني واجلهـات  الشركة من قبل املسؤولني أو املوظفني، وكـذلك اخلسـائر الناشـئة
كـاالختالس املـايل والتعمـد يف وظفني )املـومن أمثلتها عمليات االحتيال الداخلي من قبـل ؛ الرقابية وأي طرف اثلث

إعــداد تقـــارير خاطئــة عـــن أوضــاع الشـــركة والتجــارة الداخليـــة حلســاابت املـــوظفني اخلاصــة وإســـاءة اســتخدام بيـــاانت 
وعمليــــات  ،تعمد(م  ـوالتهـــرب الضــــرييب الـــ ىوالرشــــاو العمـــالء الســـرية والتواطــــؤ يف الســـرقة والســــطو املســـلح واالبتـــزاز 

ركات غري مصرح هبا واملعاجلات اخلاطئـة والغرامـات والعقـوابت بسـبب أخطـاء املـوظفني التداول دون ختويل وإجناز ح
 وممارسات العمل واألمان الوظيفي؛

 اآللية واالتصاالت : األنظمةرابعا
اخلســائر الناشــئة عــن تعطـل العمــل أو فشــل األنظمــة بســبب البنيـة التحتيــة وتكنولوجيــا املعلومــات أو عــدم هـي     
وتشـــمل اهنيـــار أنظمـــة الكمبيـــوتر واألعطـــال يف أنظمـــة االتصـــاالت  ،األنظمـــة وأي عطـــل أو خلـــل يف األنظمـــةتـــوفر 

 وأخطاء الربجمة وفريوسات احلاسب والفائدة املفقودة بسبب العطل؛
 : األحداث املتعلقة ابلبيئة اخلارجيةخامسا

اخلارجي وأي أضرار تصيب املمتلكات واألصول اخلسائر الناشئة عن أعمال طرف اثلث مبا يشمل االحتيال    
وخسائر نتيجة تغيري يف القوانني مبا يؤثر على قدرة الشركة يف مواصلة العمل، وتشمل االحتيال اخلارجي )كالسرقة 
والسطو املسلح وتزييف العمالت والتزوير والقرصنة اليت تؤدي إىل تدمري احلواسيب وسرقة البياانت واالحتيال عرب 

ت االئتمان واالحتيال عرب شبكات الكمبيوتر واإلرهاب واالبتزاز( والكوارث الطبيعية )اهلزات األرضية بطاقا
 واحلرائق والفيضاانت...اخل(.
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 البرتول والغاز قطاع الفرع الثاين: أصناف املخاطر التشغيلية يف  
ثلة )وفقا لـرتددها وجسامتها( خبصائص مماحداث جممعة أعلى أهنا  (ORCs)تعرف أصناف املخاطر التشغيلية      

 .(1) املخاطرةلألحداث املصنفة وفقا لنوع النشاط ونوع 
املخاطر التشغيلية كما هو متعامل به جمع ـ  وتصنف الغاز هناك من يقرتح أن ت  و يف قطاع البرتول على سبيل املثال       

األمر يعتمد  كون أنلكن يبقى االختيار للشركة   ،يبو لشركات التأمني يف االحتاد األور  "2املالءة "و "3ابزل "يف اتفاقية 
ونوع نظم املعلومات وكذا تكنولوجيا املعلومات واالتصال املستخدمة يف جتميع البياانت حول الشركة على نوع وحجم 

 .واحمليط الذي تنشط فيه أيضا النامجة عن حتقق املخاطر التشغيلية يف السابقو اخلسائر ونوعها 
صناف املناسبة ختيار األمنهجيات إدارة املخاطر بشكل عام وتقييم املخاطر التشغيلية حجر أساس التعد وابلتايل     

يعكس قدرة الشركة على تعريف وحتديد نوع  اموهذا  ونفس احلالة ابلنسبة للمخاطر األخرى .جلميع املخاطر التشغيلية
   .(2) فعالاملخاطر التشغيلية وكيفيات رصدها بشكل استباقي من أجل تفادي أو التخفيف منها إن حدثت 

 يف شركات البرتول والغازالتشغيلية إدارة املخاطر مناهج املطلب الثالث:  
تقييم املخاطر التشغيلية اليت وذلك من أجل حديثة أخرى مناذج تقليدية و إىل مناهج إدارة املخاطر التشغيلية  تصنف      

   اخلدمات...اخل.و تتميز ابستخدامات متعددة يف عدة قطاعات كالصناعة واملالية 
 الفرع األول: املناهج التقليدية   
وبعد تطور فكر إدارة  ،كمشاكل تسيري يف معظم القطاعات االقتصاديةكانت املخاطر التشغيلية يف السابق تعد     

املخاطر خصوصا يف املؤسسات املالية تغريت مناهج وطرق إدارة املخاطر من أساليب لتقييم األداء وكشف نقاط الضعف 
ر إدارة املورد البشري  دون الربط بينها وبني عناص ،وكل أساسا إلدارة املوارد البشريةــ  يف جانب النشاط التشغيلي امل

ألن تعرض الكثري من شركات البرتول  ؛وخلو أنظمة معلوماهتا على إدارة مثل هذه املخاطر كالكفاءة والفاعلية...اخل
بطريقة مباشرة أو غري مباشرة كالفساد  لتشغيليةهذه املخاطر اوالغاز لإلفالس كان من بني أهم األسباب لنشوء 

يف خصوصا يف فرتات اهنيار أسعار البرتول والغاز أو  إدارهتامما قلل اخليارات يف  ،إليه سابقاواالحتيال كما متت االشارة 
 فقدان بعض احلصص السوقية يف بعض املناطق اجلغرافية.حالة 

وكانت الفكرة السائدة هو حتديد املشكل وإلقاء املسؤولية على من ارتكب األخطاء دون أي نظرة اسرتاتيجية      
ة أتيت أسفل اهلرم اإلداري أن هذا النوع من االسرتاتيجيات هي اسرتاتيجيات وظيفي ابعتبار ،هذه املخاطر إلدارةواضحة 

املخاطر  دارة االسرتاتيجية حتددعتقد أن من خالل حتديد اإلي  دارة االسرتاتيجية للشركة ألنه كان اإل واهتمامات
االسرتاتيجية وليس على اإلدارة اليت تعتمد على الفكر االسرتاتيجي املبين على املخاطر، ألن تردد واحتمال حدوث 

عا ملراحل إدارهتا  تبوجسامة أي نوع من هذه املخاطر قد يغري نوع وترتيب املخاطر االسرتاتيجية احملددة من طرف الشركة 
   وليس العكس.   كالتحديد والتحليل والرصد والتقييم ومن مث الرقابة 

                                                           
(1)-Operational Risk Management in The Energy Industry; Management Solutions; Spain, 2014, p: 33. 

(2)- Ibid, p : 34. 
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وآليات  ،وهذا ما انعكس على طرق تقييم املخاطر واقتصارها على نسب مالية بسيطة ليست حىت مركبة من جهة    
من  تقييم تكاليف التكوين والتأهيل للعمال واملوظفني اليت قد تكون مببالغ ضخمة دون مقابل نوعي أو تقين يعكس ذلك

 .جهة أخرى
 الفرع الثاين: املناهج احلديثة  

ا وحتديد مت الرتكيز على مجيع مراحل إدارة املخاطر بشكل عام حسب نوع املخاطر املتعرض هل وفق املناهج احلديثة     
آليات الرصد والتحليل والتقييم وربط ذلك ابلفكر االسرتاتيجي واإلدارة االسرتاتيجية، وأصبح مفهوم تصنيف املخاطر 

ليس االعتماد على اإلدارة و   تبين الفكر االسرتاتيجي املبين على املخاطراطر رئيسية وأخرى اسرتاتيجية إىلوفق خم
اليت مست  2008 لسنة ة ألن هذه الطريقة كانت سائدة قبل األزمة املالية العامليةاالسرتاتيجية واملخاطر االسرتاتيجي

 .ابقي القطاعات بعد ذلك هبا تالبنوك واملؤسسات املالية ابلدرجة األوىل وأتثر 
جلنة ابزل كاتفاقيات ات الدولية  ـــــــــــة يف مجيع االتفاقــــــــاعتبارات هامومل تكن هلا ر التشغيلية ـــــلمخاطمل حتدد أوزاان ل     

حيث تواىل  "2املالءة "و "3ابزل "يف اتفاقية ذلك ك ااستدر مت يب و و اخلاصة بشركات التأمني يف االحتاد األور  "1املالءة "و
 :(1) يليكما   ولية وقطاع النشاطدال أنواع املناهج احلديثة حسب اهليئات ظهور وتعدد

  املنظمات الدوليةأوال: حسب   
 للمخاطر التشغيلية وهي:تعرضات  ثالثةتوجد هناك     

 التعرض اهليكلي على مستوى املؤسسة  -1
 ؛احتيال خارجي -أ

  ؛وارد البشريةامل -ب

 ؛التنظيم -ج

 العمالء -د
 التعرض املرتبط ابلنشاطات/ العمليات -2

 ؛احتيال داخلي -أ

 ؛انقطاع النشاط -ب

 ؛تكنولوجيا -ج

 .التنفيذ -د
 التنظيمي واالسرتاتيجيالتعرض  -3

  ؛إدارة التغيري -أ

 مؤدو اخلدمة -ب
                                                           
(1)- Pascal Kerebel, Management des risques : inclus secteurs banque et assurance, Edition d’organisation, Paris, 

2009, p : 80. 
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 )املنهج الشامل( أخرىاثلثا: مناهج 
تعد املخاطر التشغيلية من أهم املخاطر اليت تتعرض  خاطر املؤسسة واملخاطر التشغيلية حيثاملنهج الشامل مل ومنها     

، فشركات البرتول والغاز كباقي نشاطات األعمال هاتخفيضلهلا الشركات بصفة عامة وتقوم املعلومات بدور أساسي 
املصانع و  مبواردها واحتياطاهتا سرتاتيجية حول أصوهلا مقابلةً إذات رأس مال كبري حتتاج ألخذ قرارات تكتيكية وتشغيلية و 

 دارة القرار يف شركات البرتول والغاز:إليوضح الشكل املوايل منوذج و  .اآلابر أو منشآهتاو )املباين والتجهيزات( 
 دارة القرار يف شركات البرتول والغازإل: منوذج (2-6)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Roberta Bigliani, Reducing Risk in Oil and Gas Operations, IDC Energy Insights, USA, May 2013, P: 8.    
      

رؤية يف التكاليف  االسرتاتيجيونغالبا ما يوجد انفصال بني املستوايت التكتيكية واإلسرتاتيجية حبيث ال ميلك    
والكفاءات حنو حمفظة األصول، ابإلضافة إىل ذلك تؤخذ القرارات املتعلقة مبستويي اآلابر واملباين والتجهيزات على أساس 

وهذه القرارات ال تدعم أهداف الرحبية املوضوعة على مستوى الشركة وهذا الفصل  ،آفاق األصل أو املبىن على حنو فردي
 ة الشركة للتعامل مع املخاطر. ا على قدر يؤثر سلبً 
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وتوافق ، واحلوكمة واملخاطر التحاليلالفصل بني أو ميكن لتكنولوجيا املعلومات أن تساعد يف ختفيض هذا االنقطاع      
(GRC) احلوكمة واملخاطر واالمتثال تطبيقات

تعريف وتقييم وفحص ل ات التوثيقناسب بشكل آيل وإجراءتاليت ت (*1)
للمؤسسة إدارة مالية  (GRCااللكرتوين لـ )ربانمج اليتضمن و  ،األعمال واملخاطر التشغيلية على مستوى الشركةرقابة 

    .(2) للمؤسسةستمرة املرقابية التابعة املات وإدارة املخاطر و لعمليمتوافقة وإدارة التدقيق وسياسة الشركة وإدارة ا
أصبحت مصانع  الرصد اآلين والصيانة التنبؤية ملنع وقوع احلوادث واإلخفاق أو أوقات التوقف عن العمل:  -1
صناعة كيفت بينما يف السنوات القليلة املاضية   ،مناهج الصيانة املتقدمة لتكرير أساس نشاطات املصب يف نشرا

حيث تستخدم الشركات ذات املركز  ،ل الرأمساليةنشاطات املصب العديد من التقنيات املماثلة لتطوير إدارة األصو 
هذه وتتضمن والوفرة،  وزايدة اجلاهزية العايل )أفضل الشركات يف فئتها( تقنيات متنوعة لتخفيض تكاليف الصيانة

 :ما يلي التقنيات
اخل( اهتزاز... ،احلرارة)وضع أجهزة حساسة لقياس الظروف املتنوعة  الظرف:املتابعة املعتمدة على الشرط أو   -أ

 ،واألنظمة األكثر تطورا هلا قدرات إنذار ،من أجل رصد الوضعيات اليت ميكن أن تشري إلخفاق مفرتض للتجهيزات
 ؛وهي مدجمة ضمن تطبيقات إدارة أصول الشركة اليت ميكن أن تصدر فحص أو أوامر عمل بشكل آيل

ة على الظرف )الشرط( بتطبيق حتاليل متقدمة هذه الصيانة تذهب ما وراء الصيانة املعتمد صيانة تنبؤية:  -ب
 استبدال املعدات غري السلعية املعقدة، وحتدد إلجنازللتنبؤ إبخفاقات جتهيز حمتملة، وتوفري مالحظات كافية 

 املتوقع األداء مستوايت مع األداء مقارنة من بدال املعدات من جلزء العادية التشغيل مستوايت من اخلوارزميات البدء
 ؛املعدات لفئة
 حتديد طريق عن الصيانة اسرتاتيجية القرارات حول إببالغ التقنية هذهتقوم الصيانة القائمة على احلرجية:  -ج

أيضا عن  احلرجية القائمة على الصيانة وتبلغ ،األصل إذا أخفق خريةهذه األ آاثر وما احلرجة للعمليات األصول
 ؛زايدة فرتة التوقف حساب على ليس ولكن ،هبا ابالحتفاظ املرتبطة وعن التكاليف املخزون()جرد  الشراء اسرتاتيجية

 على ايكون فريق اهلندسة قادر  حيث "يزمت مراكز" تقدما األكثر اعتمدت الشركات التميز: مركز أو األداء مركز -د
 يكون أن أيضا ميكن ومراكز التميز ،احملتملة املشاكل حتدد اجلذري عندما لتحاليل السبب اهلندسية املعرفة بني اجلمع

 .املعدات مستقبال تصميم اقرتاح تعديالت وحىت ،للصيانة والتخطيط القرار لدعم اختاذ املتعددة حول األصول رأي هلا
 املخاطركل من   وتقليل اإلنتاج وتعزيز املنتج غري الوقت من للحد القرار: والعمليات واختاذ التعاوين التخطيط -2

 امليدانية العمليات فريق بني فهماتوأكثر خبلق اتصال قوي  والغاز البرتول تقوم شركات ،والوقاية واألمن االقتصادية
  :االتصال ويشمل ،عن بعد واخلرباء

 ؛متباينة مواقع من واملعلومات البياانت جمموعة نفس وحتليل لتصور تعددةامل طرافاأل قدرة التعاون: -أ
 الدور؛ على القائمة للحاجة وفقا والتطبيقات للموظفني تلقائيا متاحة جلعلها البياانت ترشيد العمل: سري -ب

                                                           
(*)- GRC : Governance Risk Compliance 

(2)- Roberta Bigliani,Op.cit, p :7. 
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 تتضمن أجهزة ما وغالبا اإلنتاج لتحسني منها السطحية وحتت السطحية :احلقيقي الوقت يف للبياانت الولوج -ج
     .الأو  بتالعب سواءً  متعددة مواقع من للولوجالقابلة  التعاون غرف خالل من غالبا يتحقق ماوهذا  ،االستشعار

 اجلغرافيا املكانية؛ مع فعالية األكثر وهو البياانت على اعتمادا ةأبعاد أو أربع بثالثةالتصور يكون  أن ميكن حيث     
هناك  تكون أن هو املعلومات أمن لضمان األساسية العناصر أهم أحد: والتنفيذ السيرباين األمن سياسة تصميم  -3

 قادرة تكون أن الضروري ومن ،واألشخاص واإلجراءات والنظم البياانت مجيع على تطبق للشركة معلومات أمن بنية
 .الفردي األمن إىل تكنولوجيات العمل اسرتاتيجية من التتبع على
 نظماتم من فقط %50 هناك 2011سنة ل شركة البياانت الدولية الطاقة من لدراسة استقصائية لألمن لرؤى وفقا    

، (%58.7) الصناعة متوسط من أقلوهي ستخدمة وم   ثبتةوثقة وم  م   أمن معلومات اسرتاتيجية لديها والغاز البرتول
 كم  يعرفون ال والغاز البرتول من صناعة املستجوبني من %45 أن خاصةو  الصناعة هلذه نشاط جمال أنه الواضح ومن

 سبيل على حداثاأل تلك طبيعة يعرفون ال منهم %50و ،املاضية 12 الـ األشهر اليت وقعت يف األمنية عدد األحداث
 .(1)الذكية...اخل واهلواتف القابل لإلزالة  كالتخزين  أو أجهزة تممارسا من خالل وقعت كانتما   إذا املثال

 املتمثلة يف:: ستقبليةامل نظرةال -4
 البرتول صناعة يف إنتاجها يتم اليت املعلومات كمية: ب امتالكهاكنولوجيا املعلومات اخلمسة اليت جيقدرات ت -أ

 قدراتب نفسه الوقت يف العمليات تعميم يتواصل وسوف ،املثال سبيل على الذكية ابألجهزة فقط رتفعت أن ميكن والغاز
 تعرض فرصااليت  الكبرية التحليالت/والبياانت لسحابةاب االتصال(التنقل )قابلية  مثل واالتصال املعلومات تكنولوجيا

     . الشركة الطريقة اليت تدار هبا املعلومات املستخدمة واملوزعة يف لتحويل
فإن  املصب أنشطة إىل واألنشطة الوسيطة املنبع من والغاز البرتول عمليات يف املخاطر بتخفيف األمر يتعلق وعندما   

 :(2)حامسة قدرات مخسهناك  أن تعتقدشركة البياانت الدولية الطاقة لـ رؤى
 وتقوم بصيانة والغاز البرتول شركات وتشغل وتبين تصمم والذكاء: الشاملة للمؤسسة للمعلومات إدارة -

 املشروع خماطر خفض أجل ومن ،املنافسة وتزايد متزايدا من الوقاية واألمن اضغط الكبرية وتواجه واملرافق املنشآت
 املعلومات مجيع مع التعامل على قادرة ألن تكون الصناعة هذه يف الشركات حتتاج ،التوافق وضمان التعاون وحتسني
واملسامهة  املوافقة/املعاينة على قادرة لتكون حتتاج واليت، جانب كل  من احلايل واإلنتاج ابالستكشاف املتعلقة

 . والقانوين التنظيمي للتوافق األمهية ابلغة تعترب اليت الواثئق من وغريها املراسالت مللف اجليد واالسرتداد
 املعلومات تكنولوجيا حلول إىل حباجةفهي  بسرعة اهلامة األعمال تسرتجع معلومات ألن والغاز البرتول شركاتحتتاج       

 ابلتخطيط املنظم املرتبط وغري املنظم احملتوى مجيع إدارة على قادرةحىت تكون ( الدولية الفروع ذلك يف مبا)للشركة بكاملها 
 التشغيل وإيقاف والرتميم الرئيسية والتعديالت البئر رافقم بناء/تصميم تشمل أن واليت ينبغي ،البرتول آابر وصيانة والتشغيل

 ؛املصب وأنشطة لألنشطة الوسيطة ابلنسبةونفس األمر  ،املطاف )التفكيك النهائي( هناية يف
                                                           
(1)- Roberta Bigliani,Op.cit, p :7. 

(2)- IDC Energy insights: Worldwide Oil and Gas IT Strategies, An IDC Research Advisory Service, p:1. 
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 واحملّينة املناسب الوقت يف املعلومات: للنقل )قابلية االتصال( وقابلة ومتكاملة، سياقها يف متسقة معلومات -
 من احتماالت واحلد ،لألصول وكفاءة بفعالية وتعمل سليمة قرارات الختاذ داعمة لتكون أساسي شرط واملتسقة هو

 معلومات من واحدة نقطة فمثال ،تكامل البياانت على ينطبق وهو ما ،املطاف هناية يف املخاطر وختفيف األخطاء
املادية  حول األصول املعلومات أن تضمن واإلجراءات النشاط وحدات عرب والصيانة ابلعمليات حول األصول املتعلقة

 تطبيقات طريق عن حلظة أي يف متوفرة هذه املعلومات جعل أيضا املهم ومن .حديثةهي و  تعويضهاوميكن  مدارة
 املعلومات إىل للوصول للمدراء السماح أو أماان وأكثر فعالية أكثر امليدان يف العاملني مهمة جيعل مما احملمولة، اهلواتف
 ؛القرارات الختاذ الالزمة

تكنولوجيا  يف استثمارات هذه الصناعة حققتحيث  العامل، أحناء مجيع مطلوبة يف ألن اخلربة التعاون: أدوات -
 اهلندسة يف يتعاونوا أن ميكن العامل أحناء خمتلف من خرباء أن حىت املاضية القليلة السنوات مدى على التعاون

 الدقة يف منتهىرؤية ثالثية األبعاد  والغاز البرتول فرق حتتاج والعمليات احلفر لتعقيد ونظرا. والعمليات والتصميم
 .واألدوات والنماذج البياانت نفس إىل للوصول العاملية للفرق تسمح اليت وغرف التعاون

 خدمات- الشركات من العديد قبل املدعومة من واإلنتاج والتنقيب اخلرباء جلب إىل احلاجة عن النظر وبصرف
 إىل حادثة أدت اليت لألحداث التفصيلي فالوصف، الشراكات عن فضال - والزالزل...اخل احلفرو  البرتول حقول

 صنع يف شاركت اليت املتالعبة األطراف من لعدد جيدا مثاال تعطي ماكوندو" للشركة الربيطانية يف خليج املكسيك"
 . ةالبحريوكذا يف الصناعة النفطية  االستكشافية البئر ههلذ التشغيلي القرار
 ذلك إىل ابإلضافة كوارث  أو حوادث وقوع حالة يف القرار اختاذ عملية يف تسريع تكنولوجيات التعاون أيضا تساعد    

 عرب يعد التعاون معها، التعامل يتم اليت البياانت وحجم األطراف هلذه اجلغرايف واالنتشار املعنية األطراف لعدد وابلنظر
 قياسية جلميع إجراءات أيضا تعزز واليت واعد خيار هو (cloud-based solutions) سحابةال إىل املستندة احللول

 .عملياتال اطرخم أيضا من واليت حتد األطراف
 شركات على جيب األمن، حيث اخلارجيني املصلحة أصحاب معو  املؤسسة عرب املعلومات تبادل يتطلب :األمن -

 :من لتمكينها املعلومات أمن حلول يف أن تستثمر والغاز البرتول
 فعالية أكثر حنو على للمعلومات ابلفيديو واملراقبة األمن أنظمة نطاق وتوسيع ومصادقة ومحاية وأرشفة إدارة •

 احلقيقي؛ الوقت يف األمنية األحداث وحتليل وردع كشف  على قدرهتا وزايدة
 ؛-استخدامها كيفية  أو إليها يصل من وكيفية انتقاهلا أعن   النظر بغض - حياهتا دورة عرب املعلومات وسرية سالمة محاية •
وتسهيل  الكوارث ملواجهة ستعدادالا سنيحت حيث من وهندسة محاية البياانت فعالة وفعالة موثوقة بنية بناء •

 ؛اإلدارة
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 األهداف املنظمة حتدد كيف  يصف "املظلة" مصطلح هو )1*((eGRC) :واالمتثال واملخاطر املؤسسة حوكمة -ب
 ابلقوانني وتبيان التقيد السلبية األحداث إدارة أو جتنب مع الفرص وانتهاز إدارهتا تمتكيف و  ،واإلجراءات والسياسات

 (eGRC) متارس والغاز البرتول شركات حيث كانت ،الصناعة ومعايري التعاقدية وااللتزامات والسياسات واألنظمة
 والتوافق عرب املخاطر إلدارة شاملة كإسرتاتيجية(eGRC) انتهجت األخرية اآلونة يف ولكن عقود لعدة جمزأة بطريقة

 . للعمل اجلديدة واخلطوط الوظيفية اجملاالت
املدعومة ( eGRC) اسرتاتيجية فإن املخاطرتعقيد  وتزايد العاملي يف االقتصاداملوجود  للتوتروابلنظر  احلايل املناخ ويف  

ي ذال املنبع قطاع وخاصة ،والغاز البرتول صناعة يف مضى وقت أي من اآلن أمهية أكثر هي مناسبة أبرضية تكنولوجية
 قيمة تزيد يف النزاهة وال حتقيق يف تفشل وابلتايل ،دجمها يتم مل اليت املنفصلة والتطبيقات لبياانتاباالنفراد يعاين من 

والتوافق  واملخاطر احلوكمة إلدارة والغاز شركات البرتول مساعدة يف فعالة تكون تطبيقات الوقاية واألمن فحىت ،األعمال
 )2**((ERPاملؤسسات ) موارد ختطيط نظم ذلك يف مبا األخرى النظم من متنوعة جمموعة مع متكاملة تكون أن جيب

 وتطبيقات ، )4****((ETRM) املخاطر وإدارة الطاقة وتطبيقات تداول **)3*((AME)إدارة أصول املؤسسة وتطبيقات 
 .احلقيقي الوقت يف البياانت ومؤرخو سلسلة العرض إدارة

 وإدارة املخاطر التشغيلية املعلومات الفرع الثالث: تكنولوجيا 
جمال  تدرك جيداواملؤسسات اليت  ،املخاطر التشغيليةمن  تخفيفال يف املعلومات تكنولوجيا تساعد أن ميكن     

، حيث التموقع السوقي يف انجحة تكونمتوقعا ل ستكون أفضل املخاطر من للحد الصحيحة جراءاتاإل ذوتتخ هاخماطر 
 :(5) والغاز البرتول لشركات يلي امب الدولية وكالة الطاقة توصي

 التكنولوجيا استخدامتغطي  املمارسات أفضلو  املصنع يف املعلومات إلدارةللشركة ككل  نهجم تطوير اعتبار أوال:   
 ؛املؤسسة مضمون وإدارة واألمنللوقاية  واالمتثال اتالتطبيق تكاملو  األعمال حتليلو  العمليات لدعم

التجارية للعمليات وحتديد وثيقة الرقابة يف سري العمل للحصول على التوافقات العمل على تطوير اإلجراءات  اثنيا:  
وحتديد عدد املرات اليت كانت املنظمة  (****6*)(SOPوإجراءات التشغيل القياسية )مبا يف ذلك اإلحالة  ،داخل املنظمة

والعمل معا لتطوير معيار ترميز للمكوانت/الواثئق  ،ترغب فيها تبادل الواثئق مع البائعني والشركاء واملنظمني وغريهم
 لضمان وجود إدارة بياانت رئيسية متناسقة؛

 دعمالو  احملتوى لتبادل معايري إىل التوصل يف للمساعدة املستخدم وجمتمعات الصناعية االحتادات يف املشاركة اثلثا:  
 ؛املنشآت عمل وسري اجليد

                                                           
(*) -eGRC: entreprise Governance Risk Compliance  
(**) -ERP : Entreprise Resource Planning 
(***) -EAM : Entreprise Asset Management 
(****) -ETRM : Energy Trading and Risk Management 
5 -Status of Power System Transformation 2018: Technical Annexes, International Energy Agency, Data & 

Publications, pp: 5-6 
(*****)-SOP : Standard Operating Procedure  
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 أن ميكن اليت الورقية امللفات على تعتمد تزال ال اليت احلالية اإلجراءات مثل العالية التعرض املناطق البحث عن ا:رابع  
 فشل إىل الشركة ضتعر  املطاف هناية يفو  هتار اخس أو خاطئ بشكل حفظها وميكن ،إجيادها وحتديثها الصعب من يكون

 الداخلي؛ أوتدقيق القانوين اليف 
 داخل لكل من احملتوى وتبادل نشاءبكفاءة أكثر إل سمحي أن شأنه منالذي  اإلجراء حتسني على الرتكيز ا:مساخ 

 ؛(SOP)اإلحالة و إجراءات لبدء جيدة أن تكون منطقة هشأن منهذا و  ،احلماية جدار وخارج
 دارةطرق اإل حتسني على تعمل اليت احللول يف النظرجيب  التنظيمية الضغوط زايدةوبسبب  الوقت هذا يف ا:سادس  

 ؛السالمةإجراءات و  والصحة البيئية نظمةاأل للتوفيق مع احملتوىأرشفة و  التخزينو  واملشاركة
 فقط املخولني املتلقني أن لضمان احملتوى إدارة مع لتتكامل على حنو حمكم إدارة نشر حقوق اإلعالميف  النظر ا:سابع  

 ؛السرية املعلومات حترير أو وطبع ونسخ رؤية همميكن
 خصيصا صممةامل املناسب الوقت يف الشخصية املراسالت لضمان العمالءمع تصال اال قدرات تقييم إعادة ا:مناث  

 ؛التنظيمية واهليئات العمالء ذلك يف مبا للمتلقي التسليم ملتطلبات
 يتم الواثئق من وغريها والسجالت الرسومات أن من للتأكد األصول علوماتمل مشولية أكثر نهجمب خذاأل ا:اتسع  

 ؛مناسب بشكل ؤمنةوم ودقيقة ،إليها الوصول وميكن ومصنفة وخمزنة صحيح بشكلعليها  التعرف
 اليت املستقبل يف األصول إدارة حلولأن  وضمان ()(PAS 55) مثل الناشئة األصول إدارة معايري على عرفتال ا:عاشر  

 ؛املعايري هذهثل مب تلتزم الشركة عمليات يف نشرها يتم
 متكن واليت واملؤسسة املشروع علوماتمل املتحرك الوصول لدعم رونةامل لديهم الذين احللول ابئعي تقييم حدى عشر:إ 

 ؛لمعلوماتل وصولال سنوحت
 املشاريع تدعم أن ميكن اليت سحابةال إىل املستندة احللول لنشر خيارات توفر اليت احللول بعني االعتباراألخذ  :اثنا عشر 

 .سحابةال نشر تتطلب اليت
 البرتوليف شركات الدور االسرتاتيجي لتكنولوجيا معلومات الذي يوضح  وايلالشكل املميكن تلخيص ما سبق يف و      

 :والغاز
 
 
 
 

                                                           
()- املعيار الربيطاين يوفر PAS 55 قائمة تضمني يتم ،املطاف هناية يف منها والتخلص وامتالكها املادية األصول على صولحلا وانباجل مجيع يف اجليدة للممارسات وأمثلة مفصلة إرشادات 

 .الرئيسية للمصطلحات موسع ومسرد املشرتك والتفكري املخاطر/  التكلفة احلياة وحتسني دورة ختطيط يف اجليدة للممارسات نقطة 28 من مرجعية
 واملمتلكات العامة اخلدمات يف املواصفات استخدام يتمحيث  ،املستخدمني من العديد قبل من واسع نطاق على ويستخدم األصول أنواع ومجيع القطاعات مجيع على PAS 55 تطبيق يتم   

وللمزيد راجع موقع معهد إدارة االصول على الرابط:  .الثقيلة اهلندسية والصناعات والعمليات الدوائية والصناعات والدفاع والغاز والبرتول والتعدين والتصنيع والنقل واملرافق
55-www.assetmanagementstandards.com/pas 
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 : تكنولوجيا املعلومات يف شركات البرتول والغاز(2-7)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .10 :، ص2005، ورشة عمل حول منظومات االدارة االسرتاتيجية ملعلومات شركات البرتول، أفريل االقتصاد الرقمي للبرتول: فريد النجار، املصدر 
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 سوء ارسال التقارير
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مراجعة آنية للمخزون 

 والبياانت املالية
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 نظام إدارة املخاطر التشغيلية يف شركات البرتول والغاز املبحث الثاين: 
ة ــــــ  عمليات واألدوات واملعلومات املنظام إدارة املخاطر عبارة عن جمموعة من املعايري وال    اليت تساعد على تطبيق و ع اجل 

إدارة فعالة للمخاطر اليت تواجهها املؤسسات يف خمتلف ميادين نشاطها، حيث يتألف نظام إدارة املخاطر من جانب  
 وأساسية تتمثل يف مرحلة تقييم ومراجعة دورية هلذا النظام. مواليةكمي وآخر نوعي، ابإلضافة إىل مرحلة 

 ملخاطر التشغيلية يف شركات البرتول والغازاملطلب األول: مكوانت نظام إدارة ا  

ولكل منهما خصائص اجلوانب الكمية والنوعية من  املخاطر التشغيلية يف شركات البرتول والغازدارة إيتكون نظام     
 ما سيتم التطرق إليه من خالل هذا املطلب. وهومعينة 

 الكمي  الفرع األول: اجلانب    
حيتوي هذا اجلانب على جمموعة من األدوات والتقنيات والنماذج اإلحصائية املستخدمة للتعرف على بعض املخاطر      

 االلتواءو  االرتباطو االحنراف املعياري و املتوسط و القيمة الزمنية للنقود و توزيع االحتماالت و وحتليلها وتقييمها مثل اللوغاريتمات 
 اخلصائص اإلحصائية وتنبؤ االرتباط...اخل.و  ،اتيفرضلااختبار و  تقدير متغريات التوزيعو 

واليت تعرف على أهنا أسوأ حالة متنبأ  (VaR: Value at Risk) لعل أهم هذه التقنيات هي القيمة املعرضة للمخاطرةو     
واختبار  (Monte Carlo)هبا للخسارة على مستوى حمدد من الثقة، كما طورت مقاييس ومناذج أخرى مثل حتليل 

  .(Stress Testing) التحمل

 :(1) مراحل من خالل أربع ةويتم التقدير الكمي للمخاطر التشغيلي   
 ؛املخاطر تقدير اخلرباء لرتدد وحجم -
 ؛املخاطر( والعوامل األكثر اليت لديها نفس التحديد واإلحصاء )أحداث احلوادثحتديد  -
 ؛تكوين قواعد لألحداث املرتبطة ابملخاطر التشغيلية احملددة بشكل واضح وأحداث املخاطر املختارة -
جمموعة  إطالقومن مث  مجاليةمقاربة التقديرات األساسية مع قواعد األحداث وتعديل إن أمكن التقديرات اإل -

 .االختبارات
 اذج تقليدية وأخرى حديثة:منتصنيف هذه النماذج إىل ميكن   

 أوال: النماذج التقليدية لتقييم وإدارة املخاطر التشغيلية     
 حيث تنقسم إىل: البشرية،دارة املوارد مت اعتماد عدة أدوات تقليدية من طرف هذه الشركات وأوكل هذا النشاط إل      

عتمد مفهوم املخاطر التشغيلية أ شركات البرتول والغاز،من خالل التجربة املعاشة من طرف نسب املالية: ال -1
وال تعد أصال كمخاطرة ألنه ببساطة ال توجد  ،تعرض هلا هذه الشركات يف جمال املورد البشريتعلى أهنا مشاكل 

 ثقافة خماطر و/أو إدارة املخاطر لدى معظم موظفي هذه الشركات. 

                                                           
 (1)-Henri-Pierre Maders, Jean-Luc Masselin, Contrôle Interne des Risques, Eyrolles éditions d’Organisation 2ème 

Edition, Paris, 2009, p :41. 
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حسب تصنيفها يف تقدير  البرتول والغازشركات خمتلف النسب املالية املعتمدة من طرف معظم  املوايل يوضح اجلدول    
تقسيمها إىل إطارات سامية و التقارير املنشورة على حجم العمالة  دور العنصر البشري يف حتقيق نتائج الشركة واقتصار

عمال أو حسب اجلنس لكن العديد من النسب اليت ميكن أخذها بعني االعتبار تعد من املعلومات الداخلية و موظفني و 
  .اخلاصة هبا

 : أهم النسب املتعلقة بتقييم املورد البشري(2-4)اجلدول رقم 

 

 اعتمادا على واثئق داخلية للشركة طالبمن إعداد ال :املصدر
   خماطر حمددة عن طريق مسبباهتا تستخدم حتليل  ،هناك نوعان من املخاطر التشغيلية :طأاخل حتليل عرب شجرة -2

 ،حتديد األسباب الرئيسية للمخاطرة العرضية عن طريقالسيناريوهات حول جانب جمال املخاطرة على مستوى املؤسسة 
ارتفاع نسبة أخطاء و خسارة الفعالية التجارية و  إنتاجيةوحتليل نتائج كل سبب ابلنسبة للمؤسسة يف شكل خسارة 

 .عدم احرتام اآلجالو التنفيذ 
ليل املؤسسة من أجل هناك خماطر حمددة عن طريق فشل العمليات تستخدم التحليل أبشجار التعرض حول جانب حت    

 .(1) وغريها اليت قد تكون تنظيمية أو بشرية أو نظامية طأاخل حتديد جمال خماطر العمليات اليت تدرس أسباب وأمناط
 : اخلطأ شجرةمبسط لهيكل الشكل املوايل يوضح و    

                                                           
  (1)- Alain Desroches, Alain Leroy et Frédréque Vallée, Op.cit, p : 49. 

اجملال 
 املكوانت التعيني التقييمي

سن
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ا
 

 مصاريف التسيري /إمجايل رقم األعمال تكلفة احلصول على رقم األعمال
 مصاريف املستخدمني / رقم األعمال تكلفة مصاريف املستخدمني

 مصاريف املستخدمني/ عدد املستخدمني معدل األجور املقدمة
 األعمال/عدد املستخدمنيإمجايل رقم  إنتاجية املستخدمني

حسب درجة حتقق احلادث وتقديرات اخلسائر املتحملة حسب  تكلفة احلوادث
 نوع احلادث

سب
ن

 
ودية

ملرد
ا

 

 املصاريف الذاتية
 األجور وملحقاهتا/ رقم األعمال 

 إمجايل املصاريف/ إمجايل األصول إمجايل املصاريف إىل إمجايل األصول
ب 

نس رى
أخ

 
 تكلفة االستهالك الوسيطة-قيمة اإلنتاج =          املضافةالقيمة 

 = جمموع املكافآت املخصصة لعوامل االنتاج
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 الفشل شجرةل مبسط : هيكل(2-8)الشكل رقم 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 : من إعداد الطالباملصدر
 

 

أتثر مسعة 
 الشركة

إمكانية إلغاء 
 الصفقة

سوء 
 املعاملة

ألي سبب  
 كان

إمكانية إلغاء 
 الصفقة

 أو

عدم 
إكمال 
  :العملية

 شراء  
 

عدم 
إكمال 
العملية: 

 تسليم
 

احتيال 
داخلي أو 
 خارجي 

 

 فقدان موردين عاديني أو هامني 
 

أتثر العالقة 
 مع املوردين

 

إمكانية اخنفاض 
حجم االستثمار 

خصوصا يف 
 الصفقات الكربى

عاديني أو فقدان عمالء 
 هامني مرتقبني

 
أتثر العالقة 
 مع العمالء

 

إمكانية اخنفاض 
رقم األعمال 
خصوصا يف 

 الصفقات الكربى 
 

أتثر نتائج 
الشركة 
على 
املدى 

املتوسط 
 والطويل
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د أو دون قصد كسوء معاملة خطأ تشغيلي بقص عن أي أن ينجم ميكنالسابق أبنه من خالل الشكل يالحظ        
فإن الشركة ستتحمل أعباء كبرية على املدى املتوسط  ،على حنو متكرر حىت لو كانت النتائج الدورية بسيطة العمالء

إعطاء  إدارة العالقة مع العمالء وابلتايل علىأتثريات  سيسببما هو و  ،النتائج املالية للشركة علىصل أتثرياهتا توالطويل 
 تشغيلي إىل خماطر تسويقية ورمبا مالية مستقبال. فيتحول املشكل ال صورة سيئة هلا لدى اجلمهور،

وإمكانيات لتحديد مسببات ونتائج هذا النوع من  تيف هذه الشجرة سيكون هناك حاال عتفر  كل ما كان هناكو     
املخاطر من أجل إدارهتا، لكن االنتقاد املوجه هلذه األداة يتمثل يف إمكانية إغفال بعض احلاالت وضعف اجلانب 

 مما يدفع العتبارها أداة حتليلية مساعدة يف اكتشاف ورصد املخاطر.  ، التقييمي فيها
 يم وإدارة املخاطر التشغيليةاثنيا: النماذج احلديثة لتقي 

تعتمد بعض املؤسسات على إجياد األوزان النسبية للمخاطر  حتليل األوزان النسبية للمخاطر التشغيلية: -1
على معايري ومناذج ميكن أن تكون  ابنسب اعتمادحسب املخاطر الرئيسية املتعرض هلا بتحديد كفاية رأس املال 

معيارية خاصة ابلقطاع ككل وتطبق على مجيع الشركات من نفس النوع أو ترتك احلرية هلذه الشركات واملؤسسات 
وكذا نظام  "3ابزل "ة املالءة يف البنوك وفق اتفاقية ــــــلوضع منوذج داخلي خاص هبا، وهذا ما جاءت به أنظم

نسبة معينة من رأس مال الشركة تشكل حجم املخاطر الكامنة يف  دبتحدي ،األوروبيةيف شركات التأمني  "2املالءة "
نة حسب إمجايل املخاطر املتعرض هلا أو حسب نوع املخاطرة كاملخاطر التشغيلية بتحديد نسبة معيطريف ميزانياهتا 

األقصى لتحملها واحتمال آتكل رأس املال يف ، ألن هذه النسبة تعد احلد (1)املخاطر ال ميكن أن تتجاوزها هذه
   حالة حتقق هذا املخاطر بدرجة أتكد حمددة مسبقا.

داء املتوازن على النظرة الشاملة والرؤية الواضحة واالهداف االسرتاتيجية بطاقة األ تبىن :بطاقات األداء املتوازن -2
وترتبط جبوانب التعلم والنمو واملوارد البشرية والعمالء لتحديد مكوانهتا ومتابعة مستوى  ختلف املنظمات،املتكاملة مل

  .داء لقياس نسبة املخاطر وابلتايل وضع خطط بديلة ملواجهتها عند حدوثهااأل
إلبالغ وتعد هذه البطاقات أيضا كآلية لدمج املخاطر وتوفري رؤية واضحة عرب املنظمة، وكذا إعداد التقارير وا    

 .(2)لإلدارة العليا 
 املوايل: التشغيلية وفق الشكلثل بطاقة األداء املتوازن املستخدمة يف إدارة املخاطر متو    

 
 
 
 
 

                                                           
إبعطاء صيغة معيارية أولية، لكن هذه الصيغة كانت غري  CP 53والورقة االستشارية رقم  4و 3( رقم QISيف دراسة األثر الكمي ) 2مت الرتكيز ودراسة املخاطر التشغيلية يف املالءة  -(1)

 مناذج أساسية.  ثالثةاليت اعتمدت على  3وابزل  2حمفزة مقارنة مبقرتحات ابزل 
(2)- Aon Risk Solutions, Aon Risk Maturity Index: Insight Report, New York, November 2015, p:13. 
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 بطاقة األداء املتوازن املستخدمة يف إدارة املخاطر التشغيلية :(2-9)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : Dan chelly, le risque opérationnel, journées IARD de l’institut des actuaires, Paris, 1 avril 2011, p : 11. 

 

حاولت  :(top to bottomومن القاعدة إىل القمة ) (bottom to topالقاعدة )التحليل من القمة إىل  -3
تحليل من مناهج كم استخدشركات البرتول والغاز من أجل حتديد املخاطر املعرضة هلا يف نشاطات أعماهلا اب

يف حني تستخدم طريقة من القمة إىل القاعدة يف حتديد املخاطر  ،لشركةكل خماطر االقاعدة إىل القمة يف حتديد  
  ل املوايل: اجلدو هو موضح يف ، كما (1)الكربى للشركة

 
 
 
 
 

 

 

                                                           
(1)-Alain Desroches, Alain Leroy et Frédréque Vallée, Op.cit, pp : 41-42. 
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الرؤية  وضعية تنبؤية
 التارخيية

الرؤية 
 احملتملة

خماطر 
 حمتملة

احلوادث 
 املؤكدة

املناطق اهلشة 
 احملتملة

قاعدة 
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 املخاطرة
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 )عرب اللجان( 

 مجالية تضمن قيادة حقيقيةإوضعية 
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 قمة -وقاعدةقاعدة -: إدارة املخاطر وفق حتليل قمة(2-5)ل رقم دو اجل

 

 

Source: André Brodeur and Martin Pergler, Top-Down ERM: A Pragmatic Approach to Managing Risk from the 

C-Suite, McKinsey Working Papers on Risk, Number 22, USA, August 2010, p :2. 

 وفق منهجان أساسيان: الداخلي تقنيات التقييمعلى  تعتمدالداخلية: النماذج  -4
 :(1) توزيعنيمؤسس على حوادث اخلسائر احملققة وجيمع بني  وهو منهج: املنهج اإلحصائي  -أ

 ؛توزيع تكراري مؤسس على قانون بواسون -

مثل قانون الطبيعي اللوغاريتمي وقوانني بديلة تبعا الختبارات الكفاية )التجميع( التوزيع اآلاثر مؤسس على  -
 (weibull, pareto)توزيعات 

 هناك منهجان:: املناهج املختلطة  -ب
، وقد يصحح تدرجييا عن طريق توزيع اخلسائر منهج عرب الدمج: التوزيع املسمى اخلرباء يعترب كتوزيع أويل -

 (؛ LDAالعديد من البياانت االحصائيات فالتوزيع يقارب حنو منهج توزيع اخلسارة )احملققة، إذا لدينا 

 
 

 

                                                           
(1)-Modalisation des risques opérationnels dans le cadre de Solvency II, institut des actuaires & S.A.C.E.I, paris, 18 

septembre 2009, p : 10.  

 ما الذي جيب أن يكون األهداف 

من إدارة املخاطر 
 قاعدة إىل قمةال

 
 
 
 
 
 

إدارة املخاطر من 
 القاعدة إىل القمة

 
 
 

 

  اعليالدارة اإلتوفري 
بني  أحسنلتوافق 

 عائد/خماطرة

 ؛خماطر احملددة لألداء املستقبلي 10إىل  5من توضيح أكرب  -
 ؛كبريةالتوضيحات حول الرهاانت  -
 ؛القرارات اهلامة مدعمة برؤى املخاطر -
 ؛نظرة فعالة جلميع خماطر املؤسسة -
 .املخاطر بني فريق اإلدارة العلياحتاور على  -

تواصل اإلدارة العليا مع 
ابقي املؤسسة يف قضااي 

 املخاطر

 دارة العليا يف إجراءات املخاطرتدخل اإل
 معلومات املخاطر احلساسة املواجهة بطريقة زمنية

ضمان إدارة خماطر قوية 
 عرب املؤسسة

 حتديد األولوية والتعريف الشامل للمخاطر -
تدعيم املوظفني إلجراء التوافق الصحيح بني العائد  -

 واملخاطرة يف النشطات اليومية
 وضع اإلجراءات لتوفري مراقبة على املخاطر -
 ثقافة خماطرة قوية -
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 (LDA ) منوذج التقييم حسب منوذج توزيع اخلسارة: (2-10)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : optimid, risques opérationnels quelles réponses face un risque difficile à appréhender ? Avril 2011, p : 9 

 زيعان للخسائر:منهج عرب التجميع: يوجد هناك تو  -

 ؛توزيع قائم على أحداث اخلسائر احملققة -

 توزيع املسمى اخلرباء. -
كما هو موضح يف   ر توازانكثمنهج أخر وهو جيح إلحدى التوزيعني مقارنة ابآلالتجميع بتعديل الرت  معلميسمح        
 أدانه: الشكل
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 توزيع 
 اجلسامة

 املعايرة

 االحتمال

 القوة العديدية

 املبلغ

 االحتمال

 األموال اخلاصة املكافئ 
 VaR 99.5% املبلغ
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 : املنهج االحصائي واملناهج املختلطة(2-11)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Internal Model Industry Forum: Modelling Operational Risk, common practices and future development, 

Executive Summary, The Institute of Risk Management, UK, 2015, pp: 14-15. 

 سامةاجل( و survenanceرتدد )اليتم اعتماد أي النماذج املختارة حسب نوع املخاطر التشغيلية ومدى توافق       
(gravité) وا( لتعرضexposition).  :وميكن تلخيص التوزيعات املعتادة لتقييم جسامة اخلسائر وفق اجلدول املوايل 
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 : التوزيعات املعتادة لتقييم خطورة )جسامة( اخلسائر(2-6)اجلدول رقم 
 

              

        

         Source : Ariane Chapelle et Autres, Le Risque Opérationnel : Implication de L’accord de Bale pour Le Secteur Financier, Larcier, Bruxelles, 2005, p : 44.   

                                                           
 .249 :العراق، ص سومر،جامعة  -، كلية االدارة واالقتصاد 52العدد  ،13اجمللد رقم ، اجمللة العراقية للعلوم اإلدارية ،ويبل( مع تطبيق عملي -األسي (الطرائق لتقدير معلمات ومعوليه لنموذج االحتمايل املركباستعمال بعض حيدر رائد طالب،  -(1) 
 .124 :وص 121 :ص، 2011الرابع،  العدد  27اجمللد والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة ، جملةالتنبؤ يف االحتمايل وايبل توزيع استخدام فعالية غامن، عدانن- خمول مطانيوس -( 2) 
 .1999السابعة، العدد الثالث، فيفري ، الشركة العربية لإلعالم العلمي، القاهرة، السنة من الوسائل؟ %20من األهداف ابستخدام  %80كيف حتقق   :قانون ابريتوريتشارد كوخ،  ( 3)

 الشرح قيود على املعلمات (PDFدالة الكثافة ) التوزيع

𝑓(𝑥) األسي =  𝜆exp (−𝜆𝑥) 𝜆 > 0 
ويتميز هذا التوزيع عن  ،ةفلألنظمة املختل ةاملعولي املهم يف نظرية هشل فضاًل عن دور فحد مناذج الأسي من التوزيعات املستمرة املهمة و يعد التوزيع األ   

 حيثة يف دالة الكثافهو موضح كما   سيوفق التوزيع األ كيسل x املتغري العشوائي ذا كانإف .ن دالة املخاطرة له هي كمية اثبتةخرى أبالتوزيعات األ
 .1معلمة التوزيع 𝜆 متثل

Weibull  𝑓(𝑥) =  
𝛼

𝛽 
(

𝑥

𝛽
)

𝛼−1

exp (− (
𝑥

𝛽
)

𝑎

) a>0 et 𝛽 > 0 

 كما   .املستقلة العشوائية املتغريات من كبري لعدد الصغرى القيمة ألجل حدي كتوزيع يعطى إذ املتطرفة، االحتمالية التوزيعات من وايبل توزيع عدي    
 اإلحصائية الطرائق يف أمهيتها إىل نظراً  F وتوزيع t توزيعو كاي مربع   توزيع مثل االختبار، بتوزيعات تسمى اليت املستمرة، االحتمالية التوزيعات من أنه

 (𝜃 )( ومعلمة املوضع βالشكل )و  (αالقياس ) يتمعلمولتوزيع وايبل  .الرايضية
 من أكثر استخداماته أن إالا  العملية، التطبيقات يف سياأل التوزيع مع جلنب جانباً  ويوجد مؤشرات، بثالثة يتعلق وايبل توزيع ألن وذلك    

 .2سياأل التوزيع استخدامات

Pareto 𝑓(𝑥) =
𝛼𝜃𝛼

𝑥𝛼+1
 a> 0 𝑒𝑡 𝜃 > 0 

ستخدم وي املسببة للمخاطر. من األخطاء %80من املوظفني هم املسؤولون عن  % 20ة فمثال ضعيفة والكثرة القوييعتمد على حتديد القلة ال     
ستخدام األعمدة الرئيسة حيث ميكن ابو  3.للتعرف على املشكالت اليت ينبغي الرتكيز عليها ومعرفة أسباهبا على أن تكون خالل مدة زمنية حمددة

اجلانب  تصنيف البياانت على هيئة فئات متدرجة يف ترتيب تنازيل من اليسار إىل اليمني مع األخذ يف احلسبان أن تكون األعمدة األكثر طواًل على
 .يف احلسبان يساعد على ظهور صورة واضحة عن األسباب القليلة ذات التأثري األكرب اليت جيب أخذهامما األيسر، 

Gamma  𝑓(𝑥) =
𝛼𝛾 𝑥𝛾−1𝑒𝑥𝑝 (−𝛼𝑥)

𝛤(𝛾)
 a> 0 𝑒𝑡 𝜆 > 0 

 العمر وأوقات االنتظار لدى مكاتب اخلدمات واحلجز.  توقعهو توزيع احتمايل مستمر ويستعمل لقياس املهل الزمنية ك
 .موجبتا القيمةa و 𝜆 و دالة غاما هي 𝛤  حيث

 عددا صحيحا(𝛾 ما يكون هناك توزيعات خاصة من توزيع غاما كتوزيع ايرالنج )عند

Log-normale 𝑓(𝑥) =
1

𝑥𝜎√2𝜋
exp (

−𝑧2

2
) =

Ф(𝑧)

𝜎𝑥
 𝑧 =

𝑙𝑜𝑔𝑥 − 𝜇

𝜎
 𝑒𝑡 𝜎 > 0 

ات العشوائية ويطبق يف عدة جماالت خمتلفة كاألرصاد اجلوية والبيئة واالقتصاد واملالية وحتليل املخاطر كما يف هذه ري غتلملهو توزيع احصائي مستمر 
 (  µ,σني )تيتوزع بشكل طبيعي وعادة ما يكون ذا معلم أاحلالة، ومن حيث املبد

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%A7
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 أما ابلنسبة للتجميع ميكن تلخيصه يف اجلدول املوايل:     

 (: عمليات التجميع2 -7اجلدول رقم )
 

                                                           
(1)-www.stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=68, consulté le : 03 /6/2018 

(2)-Alessandro Comunian, Probability aggregation methods and multiple-point statistics for 3D modeling of aquifer heterogeneity from 2D training images, thesis presented at the 

Faculty of Sciences Institute of Hydrogeology and Geothermics (CHYN), University of Neuchâtel, for the degree of Doctor of natural sciences, switzerland,2011, p18 
(3) -Stan Uryasev, VaR vs CVaR in, Risk Management and Optimization, Risk Management and Financial Engineering Lab, University of Florida and American Optimal 

Decisions, CARISMA conference 2010, pp 3-4 

 الشرح التوزيع التجميع
هو جمموعة من الفئات ذات الصلة، وعادة ما تكون ضمن فرع مشرتك من التسلسل  :التجميع

 اهلرمي، لتوفري املعلومات على مستوى أوسع إىل تلك اليت يتم فيها املالحظات التفصيلية.
لتوفري  دجمهامع التصنيفات اهلرمية القياسية، ميكن جتميع إحصائيات الفئات ذات الصلة أو و      

صنفة( عندما تكون التفاصيل الدقيقة مطلوبة وتكون ممكنة املصورة أوسع، أو ميكن تقسيم الفئات )
 )1(بواسطة الرموز املعطاة للمالحظات األولية.

االحتمايل يف طرق الرتكيب الرايضي واملناهج السلوكية. هناك من يقرتح تصنيفا لطرق التجميع و     
اليت أتيت من  iPفطرق التجميع الرايضي هي دوال أو مناذج تقوم بتجميع تقديرات االحتماالت 

. يف املقابل تعتمد املناهج السلوكية على التفاعل بني GPمصادر خمتلفة وجتمعها يف مصطلح عام 
  )2(ضمنة اتفاق حول مصطلح احتمال مشرتك.اخلرباء واإلجراءات التجميع املت

VaR / 
CoVaR 

    
 

حتدد أقصى خسارة من املمكن حدوثها يف قيمة االستثمار أو أصل ...اخل، وميكن تقييمها بطريقة اترخيية أو      
 .معلمية أو عرب حماكاة مونيت كارلو

 يتجاوزاملعطى الذي والذي ي قدار أبنه متوسط اخلسارة ( CVaR) أو ةاملشروط VaR هو VaR والبديل لـ
VaR، وتقريًبا دقة وهي أقل ،تعطينا مدى اخلسائر احملتملة وهتمش أقل العوائد احملددة عند مستوى معني األهن 

 )3(للمخاطرة.

تتشكل من جمموعة من توزيع حدي غري متعدد إىل توزيع متعدد  (:copulaتعريف الرابطة )
 تكون على الشكل املوايل:  Cدالة الرابطة و خاص هبا، من متغريات عشوائية موحدة، 

    
 

     
( ومن النوع املستمر واليت تسمح بفصل أتثري ةهي دالة جتميعيه )تراكمي :الرابطة ةدالتعريف 

والذي يصعب يف حاله حتليل متعدد املتغريات  ،كميه االعتماد بني املتغرياتالتوزيعات احلديه عن  
ىل دوال الرابطة ليسهل عملية تقدير دوال الكثافة االحتمالية فضال على إالتقليدي هلذا مت اللجوء 

Gaussian 

Copula 

عبارة عن توزيع ابلوحدة املربعة. يتم إنشاؤه من التوزيع الطبيعي متعدد املتغريات عن  :الرابطة الغوسية
 طريق استخدام حتويل التكامل االحتمايل.

 ابلنسبة ملصفوفة ارتباط معينة، ميكن كتابة الرابطة الغوسية ذات مصفوفة معلمة كما يلي:
  

هي دالة التوزيع الرتاكمي املشرتك  Rфعياري وهي دالة التوزيع الرتاكمية العكسية للطبيعي امل фأين 
مساو للصفر ومعامل تباين املصفوفة مساوي ملصفوفة    (mean vector)لتوزيع طبيعي متعدد بوسط

يكون احلد األعلى  أن C. بينما ال توجد صيغة حتليلية بسيطة لدالة الرابطة، حيث ميكن لـ Rاالرتباط 

http://www.stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=68
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 : من إعداد الطالب اعتمادا على:املصدر
- Rosella Giacometti and Svetlozar Rachev and others, Aggregation Issues in Operational Risk, Journal of Operational Risk, 2008, p:5, p:9 

- www.coadec.uobaghdad.edu.iq/?p=2982 consulté le 20 /6/2018. 

- Martin Haugh, An Introduction to Copulas, IEOR E4602 : Quantitative Risk Management, Spring, 2016, pp : 5-19

حيث ( Sklar 1959) ول الباحثني الذي كتب بدوال الرابطة هوأو  أكربهنا تسمح مبرونة أ
 .مسه بنظريه سكالرمسيت النظرية اب

ودوال الرابطة من املمكن أن تستعمل لربط توزيع حدي معني لتوزيع مرفق. من أجل دوال توزيع 
 حدي حمددة

 )m(lmF…, ),2(l2), F1(l1F  لدينا ، 

 ميكن كتابة الكثافة كـما يلي:و ويستخدم على حنو تقرييب ابلتكامل العددي.  ،أو األدىن
 

 
 
 

 هو كثافة املصفوفة  Iأين 

T-copula 
 

 

 :T-copulaدوال الرابطة 
 ( symmetric student t-copulaهناك دالة الرابطة املتماثلة لتوزيع سيودنت )

 
 

حمدد كرابطة توزيع متعدد  (skewed student t-copula) ودالة الرابطة لتوزيع ستيودنت املنحرف 
 . ودالة الرابطة تعطى كالتايل: xاملتغريات لـ 

 
دالة  هي   و   xدالة توزيع متعدد املتغريات لـ xFأين 

هلا دالة الكثافة    kF  (x)هي دالة كثافتها ولـ  xF  (x)أين xاهلامشي لـ  th-kالتوزيع العكسية لـ 
   اخلاصة هبا لكل هامش.

http://www.coadec.uobaghdad.edu.iq/?p=2982
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هذه التوزيعات هي حاالت خاصة للتوزيعات األكثر تعميما، وابلتايل هناك عائالت للتوزيعات اليت تتكون من    
 "اللوغاريتم الطبيعي"و "غاما"و "ويبل"و "األسية"اثبتة للمعلمات، ويف هذا اجلدول التوزيعات  قيودتوزيعات متعددة ب

      .(1)"بيتا املعممة"يتأتى من عائلة  "ابريتو"، يف حني أن توزيع "غاما املعممة"متأتية من عائلة 
على سبيل املثال يف  "ORSA"نظام النماذج الداخلية ك تعتمد بعض الشركات على منهجيات مماثلة الستخدامو     

 .(2)خاطر التشغيلية من قطاع إىل آخرت تقدير املاذج ومعادالملكن ختتلف يف كيفية تطبيق هذه الن شركات التأمني
هي امتداد أو توسيع لالحتمال الشرطي يف حالة وجود عدة  :(bayésienne)منهج النظرية االفرتاضية  -5

 .Eشرط وقوع احلادثة  ,iE ،n …….,i=1,2حوادث ولتكن 
 :(3)لذلك فإن قانون نظرية ابيز هو كاآليت

𝑃(𝐸𝑖 /𝐸) =
𝑃(𝐸𝑖). 𝑃(𝐸/𝐸𝑖)

∑ 𝑃𝑛
𝑖=1 (𝐸𝑖). 𝑃(𝐸 /𝐸𝑖)

 

 سببحدوث هذه احلادثة من ما احتمال فوبصفة عامة أي إذا مت اختيار حادثة ما بطريقة عشوائية من جمتمع معني      
  ....اخلكان السبب )الشرط( األول أو الثاين أو الثالثسواء  ؟ معني

 إدارة املخاطر التشغيلية اثلثا: النماذج وفق معايري 
 ديراخلاصة مبعايري املو  (ISO 31000)يتمثل منهج إدارة املخاطر وفق أسرة املعايري  :(ISO 31000)معيار  -1

راحل مإدارة املخاطر يف أمن أنظمة املعلومات(، حيث يعتمد على إدارة خماطر تفاعلية بني :   ISO 27005)راملخاط
طريقة حمددة خاصة بقطاع  وهو عبارة عن مسار توجيهي وليس ،إلدارة خصوصا يف وضع تنفيذ تقدير املخاطرا

:  ISO 27002) وفق معيار وإمنا للمؤسسة احلرية يف حتديد منهجيتها اخلاصة إلدارة املخاطر اليت تتعرض هلا ،معني
  ؛(4)ألخرياملتضمن املمارسات اجليدة إلدارة املخاطر أمن املعلومات( بل تعتمد عادة على اخلربة التقنية للمعيار ا

                                                           
(1)-Ariane Chapelle et Autres, Le Risque Opérationnel : Implication De L’accord De Bale Pour Le Secteur 

Financier, Larcier, Bruxelles, 2005, p : 44 

جيب أن يكون لديهم ممارسات منظمة  ، حيثإدارة املخاطر كل املؤمنني ومعيدي التأمنييعد جزء من نظام : )Assessment and Solvency Risk Own :ORSA( تعريف نظام -(2) 
اهلدف األساسي هلذا التقييم هو حتديد كل من جمال املخاطر و (. ORSA)قانونية( لتقييم كل احتياجات املالءة ابلنظر إىل جمال املخاطرة لديهم. املعروف بـ التقييم الذايت للمخاطر واملالءة )

 (.وبيةور طبق )املواجه( ألي احنرافات لشركات التأمني عن االفرتاضات األساسية حلساابت رأس املال التنظيمي )القانوين( )مثل الصيغ العامة األامل
وهو أيضا أداء استشراف ورقابة للسلطات الرقابية اليت  ذو طبيعة ثنائية )مضاعفة( فهو عملية تقييم داخلية داخل الشركة وهو كجزء ال يتجزأ من القرارات االسرتاتيجية للشركة. ORSAنظام    

 اخلاص ابلشركة. ORSAجيب أن تعلم حول نتائج 
موجود )مصادق عليه( أصال حلساب متطلبات  اأو كلي اجزئي اداخلي اخلي جزئي أو كلي. بينما إذا كانت الشركة تستخدم منوذجمن الشركة تطوير أو تطبيق منوذج دا ORSAال يتطلب     

 ORSAرأس املال للمالءة فنتائج هذا النموذج ينبغي أن تستخدم لـ 
زايدة آلية يف رأس املال. فالسلطات الرقابية لديها جمموعة من األدوات لالءة ال يؤدي وحساب متطلبات رأس املال للم ORSAالفرق بني فمتطلبات رأس مال اثلثة.  ORSAال خيلق     

 وحيدة.المكانية إلرفع رأس املال هو افالرقابية إذا رأت أهنا ضرورية إذا أثر ذلك )إذا حدث أتثري( 
   :راجعزيد من املعلومات م، للless complex undertakings() املعقدةالشركات الصغرية أو غري   ينبغي أن يكون يثقل كاهلهو جد حمدد جملال املخاطرة. وابلتايل ال ORSA نظام     

SOLVENCY II: Frequently Asked Questions (FAQs), European Commission: Internal Market and Services DG, 

Financial Institutions: Insurance and Pensions, 2012, p: 8.         
 .54:، ص2009، عمان، 1، دار املسرية، طالرايضيات لالقتصاد والعلوم اإلداريةعادل أمحد هدو،  -(3)

(4)- www.fidens.fr/articles/qu-est-ce-que-la-norme-iso27005-59.html consulté le 18/06/2018. 

https://www.fidens.fr/articles/qu-est-ce-que-la-norme-iso27005-59.html
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حيوي هذا املعيار على جزئني يتعلقان ابلتقييم واإلدارة على  :(COSO 2012معيار )وفق إدارة املخاطر التشغيلية  -2
 :(1) املوايلالنحو 

 (risk assessment in practices) هيئة كوزو دليل يسمى تأطلق 2012يف  :(COSO 2012)تقييم حسب ال -أ
بنية على عنصر تقييم املاملخاطر ويعطي نظرة حول التقنيات األكثر استخداما خالل عملية اختاذ القرار  يتضمن
أنظمتها إلدارة التزام ساعد الشركات على اتباع مدى تهذا الدليل مبعايري جديدة لتقييم املخاطر جاء  .املخاطر

 حاليا بعني االعتبار من طرف مت أخذمهايل متغريان من جهة أخرى معايري الرتدد واألثر، ويقدم هذا الدلو املخاطر 
ها حيث يسمحان مبعرفة آاثر ئو مدى التعرض الشركة للمخاطر التشغيلية وسرعة نشمعيار عدة شركات ومها 

  املخاطر. للنشاط من قبل الشركة وسرعة ختفيضوكذا زمن التوقف املقبول  ااملخاطرة فيما يتعلق بسرعة ظهوره
يعتمد على قدرهتا التنبؤية من خالل اختبارات  مدى التعرض الشركة للمخاطر التشغيلية:معيار تقييم  -

واليت تسمح إبعداد  ،الفعالية لالستجابة للمخاطر مبا فيها الرقابة الداخلية وسناريوهات فشل معطاة للمخاطر
وهذا املعيار يعتمد على قدرهتا على  ،خمططات عمل هلا قدرة على معاجلة هذه الوضعيات يف الوقت املناسب

 ؛التحمل املايل هلذه األحداث بطريقة قوية
قدرهتا التنبؤية بوقت التدخل اليت متتلكه الشركة بني ظهور  يعتمد على عة ظهور حادث:ر تقييم س معيار -

وهذا  ،دثهوعرفت الشركات الرتابط بني املخاطر بسبب األثر احملتمل الذي حي ،هذا احلادث وأعراضه األوىل
الدليل يسلط الضوء على تقنيات تقييم املخاطر ذات نتائج متعددة األكثر تطبيقا مثل مصفوفات االرتباط بني 

 توزيعات االحتمالية اجملمعة.الو ( bow-tie)الرسوم البيانية لـ املخاطر و 
 نوعني من املعاجلةو تعتمد إدارة املخاطر التشغيلية على مرحلتني : (COSO 2012)إدارة املخاطر حسب -ب   

املرحلة األوىل اليت تتضمن تقييم وتصنيف  حيث توافق املعاجلة النوعية ،واملرحلة القابلة للقياس الكمي املرحلة النوعية
واملرحلة الثانية هتدف إىل قياس املخاطر التشغيلية  ،بطريقة وصفية لكل خماطرة تشغيلية حمددة من طرف الشركة

 .األكثر أمهية من خالل املعاجلة الكمية على الرغم من وجود خماطر غري قابلة للقياس
املقابالت والورشات وسرب اآلراء والتحاليل املقارنة هي اطر التشغيلية األكثر استخداما التقييم للمخ تقنيات        

ستخراج تقديرات دقيقة ابالتقنيات الكمية حتاليل املقارنة وحتاليل السيناريوهات تستخدم يف حني  ،هاتوحتاليل السيناريو 
 مستقبلية وتوزيعات تقديرية.

الشركة خماطرها التشغيلية وتقيمها بتطبيق تقنيات نوعية يف أول مرحلة وبعد ذلك املخاطر األكثر أمهية حتدد وابلتايل      
 ينتج عنه نتائج جديدة تتعلق بتقييمها. االرتباطات املوجودة بينها وهو ماعلى مستوى 

                                                           
(1)- Les meilleurs pratiques en matière de gestion des risques opérationnels : une approche actuelle, cahier de 

recherche 2015-04, information financière et organisationnelles, ESG UQAM, Canada, juin 2015, p : 13-15. 
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مساعدة حتدد يف مصفوفة املخاطر برتتيب تنازيل حسب األمهية من أجل إعطاء األولوية وابلنتيجة  الغالبويف       
املخاطر ذات الصلة وإدارة بني ويدعم الدليل التبادل املعريف ر فيما خيص املخاطر األكثر أمهية، ين على اختاذ القراري املس

 من أجل معاجلة كاملة ودائمة وركزت هيئة كوزو على أمتتة نظام إدارة املخاطر مبا فيها املخاطر التشغيلية. الشركة
 احلديثة االنتقادات املوجهة للنماذجا: رابع

 كل من النماذج املعيارية والداخلية عدة انتقادات منها:واجهت    
من املعلوم أن طبيعة املخاطر ال تتبع القانون الطبيعي ف ،اجلانب اخلطي االنتقادات املوجهة للنماذج املعيارية: -1

أن طبيعة هذه املخاطر تكون عشوائية وغري خطية وال تتبع يف معظم احلاالت قانوان وإمنا الواقع املعاش هو  ،أو نسبة اثبتة
دى املقبول الذي ميثل ابألساس أحسن مستوايت والشيء االجيايب أن هذه النماذج تكون هلا صفة امل .إحصائيا معينا حىت الطبيعي

 . "2للمالءة "واملستوى األورويب ابلنسبة  "3ابزل "أداء ألفضل الشركات املتواجدة على األقل على املستوى العاملي ابلنسبة للجنة 
، األمر الذي يدعو "3و 2ابزل "منبثقة أصال من اليت كانت يف جلنة  "2املالءة "و "1املالءة  "معظم منهجيات إعداد    

مع  اتشاهبحسب أنواعها ودرجة  البرتول والغازإىل التدقيق يف النماذج املستخدمة ودرجة تطابقها مع نشاط شركات 
وما هي  ية،تثمار االس تاجملاالبعض يف إدارة األصول واخلصوم وابلتحديد يف  ةصاالبنوك يف بعض النقاط األساسية خ

 ؛امكانية االستفادة منها يف قطاعات أخرى كقطاع البرتول والغاز خصوصا يف اجلانب الكمي والنوعي واإلفصاح للجمهور
من أهم االنتقادات املوجهة للنماذج الداخلية هو مدى قدرة شركات  االنتقادات املوجهة للنماذج الداخلية: -2

على إجياد النموذج األمثل واألكفأ  يف القطاعات املختلفة حىت وإن كانت يف نفس اجملمع من شركات البرتول والغاز
يف سوء  جتاوزاتوقدرته على توقع القيمة احلقيقية املستقبلية هلذه املخاطر دون أي  ،لقياس وتقييم هذه املخاطر

يربز دور السلطات ما كالتهرب الضرييب يف ختصيص األموال واملؤوانت وهذا   ،تقديرها أو مربر ألنواع األثر الضرييب هلا
    .(1)الرقابية يف منح الرخص ابستخدام مثل هذه النماذج والقدرة على رقابتها الدائمة

ف اليت قد تصنو  ،تنجم من استخدام مثل هذه النماذج كمخاطر النمذجةمع األخذ بعني االعتبار املخاطر اليت قد       
خصوصا إذا مل متتلك الشركة اخلربة الكافية يف  ،يف معظم األحيان كمخاطر تشغيلية إضافية هي يف غىن عنها أصال

 .إدارة خماطرها أو غياب الكفاءة خاصة الرايضية منها لتقييم مثل هذه املخاطر
 
 
 
 
 

                                                           
فيما خيص املخاطر  )Solvencyal Glob(معايري دولية أخرى إلدارة املخاطر التشغيلية خاصة بقطاعات حمددة حيث يتم اإلعداد له وفق النظام الدويل للمالءة يف شركات التأمني هناك -(1) 

ملالءة كاملعيار األمريكي أو الكندي أو الياابين وحديثا نظام التشغيلية فاإلعداد هلذا النظام الدويل للمالءة يف شركات التأمني يرتكز أساسا على اخلربة املكتسبة من األنظمة الدولية األخرى يف ا
كون له أثر كبري يف بناء نظام عاملي للمالءة يف شركات التأمني الذي يعد من التحدايت الكربى اليت تواجه اهليئة الدولية ي ناجع املؤهلة ألاخلاص ابالحتاد األورويب الذي يعد من أهم املر  2املالءة 

 (.IAISملراقيب التأمني )
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  ملكوانت نظام إدارة املخاطر التشغيلية الفرع الثاين: اجلانب النوعي   
وكذلك الفحوصات اليت تستخدم من أجل حتقيق إدارة فعالة  يةالرقابالعمليات و يتمثل يف جمموعة من اإلجراءات       

مع األخذ بعني االعتبار طبيعة  ،ملعاجلة املخاطر -األكثر فعالية وأقل تكلفة -للمخاطر كاختيار األدوات املناسبة 
املخاطر ودرجة خطورهتا املفرتضة، ابإلضافة إىل هذا يتضمن اجلانب النوعي حتديد مسؤوليات خمتلف مصاحل املؤسسة 

 املسامهة يف عملية إدارة املخاطر، فضال عن حتديد الوظائف العليا ملراقبة املخاطر.
بتقدمي االفرتاضات األولية عن ماهية املخاطر املتعرض هلا وأنواعها مكوانت اجلانب النوعي تقوم على ذلك  عالوة   

وبفضل االستعانة بتقنية اختبار التحمل الذي يتم من خالله القيام بسالسل سيناريو ومعرفة ما إذا حتاليل التحقق من أثر 
يات املتضمنة لقدرة املهندس قوة بعض االفرتاضات األولية موجودة ضمن منوذج املخاطرة، ويتوقف ذلك على نوعية املعط

 املايل على اختيار السيناريوهات املناسبة.
وابالستخدام املرتادف لكل  من اجلانب الكمي والنوعي، يتم تصميم وإجناز إدارة املخاطر مضافًا هلا نقاط التوجيه    

كل كبري على احلاجة إىل منهج فمن خالل عملية قياس ومراقبة املخاطر اليت تدفع للرتكيز بش ،للنقائص املالزمة لذلك
ألن كال من املكوانت الكمية والنوعية لنظام إدارة املخاطر هي مكوانت حيوية إلدارة خماطر فعالة من  ،اثبت ومتماسك

 أجل الوصول ألفضل نتيجة ممكنة.      
 برانمج إدارة املخاطر أوال:

من خالل خطوات ومراحل إدارة املخاطر املوضوعة من طرف املؤسسة ميكن وضع برانمج إلدارة خماطرها يوضح    
من اإلطار الزمين إىل حتديد املخاطر األساسية اليت ميكن إدارهتا من خالل حتليلها وتقييمها  بدءً  ةاخلطوط العريضة هلذه العملي

ويكون هذا الربانمج يف  ،فريق إدارة املخاطر ويصادق عليه جملس إدارة املؤسسة وحتديد أساليب التعامل معها، مبا يقرتحه
 غالب األحيان يف شكل جداول حتدد مجيع نقاط ممارسة نشاط إدارة املخاطر وحجر أساس ألي نظام إلدارة املخاطر.

، إال يف الشركات الكربى إلسرتاتيجيةتبدأ عملية إدارة املخاطر بصفة عامة من الشيء املادي مث االنتقال إىل القضااي ا    
ويف  ،فيمكن البدء بشكل مسبق أو الحق من السياسة أو التخطيطاألمر يف املؤسسة الصغرية واملتوسطة قد خيتلف  هأن

 هناية املطاف فإن اإلدارة العليا هي اليت حتدد النقطة أو وحدة النشاط أو مستوى البدء يف عملية إدارة املخاطر. 
 تتم عرب:: كيفية عمل هذه األنظمة   -1
بعد حتديد الربانمج الفعال واألمثل إلدارة املخاطر يف الشركة  :دارة املخاطرالنمذجة االلكرتونية ألنظمة إ  -أ

تتم  ،حسب املراحل احملددة مسبقا وتبعا حلجم ونوع نشاط املؤسسة ومستوى التطور التكنولوجي الذي تتمتع به
على البياانت  النمذجة االلكرتونية بدراسة حمددات عملية إدارة املخاطر واستخدام الربجميات ومناذج املتعددة، اعتمادا

قابل للتعديل والتطوير يف أي  احملصل عليها وإدراج مجيع املتغريات والدراسات الداعمة لبناء نظام الكرتوين فعال ومرن
 وقت ممكن.
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خطوات واضحة لربامج الكرتونية إلدارة املخاطر، وخطوات مماثلة ميكن أيضا استعماهلا  (Barry W. Boehm) وضع     
ويف  ،املخاطرة إىل إجياد أدوات حتديد املخاطر وإدارهتا مفهوميف خمتلف امليادين إلدارة املخاطر للسماح بتتبع املسار من 

 :(1) أساسيتنيميكن تقسيم إدارة املخاطر إىل جمموعتني  (Boehm)منوذج 
 تتكون من ثالثة أقسام وهي تعريف وحتليل وحتديد األولوية ابلنسبة للمخاطر املتعرض هلا؛  تقييم املخاطر: -
 إجياد احللول للمخاطر واملتابعة.  و  تنقسم من ثالثة أقسام وهي ختطيط إدارة املخاطر مراقبة املخاطر: -

 تنفيذ هذه اخلطوات يف إطاريتم ، ل يف حتليل خماطر دائين املؤسسةوهااتن اجملموعتان ميكن استخدامهما أيضا إلجياد املراح    
املعنية ويكون قياس املخاطر مرتبطا بشكل وثيق ومتكامل مع العمليات اليومية املنجزة من خالل برانمج إدارة املخاطر للمؤسسة 

 تقدم تقارير منتظمة عن حاالت التعرض للمخاطر أبنواعها وعن حاالت اخلسائر احملققة أو املرتقبة. نظام املعلومات وأن
الشكل املوايل اخلطوات األساسية للربجمة االلكرتونية إلدارة املخاطر ولكن ميكن تعديل هذه اخلطوات حسب يوضح     

 .تواجههامتطلبات إدارة املخاطر اليت و وافق تما تراه املؤسسة مبا ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)- Pirkko Ostring, Profit-Focused Supplier Management: How to Identify Risks and Recognize Opportunities, 

Amacom; New York; 2003; p:22. 
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 : اخلطوات األساسية للربجمة االلكرتونية إلدارة املخاطر(2-12)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Pirkko Ostring, Profit-Focused Supplier Management: How to Identify Risks and Recognize 

Opportunities, Amacom; New York; 2003; p: 23.        
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 دارة املخاطر التشغيلية في شركات البترول والغازإ منظا................................................  الثاني:الفصل 

 

  

127 

 

 

احملوري يف عملية النمذجة هو إجياد اللغة الربجمية املناسبة لبناء نظام الكرتوين إلدارة املخاطر، ألن أنواع  مرواأل     
النماذج اإلحصائية املستخدمة يف عملية التقييم أو الطرق والتقنيات املستخدمة يف عملية التحليل واإلدارة خصوصا 

 املناسبة لذلك. املعقدة منها تستوجب االستعانة ابللغة الربجمية
بنظام  يف الواقع هناك العديد من األنظمة االلكرتونية إلدارة املخاطر تبعا لنوع نشاط املؤسسات وما ترغب فيه سواءً      

الشركات اليت تعمل يف جمال إدارة وبناء  فقط، ومن أشهر ةنيعمشامل إلدارة املخاطر أو أبنظمة جزئية إلدارة خماطر 
حيث تقدم هذه الشركات اخلدمات واالستشارات  (SAS) وشركة (ERA) شركةاألنظمة االلكرتونية إلدارة املخاطر 

 املتعلقة إبدارة املخاطر يف عدة قطاعات خمتلفة.
فريق املكلف اليتم تشغيل األنظمة االلكرتونية من قبل خمتصني يف الربجمة االلكرتونية وحتت إشراف التشغيل:  •

إبدارة املخاطر يف املؤسسة وذلك بشكل يومي وتبعا لنوع النظام املتبع وحسب عدد الفروع والوحدات التابعة هلا، 
سة أطرافا أخرى كشركات أو مكاتب دراسات ومن مث إعداد التقارير بشكل متواصل يومي أو آين وقد تكلف املؤس

 خمتصة يف بناء و/أو تشغيل أنظمة إدارة املخاطر. 
 ال يتجزأ منه من املهم جدا ربط نظام إدارة املخاطر مع نظام املعلومات املوجود يف املؤسسة، حبيث يكون جزءً      

للتنبه للمخاطر واختاذ خطوات فورية للتعامل معها يف وآليات تشغيله تكون متكاملة ومدجمة بشكل كلي وهذا ما يسمح 
وتبادل املعلومات عن أي احنراف أو اختالل قد حيدث ومن مث تكوين قاعدة معطيات  أي إدارة أو فرع من فروع املؤسسة

هة ما قد على معظم املخاطر املتعرض هلا واملرتقبة تسمح للمؤسسة ابكتساب خربات وجتارب يف جمال إدارة املخاطر ملواج
 تتعرض له يف املستقبل.   

بتحديد مكان بداية هذه  ،تتم عملية مراقبة النظام االلكرتوين على أساس قاعدة املعطيات املتوفرة املراقبة: •
العملية وأين تنتهي وابالعتماد على املراقبة الذاتية داخل املؤسسة والكيفية اليت تتم هبا، فيمكن أن تكون هذه املراقبة 

وبطريقة آلية تتكفل هبا الربامج االلكرتونية بشكل يومي أو شهري أو فصلي تبعا لنوع النظام املتبع، حبيث تكون  تلقائية
 الرقابة الداخلية يف املؤسسة متكاملة مع املراقبة اآللية هلذا النظام. 

وابلتايل تتم عملية البحث واهلدف من املراقبة اآللية هو كشف العيوب املمكن مصادفتها يف النظام االلكرتوين      
 والتطوير يف هذه األنظمة وحتديثها بصفة دورية. 

إال أن هناك خماطر تعجز هذه األنظمة عن كشفها أو حتديد نوعها كاملخاطر النظامية واملخاطر القانونية واملخاطر     
اليت قد تنشأ من استخدام هذه األنظمة نفسها كمخاطر القرصنة والتدمري عرب الفريوسات االلكرتونية  ،التكنولوجية

 . (1)يصعب حتديده بشكل عام والتجسس على معلومات املؤسسة نفسها وهذا األمر
يف ابإلمكان قياس وجتميع عوامل املخاطرة اهلامة قياس خماطرة املشروع وجتميع خماطرة املشروع والربانمج:  -ب

وأفضل طريقة هي عرض كثافة احتمالية لألهداف القابلة للقياس كميا )الزمن( مع امتام  ،مشروع/برانمج بشكل أفضل

                                                           
 (1)-Pirkko Ostring, Op.Cit, p: 24. 
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قابلة للقياس الكمي )األداء( وتتضمن هذه العملية الوعند الضرورة مبصفوفات للمخاطر ابلقياس ألهداف غري  ،ذلك
 كالتايل:ثالث خطوات  

تتمثل أهم مهمة يف وضع أهداف  املنظمة: استخدام أداة ختطيط برامج/مشروعات مشرتكة يف مجيع أحناء -
واضحة ومشرتكة لتحليل املخاطر، ويف املشروعات تكون األهداف النمطية هي الزمن والتكلفة واألداء، أما فيما 
يتعلق ابلتحليل الكمي للزمن /أو التكلفة ينبغي أن يستخدم الربانمج أداة ختطيط مشرتكة لوصف املدة وأوجه 

 أو املشروعات األخرى يف الربانمج؛حلرج داخل املشروع االعتماد واملسار ا

تتمثل هذه اخلطوة يف تقدير عدم التأكد املتصل ابلزمن  تقدير عدم التأكد املرتبط ابألنشطة الفردية كميا: -
عن )املدة( اخلاص بكل نشاط موجود على اخلط احلرج أو قريبا منه، ويتم ذلك منطيا عن طريق سؤال مدير املشروع 

األفضل وأخريا مدة احلالة األسوأ، ويف املشروعات املعتمدة على العمالة بكثافة ة األكثر احتماال ومدة احلالة املد
تكون التكلفة دالة للمدة ويف املشروعات املعتمدة بكثافة على رأس املال ينبغي تناول عدم التأكد يف تقديرات 

 التكاليف بشكل منفصل؛

  بعد وضع اخلطة املشرتكة/املتكاملة وقياس عدم التأكد كميا، يكون  االمجالية وعرضها:حساب املخاطرة  -
مجالية أو اجملمعة كميا وذلك من خالل احلساابت االحصائية أو حماكاة مونيت كارلو مكان قياس املخاطرة اإلابإل

نشطة وميكنه ة أو املوجبة بني األابستخدام برامج خاصة، أيخذ هذا املنهج الكمي يف االعتبار االرتباطات السالب
 أن يتعامل أيضا مع الظروف غري املؤكدة املتصلة ابلتقديرات واألحداث.

يف معظم املشروعات والربامج يعطي التحليل الكمي للزمن أو التكلفة  وصف املخاطرة الكلية للمنظمة: -2
ون هناك حاجة إىل إجراء حتليل تكميلي معلومات كافية بدرجة تسمح بتقييم املخاطرة ولكن يف بعض الربامج قد تك

 للمخاطرة غري القابلة للقياس الكمي.

ضافية املخاطر السياسية من املخاطر املؤسسية الكلية، ومن املمكن أن تشمل املخاطر اإل تبقى خماطر الربامج جزءً       
 املخاطرة يف مصفوفة واحدة لكل هدف.واملخاطر املتصلة ابلسمعة وغريها، ومن األساليب اجليدة هو عرض 

 :(1) يتألف التحليل الكمي أو شبه الكمي من اخلطوات التالية    
يتضمن ذلك حتديد األهداف وثيقة الصلة ولكل هدف مقياس  وضع لغة مشرتكة إلدارة املخاطر: -

االحتمال/التكرار ووضع تعريف دقيق وحمدد للنتيجة، وميكن أن تكون هناك أهدافا خمتلفة يف مستوايت خمتلفة يف 
دارة إاملنظمة، واألهداف النمطية لربانمج/مشروع ما هي الزمن والتكلفة واألداء ومن املمكن أن تكون أهداف 

 ة وسالمة وتوافر البياانت والنظم؛نولوجيا املعلومات سريتك

واالحتمال ميكن تقييم املخاطرة  للنتيجةمشرتك لألهداف وتعريفات  إطاربعد وضع  د وقيم املخاطر:و حد -
 من الناحية الكيفية وإدراجها ضمن املصفوفة؛

                                                           
 (1)-André Brodeur and Martin Pergler, Op.cit, pp: 8-9. 
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الكلية وإن كان هذا األمر صعبا نوعا ما مجالية أو وذلك من أجل التوصل إىل املخاطرة اإل جتميع املخاطر: -
ىل حتد آخر مرتبط إبمكانية جتميعها إىل عدد نظرا لعدم وضوح االرتباط بني خمتلف املخاطر، هذا ابإلضافة إ

 ميكن إداراته والتحكم فيه.

لتشغيلية مجالية إال أن له فوائد هامة كالتعرف على املخاطر اال يعطي التجميع صورة عددية للمخاطرة اإل     
ابملخاطر، كما يسمح برتتيب املخاطر وإمكانية تتبع  شكل مصفوفة أن يزيد الوعيوتقييمها وعرضها على 

 الطريقة اليت تتحرك هبا املخاطر الرئيسية يف املصفوفة مبرور الوقت.
 توجد هناك مكوانت أساسية ووجودها شرط أساسي إلدارة املخاطر بكفاءة يف أي منظمة وهو ما يوضحه الشكل املوايل:   

 : مكوانت نظام إدارة املخاطر(2-13) الشكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : من إعداد الطالباملصدر      
 حول ، ويبقى السؤال املطروحيف جمال األعمال التجارية والتنظيميةاملخاطر التشغيلية والغاز  برتولشركات ال تواجهه      

املخاطر  هشهدت مع التطور الذيخاصة  يف ختفيف تلك املخاطر هاتساعدتكنولوجيا املعلومات أن ل الكيفية اليت ميكن
 .(1) مثال األانبيبخطوط وآاثرها على نشاط النقل عرب  الشركاتهذه التشغيلية على مستوى 

 
 
 

                                                           
(1)-Roberta Bigliani, Op.cit, p: 6.  

 نظام إدارة املخاطر

 اجلانب النوعي اجلانب الكمي

 املعاجلة

 االعالم واالتصالتكنولوجيا  نظم املعلومات

 الرصد

 النتائج
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 التغطية التأمينية: اثنيا
شهد قطاع الطاقة خالل السنوات القليلة املاضية عدة حوادث كبرية  إدارة املخاطر التشغيلية القابلة للتأمني: -1

وحادثة االنفجار املفاعل النووي  2010يف أفريل  سرب يف خليج املكسيكتألسباب أمهها تشغيلية مثل حادثة ال تعود
البرتول  ات شركاتدفع إىل الضغط على شركات التأمني ومعيدي التأمني لتحمل مطالب وهو ما، 2011اابين يف يال
االحتفاظ هبذه املخاطر أو حتويلها لشركات التأمني و/أو تنازل هذه األخرية  يفة مما استدعى النظر كبري الطاقة بصفة  و 

مني لالحتفاظ ابملخاطر، مما ركات التأإىل ارتفاع تكاليف التأمني وارتفاع الضغط على ش أدىمما  ؛إىل معيدي التأمني
ختصيص  ىلإللحاجة  صحاب املصلحة واهليئات التنظيميةالتأمني وإعادة التأمني واملسامهني وأكل من شركات ب دفع

 املوارد لتطوير أنظمة إدارة املخاطر التشغيلية. 
 :(1) مهاوالتوجهات احلديثة جملايل تطوير إدارة املخاطر يف صناعة الطاقة     

فعلى سبيل املثال كلما   ،األضرار يف حالة حدوث الظاهرةتطوير الوقاية والتخفيف ملنع احلوادث وختفيض  -
 ؛كلما اخنفض احتمال حدوثها  هناك تفتيشات منظمة ومتكررة لألصول احلرجة كانت

نشاط اطر املفرتضة من طرف الشركة النامجة عن تطوير التقييم من أجل تصنيف وتقدير أفضل للمخ -
 أعماهلا وختفيض التكاليف املرتبطة بذلك.

أن مناذج إدارة التأمني من أدوات إدارة املخاطر التشغيلية ابلرغم  يف حتويل املخاطر عرب التأمني على حنو واسعتستخدم تقنية     
  .قطاع الطاقة وأغلب النماذج املستخدمة يف هذه الشركات قائمة على التأمني الذايت شركاتاملختلفة تستخدم من طرف 

شركة اليت توفر الة يف جممع وهي موجودمن خالل هذا النموذج خماطر شركة ما عادة ما تكون متعددة اجلنسيات     
  يف شركة التأمني الذايت  التحديد مستوى املخاطر املمكن االحتفاظ هبهذا النموذج يعمل طات املؤسسة، التأمني لنشا

بتكاليف متدنية، جتيب و ض مينحها قوة كبري للتفاو  ذيأمني الأن للشركة ككل إمكانية الولوج إىل سوق إعادة الت أي
تطوير أنظمة إدارة املخاطر لاملنهجية املوضحة أدانه عن بعض التساؤالت اليت حتتاجها الشركات ألخذها بعني االعتبار 

 :وهي التشغيلية لديها
 ؛أعماهلا؟ يف كل نشاط من أنشطتها أو خطوط من طرف يف الشركةفرتضة ما هي املخاطرة امل •
 ؛أتمني؟ة املعقولة لألقساط لكل برانمج ما هي التكلف •
 ؛ما هي التكلفة اإلمجالية للمخاطر؟ •
     ؛حجم الشركة؟ املخاطر بتغريغري تكيف ت •
 األعمال؟ مع املوزعة بني النشاطات وخطوطكيف حيتفظ ابملخاطر من طرف اجمل •

 
 
 

                                                           
(1)-Operational Risk Management in The Energy Industry, Op.cit, p: 31. 
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 توزيع اخلسارة ية قائمة على منهجمنهج استخدمت (*1) (MSيف دراسة ملركز ) :برانمج التأمني منهجية تقدير -أ

(LDA)(*2*)  أمهها مراحل سبعةتتكون من: 
معاجلة البياانت املستخدمة يف هذه احلالة مماثلة منهجية حتليل املخاطرة و  معاجلة البياانت:ملخاطرة و حتليل ا -1

 :هي ستخدمة عادةاملمع أن مصادر املعلومات  بشكل خاص (LDA)لتلك املوضحة ابالرتباط مع منهجية 
 ؛ستخدمةاملبياانت التارخيية للشركة اخلاصة ابملطالبات القاعدة  قاعدة بياانت اخلسارة: -
أكرب خسارة حمتملة تقدر النموذج غري مدمج عادة وكمدخالت موضوعية يكون  معلومات اخلرباء: -

 يات القائمة على معلومات اخلرباء؛أكرب األصول احلرجة ابستخدام املنهجمن عادة  النامجة تلك
على احلوادث احملققة  ، فإن معلومات الصناعة تعتمدرين السابقنيصد  للم  وكإضافة  معلومات الصناعة: -

   الشركة. يف مكن أن تكون أكثر احتماال للحدوث من املو  ،اليت تعود إىل خصائصهاو 
 براز اجيابيات وسلبيات كل مصدرإاجلدول املوايل أهم مصادر املعلومات مع يوضح      

 : أهم مصادر املعلومات(2-8)اجلدول رقم 
 السلبيات اإلجيابيات اخلصائص مصادر املعلومة

 معلومات اخلرباء

 طرق التقييم املعتادة
االستمارات: تستخدم جلمع املعلومات حول  -

تقدير املخاطر والرقابة من قبل املسؤولني عن 
 نشاطات األعمال؛

حتليل السيناريو: جلسات عمل يقوم خالهلا  -
 اخلرباء بتحليل املادية بعمق

التشغيلية فيما يتعلق ميكن تقدير املخاطر  -
ابألنشطة اليت ال توجد هلا اتريخ لألحداث 
املاضية )مفيدة بشكل خاص للتأثري العايل، 

 خماطر التكرار املنخفض(

يقدم نظرة اثقبة على كيفية تطور املخاطر  -
يف املستقبل )تدرس التغريات يف األصول، 

 العمليات، بيئة املراقبة...اخل(

قييم التقييم بني قد يكون من الصعب توحيد ت
 خمتلف املقيمني

يتطلب منهجا صارما من قبل املقيم وكذلك 
القدرة على التفكري اجملرد من أجل تصوير 

 سيناريوهات افرتاضية

قواعد بياانت 
اخلسائر والوقائع 

 الداخلية

قائمة خسائر الشركة وحوادثها يف املراحل  -
 السابقة واليت قد ال تؤدي ابلضرورة إىل خسائر

 معلومات أساسية: -

 وثها؛داتريخ ح
 السبب؛

 اخلسارة االمجالية؛
 اخلسارة الصافية؛

 املخاطرة وخطوط االعمال

حداث تقدمي معلومات مفصلة عن األ
 الداخلية للشركة

هو أحد املدخالت الرئيسية لشركات التأمني 
 لتحديد سعر برانمج التأمني

يتطلب ذلك أنظمة وعمليات التقاط البياانت 
الداخلية اليت ال تتوفر عادة يف الصناعات غري 
 املالية ابستثناء احلاالت اليت يتم االبالغ عنها

 عادة ما يكون هناك تكرار منخفض  -

 حداث ذات أتثري عال  أ -

قواعد بياانت 
 اخلسائر اخلارجية

قواعد البياانت العامة اليت حتتوي على  -
 املعلومات املقدمة من املوردين؛

البياانت من جمموعات الكياانت )احمللية قواعد  -
 أو الدولية(

السماح إبدراج األحداث اليت ميكن أن 
 حتدث يف النهاية يف الشركة

غالبا ما يفتقرون إىل معلومات حول االحداث 
)على سبيل املثال اتريخ احلدث أو السبب أو 

 غري ذلك(
تتطلب استخدام عوامل القياس واملعايري 

 ركة وخصائصهاللتكيف مع حجم الش

 مؤشرات املخاطرة
 (KRI)األساسية 

املقاييس والنسب اليت تساهم مبعلومات حول 
 مستوى املخاطر التشغيلية

حيذر من التغريات اليت قد تكون مؤشرا على 
التطورات غري املواتية من حيث التعرض 

 للمخاطر؛
ميكن استخدامها لتعيني حدود من شأهنا أن 

 إجراءاتتؤدي إىل اختاذ 

تتطلب أنظمة وإجراءات التقاط املعلومات 
 الداخلية

                 Source: Operational Risk Management in The Energy Industry, Management Solutions, Spain, p: 20. 

                                                           
)*( - MS: Management Solutions- spain 
(**) -LDA : Loss Distribution Approach. 
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أهداف استخدام هذه املنهجية هي ختفيض التكلفة  من بني املخاطر التشغيلية:على  ةيف القائمحتديد التكال -2
(TCOR)مجالية للمخاطر التشغيلية اإل

مبلغ "مجالية للمخاطر التشغيلية على أهنا وتعرف التكلفة اإل ،للشركة (*1)
مجالية للمخاطر أهم املكوانت األساسية للتكلفة اإلفإن التعريف  من خالل هذا "اخلسائر املرتبطة إبدارة هذه املخاطرة

 :(2)هيالتشغيلية 
تكاليف  ،مسسرة، التكاليف املرتبطة بشكل أويل ابحلصول على التأمني )قسطتكاليف التحويل:  -

 ؛وساطة...اخل(
نة أو التكاليف خارج احلدود القصوى ؤم  م  ـالتكلفة املرتبطة بتحقق املخاطر غري الهي  االحتفاظ:تكاليف  -

 ؛االقتطاع أو أكرب من احلدود املؤمنة(للتأمني )األحداث أقل من 
التكلفة املرتبطة بتحديد وتقييم ورصد )متابعة( وخمططات الوقاية من املخاطر وختفيف هي  تكاليف اإلدارة: -

 ؛املخاطر والرقابة عليها
ال أو تكلفة املوارد امل أخرى على غرار تكلفة رأسمكوانت  يف بعض احلاالت هناك تكاليف أخرى: -

 مجالية.تحديد التكلفة اإللمعاجلة املخاطر يف  درجالداخلية حتتاج أن ت
 مجالية للمخاطر من عنصرين:التكلفة اإلتتكون   

 ؛(: متثل قسط وثيقة التأمنيCostIRنة )ؤم  م  ـتكلفة املخاطرة ال •
 (: اخلسارة اليت تتحملها الشركة CostURنة )ؤم  م  ـتكلفة املخاطرة غري ال •
 

TCOR= CostIR+CostUR 
 

أين اخلسائر حمتملة من طرف  ،أقل)مستوايت اخلسائر بكل من مستوايت االحتفاظ حتديدمها كل من املكونني ميكن    
 :( لسيناريو التأمني - ”L“)أقصى خسارة مغطاة  املؤمنةدود احلو -”R“)  الشركة 

 

TCOR= CostIR(R,L)+CostUR(R,L) 

 احلدود املؤمنة Lوهو مستوى االحتفاظ  Rحيث  
( بواسطة القسط األساسي أو اخلسارة املتوقعة اليت تتحملها وثيقة CostIRتكلفة املخاطرة املؤمنة )ميكن أن حتسب     

اليت حتتوي على تكاليف  ،احلايل القابل للتسديد لكل تغطيةالقسط من هذه القيمة ستختلف و  (ReinsuranceEL) التأمني
...اخل(. دارية، األقساط التجارية، ضرائب، مسسرةتتحملها شركة التأمني )تكاليف إغري مرتبطة ابملخاطرة اليت  أخرى

  :دف إجياد املستوى األمثل للتغطيةهب قبولم كبديللكنها تعترب  

 

CostUR= ELReinsurance 

                                                           
)*( -TCOR: Total Cost of Operational Risk.  

(2)-Operational Risk Management in The Energy Industry, Op.Cit, p: 32. 
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 GroupEL( بواسطة مبلغ اخلسارة املتوقعة للمجمع CostURاملخاطرة غري املؤمنة )تكلفة ميكن أن حتسب  يف حني   
من نسب عادة خمتارة  هي αالقيم املعطاة لـ ، و α (GroupUL توقعة للمجمع اليت تتحملها مبستوى ثقة )املواخلسارة غري 
 .(1)سيناريوهات حتقق خسارة معاكسة )ضارة(ال( أين تعترب %99و  %95)بني  خسارةكرب األالتوزيع النسيب 

 

CostUR= ELGroup+ ULGroup (α) 

 يلي: التكلفة الكلية للمخاطرة كماحتسب  وابلتايل   

TCOR= ELReinsurance + ELGroup + ULGroup (α) 

ولغرض تطبيق هذه  ،أعالهددت خذ ابحلسبان تكاليف اإلدارة كما ح  أي للمخاطرة المجالية هذا التعريف للتكلفة اإل    
 هذه التكاليف اثبتة وابلتايل ال تكون لديها أثر على حساابت التقدير.ميكن اعتبار املنهجية 

             صيغة حلالةيف هذه او  ،املال للتكلفة اإلمجالية للمخاطريف بعض احلاالت تريد الشركات إضافة تكلفة رأس      
(TCOR)  :ميكن أن تكيف كما يلي  

  .(3) املالتوقعة مضروبة مبتوسط تكلفة رأس املهو وزن اخلسارة غري و  :(2)(WACC) املتوسط املرجح لتكلفة رأس املالإضافة  •
 

TCOR= p + expected loss + unexpected loss 

 

                     TCOR= ELReinsurance+ ELGroup + ELGroup (α)× WACC 
 

تظهر بينما  ،مستوايت االحتفاظلحركات يف ك خطي لتكلفة التأمني لهذه العبارة متثل سلو جيب اإلشارة إىل أن      
عنه ستوايت االحتفاظ ال ينجر رفع مو  ؛خذ حصص لكل سيناريوهات التأمنيال ميكن أ :هحقيقة أسواق التأمني أن

يضم إىل صيغة أن ( على القسط األساسي ميكن LF)هذه احلقيقة معامل التحميل إلظهار و  .ختفيض نسيب للقسط
(TCOR) فائضلتغريات يف مستوى االحتفاظ أو لال يستجيب على حنو خطي  ظهار حقيقة أن تغري القسط املعروضإل 

 (.stop lossاخلسارة )
 :( هو املتوسط املرجح لتكلفة رأس املالWACCحيث )  

 

TCOR= ELReinsurance × (1+FL) + ELGroup + ULGroup (α) × WACC 
 

 ؤمنة:م  ـؤمنة وغري الم  ـالشكل املوايل املخاطر اليوضح   
 
 

                                                           
 (1)- α  يف قيمة  ينبغي أن تضم على حنو متساو   % 95لـ)TCOR( 5. مثال: ابستثناء اخلسارة اليت تواجه الشركة املقدرة بـ %95كل اخلسائر اإلمجالية غري املتوقعة ضمن توزيع نسيب بـ % 

. مثال %99.9كل اخلسائر اإلمجالية غري املتوقعة ضمن توزيع نسيب بـ   (TCOR)يف قيمة  حنو متساو   تضم علىينبغي أن  % 99.9لـ  αعاما(. وعلى حنو مماثل  20يف كل السنوات )مرة يف 
 سنة( ينبغي اإلشارة إىل أن السنة هي النطاق املعتاد حلساب توزيعات اخلسائر اليت تعود إىل أن تكون مماثلة لفرتة سراين التأمني.    1000 )مرةيف كل السنوات  %0.1تظهر بـ  ستبعاد اليتا

(2)-WACC: Weighted Average Cost of Capital.  

 ملواجهة اخلسائر غري املتوقعة.  املتوسط املرجح لتكلفة رأس املالمجالية للمخاطر بعض الشركات خاصة يف القطاع املايل تضم يف التكلفة اإل  -(3)
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 جماالت اخلسارة واالحتفاظ :(2-14)الشكل رقم 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Operational Risk Management in The Energy Industry; Management Solutions; Spain, 2014, p: 33. 

هذا العنصر إىل حتديد توزيعات اجلسامة والرتدد اليت تطابق على حنو أفضل يهدف  :منذجة الرتدد واجلسامة -3
واملنهجية  "دون اعتبار أثر التخفيف للتأمني اخلسارة احملققة"مجالية املعرفة على أهنا البياانت املرتبطة ابخلسارة اإل

 ؛أعالهاملستخدمة مماثلة لتلك املوضحة 
اخلطوة التالية يف هذه املنهجية هي حتديد أثر فإن مجالية بتحديد توزيع اخلسارة اإل منذجة اخلسارة مع أتمني:-4
 ثه برانمج التأمني على اخلسارة.حد  ـ  تخفيف الذي يال

أين بعض توزيع جسامة اخلسارة للمدى احملدد  خدام التأمني للشركات لتبديلاستيسمح  كيف  املوايلالشكل يوضح     
اخلسارة بعد التأمني هي حماكاة  وهذه الطريقة املستخدمة حلصول ،"L"و "R"بني تكون حتويالت اخلسائر للتأمني 

 األحداث وتطبيق شروط التغطية املوجودة.
 
 
 
 
 
 
 

 

R L 

RNA 

سامةاجل  

 االحتمال

أي خسارة أقل من 
االقتطاع حتمل كليا 

 إىل الشركة

( Lاخلسارة من األحداث اليت تتجاوز )
سيكون هلا أثر على الشركة يساوي للفرق 

 بني مبلغ اخلسارة واحلدود املؤمنة

أي خسارة من األحداث اليت 
تتجاوز االقتطاع ستحدد مبستوى 

 االقتطاع i,e (Rاالحتفاظ )

RA 
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 لتأمنيتوزيع اخلسارة اب :(2-15)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Operational Risk Management in the Energy Industry; Management Solutions; Spain, 2014, p: 34. 

 :من لكل حدثقد يتحقق هذا و   
هذه ف ،وتركز التحاليلمج التأمني يعتمد على خصائص بران من طرف اجملمع:احملتفظ به مبلغ اخلسارة  •

 ؛املؤمن الذايت للخسارة املتحملة من األعمال واخلسارة الناشئة عنقسمة البياانت ميكن أن حتول لتكون م
مجالية النامجة عن احلدث األقل من املبلغ احملتفظ يوافق اخلسارة اإل ن:مبلغ اخلسارة املتحملة من طرف املؤم    •
 .به

اإلمجالية من املمكن على سيناريوهات اخلسارة  ل تطبيق برانمج أتمني حمددمن خال حساب القسط األساسي: - 5 
وابلتحديد لتحقق اخلسارة املتوقعة أو القسط األساسي واخلسارة  ،التأمنيشركة توزيع اخلسارة املتحملة من طرف  وصف

  . رتبطة بنسبة مئوية حمددةامل
Pure Premium = CostIR = ELreinsurance 

بسبب فارق  (quoted premuim) عروضال يساوي القسط امل القسط األساسيه سابقا يلإاالشارة  تمت مثلما    
يف املقابل حبساب توزيع اخلسارة و  ،لثاينللقسط األول للوصول ل تهيتطلب زايد الذي )الرسوم االضافية(التحميالت 

 احملتملة من طرف التأمني ميكن احلصول على: 
يد ما إذا كان هذا حتدمن الذي ميكن  قسط املعروضلمبقارنة القسط األساسي احملسوب اب كفاءة برانمج التأمني:-

 أم ال؛  الربانمج كفء

R L 

سامةاجل  

 االحتمال

األحداث أقل من 
مستوى االقتطاع 

تستمر لتمثل نفس 
اخلسارة ابلنسبة 

مت القيام للشركة كما 
 به مبدئيا

، لكن اخمفض ا( سيكون هلا أثر Lاألحداث اليت تتجاوز )
ركة ـــغ املؤمن سيكون خسارة للشــــــكرب من املبلاألض ـــــــالفائ

 كما سيكون ملبلغ االحتفاظ()

األحداث اليت يتجاوز عندها املبلغ مستوى 
االقتطاع لكن احلدود املؤمنة سيظهر أتثريها 

 Rخمفض إىل مبلغ االحتفاظ 
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قسط وثيقة أتمني معينة املوافقة  ا يتطلبهيتالو أي نسبة توزيع خسارة من املمكن حتديد  :نسبة القسط املخصص-
     ؛وإىل أي مدى تبعد عن املتوسط اهل

من قبل كل سيناريوهات التأمني وضعية املخاطر القابلة للتحمل متثل   ال :الكفءاملنطقة املقبولة وحتديد احلد  - 6
 مقبولة يف مستوى ثقة معني. فمثال ح كأقصى خسارةوض  ت  ما وغالبا  لمخاطر،ل تهاملخاطر حتدد شهياهذه ف ،لشركةا

خسائر  ستظهر حنو مماثل وعلى ،احلدود املقبولةاخلسائر أقل من أبن تكون  αيعين أن هناك احتمال  αثقة المستوى 
 .(α -1) احلد املقبول وابحتمال ال يتجاوز

ائر اجملمع أقل من أقصى خس تبقيسيناريوهات التأمني اليت ال  ستبعادللشركة اب مستوايت شهية املخاطرتسمح    
 السيناريوهات املتبقية تدل على أهنا منطقة مقبولة.و ، α مقبولة يف مستوى ثقة حمددخسارة 

 .الكفءمتثل احلد و مجالية للمخاطر اليت ختفض التكلفة اإلهي  هات التأمني يف املنطقة املقبولةسيناريو داخل موضع     
احلدود من أي و  ،ظاالحتفا حتديدو لمخاطر ل ةحجام الكلياأل نثالمي الكفءاملنطقة املقبولة وحتديد احلد  إن توضيح    

وهنا القسط األساسي  لتكلفة اإلمجالية هي تكلفة القسط.اابلتايل اخلسارة املقبولة، و  اخلسائر احملتملة هي أدىن من قصىأ
   ؛للسناريوهات املقبولة أدىن قيمة له ابلنسبة للحد الكفءسيكون يف 

تصاعدة يف االقتطاع وشروط التغريات امل اكاةحمل قاعدةك  ستخدام برانمج أتمني أساسياب حتديد السناريو األمثل: -7
 . شركة التأمنيولة لاحملمن طرف اجملمع و خلسائر احملتفظ هبا اتوزيع ل لوصولا لمن أج ،الدراسةاحلدود يف هذه 

أقل برانمج و  ؛الربانمج الذي خيفض التكلفة االمجالية للمخاطر :إجياد كل مناة لشروط التأمني، ميكن من هذه احملاك    
ي أساسالربانمج األكثر كفاءة )أفضل قسط و  ؛قسط أساسي الذي يبقي على اخلسائر غري املتوقعة داخل العتبة املقبولة

 .(نسبة لألقساط املعروضة
عكس السيناريوهات أين يكون على  القسط عال  سيكون في السيناريوهات أين مستوى االحتفاظ يكون منخفضا ف    

  .احتفاظ عاليا والقسط منخفضمستوى اال
على  كبريوالذي يعتمد على حنو   ،هبا ظالتوازن األمثل بني القسط واملخاطرة احملتف (TCOR)نقطة لـ  أدىنستحدد    

  :املستخدم كما هو موضح أدانه (TCOR)تعريف 
 

TCOR= pure premium + expected loss + unexpected loss 

 

 فقط تعتمد اليتو  ،اثبتة هي املتوقعة اخلسارة زائد ساسياأل القسط ،احلالة هذه يف سابقا متت اإلشارة إليه كما -أ
 .املتوقعة( مجاليةاإل للخسارة مساو   هذاو ) مجاليةاإل اخلسارة على

 وابلتايل ،اجملمع طرف من املتحملة املتوقعة غري اخلسارة مسار نظري حنو على (TCOR) تبعت الشروط هذه ظل يف       
 قيمة زادت وكلما ،اجملمع طرف من املتحملة املتوقعة غري اخلسارة عظمت كلما أعلى االحتفاظ مستوى كان كلما

(TCOR )االحتفاظ. ستوىمل التشغيلية للمخاطر مجاليةاإل التكلفة حساسية عكست  



 دارة املخاطر التشغيلية في شركات البترول والغازإ منظا................................................  الثاني:الفصل 

 

  

137 

 

 

 التكلفةف مثال( اخلسارة فائض منتجات )عرب التأمني برانمج يف أدجمت اجملمع يتحملها قد اليت اخلسارة قمة تكان ذاإ    
 .املال رأس قمة أعلى االحتفاظ ىمستو  يف للتغريات بعيد حنو على حساسة ليست التشغيلية للمخاطر االمجالية

 صيغة يف املال رأس تكلفة دمج :يليةالتشغ للمخاطر االمجالية التكلفة صيغة يف املال لرأس املدجمة غري التكلفة -ب
 غري اخلسارة حتوي )ألهنا التشغيلية خاطرللم االمجالية التكلفة قيمة مبلغ ختفض التشغيلية للمخاطر االمجالية التكلفة
 النوعي؛ بسلوكها تنذر ال لتايلواب املتوقعة(

 يسبب التحميل معامل إضافة :التشغيلية للمخاطر االمجالية التكلفة صيغة يف القسط حتميل معامل دمج عدم -ج
 الزايدة أن هو الدراسة هذه يف املالحظ ثرواأل ،قصىاأل واحلد االحتفاظ مستوى اتلتغري  نسيب غري الصايف القسط سلوك

 مجاليةاإل التكلفة قيمة يف االخنفاضو  ،منخفض احتفاظ مستوى عند كونت التشغيلية للمخاطر مجاليةاإل التكلفة قيمة يف
 مرتفع. احتفاظ مستوى عند يكون التشغيلية للمخاطر

 :أن هو الحظفامل ،تكلفة وأقصى االحتفاظ مستوى من كل عن استقاللية التحميل معامل أحدث إذاف    
 (TCOR) قيمة تكون ةمرتفع كلفةت أقصىو  اضمنخف حتفاظاال مستوى يكون عندما منيالتأ سيناريوهات -

 ؛(اتالسيناريوه هذه حتت حتول املخاطر كل معني حنو )على مرتفعا يصبح القسط أن بسبب عالية
 أقصى بلوغو  متوسطا االحتفاظ مستوى يكون أين التأمني سيناريوهات يف موجودة(TCOR) لـ املثلى القيمة -

 .(القمة) تكلفة
 منذجة بعض املخاطر التشغيلية اثلثا:
 كارثة  إىل الشركة أصول تتعرض حيثما  سيناريو ابعتبار املختربة السيناريوهاتيتم اختيار  :طبيعية كارثةمنذجة   -1

 طويلة لفرتة تعطل إىل ويؤدي الساحل قبالة منصات عدة تدمرييف  سببتي قد مثل هذاحدث ف ،اإلعصار مثل طبيعية
 وتكلفة اليومي اإلنتاج حجم على وأثرها طبيعية لكارثة تعود أساسا العمل توقف أن تكلفة ومت تقدير .اإلنتاج يف

  .(1)تنظيفالو  اخلدمات إصالح
 أفضل الستعداد التالية املخاطر ختفيف خيارات توظيف يف تنظر أن للشركة ميكن :املخاطر ختفيف خيارات -أ

 :عرب الطبيعية الكوارث ملخاطر احملتملة للعواقب
 ؛األزمات إدارة إعداد  -
 ؛الزالزل طراخم مراجعة -
 .األعمال انقطاع بسبب احملتملة واخلسائر للعمليات ملكية عنصر من كل  لضمان تغطية أتمينية شراء -
 فإن ذلك ومع ،الصناعة هذه يف كبرية  خسائر إىل ؤديت أن الطبيعية لكوارثل ميكن: السيناريو اختبار نتائج -ب

 .للشركة املايل املركز على الضغط من تفادي الكثري مع التأمني تغطيتها عرب ميكن هامن الكثري
 تؤدي أن املرجح من وأي خسارة تنجم ،املكان يف التأمينية يةالتغط من مناسبة مستوايت لديها الشركة أن افرتاض على   

 .اإلضايف االقرتاض بعض إىل احلاجة جانب إىل للشركة النقدية اتاالحتياط على املالية الضغوط بعض إىل
                                                           
 (1)- Institute and Faculty of Actuaries, Op.Cit, 2014, p: 12. 
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 سنوات 5إىل  1 من موزعة ستكون اخلسارة أتثري أن افرتضت 2014لدراسة معهد االكتواريني لسنة  التحليل يف     
 املعلومات استخدام إثبات على هناك قدرة كونت عندما المهم  افرتاض هذاف. أخرى مرة للتشغيل مرافق جلب يتم حيث
 للشركة التشغيلية األرابح يف الخنفاض يؤدي أن ميكن احلدث هذالوقوع مثل  املباشر التأثريف ،للجمهور فقط املتاحة

 .(1) الطبيعية الكوارث وترية لتحديد املناخ تغري االكتوارينيحيث منذج  .املال رأس على والعائد السيولة يف واخنفاض
 :سياسي اضطرابمنذجة  -2

 عمليات مكانية استمرارإعدم  سيناريوودراسة  املختربة السيناريوهات مت اختيار املختربة: السيناريوهات -أ
 للسيطرة كاملال فقدانال أووعدم الدخول إليها  املنشآت على حمتمل مسلح هجوم بسبب أبمان معني بلد يف الشركة

 .املنطقة يف السياسي االستقرار عدم بسبب وذلك ،ليهاع
 يف واخلسائر البرتول وتسرب املنشآت إىل الوصول فقدان بسبب اإلنتاج يف خسارة السيناريو هذا رأث نيكم   

 .العسكرية العمليات مع املرتبطة التكاليف من وغريها الشركة موظفي إنقاذ وتكلفة ،التجهيزات
 :التالية اخليارات ابستخدام املخاطر هذه أن تواجه احتمال وأثر للشركة من املمكن: املخاطر ختفيف خيارات -ب

 ؛املنطقة يف األمنية واملساعدة االستعراض -
 ؛املخاطر عالية املناطق يف التعرض وتقييم مراجعة -
 .احملليني والسكان احلكومة مع عالقات على احلفاظ -

 جل هذه فإن ذلك ومع كبرية  خسارة الشركة تتكبد أن املمكن احلدث من وقع إذا :السيناريو اختبار نتائج -ج
 .رهابواإل بو ر احل خماطر من النوع هذا ضد نةؤم  م   إذا كانت ابلتأمني مشمولة على حنو مفرتض تكون أن ميكن اخلسارة

 احتياطاهتا من خسارة ةمواجه على قادرة الشركةتكون  أنهناك توقع و  موجودة التأمينية التغطية أن افرتاض على    
 .القرتاضالفرص اإلضافية لوجود بعض  مع موازاة النقدية

إعادة  يتم حيث سنوات 3سنة إىل  بني موزعةاملفرتضة  اخلسارة أثرأن  املفرتض من انك  منوذج هذه الدراسة يف    
 هذا يف الصناعة خرباء مع ناقشاتمب موازاة التحليل من مزيد إىل حاجة هناك تكون قدو  ،أخرى مرةاملنشآت  تشغيل
  .(2) االفرتاض هذا صحة من للتحقق اجملال
 رأس على والعائد والنقدية التشغيلية األرابح يف اخنفاض تواجه قد الشركة فإن كبرية،  درجةب املخاطر هذه تققحت إذا    
 للجمهور املتاحة البياانت ابستخدام دوثاحل احتمال وكذلك للخسارة املتوقعة التكلفة تقدير الكتوارينيل ميكنو  ،املال

 .االستبيان ابللجوء إىل مساعدة مع املخاطر حتديدومن 
 
 

                                                           
وأخذت النمذجة شكل  ،والغاز مبا فيها نوعان من املخاطر التشغيلية، حيث مت تقدير األثر املايل ألحداث املخاطر كما سبق ذكره برتولالخماطر لشركة  5 ةذجمت منيف دراسة احلالة هذه -(1)

حيث تقديرات التكلفة املتوقعة للخسارة وكذلك  اختبار سيناريو إحصائي للمخاطر املنمذجة، ونتائج اختبار سيناريو حددت أكرب التأثريات إذا نشأت املخاطر وخيارات لتخفيفها أيضا.
 مت فحص أثر اخلسارة على القوائم املالية للشركة.و احتمال احلدوث أنتجت ابستخدام البياانت املتاحة للجمهور 

(2)-Institute and Faculty of Actuaries, Op.cit, 2014, p: 14. 
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 األنظمة الداعمة لنظام إدارة املخاطر التشغيلية يف شركات البرتول والغازاملطلب الثاين:  
وكيفية  يف شركات البرتول والغاز أهم األنظمة الداعمة لنظام إدارة املخاطر التشغيلية إبرازالل هذا املطلب خ منسيتم     

 .تفاعل هذه األنظمة فيما بينها
 : تكنولوجيا إدارة املخاطرالفرع األول  

ومتطلبات اجلمع والتحليل يرتكز استخدام تكنولوجيا إدارة املخاطر على حماور عديدة أمهها دورة حياة تطوير الربجميات     
 كما هو موضح يف اجلدول املوايل:  إدارة اجلودة واالختبارو  إدارة املشاريعو  تنفيذهتصميم النظام و و 

 : شرح عناصر استخدام تكنولوجيا إدارة املخاطر(2-9)اجلدول رقم 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Martin Gorrod, Risk Management Systems Process: Technology and Trends, Palgrave Macmillan, London, 

2004, p: 93 -119. 

 الشرح تكنولوجيا إدارة املخاطر

 دورة حياة تطوير الربجميات

 املعتمد على املخاطرة لعملية توفري الربجمياتاملنهج حتديد  -
 تنفيذ النظام منذجة عمليةإعداد  -
 النمذجة األوليةإجراء  -
 الربجميات شراء أم بناءاختيار خيار  -
 احلاجة إىل إضفاء الطابع الرمسي للعمليات -
 عمناهج التطوير السرياختيار  -
 الربجمياتالستبدال  ةاجمدى احل -
 رئيسية يف عملية الربجمةالدوار تعيني األ -
 التطوير املعتمد على الفريقحتديد  -
 واثئق املشروعإعداد  -

 متطلبات اجلمع والتحليل

 إعادة هندسة سري العمل والتكنولوجيا -
 متطلبات التجميع -
 حتليل النظام -
 املتطلبات املعلوماتية لنظام إدارة املخاطرحتديد  -

 تصميم النظام وإجنازه

 ومتطلبات التنفيذالبنية املادية  -
 حتقيق التنافسية )التزامن( يف التجهيز -
 هندسة التصميم -
 تطبيق اهلندسة املوجهة عرب اخلدمة املتكاملة -
 التكامل والوساطة -
 مناهج للتوازي يف الربجميات -
 واالستمرارإدارة البياانت والتجهيز  -
 خمازن البياانت  -
 إنتاج حلول األداء العايل -

 عملية إدارة املشروع  - إدارة املشاريع
 Request for proposal (RfP)  عملية استدراج العروض -

 
 إدارة اجلودة واالختبار

 عملية اختبار الربانمج -
 إدارة اجلودة الشاملة -
 التحقيق والتأكد من صحة واالختبار العكسي للمناهج والنماذج -
 استبدال الوظائف املوجودة -
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  : احللول االلكرتونية إلدارة املخاطرالفرع الثاين 

 احللول االلكرتونية املتوفرة:ومن بني  ،متخصصةمن طرف شركات عاملية املشهورة االلكرتونية  نظم الربامج تبىن   
 نظم الربامج االلكرتونية من طرف شركات عاملية متخصصةأوال:     

يف تقدمي احللول االلكرتونية  1976منذ  تعد هذه الشركة رائدة على املستوى العاملي :(SAS) برانمج شركة -1
، حيث تقدم وسوق ذكاء األعمال االلكرتونية للمخاطر يف خمتلف القطاعات االقتصاديةالستشارات حول اإلدارة او 

خاصة يف جمال أفضل تقديرات للمخاطر حىت وإن كانت قواعد البياانت املتاحة قليلة، حيث برامج الكرتونية متميزة 
 .(1)تعمل براجمها االلكرتونية على تقدير فقدان األصول

وحتسني  توصيف املخزون البرتويلفيما خيص كتحاليل إضافة للربامج االلكرتونية جمموعة من اخلدمات  تقدم الشركة       
خدمات حول األصول أيضا كما تقدم ،  وتعظيم قيمة احملفظة والتحليل الزلزايل...اخل ابإلنتاجعمليات احلفر والتنبؤ 

وات التحليلية املساعدة والعديد من احللول األخرى فيما يتعلق إبدارة واألدإدارة املخاطر يف قطاع الطاقة و والعمليات 
 . البياانت والتنبؤ...اخل

 ر األعمال وأمتتةيعمل على تطويالذي  (SAS Enterprise Miner) برانمجمن أشهر برجمياهتا االلكرتونية هو       
 مناذج يعمل على بناء والذي( SAS Visual Data Mining and Machine Learningوبرانمج ) استخدام النماذج

 وحتليل املميزة واهلندسة البياانت إعداد أجل من مباشرة وجتربة ،للغاية ومرئية تفاعلية واجهة ابستخدام اآليل التعلم
 ؛(2) ونشرها النماذج وتقييم املنظمة وغري املنظمة البياانت

عامل مع حوايل تتيف اجلانب املايل و  اصةلول االلكرتونية خحبرجميات و الشركة قدم ت :(Efront)برانمج شركة  -2
   2003 يف (Risk Front)يف فرنسا ومن أشهر برجمياهتا  1999 سنة الشركة أنشأت .متعامل حول العامل 700

 ؛(3) التشغيليةإلدارة املخاطر  )GRC front(و 2013 يف (l'entreprise AnalytX)و
تعمل بعض شركات البرتول والغاز على بناء نظام إدارة  داخل الربانمج االلكرتوين للشركة:دمج املنظام ال -3

مات صة يف جمال أنظمة املعلو املختالكرتوين خاص هبا انطالقا من كفاءاهتا املتواجدة داخل الشركة املخاطر ونظام 
لكن التحدي الكبري هنا يف املقارنة مبا هو متوفر يف سوق ذكاء األعمال من برجميات  وتكنولوجيا االتصال واإلعالم،

 عاملية ومدى كفاءة النظام اخلاص هبا من حيث التكلفة واألداء ودرجة التمكن من استغالله وكذا الوقت. 
 كل مستلزماهتاالقتناء  تلجأ  ماواملالحظ أن معظم شركات البرتول والغاز خاصة الوطنية يف الدول النامية عادة       

  التكنولوجية مبا هو معروض يف السوق الدولية هلذه األنظمة واألدوات.  
 
 

                                                           
(1)-SAS, Analytic Innovations Address New Challenges in the Oil and Gas Industry, USA, 2014, p: 4-7, p: 14. 

(2)-www.sas.com/fr_fr/software/visual-analytics.html consulté le 18/06/2018. 

(3)-www.ermcrm.efront.com/bpce-selectionne-frontgrc-pour-la-gestion-des-risques-operationnels/consulté   le 

18/06/2018. 

https://www.sas.com/fr_fr/software/visual-analytics.html
http://www.ermcrm.efront.com/bpce-selectionne-frontgrc-pour-la-gestion-des-risques-operationnels/consulté
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 أهم األنظمة اإلدارية الداعمة لنظام إدارة املخاطر التشغيلية :املطلب الثالث
واليت تتنوع بتنوع النشاط، هذا  يف املؤسسات دارة املخاطر التشغيليةإهناك العديد من األنظمة الداعمة لنظام    

 .هبا كرتونية خاصةالابإلضافة إىل وجود برامج 
 الفرع األول: أنواع األنظمة الداعمة 

هلا أن تساعد يف إدارة املخاطر وفقا  ةواجملموعة التابع هابصفة عامة من املمكن جلميع نشاطات الشركة حسب نوع    
املخاطر التشغيلية  خاص إدارة حنو علىتدعم ميكن أن لتخصص كل إدارة معينة، لكن هناك أنظمة إدارية داخل الشركة 

  يوضحه الشكل املوايل: مثلمابتوفري البياانت الالزمة حسب جمال عمل كل نظام 
 

 التشغيلية الداعمة لنظام إدارة املخاطراإلدارية األنظمة أهم : (2 -16)الشكل رقم 
 

 

 

 

 
 

    الطالب: من إعداد املصدر

الالزمة إلدارة املخاطر التشغيلية واملخاطر األخرى فقط، بل اآلنية توفري البياانت يف ال ينحصر دور األنظمة الداعمة     
 مراحل إدارة املخاطر التشغيلية.لكل مرحلة من ميكن أن تساهم يف اختاذ القرارات واملشاورات البينية وفقا 

 االلكرتونية  الفرع الثاين: الربامج
املتبادل للمعلومات  يظهر جليا ضرورة تنسيق الرتابط ،من خالل التطرق لألنظمة الداعمة إلدارة املخاطر التشغيلية    

بني خمتلف الربامج االلكرتونية املتواجدة داخل  كما مت ذكره سابقا  ااسرتاتيجييعد أمرا  ، والذين أمكنإ البصريواالتصال 
 ورصدها آنيا من أجل ،شركة فرع أو أم من أجل الكشف املبكر على حدوث املخاطر التشغيلية سواء أكانت ،الشركة
قبل تفاقمها وإمكانية حتقيق خسائر على أي مستوى من املستوايت اإلدارية، وهذا األمر يدخل  من املصدر هاتفادي

 ضمن أولوايت إرساء نظام إلدارة املخاطر يف أي شركة، كما يوضحه الشكل املوايل:    
 

 

 

األنظمة الداعمة 
 إلدارة املخاطر

 التشغيلية

 نظم إدارة التكاليف

 نظم إدارة اجلودة

 نظم إدارة الوقت

 إدارة البحث والتطوير حسب اجملال

 اإلدارة االسرتاتيجية 
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 : الكشف االلكرتوين املباشر للمخاطر (2-17)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 داد الطالب.: من إعاملصدر 
     

عرب حماولة دمج مجيع الربجميات املستخدمة يف الشركة حسب  الكشف االلكرتوين املباشر للمخاطرهدف يتم      
فات كانت على كل مستوى من امما خيوهلا الرصد املباشر ألي احنر  ،املديرايت والفروع والشركات التابعة للشركة األم

      د روابط توافقية بني خمتلف الربامج املستخدمة. حيث جيب الربط بينها الكرتونيا وإجيا املستوايت املختلفة لإلدارة
األمر الذي قد يعيق سرعة  ،ونيةالربامج االلكرت هنا هو حدوث تعارضات بني أنظمة تشغيل هذه  األكربوالتحدي     

  املتاح واملفرتض لتفاديها أو التخفيف منها إن حتققت. زمنالالكشف االلكرتوين للمخاطر و 

 
 

 

 

 

 

 

الربانمج االلكرتوين 
 املخاطرإلدارة 

  تدقيقربامج االلكرتونية للال
 

 الربامج االلكرتونية للمالية واحملاسبة

 الربامج االلكرتونية إلدارة املشرتايت
 الربامج االلكرتونية للوقاية واألمن

 الربامج االلكرتونية للموارد البشرية

 تسويقربامج االلكرتونية للال
 

 االلكرتونيةربامج ال
 أخرى

 ربامج االلكرتونيةال
 املتعلقة ابإلنتاج

للشركات التابعة للشركة البرتولية األم  ربامج االلكرتونيةال
 والناشطة يف جماالت أخرى كاملؤسسات املالية...اخل

  تأمنيربامج االلكرتونية للال
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 املبحث الثالث: تقييم نظام إدارة املخاطر التشغيلية يف شركات البرتول والغاز
إدارة املخاطر التشغيلية ونظام ليات املساعدة يف تقييم نظام إدارة املخاطر بشكل عام اآلطرق و هناك العديد من ال    

التقييم واملراجعة الدورية لربانمج إدارة املخاطر حتسني األداء يف أسلوب إدارة املخاطر ابلنظر يرتتب عن و  بصفة خاصة.
وأجور اخلرباء املستشارين وتكلفة الوسائل والرتكيبات  رواتب العاملني يف هيئة إدارة املخاطركإىل تكاليف إدارة املخاطر  

 .اليت تقررها إدارة املخاطر وتكاليف املعلومات الالزمة...اخل
 تقييم ومراجعة نظام إدارة املخاطر املطلب األول:

أتثرها بتحمل تتبني مقدرهتا على التعامل وإدارة خماطرها ومدى  لنشاطاهتا املختلفة ممارسة املؤسساتمن خالل     
هبدف حتقيق الوضعية والعوائد املرتقبة اليت  ،املقاييس واملعايري واملعلومات خماطر إضافية بسبب استخدامها أنواعا معينة من

تسعى إليها وإىل عائد إدارة املخاطر الذي يساوي الفرق بني اخلسائر املادية احملتملة يف حالة عدم وجود هذه اإلدارة 
 . (1) املخاطرادية الفعلية اليت حتققت يف واقع تواجدت فيه إدارة وقيمة اخلسائر امل

كمجموعة من اإلجراءات الضرورية واملراد من   لنظام إدارة خماطر فعال أربع خطوات إجرائية املؤسسات تستخدم    
خمتلف أنواع املخاطر لكل إدارة خماطر مناسبة، وحتقيق هدف هذا النظام املتمثل يف كشف وقياس وإدارة هو تنفيذها 

 :(2) يليما  هذه اخلطواتحتوي و  ،صنف من املخاطر اليت حددهتا اإلدارة على مستوى املؤسسة
 معايري وتقارير :الفرع األول

ابلنسبة للمعايري ، خلفية التقارير، خلفية معيارية )قياسية( و تتضمن اخلطوة األوىل نشاطني ذ و ْي مفهومني خمتلفني    
تستخدم ابلتناسب مع تقييم وتقدير  ،املتعهد هبا مثل معايري املراجعة اليت هي أداة من األدوات التقليدية ملراقبة املخاطر

الوضعية الضرورية لإلدارة لفهم املخاطر احلقيقية املوجودة يف أصول املؤسسة وحمافظها وحجم املخاطر اليت جيب أن 
 لغى.    خفض أو ت  ـ  ت
ة للتقارير املختلفة اليت يعتمد عليها كالتقارير املالية والتقارير القانونية وتقارير تقييمات الوكاالت التابعة أما ابلنسب    

للمؤسسة فتعترب من الوسائل األساسية سواء للمؤسسة ذاهتا، أو لألطراف األخرى مثل املستثمرين اآلخرين إليضاح 
ومستوايت املخاطرة يف املؤسسة. زايدة على ذلك يتم إجناز بعض وتقدير قيمة األصول، ابإلضافة إىل حتديد أنواع 

 التقارير اليومية أو األسبوعية فضال عن التقارير الدورية.كالتقارير الداخلية يف فرتات خمتلفة وبصفة دائمة  
التقارير من تقنيات املراقبة وتعترب عملية اعتماد املعايري وإجناز وحتليل  خضع هذه التقارير بدورها إىل معايرة دوريةـت    

 .دارة املخاطر يف املؤسساتلنظام إ
 
 
 

                                                           
 .56:ص ؛1996؛ دار اخللود؛ الطبعة األوىل؛ بريوت؛ لبنان؛ إدارة األخطار واسرتاتيجيات التأمني املتطورة يف ظل اتفاقية الغات حممد كامل درويش؛ ،درويشحممد كامل  -(1)

(2)- Arjun C Marphatia & Nishant Tiwari; Risk Management in Financial Services Industry: An Overview; TATA 

Consultancy Services; Accessed July 2004; p: 9. 
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     حدود وقواعد الوضعية :ثاينالفرع ال
مع األطراف األخرى أو يف املعامالت والزابئن  يتم يف هذه اخلطوة حتديد حدود وقواعد ووضعيات التعامل، سواءً    

الكبرية منها، وتعترب هذه اخلطوة كأداة ملراقبة  املؤسساتوالصفقات املربمة ومدى ارتباطها ابملخاطر اليت تواجهها خاصة 
امل معها، داخلية لإلدارة الفعالة لتأسيس حدود الوضعية لكل طرف تبعا لوحدات العمل التابعة هلا ونوع الوضعية املتع

 وهذا كله على أساس دوري ابالعتماد على اخلطوة السابقة بتوفري التقارير الضرورية واملضبوطة يف الوقت املناسب.
 االستثمار توجيهات: ثالثالفرع ال

االستثمار واسرتاتيجيات للمخاطر املتحملة يف املستقبل القريب،  توجيهاتتشمل هذه اخلطوة على توفري واستخدام    
يف حتديد حجم األصول واخلصوم غري  توجيهاتحمددة يف شكل طرق وتقنيات االستثمار، حيث يتمثل دور هذه ال وهي

املالئمة وتبيني طرق ختفيض املخاطرة املنتظمة يف الوقت املناسب والبحث عن الصفقات اليت تسهل متويل األصول. 
بتوفري اخلدمات املناسبة حسب قدرات  الزابئنجات وزايدة على ذلك فهي تسمح لإلدارة ابلرتكيز على تلبية احتيا

كله إبعطاء نصائح عن صورة حمددة حلالة السوق ومستوى أداء املؤسسة، قصد   هذاووضعية املؤسسة يف السوق و 
 الوصول إلدارة فعالة للمخاطر املوجودة يف املؤسسة واحمليطة هبا.

 العقود احملفزة والتعويض: الفرع الرابع
هذه اخلطوة إمكانية دخول اإلدارة يف عقود منسجمة وحمفزة مع املسريين، بوضع حمفزات اعتمادا على أدائهم  ضمنتت    

وهذا هبدف ختفيض تكاليف الرقابة املكلفة. لكن قد أتخذ عملية منح العقود احملفزة  ،واملخاطر النامجة عن أداء املوظفني
ظم احملاسبة والتكلفة احلقيقية، وهذا يتضمن حتاليل حماسبية للتكلفة مدة زمنية طويلة من خالل تقييم دقيق للوضعية ون

 احلقيقية واملخاطر املقابلة لذلك.
ة جيدا تنحاز للمسريين ابلطريقة املرغوب فيها مقارنة م  صم  م  ـوعلى الرغم من صعوبة ذلك فإن العقود احملفزة ال     

 جع إىل غياب االنسجام احملفز يف املؤسسة.ابألطراف األخرى، ألن بعض مشاكل التسيري ميكن أن تر 
توضع مثل هذه املخططات بشكل عام لتحديد موقع ومسبب املخاطرة بدقة وتشجيع متخذي القرارات إلدارة    

 املخاطر ابألسلوب الذي يتناسب مع غاايت وأهداف اإلدارة. 
 اخلطوات األربع لنظام فعال إلدارة املخاطر: املوايلاجلدول يلخص و     
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 : اخلطوات األربعة لنظام فعال إلدارة خماطر(2 -10)اجلدول رقم 
 مثال تقنية حتديد املخاطرة

 معايري وتقارير

 
 التقارير املالية

 املعايري املتعاهد هبا
 تصنيف املخاطر -  -

 مراجعة املعايري -

 املراجعات -

 التنظيميةالتقارير  -

 تثمني تقارير الوكالة -

 احملفظة الداخلية -

 حدود وقواعد الوضعية
 

 رصيد املتعاملني -

 النشاطحدود  -

 مركزية الوضعية -

 االستثمار توجيهات

 الرتكيزات -

 التعهدات -

 داف غري مالئمة لألصول أوأه -
 للخصوم

 متطلبات التغطية -

 املخططات احملفزة
العقود التعويضية املعتمدة على 

 األداء
 

Source: George S Oldfield And Anthony M. Santomero; The Place of Risk Management in Financial Institutions; 

Financial Institutions Centre, Wharton School, University Of Pansyllvania, 1997, P: 35. 
 

إىل أن اختيار نظام إلدارة املخاطر يعتمد على معايري أمهها املعيار التقين ابختيار األدوات  يف األخري ميكن اإلشارة   
واملعيار املايل ابختيار األدوات ذات التكاليف  ،األكثر فعالية ملعرفة طبيعة املخاطر وقياسها ومقدار خطورهتا املفرتض

 .   (1) واختيار االستثمارات...اخلاملعقولة مقارنة بدرجة املخاطرة مثل قياس تدفقات اخلزينة 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)- Bernard Barthélémy, Op.cit; p: 49. 
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 : دور اهليئات الرقابية الداخلية واخلارجيةثايناملطلب ال
اهليئات الرقابية واخلارجية دورا اسرتاتيجيا يف نظام إدارة املخاطر وعالقاهتا التكاملية بني التدقيق وإدارة املخاطر  تؤدي     

 :(1) يفبصفة عامة والتدقيق التشغيلي وإدارة املخاطر التشغيلية بصفة خاصة، حيث يتمحور دورها أساسا 
 املخاطر التشغيليةسياسات التدقيق الداخلي وإدارة الفرع األول: 

ثل التدقيق التشغيلي من أهم أنواع عمليات التدقيق يف الشركات خاصة فيما تعلق بكشف األخطاء اليت من املمكن مي   
بصفة عامة واملخاطر يل فإن دوره يتموقع يف منبع ومصب عملية إدارة املخاطر اهلا، وابلت احمفز ا و أو سبب امصدر تكون أن 

 .التشغيلية بصفة خاصة
فالدور والعالقة التكاملية بني هذين النظامني يعد أمرا اسرتاتيجيا خصوصا يف اجلانب النوعي هلا واألثر الكمي من    

 خالل اخلسائر احملتملة يف حالة حتقق هذه املخاطر.
كلي آللية عملية الفهم الالداخليني يف  املدققنيمقابل ذلك هناك حتدايت حتكم هذه العالقة خصوصا فيما تعلق بكفاءة    

ق اإلدارة وتقنيات التسيري هذا األمر حدث فيما خيص طر و والكمية خاصة املتقدمة منها،  ةإدارة املخاطر وكل اجلوانب النوعي
 وما تبعها من أزمات اقتصادية يف العديد من الشركات والقطاعات املختلفة.  2008 امليةت بظهور األزمة املالية العاليت عجل

لذا فإن وضع سياسة تدقيق داخلي شاملة جلميع نشاطات الشركة مبا فيما إدارة املخاطر ومراحلها املختلفة يساهم يف    
وهذا ما مت التطرق إليه يف تقنيات التقييم الداخلي للمخاطر والربط بينها  كلي ودائم.  حنو تطوير نظام إدارة املخاطر على

كما متت يف قطاعات خمتلفة  بني نظم إدارة املخاطر والتدقيق داخل الشركة وبني التدقيق حيث ظهرت أنظمة تدمج 
 .(2)2010 اإلشارة إليه سابقا يف بداايت سنة

تدقيق بنفسها وختضع لوتنفيذها  تهاعملية تدقيق ومراجعة سياس تشمل حيث يتم تدقيق سياسة إدارة املخاطر اليت    
ليات مدير املخاطر من جهة، واتساق السياسة و املخاطر من حيث أهدافه ومسؤ سنوي شامل ملختلف وجوه برانمج إدارة 

وتنظيم إدارة املخاطر مع األهداف احملددة ومدى مالءمتها للمؤسسة من جهة أخرى، وأتيت هذه العملية مباشرة بعد 
 سائر النامجة عنها. إقرار سياسة إدارة املخاطر ابالعتماد على خربة املؤسسة يف جمال تعاملها مع املخاطر واخل

 أما فيما خيص عملية تدقيق برانمج وأسلوب إدارة املخاطر، فتتضمن القيام مبراجعة لدليل وعمليات إدارة املخاطر   
 إضافة إىل سجالهتا والطرق املستخدمة للتعرف عليها وتنفيذ القرارات.

أما ابلنسبة لعملية تدقيق وظيفة التحكم يف املخاطر، فتتمثل يف مراجعة شاملة للتدابري اليت مت تنفيذها للسيطرة على    
نع مباملخاطر، وختتلف تدابري التحكم فيها وفقا ألنواع اخلسارة اليت تستهدفها. وقد تقضي الطبيعة النوعية للمؤسسة 

ة، وضرورة إجراء أعمال تدقيق متخصصة لتقييم ومراجعة هذه التدابري اليت قد اخلسارة والتحكم يف التعرضات املختلف
ومن أفضل أن تكون عمليات التدقيق فجائية للكشف عمليات االحتيال اليت تعد من  تشمل خمتلف إدارات املؤسسة.

 أهم املخاطر التشغيلية اليت تتعرض هلا شركات البرتول والغاز خاصة الوطنية منها. 

                                                           
(1)- Henri-Pirre MADERS, Op.cit, pp: 40-41. 

 .2املعتمد يف شركات التأمني األوريب من خالل تطبيق نظام املالءة ( ORSA)نظام  -(2)
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 لثاين: سياسات التدقيق اخلارجي وإدارة املخاطر التشغيليةالفرع ا
خاصة يف جمال املسامهة يف تدقيق إدارة  أييت دور التدقيق اخلارجي كمكمل كما هو معلوم لنشاط التدقيق الداخلي     

يم املخاطر وخاصة يف تدقيق الطرق والتقنيات املستخدمة يف تقي ،املخاطر بشكل عام واملخاطر التشغيلية بشكل خاص
   .وإدارهتا وتفادي أي خلل يف عملية التدقيق أبنواعه املختلفة

كما ميكن االستعانة خبدمات عدة متخصصني مثل االستشاريني احملرتفني يف مراجعة وتقييم التدابري اليت نفذت       
للتعامل مع خماطر املؤسسة يف حالة وجود أعمال تدقيق إلدارة املخاطر. وعندما توجد اخلربة الداخلية جيب تكميل 

 أعمال التدقيق اخلارجية أبعمال تدقيق داخلية دورية.
ملراجعة حتديد  ضرورة اللجوء إىل طرف خارجي يف إطار سياسات إدارة املخاطر املؤسساتزايدة على ذلك ترى بعض    

 تقييم املخاطر األكثر تعقيدا بتوكيلها إىل شركات متخصصة. و 
  التشغيلية دارة املخاطرإل: حتدايت إرساء نظام املطلب الثالث

يف التوفيق بني مجيع الرهاانت اليت تواجهه اخلارجية والداخلية التشغيلية دارة املخاطر إلتتجلى أهم حتدايت إرساء نظام    
   وحماولة إزالة املشاكل والعقبات اليت تواجه مثل هذه الشركات يف هذا اجملال على النحو التايل:  ،العامة منها واخلاصة

 : رهاانت عامةالفرع األول
 :(1) خمتلفةرهاانت التحكم يف إدارة املخاطر التشغيلية حقيقية وأبنواع  إن       

 أتمني حساب النتائج؛: أوال
 ؛إطار استخدام منوذج داخلي حمددتعظيم ختصيص األموال اخلاصة يف : اثنيا
 ؛أتمني سعر السهم يف سوق األوراق املالية و/أو مسعة الشركة: اثلثا

 ؛تكلفة إعادة التمويل(خاصة تصنيف )الحتسني أو احلفاظ على : رابعا     
 ؛حتسني التنظيمات وختفيض املخاطر: خامسا     
  .التوافق مع تنظيمات املهنة سادسا:     

 املخاطرتقييم حتدايت  :الفرع الثاين
ة ياملخاطر التشغيل لنمذجة" اجلميع يناسب واحد مقاس" منهج يوجد التحدايت أساسا يف أنه ال تتمثل أهم    

 .(2) بعناية النموذج حيتاج لالختيار ميمتص اتاختيار و 
  يف القرار اختاذ لدعم لالستمرار قابلة كأداة  األغراض من واسعة جملموعة صاخ منوذج استخدام املمكن من كان  إذا    

 .(3) ضرورة ملحة كوني رهيوتطو  وصيانته النموذج تطوير على العمل فإن أبكملها، الشركة
 

                                                           
(1)- Sylvie Hulin, Rémy Bague, gestion du risque opérationnel, Journées d’études de l’Institut des Actuaires et du 

S.A.C.E.I club ERM, Deauville, France, 22/9/2017, p : 19. 

(2)-Internal Model Industry Forum: Operational Risk Modelling: Op.cit, p: 4. 

(3)-Ibid, p: 8. 
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 : منذجة املخاطرأوال  
هذه ل عوجت حلقيقي أين ميكن لألحداث أن حتللللعامل ا امبسط متثيال مناذج املخاطرة توفر :منذجة العامل احلقيقي  -1

ة يتوفر داللة لنشوء خماطرة حالفاملخرجات تفسر ل ،دوثالعامل احلقيقي واألحداث املمكنة احللعمليات  مقربالنماذج ك
واليت ستتضمن  حصائيةإهي مناهج احتمالية أو  عادةأسس هذه النماذج و  .من مصادر خمتلفة داخل املؤسسة

 .هات االحتمالية واالرتباطات بينعلى اخلسائر احملتملة وكذلك التوزيعا ثألحداأتثري ا بكيفية متعلقةافرتاضات 
ــــاتتوزيع هلااليت والعمليات  حداثاألبعض استقاللية  ة علىـــبنيية مالعديد من االفرتاضات االحصائ     ــ ، معيارية ــ

 :(1) الطريقتنيعمل إبحدى ت على سبيل املثال يف املؤسساتفنمذجة املخاطرة 
دون حتليل  ألعمال أو املؤسسةعلى مستوى اتضم معلومات حول املخاطرة هذه النماذج  :قاعدةإىل ال -قمةالمن  -أ

قاعدة" هي مبسطة أصال -اهج "قمةمنو من أجل أخذ تقدير ضمين للمخاطرة داخل املؤسسة.  ،ة للمخاطردفر املناملصادر 
. لكن دون حتديد الفوائد بسرعة أو أتثريات جتنب املخاطر داخل قمةإىل ال -قاعدةمن العمليات التنفيذ أحسن من لل

عرب وحدات النشاط، ية والقضااي ذات األمهية اخلاصة للمخاطرة التشغيل ا أكثر مشوالمنهجذه النماذج ميزة أخذ هلاملؤسسة. و 
 كما يوضحه الشكل املوايل:  . فالنماذج غالبا ما تكون أكثر نوعية يف منهجهاجهدل على متطلبات املعطيات أبقل واحلصو 

 : منذجة املخاطر وعالقتها ابلعامل احلقيقي(2-18)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source: Martin Gorrod, Risk Management Systems Process: Technology and Trends, Palgrave Macmillan, London, 

2004, p: 30. 

املصادر احلالية للمخاطر معا مع األحداث اليت تنتج اخلسائر  نمذجهذه املناهج ت   قمة:إىل ال –قاعدة من ال -ب
جتنب املخاطر والتغريات األخرى يف مصادر املخاطر أو  دد أثرحت هاهذه املناهج أكثر تعقيدا لكنداخل املؤسسة. و 

                                                           
(1)-Martin Gorrod, Op.cit, p: 29. 
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احلالية . وهلا ميزة توفري حتاليل أقل تفصيال للمصادر تهامنذجمن أجل حداث املخاطرة أخمتلف حتقق احتمال يف 
حتتاج ألن تكون منجزة من طرف الفريق الذي  تعقد هذه املناهجرغم سائر. و اخل عنها أو األحداث اليت تنجم

 معلومات زائدة ميكن أنعنه  مجنت عندماهذا املنهج أقل استحبااب و  ،اصيل مصادر املخاطرة قيد النمذجةيفهم تف
 األداء. تؤثر على

وحدة املهمة لرتباطات االقات و عالال ضأن يضيع بع معينةمعلومات  صيلاتفلغري الدقيق لرتكيز ميكن لو     
     خسائر هامة. أن خيلفميكن  ذيالاألمر  ،األعمال

 مع املناهج األخرى لنمذجة وضعيات املخاطرة عادةقمة إىل ال قاعدةمن المنهج يستخدم  :تسعري املخاطر -2
قسم تقمة ميكن لنماذج املخاطر أن إىل ال قاعدةمن الفي منهج ف للمخاطرة.مجايل اإليف التعرض  جمعةــ  الفردية امل

 :(1) لنوعني
لتحديد املخاطرة مبصادر فردية للمخاطر، مثل تلك اليت تنشأ من وضعيات فردية أو من  هيستخدم نهناك م -أ

 عملية داخلية حمددة؛
وحدة نشاط أي ويف لتعرض الكلي للمتعامل الفردي يف اتعرضات خماطرة فردية لتجميع  يستخدمه نهناك م -ب

 . ككلؤسسة  امليف أو أو يف أي جانب 
 الذي األفق الكميهذا ومن ، مخاطرةللمجايل اإل الاجملخمتلف املخاطر يف  جتميععند حماولة غالبا ما ينشأ التعقيد     

أعمال جمال  للعوائد أن تتضمن للتعرضات الفردية أو التوزيعات االحتماليةميكن يتضمن بشكل أساسي حتديد كيف 
تمل احملتفاعل الحتديد هذا التوزيع فهم االرتباط أو يتطلب و  ،املتغرياتتوزيعات متعددة يف ككل أو به   املخاطر

أن ف هلذه التوزيعات اهلامشية لفهم كي فهي ضروريةة مركبة تبعيأي توزيعات مبسطة أو هياكل  تضمنإذا و  ،لألحداث
 يف جمال املخاطرة الكلي.جمعة ـ  م تكون

رنة للمقا ةقابل مصفوفات املخاطرةجيب أن تكون  ،اإلمجايلال اجملاملخاطر يف كل وضعية فردية داخل  ميعومن أجل جت     
     .مجيع مناذج املخاطر يف خدمأن يست كنربانمج املشرتك ميالف وعليه ،وبصفة مثلى مشرتكالتحويل لقياس  ةأو سهل

قد وعلى حنو هام  ،مع تلك املوجودة يف النماذج األخرى ةفرتاضات داخل النموذج الواحد منسجمتكون االهلذا     
على درجة التعرض والسيناريو كمكمل  ةملناهج املعتمدار اعتبا هوسبب الاالفرتاضات املتضاربة إىل نتائج مضللة و تقود 

اليت ميكن أن تكون أكثر حتققا  ،ألحداثبعض األنواع القصوى للحتليل به من  أكرب مما تسمح بشكلحصائية إلنماذج 
 من التوزيعات االحصائية البسيطة.               امن املتنبأ هب

  عدم التأكد يف منذجة املخاطرة اثنيا:
 حنو كاف  على من خالله حساب املخاطرة املرتبطة أبداة مالية أو عملية تشغيلية ينبغي أن يكمل  أي منوذج ميكن     

 على حنو دقيق. ة ابلنسبة للمؤسسة مبينةلرئيسيكل املخاطر اأن  لتأكيد 

                                                           
(1)- Ibid, p: 30. 
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، والنموذج املستخدمل يف العمليات سبب عجز وفشطر املخاعملية إدارة  يف خاطر التشغيلية وعدم التأكدامل تدرج    
ددة بشكل موضوعي( والعمل احملأتخذ النماذج مدخالت متعددة )اليت تعتمد على كل من املعطيات املالحظة أو و

 :(1) إىلميكن أن تصنف  واليتوتستخدم هذه النماذج داخل املؤسسات  .نتاج مقياس للمخاطرإلعليها 
وأثر  ،مباشرة من املعطيات املالحظة مثل سعر سهم ملكيةاألسعار واملخاطر ميكن أن تشتق النماذج املباشرة:  -1

 ؛الت امللكيةاو ددد من تحتبشكل مباشر وميكن أن  امالحظيكون لسعر لالتغريات 
خماطر أقل وهناك  ،هذه النماذج مقبولة عموما ومستخدمة بشكل عادي داخل الصناعةمناذج معيار الصناعة:  -2
 ؛وفرة العادية والنماذج املقارنةاملرتبطة ابستخدام هذه النماذج كما ميكن اختباره مقابل النماذج املتو  ققاحت
من أطراف  هاجناز  رنة مبا يتممقا قبوهلاصعب اختبارها و من الوابلتايل  ملؤسسةاب خاصةهناك مناذج  مناذج امللكية:   -3
أن املمكن   منيتالذج النمذه اهل ستقلاملجناز اإلإعادة أو  (Monte Carlo)مع طرق احملاكاة  تهاقارنملوامليل  ،ىخر أ
 تحليل الرايضي. الأدوات فيها ستعمل ت
غري صحيحة  معلومات يف شكل تجسدتقد اليت خطاء األعدم الدقة أو ك  هناك عدد من النقاط يف هذه العملية       

 الشكل املوايل:من خالل حه يوضميكن تهذا ما و حول املخاطر،  أو غري دقيقة
  عدم التأكد  : مدخالت(2-19)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Martin Gorrod, Risk Management Systems Process: Technology and Trends, Palgrave Macmillan, London, 

2004, p: 32. 

 :يفدقيقة الهذه املعلومات غري تتمثل         
 ؛املعامل املوضوعية وخباصة ذات ةل بياانت غري مؤكدإدخا  -أ

 ؛إدخال بياانت غري دقيقة أو غري صحيحة أو سوء نوعية -ب
 ؛افرتاضات غري صحيحة أو منوذج غري دقيق أو سوء حتديد -ج
  ؛تنفيذ خاطئ للنموذج -د

                                                           
(1)-Ibid, p: 33. 
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 مزيج من كل ما سبق. -ه
وهذا غالبًا ما سيؤدي حلساب  ،اليت ينبغي أن تقيم كمياً و النمذجة  يوب خماطر إضافية يف عمليةستدخل هذه الع    

  .املخاطرةإدارة كجزء من عملية   ةعدامل احتياطيات رأمسالية إضافية لزايدة أية حساابت أخرى لرأس املال
خذ أيينبغي أن  ،املخاطر حوللتحسني نوعية املعلومات  ،بياانتنماذج أو حتسني نوعية الال واجلهد املبذول يف تطوير    
إذا كان من غري املمكن خاصة  "املثايل"تطوير النموذج باهتمام قليل  يوجد حيث. االعتبار النقاط الواردة أعاله بعني

يف حتديد معامل املدخالت  إضاعة الوقت يف جيبكما ال   اف،بشكل كاحلصول على بياانت إدخال دقيقة الستعماهلا 
 غري جات النموذجخمر تكون ادة من هذه املعلومات أو ستفاللبسيط جدا  مستوى عال من الدقة إذا كان النموذج

 .حساسة لتلك املعلمة
حاجة املتعاملني إىل تعيني معلمات النموذج  هعن نتجيقد  تأكد يف معلمات اإلدخالعدم العلى هذا األساس فإن و     

عين أيضا أن تقد  النماذج املستخدمةخطاء يف األأوجه عدم التأكد أو و استخدام قيم تنظيمية عامة.  معاخلاصة هبم 
املتعاملني قد يرغبون يف استخدام منوذجا خمتلفا أو أكثر تعقيداً إلدارة املخاطر اليت يتعرضون هلا. فعدم التأكد يف معلمات 

إىل اخلطأ  رةاإلشا أو تمعلمات املدخالتنوع سبب بميكن حتليلها ابلنظر إىل التغري يف خمرجات النموذج  اإلدخال
 نموذج. خمرجات ال يف ةمكنامل

القيم  تحقق منها عن طريق مقارنةالميكن  ،بيقات العددية لنموذج ماتطال أثر خمتلف افرتاضات النمذجة أو فإن وابملثل   
 .(1) خمتلفة ذجاأو تطبيقات منبواسطة مناذج  املستخلصة

 ت املطلوبة إلدارة املخاطربياانلاثلثا: ا
عن املخاطر داخل املؤسسة، وحتديد  ةتعد من بني أهم التحدايت يف إدارة املخاطر وتقدير املصادر واألحداث النامج    

فاملعلومات املتعلقة مبصادر املخاطر داخل املؤسسة قد تنشر عربها ككل، وتتضمن الصفقات  .هاالعوائد واخلسائر النامجة عن
ه املصادر من أجل تقدير املخاطر الناشئة من هذو املالية والتشغيلية املرتبطة ابملعلومات حول العمليات واألفراد والتكنولوجيا، 

 والبياانت املتعلقة ابألحداث الداخلية واخلارجية )احلالية والتارخيية( تكون مطلوبة كمدخالت يف مناذج املخاطر.
ها احلصول عليوأخريا البياانت املتعلقة ابخلسائر احلالية أو العوائد القابلة للتوزيع ملختلف مصادر املخاطر جيب      

 املخاطرة املنجزة. تقييماتار بغرض اثباهتا ومعايرهتا واختب
 ت املطلوبة إلدارة املخاطر:اانيللببني الشكل املوايل العناصر األساسية وي     

 
 
 
 

 

                                                           
(1)-Ibid, p :34. 
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 مصادر املخاطرة

 معلومات تشغيلية والتداول

 ت املطلوبة إلدارة املخاطربياانال: (2-20)ل رقم الشك
 
 
 

  
   

   
  

 
 

 
Source: Martin Gorrod, Risk Management Systems Process: Technology and Trends, Palgrave Macmillan, London, 

2004, p: 36. 

أن املعطيات املطلوبة إلدارة املخاطر هي احلجر األساس لبناء أي نظام إلدارة املخاطر ل يتضح من خالل الشكو       
 أو تطوير أي تكنولوجيات مستخدمة هلذا الغرض.

يكمن التحدي األكرب لشركات البرتول والغاز يف تعزيز دور تكنولوجيا املعلومات من أجل مراقبة املخاطر وأغراض و      
ات جمهودات يف شركتبذل خمتلف الحيث  ،وتطوير جماالت املخاطرة األقل تقدما كاملخاطر التشغيلية ،بالغ أو التقاريراإل

 :(1) وهيثالثة جماالت أساسية، 
، حبيث تطور خطوط منوذج الدفاع وترقية املبادرات لتعزيز تبين إدارة ةطر اخمحتديد ونشر وظائف جديدة لل -1

 خماطر متكاملة لضمان أن كل جماالت الشركة تساهم وتتفاعل؛
اسرتاتيجية أو طر يف سريورة األعمال وذلك مبنحها دورا حيواي يف القرارات، إما أن تكون اخاملإدارة دمج وظيفة  -2

 هلا أثر مهم حمتمل على األعمال؛
 ؛واليت هي تقليداي أقل تقدما من انحية تقدير وإدارة املخاطر ةطر اختطوير جماالت امل -3
وبني  ،يشمل االقتصاد الرقمي للبرتول التفاعل والتكامل املستمرين بني تكنولوجيا املعلومات واالتصال من جهة -4

تمع معلومات البرتول مجيع معلومات البرتول وبدائل الطاقة جمل قدم، كما يقطاع البرتول وبدائل الطاقة من جهة أخرى
 ويوفر أمن املعلومات ويدعم التخطيط االسرتاتيجي لقطاع البرتول؛

 تزايد التفاعل بني شركات البرتول وتكنولوجيا املعلومات من حيث االسرتاتيجيات والقواعد واالجراءات بسبب  -5
استخدام الربجميات وقواعد البياانت واالتصاالت، واتسع نطاق التطبيقات املتعددة هلذه التكنولوجيا يف شركات 

 ية وشبكية مع تطبيق املنظمة االفرتاضية؛البرتول والغاز وهو ما أدى إىل حتوهلا إىل شركات الكرتون
                                                           

 .36-35 :، ص2005ورشة عمل حول منظومات االدارة االسرتاتيجية ملعلومات شركات البرتول، أفريل ، االقتصاد الرقمي للبرتولالنجار،  فريد  -(1)

 البياانت

 نتائج
 خسائر حالية

 )احملققة وغري احملققة(
اخلطأ من والقريبة  

املعايرة والتحقق من 
 املخاطر

 نواقل وأحداث املخاطرة
 

البياانت املتعلقة ابألحداث الداخلية 
 واخلارجية )احلالية والتارخيية(

 قياس
املخاطر   

 منشأ املخاطر
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وهي عبارة  (*2*)(GDSS) وفرق دعم القرارات (*1)(DSS) تستخدم شركات البرتول والغاز نظم دعم القرارات -6
 وات التحليل ومناذج دعم القرارات؛عن منظومات حاسوبية تشمل البياانت وأد

ثر هذه التكاملية أو  يوعالقتها بنظام املعلومات االدار كتقنية حديثة   (**3*)(GIS) دور نظم املعلومات اجلغرافية -7
نظام قوي إلعداد اخلرائط، حيث يقوم بربط املواقع املختلفة ابملعلومات اخلاصة هبا ويساعد على فيف اختاذ القرار 

 التخطيط واختاذ القرار مبساعدة برجمية الكرتونية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(*)- DSS: Decision Support Systems   
(**) -GDSS : Group Decision Support Systems 
(***) - GIS : Geographic Information Systems 
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 الفصلخالصة 

    
واملكوانت  ،يف شركات البرتول والغاز التشغيلية ساسية إلدارة املخاطراألمت التطرق يف هذا الفصل إىل احملاور    

كمية والنوعية الرئيسية إلرساء نظام إدارة املخاطر بصفة عامة واملخاطر التشغيلية بصفة خاصة من خمتلف جوانبه ال
اليت تتميز برتابط كبري على مستوى  مع تبيان العالقات البينية بني املخاطر التشغيلية واملخاطر األخرى ،منها

  ها.نتائجاملسببات و 
دور التكنولوجيا يف تطوير التعامل مع املخاطر من حيث تقنيات إدارهتا وتقييمها واألنظمة الداعمة  إبرازكما مت      

أن املخاطر التشغيلية اليت تواجه شركات البرتول والغاز شبيهة إىل  أيضا إىلل مت التوصو  ،اء الداخلية واخلارجيةهلا سو 
حد كبري مبا تواجهه ابقي القطاعات االقتصادية مع بعض اخلصوصيات يف نوعية النشاط الصناعي وتردد بعض 

وأنواعها، مع  را لطبيعة وحجم نشاط هذه الشركاتاملخاطر التشغيلية كمخاطر االحتيال على حنو واضح نظ
انية االستفادة من جتارب بعض القطاعات األخرى السباقة يف هذا اجملال كاملؤسسات املالية مثل البنوك إمك

 . وشركات التأمني...اخل
املخاطر التشغيلية على منهجيات خمتلفة ومراحل حسب نشاط الشركة وحجمها إرساء نظام إلدارة يعتمد حيث    

تكمن بعض التحدايت يف اختيار طرق رصد وتقييم  احلالية واملرتقبة. حيثر املتعرض هلا ونظم املعلومات واملخاط
واخليار األمثل لنظام إدارة مثل  ،املخاطر بصفة عامة واملخاطر التشغيلية ومدى جناعتها يف تقدير القيمة احلقيقية هلا

ئم يف التقلبات الداخلية التغري الداألن  .هذه املخاطر من حيث كيفية إرسائه كالنوع والتكنولوجيات املستخدمة
تطوير أداء مثل يف اليقظة واالستمرارية  م يف مستوى عال منواخلارجية هلذا النوع من الشركات يبقيها على حنو دائ

 هذه اإلدارة ملواجهة مجيع الظروف خاصة املعاكسة منها.
املورد البشري والوقاية واألمن من أهم يعد العنصر البشري من أهم مسببات هذه املخاطر لذا فإن إدارة و     
االجتاهات احلديثة ملثل هذا . فدارات املرتبطة بشكل كبري بنظام إدارة املخاطر التشغيلية يف شركات البرتول والغازاإل

وتطوير السلوك هتا وإمنا يف مناهج وكيفيات إدار  ،فقطاملختارة النماذج الكمية  نوعالنوع من املخاطر ال يعتمد على 
  .  املتاحةالتسيريي يف هذا اجملال إبجياد أمثل الطرق والبدائل 

     
      



« 
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  متهيد

 
      

 أمريكا الالتينية وكذلكو  أوروابو  فريقياإب ،العامل من دول عدة يفتنشط سوانطراك  العاملية ااسرتاتيجياهتهبدف مواصلة     
سبيل كما تكرس جمهوداهتا يف ،  يف تلبية الطلب احمللي للطاقة ارئيسي فاعال دتعو  .وغريها الوالايت املتحدة األمريكية

مشاريعها جبهدها اخلاص أو ابلشراكة من أجل خلق  إطاروتثمني املوارد الطاقوية يف  ،اكتشاف احتياطيات جديدة حمتملة
ة ابإلنتاج واالستثمار رتبطتواجه سوانطراك عدة خماطر كاملخاطر امل مقابل ذلك .التنمية االقتصادية واالجتماعية حتقيقالثروة و 

الطبيعية  مخاطر الكوارثكوخاصة املخاطر التشغيلية املتعلقة ابلعنصر البشري وبفشل األنظمة وابألحداث اخلارجية  
، مما ونزيف اإلطارات ذوي الكفاءات العالية خماطر االحتيال الداخلي واخلارجي وخماطر الفسادإىل  ابإلضافة ،بواإلرها

 .يف الوقت الراهن شركةال اههالتحدايت اليت تواج الذي يعد من أهم ظام إلدارة مثل هذه املخاطريستدعي ضرورة بناء ن
من  وهذا ما سيتم تناوله يف هذا الفصل بتسليط الضوء على أحد أهم فروع الشركة وهي املؤسسة الوطنية ألشغال اآلابر،

 التطرق للمباحث التالية:خالل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املجموعة البترولية سوناطراكاملبحث األول: شركة 

اقع املبحث الثاني:   إدارة املخاطر بشركة سوناطراكو

 املبحث الثالث: نموذج إدارة املخاطر التشغيلية بشركة سوناطراك
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  اجملموعة البرتولية سوانطراك جممعاألول: املبحث 
ألن تكون من  يف املنطقة العربية وعلى املستوى االفريقي، واليت تسعى البرتوليةتعد شركة سوانطراك من بني أكرب الشركات      
ة اليت مرت هبا الدولة واملتتبع لتاريخ هلذه الشركة سيلحظ أتثرها الكبري ابلتطورات واملراحل التارخييالعاملية،  الشركاتأهم بني 

 الشركة وأهدافها والتعريف أبهم منتجاهتا وعمالئها.خيي هلذه سيتم من خالل هذا املبحث التطرق للتطور التار لذا  اجلزائرية،
 عناصر من اتريخ البرتول والغاز يف اجلزائراألول:  املطلب

أن أدركت بعد االستقالل ويف وقت مبكر فجزائر مزدهرة، من أجل و  نصف قرن يف خدمة التنمية الوطنيةأكثر من     
 .هبا إىل التطور االقتصادي واالجتماعيهي السبيل الرئيسي الذي يؤدي  الطاقة

 حملة اترخيية حول سوانطراكالفرع األول: 
"الشركة الوطنية للنقل وتسويق ابسم 31/12/1963 بتاريخ سوانطراك إنشاء علىبعد استقالهلا  اعتمدت اجلزائر    

عنصرا قواي يف حتقيق االندماج  اليوم أصبحتواليت  (2) 63/491وهذا من خالل القرار رقم . (1)( SONATRACH) احملروقات"
  .() واالجتماعيةالوطين واالستقرار والتنمية االقتصادية 

، يربط ما بني حوض احلمراء وآرزيو      "OZ1"بتشييد أول خط أنبوب نفطي يف اجلزائر 1964سنة  قامت سوانطراك أوال:
 ؛امليثاناجلزائرية لتمييع غاز الشركة  "GL4Z CAMEL "بتشغيل أول مركب لتمييع الغاز الطبيعي املسمى قامت كما

يف اجلزائر إىل  أدت املفاوضات الفرنسية اجلزائرية املتعلقة بتسوية قضااي احملروقات والتطور الصناعي 1965سنة  اثنيا:
مسحت هذه اخلطوة  ،اليت متثل احلكومة الفرنسية واحلكومة اجلزائرية "SOPEFAL"" ما بنيASCOOPإنشاء مجعية تعاونية "

 د؛بتوسيع نطاق نشاطاهتا بشكل كبري يف جمال تسيري قطاع احملروقات يف البال للحكومة اجلزائرية
وهو إجناز  "1OZ"برتولتشغيل خط أنبوب و  مع إنشاء ثالثة آابر عن احملروقات لشركة سوانطراك أول محلة للبحثانطلقت و   

إدارة األانبيب والتسويق إىل البحث  منمهام سوانطراك  تعتوسة، و مسح برفع القدرة اإلنتاجي مما كبرية،  اسرتاتيجيةذا أمهية 
 ؛مشتقاهتاو الشركة الوطنية للبحث واإلنتاج والنقل والتحويل وتسويق احملروقات  ت بذلكأصبحو  ،واإلنتاج وحتويل احملروقات

تدشني أول حمطة ابأللوان الرمزية مت شرعت اجلزائر يف عملية أتميم نشاطات التكرير والتوزيع، و  1967سنة  يفا: اثلث
 بناء خط أانبيب جديدو  يف الربمة )حاسي مسعود شرق( برتولللأول اكتشاف ، كما مت خالل نفس السنة ةللشرك

 حيث، اجلزائرنقل الربي للمحروقات يف يف ال %50سوانطراك على أكثر من استحواذ و  .– القانط سكيكدة -مسدار
 لألمونيامصنع  نشاءإسوانطراك أيضا يف  وسعتت، كما ل تسويق الغازجما قامت إبنشاء شركات اخلدمات واحتكار

 ؛(3)ميناء لناقالت الغاز الطبيعي املسال لبناء مركب للبرتوكيماوايت يف سكيكدة وهتيئة تططخو 

                                                           
(1)- Société Nationale pour Transport et Commercialisation des Hydrocarbures. 

(2)- Mahiout Rabah, le pétrole algérien, Alger, Edition ENAP, 1974, p : 123. 

()- وأول حقل برتويل مت اكتشافه  1956اعيا إال يف سنة يرجع اكتشاف البرتول يف اجلزائر إىل فرتة احلضارات القدمية ووفقا للدراسات فإنه يعود إىل عهد الفينيقيني، ولكن مل يتم استغالله صن
 :راجع. للمزيد 1915مت اكتشافه سنة وتلتها مناطق أخرى تيلوانت يف مشال غرب غليزان الذي  1895كان يف منطقة عني الزفت سنة 

Mahiout Rabah, le pétrole algérien, Alger, Edition ENAP, 1974, pp : 105-106. 
(3)- Algérie énergie, N010/avril-mai 2018, p : 10. 
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سوانطراك بنقل  تتكفل، و جنوب شرق حاسي مسعود "لآلدم بڤاسيا"اكتشاف الغاز مت  1968خالل سنة  ا:رابع
ت بذلك تطور و  ،سكيكدة –غاز حاسي الرمل   احملروقات الغازية من حاسي الرمل ومناطق اإلنتاج اجلزائرية عن طريق خط

اجلزائر   صبحتأ  1969 ويف سنة، ياطيات من احملروقاتوأصبحت متتلك احت برتوليةبفضل االكتشافات ال كشركة متكاملة
أرزيو،" تتكفل -"حاسي مسعودقل غاز البرتول املميع واملكثفاتمتت املوافقة على مشروع نو  ،األوبكمنظمة عضوا يف 

 ؛ حقل الربمةمبجهودها الذايت يف برتولعمليات استغالل ال بدأت أوىلو  انطراك إبجناز هذا العملسو 
أنشطتها  ، حيث وسعتكية جديدةالشركة يف دينامي لتأميم احملروقات أدخل رقرا صدر 1971 فيفري 24يف  :خامسا
بشراء  أيضا السنة متيزت هذهكما ،  احملروقات سلسلة كامل علىالسيطرة و  ،والغاز برتولمستوى مجيع منشآت العلى 

 ."احلقل الغازي حلاسي الرمل" اسم حتملللغاز الطبيعي املسال  سوانطراك ألول انقلة
 الغاز منوحمطات حتميل لناقلتني  ،بسكيكدة "GL1K "تشغيل مركب متييع الغاز الطبيعيمت  1972يف سنة أما   

 وارتفعت 1973يف سنة  "GP2Z"تشغيل مركب فصل غاز البرتول املميعابإلضافة إىل ، آرزيو مصفاة تشغيلمت  .املميع الطبيعي
 ؛(1) املستقرة من املكثفات الطاقة اإلنتاجية حلقل حاسي الرمل من الغاز الطبيعي و

اد البالستيكية، تشغيل وحدتني لتحويل املو مت  1976ويف  "مركسن" برتولال اكتشاف حقل  1975مت خالل سنة  :اسادس
البرتوكيماوايت(، ومن مث بدأ تطبيق خطة )حتديد مع تنويع أنشطتها )من البحث إىل  واحدة يف سطيف واألخرى ابلشلف

إنتاج غاز البرتول و والغاز  برتولدف إىل زايدة معدالت إنتاج الهت ذإ ،1977بدًء من سنة "  hydVALقيمة احملروقات("
بدال من واستبدال املنتجات النهائية  ،وتسويق الغاز الطبيعي يف شىت أشكاله الغازية والسائلة املميع واملكثفات ألقصى حد

 .مسدة واملواد البالستيكيةابملنتجات املكررة والبرتوكيماوايت واألة اخلام للتصدير وتلبية احتياجات السوق الوطني
تشغيل أما ، أبرزيو "GL1Z"تشغيل مركب التمييعوبدأ  حلاسي الرمل 1تشغيل الوحدة انطلق  1978ويف سنة : عاابس

  .لـــــــحلاسي الرم 4من أشغال الوحدة  خالل نفس السنة االنتهاءكما مت ،  1979فكان سنة حلاسي الرمل  2الوحدة 
هذا ما مسح هلا من االستفادة من عائدات و أطلقت اجلزائر مشاريع اقتصادية كربى  1985-1980أما خالل الفرتة     

عادة إسية على نطاق واسع يف جتديد عملية ااخلم اخلطة خاللسوانطراك من  شركة وشرعت ،هاعادة استثمار وإ برتولال
للسيطرة على  عمال األساسيةز على األيكابلرت  عادة اهليكلة لسوانطراكإمسحت و  .(2)شركة 17اهليكلة مما أدى إلنشاء 

مت وضع خط  1983يف سنة و ، ببطيوة GL2Zمت بدء تشغيل جممع متييع  1981يف سنة ، أما احملروقات جممل سلسلة
 ؛ذلك لتزويد إيطاليا وسلوفينيا عن طريق تونس اجملاورةو   "MatteiEnricoأانبيب "

 1986أوت  19املؤرخ يف  14-86القانون رقم ، فبصدور االنفتاح على الشراكة 1990-1986شهدت الفرتة من ا: اثمن
ربعة كانت هناك أحيث  ، ()ألنشطة اليت تسمح لسوانطراك ابالنفتاح على الشراكةلشكال القانونية املتعلق بتحديد األ

                                                           
(1)-www.sonatrach.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=105, consulté le : 20/05/2018. 

(2)- Guide Economique et Sociale, Alger, ANEP, 1987, pp : 33-34. 

()-  ينغ تبنت سوانطراك تنظيما جديدا من نوع اهلولد 1986بعد صدور القانون اخلاص ابحملروقات سنة"ingldHo " هيئها كمجموعة برتولية عاملية قادرة على منافسة أكرب الشركات العاملية
 الدولة.لكن يبقى رأس ماهلا حمتفظ به كلية من قبل  48-98يف جمال البرتول، مث حتولت إىل مؤسسة عمومية قانونية اقتصادية يف تكوينها إىل شركة ذات أسهم مبوجب املرسوم الرائسي رقم 
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عقد تقاسم  شراكةأي ، %51احلصول على مشاركة ال تقل عن  كذلك مبنح سوانطراواع من الشراكة حمتملة و نأ
 .)((PSC)اخلدمة" "عقد شراكة االنتاج

يف  91/01التعديالت اليت أدخلها القانون  بفضل وغازاي انفطي اسوانطراك جممعأصبحت  1999-1991الفرتة خالل     
املستثمرة ومنحهم مكافأة عادلة  موالاأل سرتدادابقطاع الغاز  يف خاصة، تسمح للشركات األجنبية الناشطة 1991ديسمرب 

عقد  26 على مضاءاإلومت  ،شركة نفطية منها الكربى اتصال مع شركة سوانطراك 130زيد من أأقامت ، للجهود املبذولة
 Farell بدأ تشغيل خط أانبيب أورواب املسمى " 1996يف سنة و  املؤسسي اجلديد. اإلطارخالل السنتني اليت أعقبت 

Duran Pedro املغرب" الذي ميون اسبانيا والربتغال عرب. 
 قامت سوانطراك ببذل جهود معتربةإىل يومنا هذا بفرتة التحديث والتطوير، حيث  2000الفرتة من سنة  : ُعرفتاتسعا

انبيب وحمطات الضغط( ويف مصانع أاحملروقات )خطوط  اهلياكل لنقليف و  ،والتطوير واستغالل احلقول االستكشاف يف
ار عملية تطوير ـــــــــــــطإد من املشاريع يف ـــــــــــــــمت إطالق العدي 2000منذ سنة ، فاملسال الغازمتييع الغاز الطبيعي ويف انقلة 

-1999دف احملدد للفرتة ــــــــــكذا جتاوز اهلسوانطراك، و تنويع يف أنشطة جممع الالبرتوكيماوايت و  رــــــــــــــوالتدويل وتطويء دااأل
من قبل اجملهود الذايت  2009 -1999نتاج يف الفرتة حيز اإل وضعت اليتحققت احلقول . ويلاملتعلق ابإلنتاج األو  2007

 .ويلنتاج األلسوانطراك أو عن طريق املشاركة تزايدا يف اإل
االقتصادي املنظر من  طاقواي اجممعو توالت التطورات اليت مرت هبا سوانطراك حىت أصبحت شركة ابملنظور القانوين و      

مؤسسة على املستوى الوطين  105مؤسسة فرعية على املستويني الوطين والدويل ) 154ذات حمفظة أنشطة متنوعة تضم 
  ألف وحتتل الصدارة  137على املستوى الدويل( حاضرة يف العديد من الدول، كما يقدر حجم عمالة سوانطراك حبوايل 49و

 :(1) من خالل كوهنا اليوم كأول شركة حمروقات يف افريقيا واملتوسط
 نفطية وغازية يف أفريقيا؛أول شركة  -أ

 أول شركة غاز يف البحر األبيض املتوسط؛ -ب
 اثلث مصدر يف العامل لغاز البرتول املميع؛ -ج
 رابع مصدر يف العامل للغاز الطبيعي املميع؛ -د
 خامس مصدر يف العامل للغاز الطبيعي -ه
 ؛سادس شركة عامليا من حيث احتياطات وانتاج الغاز الطبيعي -و
 من حيث عدد املوظفني. 25وعامليا كشركة برتولية  12املرتبة يف  -ز

إال أن مهامها استمرت خاصة ما تعلق بتلبية احتياجات السوق اجلزائرية للمحروقات خاصة الغاز الطبيعي الذي يعترب     
 .من أولوايهتا، ابإلضافة إىل متوين السوق العاملية ابحملروقات السائلة والغازية والطاقة بصفة عامة

                                                           
)( )roductionPharing Sontract C( : ر، جنيب شركة جتارية مبوجب القانون اجلزائري الواقع مقرها ابجلزائسس الشريك األؤ الشراكة ابملشاركة دون شخصية قانونية حيث يأي
 ر.االجتماعي ابجلزائالواقع مقرها  ذات أسهم أتسست مبوجب القانون اجلزائري الشراكة على شكل شركة جتارية و 

(1)- Sonatrach une compagnie pétrolière et gazière intégrée, Sonatrach, des Réalisations et des Engagements, 2016, pp :3-4. 
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 : أهداف سوانطراكثاينالفرع ال
 :(1) أمههاإىل حتقيق جمموعة من األهداف  "طاقة التغيري"واحلاملة لشعار  تسعى سوانطراك   

فريقيا ومكانتها بني كربايت الشركات العاملية يف جمال إقيادهتا يف اجلزائر و بقاء على منو سوانطراك وتعزيز : اإلأوال  
برقم أعمال  2030حبلول سنة  "Top 5 "حيث تطمح ألن تكون من اخلمس شركات الوطنية الكربى  ،احملروقات

 ؛مليار دوالر 558 بـ 2030-2018 مرتاكم مقدر خالل الفرتة
يف سبيل التقدم حنو  05/07هناء عملية التكيف مع الشروط اجلديدة اليت حددها قانون احملروقات إسراع يف اإل :اثنيا 

 ؛2019مع الصدور املرتقب للقانون اجلديد املتعلق ابحملروقات العام  خاصة العامليةاملعايري 
 االقتصادية واالجتماعية للبالد؛: حتسني تقييم املوارد الوطنية للمحروقات وخلق الثروات لصاحل التنمية اثلثا  
 لتوسيع احتياطات اجلزائر وتدعيم نشاطها يف اخلارج؛ اأساسي ا: االستمرار يف جعل أنشطة املنبع أساس تقدم سوانطراك وحمور رابعا  
 : تنويع أنشطة املصب ورفع مسامهتها يف أرابح الشركة ابجلزائر وخارجها؛خامسا  

 .التحكم وختفيض التكاليف لضمان البقاء: االستمرار يف سادسا   
 سوانطراك : منتجات شركة لثاالفرع الث

متتلك الشركة  . حيثتتميز شركة سوانطراك بكوهنا جممعا طاقواي له العديد من املنتجات اليت يتم تسويقها وطنيا ودوليا    
وخدمات مالية الكهرابء واالتصاالت وحتلية مياه البحر و ()جمموعة متنوعة من املنتجات تتنوع ما بني احملروقات ومشتقاهتا

املنتجات األولية واليت تتمثل يف  ية وأساس نشاطهاوبيئية ومنتجات منجمية، إال أهنا تركز على احملروقات كمنتجات رئيس
 حيث معاجلة احملروقات اخلامةو )كالبنزين واملازوت والكريوزان...اخل(. واملنتجات املكررة)البرتول اخلام والغاز الطبيعي( 

 :عن الغاز الطبيعي، حيث ميكن معاجلة كل منهما عامة كما يلي ختتلف معاجلة البرتول
 برتولمعاجلة الأوال: 

املعاجلة ابحلرارة اخلام تتم  واألمالح من البرتولتتم عن طريق تكريره مبا يعرف بنظام التقطري، فبعد فصل عنصري املاء     
ويتحصل بذلك على املشتقات اليت  ،ملتعرض إليهاللمزيج املتبقي ليرتسب كل نوع من املشتقات تبعا لدرجة احلرارة ا

يتضمن  احللو(-)اخلفيف "بلند ىصحار ب"املعروف اجلزائري  آلخر، فمثال برميل البرتول برتولا من ختتلف بنسبه
اجيابية من حيث خلوه من الكربيت وهي ميزة جيدة وذو درجة كثافة نوعية جتعله من بني أفضل أنواع  خصائص

تساهم كل هذه املشتقات يف صناعات أخرى كمواد أولية نتاجا للمشتقات اخلفيفة اليت يزيد االقبال عليها؛ إالبرتول 
 .(2)مثل صناعة البرتوكيماوايت أو كوقود بعد إعادة حتسينها

 
 

                                                           
(1)-Code de conduite de Sonatrach, novembre 2010, pp : 5-6 ; 

- www.sonatrach.com/liberons-notre-potentiel, consulté le 5/10/2018. 

()-  مسيت احملروقات(Hydrocarbures) .الحتوائها على عنصري اهليدروجني والكربون 
(2)- Sonatrach-activité commercialisation : SAHARA Blend, publications périodique, décembre 2004, p : 6. 

http://www.sonatrach.com/liberons-notre-potentiel


 شركة الوطنية للمحروقات سوناطراكال: ...بناء نموذج لنظام إدارة املخاطر التشغيلية في الفصل الثالث

 

 161 

 معاجلة الغاز الطبيعي :اثنيا
 من أهم أساليب معاجلة الغاز الطبيعي هي عملية متييعه وذلك لتسهيل نقله يف خزاانت سواء عن طريق ابرجات    

النقل أو الشاحنات، يف حني الغاز بصورته الطبيعية ال ميكن ختزينه أو نقله بغري األانبيب، وتتم عملية التمييع عن 
ت غازية مشتقا لميكن أن يعاجل أيضا بفص كما  الدرجاتطريق آلية خفض درجة حرارته إىل ما دون الصفر بعشرات 

 .() للبرتولال سيما يف املصاحب 
 سوانطراكشركة : عمالء رابعالفرع ال

وميكن اعتبارهم مبثابة القوة الرئيسية من بني جمموع القوى يتنوع عمالء سوانطراك نظرا لتنوع أنشطتها ومنتجاهتا،     
 .والسوق الدولية (1) يةمستوى السوق الوطنعلى عمالء الشركة  يتوزعو  املختلفة اليت تؤثر فيها ويف نشاطها،

يف عدة دول مثل إيطاليا تتوزع صادرات حمروقات سوانطراك جغرافيا ، الدوليةتسعى سوانطراك إىل تلبية حاجات السوق و     
 : 2018و 2017يوضح اجلدول املوايل حجم املبيعات لسوانطراك احمللية والدولية خالل الثالثي الثالث من و  .واسبانيا وتونس...اخل

 2018الثالثي الثالث من و  2017سنة  حجم املبيعات لسوانطراك دوليا وحمليا خالل :(3-1)اجلدول رقم 
 2018الثالثي الثالث  الوحدة 2017 الوحدة 

  حجم الصادرات من:
 

       
 مليون طن

  
 
 

 ألف طن

 

 6017 24.7 البرتول اخلام

 1108 4.2 املكثفات

 2855 15.6 املنتجات املكررة

 1564 6.9 غاز البرتول املميع

 3632 3ألف م 26.5 3مليون م  غاز طبيعي مميع

 8140 3مليون م 38.1 3مليار م غاز طبيعي

  السوق احمللية
 
 

 مليون طن

  
 
 طنألف 

 

 98 20.8 برتول خام

 - 4.6 مكثفات

 2469 15.8 ةر  ر  ك  منتجات م  

 436 8.9 غاز البرتول املميع

 9376 3مليون سم 41.8 3مليار م غاز طبيعي
 

          Source : - Ministère De L’énergie Et Des Mines : Bilan Des Réalisations Du Secteur De l’Energie Et Des Mines, 2018, P: 22. 

- Bilan 3ème Trimestre 2018 Activité Commercialisation, P : 4. 

                                                           
()- ا الغاز غري املصاحب فهو غاز املصاحب: هو غاز يصاحب إنتاج الزيت اخلام يف املكامن وينتج مع الزيت اخلام وتتوقف معدالت إنتاجه على معدالت إنتاج الزيت اخلام، أم الغاز

 ينتج من آابر الغاز العميقة بصورة مستقلة عن إنتاج الزيت اخلام. 
إضافة إىل البرتول اخلام وغاز البرتول املميع واملنتجات املكررة، هذه األخرية شهدت اخنفاضا حمسوسا خالل سنة  لتلبية طلب السوق الوطنية األولوية السيما يف الغاز الطبيعيطي سوانطراك غت (1)

 .بسبب أعمال الصيانة اليت شهدهتا كل من وحدات التكرير بسكيكدة وحاسي مسعود وأدرار 2017
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 : اهليكل التنظيمي جملمع سوانطراكيناملطلب الثا
 .سوانطراك انطالقا من التطرق إىل تنظيم اجملمع العامستتم دراسة اهليكل التنظيمي جملمع  

 الفرع األول: التنظيم العام جملمع سوانطراك              
 :(1) يف تتمثلجمع، و مُ ـهذا التنظيم اهليئات العليا ابل يضم
 كلما دعت  استثنائيةمع، هلا اجتماعات دورية منتظمة وأخرى ابجمل أهم هيئتني :اإلدارةاجلمعية العامة وجملس : أوال

 الضرورة، وميكن توضيحها كما يلي:
اجلمعية العامة: هي أعلى هيئة ابلنسبة للمجمع، تتكون من أربعة أعضاء ورئيسا، وهم وزير الطاقة رئيسا، ووزير  -1

 ية كأعضاء؛املالية وحمافظ بنك اجلزائر ومندوب التخطيط وممثل عن رائسة اجلمهور 
 اليةة املعضوا ورئيسا، وهم الرئيس املدير العام جملمع سوانطراك وممثالن لوزار  12دارة: يتكون هذا اجمللس من جملس اإل -2

ن عن الوزارة املكلفة ابحملروقات وشخصية ذات كفاءة يف قطاع احملروقات ويكون من خارج اجملمع، وممثل لبنك اجلزائر وممثال
 ع سوانطراك وممثالن لعمال اجملمع؛جملموأربعة ممثلني 

دارة واجلمعية العامة، تقاريره إىل كل من جملس اإلبرفع : وهو اهليئة التنفيذية للمجمع، يقوم اثنيا: اجمللس التنفيذي
 :(2) منيتكون هذا اجمللس 

 الرئيس املدير العام جملمع سوانطراك؛ -1
 انئب الرئيس املكلف أبنشطة املنبع؛ -2
 الرئيس املكلف أبنشطة املصب؛انئب  -3
 انئب الرئيس املكلف أبنشطة النقل عرب األانبيب؛ -4
 انئب الرئيس املكلف ابألنشطة التجارية؛ -5
والتخطيط واالقتصاد وللشؤون القانونية  ولالسرتاتيجيةاملدير التنفيذي لكل من املالية والفروع واملسامهات  -6

 وللشراكات وللموارد البشرية.
 شركة لتصبح احملروقات سلسلة مراحل مجيع يف توسعت سوانطراك ما سرعان ،1963 سنة يف إنشائها عند انقل من   

 على ومملوكة اتبعة شركة 154 إىل منت حمفظة وجود دولية بفضل وجمموعة والغازي برتويلاملصب ال إىل املنبع من متكاملة
 أحناء مجيع يف - والدولية الوطنية وفروعها مشاريعها خالل من - حالًيا موجودة الشركة جموعةمف والدويل، الوطين املستوى
 .وسنغافورة وبريو وإجنلرتا وإسبانيا وإيطاليا ونيجرياي والنيجر وليبيا وتونس وموريتانيا يف مايل والدولية الوطنية األراضي

 خالل والغاز من للبرتول الدويل املشهد يف مكانتها تعزيز من لشراكةاب أو /و الفردية أنشطتها تدويل اسرتاتيجية مكنت   
 التسييل والتكريرو  النقل أانبيب وطخطو  واإلنتاج التنقيبك  احملروقات سلسلة يف الروابط مجيع على أنشطتها تنويع

 .(3) األخرى واخلدمات والشحن البرتولية املنتجات تسويقو  والبرتوكيماوايت

                                                           
(1)-www.sonatrach.com/ar/sonatrach-en-bref.html, consulté le 10/01/2018. 

(2)- Idem 

(3)- www.sonatrach.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=267, consulté le : 10/04/2018. 

http://www.sonatrach.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=267
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يتناسب  مباحيث مت انشاء الشركات القابضة وفقا ، يوضح الشكالن املواليان حمفظة الشركات لسوانطراك حمليا ودوليا    
 .وخمتلف وظائفها

 حمليا حمفظة الشركات لشركة سوانطراك :(3-1)الشكل رقم 
 
 
 
 
 

 

Source : www.sonatrach.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=267, consulté le : 10/04/2018. 

 

الشركات لشركة سوانطراك دوليا ةحمفظ :(3-2)الشكل رقم   
 
 
 

 
 
 

  
Source : www.sonatrach.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=26, consulté le : 

10/04/2018. 

حيث تتوىل شركة سوانطراك على املستوى الدويل إشراك بعض املؤسسات التابعة وفروعها والعقود األجنبية يف الشركة     
 القابضة الدولية التابعة لسوانطراك إضافة إىل بعض املشاريع والعقود.

 ي لشركة سوانطراكالتنظيماهليكل الفرع الثاين: 
، من طرف جملس اإلدارةاملعتمد و  التنظيمي اجلديد للبنية الكربى لسوانطراكاهليكل  تبين 2011 مع بداية سنةمت     

ات التنمية مع املستجد إسرتاتيجيةيف هذه احلركة يف إطار تطوير قيادة نشاطات املؤسسة سواء من حيث تكيتساق و 
 موارد الشركة. زيز التنسيق بني جممل النشاطات و أو من حيث تعولية الوطنية والد

 : (1) اآلتيةاملخطط للهيكل التنظيمي للبنية الكربى لسوانطراك ابملتطلبات هذا يفي  :أوال    
      جناز املشاريع التنموية دارية إلإالتنمية بقدرة يرية تنسيقية للمجموعة للهندسة و تزويد سوانطراك إبنشاء مد -1

 ؛لتنميةاربة والبحث و تطوير اخلو الكربى وذلك هبدف توحيد وتنسيق مجيع موارد الشركة 

                                                           
(1)- www.sonatrach.com/ar/organisation.html, consulté le 5/5/2018. 

 الفروع الوطنية للشركة القابضة سوانطراك

الشركة القابضة 
 للخدمات

البرتوليةشبه   
SPP 

 

 الشركة القابضة 
 لالستثمار
 واملسامهة

SIP 

 الشركة القابضة 
 للتكرير

 وكيمياء احملروقات
RCH 

 الشركة القابضة 
 لتثمني

 احملروقات
SVH 

 الشركة القابضة 
 للنشاطات الصناعية 

 اخلارجية
AIE 

 الشركة القابضة 
للتسيري واخلدمات 

 الداعمة
SGS 

 SIHCالشركة القابضة سوانطراك الدولية 

 الشركة القابضة 
شركة سوانطراك 

البرتويلللنقل   
SPTC 

 

 الشركة القابضة 
الشركة البرتولية 

 سوانطراك
SPC 

 الشركة القابضة 
شركة االستثمار 

 واملسامهات
SPI 

SIFID 

سوانطراك الدولية 
 للتمويل والتنمية

TMPC 

شركة خطوط االانبيب 
 عرب البحر املتوسط

SH PERU 

 شركة سوانطراك البريو

 الشركة القابضة
سوانطراك شركة 

الدولية لإلنتاج 
  واالستكشاف

SIPEX 

http://www.sonatrach.com/ar/organisation.html
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سيقية ذلك إبنشاء مديرية تنو  ،يف اجلزائر ويف اخلارج املشاركاتاملتابعة ومراقبة ميزانية الفروع و و ضمان التنسيق  -2
 ؛كسوانطرا ةإسرتاتيجيية يف إطار اليت تسهر على تسجيل أهداف امليزانشاركات و املفروع و الجملموعة 

وتنسيق هذا النشاط يف ظل احرتام  تفعيلإبنشاء مديرية مكلفة ب وذلك ات لسوانطراكإبرام الصفق اتتعزيز إجراء -3
 ؛اإلجراءات القانونية

        واملالية ةواالسرتاتيجي ط املنبع مبراعاة املسائل العمليةاهتمام خاص ملتابعة أنشطة املشاركات يف نشا عطاءإ -4
 ذلك إبنشاء مديرية تنسيقية تسيريها يعود مباشرة للمديرية العامة. و لسوانطراك 

ابلنظر ملقبولية  فةنة اختيار املشاريع مكلجل هي:اصة على مستوى املديرية العامة و ذ أيضا قرار إنشاء جلنات خختأ      
نة التنسيق بني املشاريع الدولية مكلفة جلو  القرار إلطالقها؛ف الشركة واختاذ التهيئة لإلنشاء من طر املشاريع الصناعية و 

تعزيز االمتثال احرتام أحكام قانون األخالقيات و جلنة لألخالقيات مكلفة ابلسهر على و  ؛تنسيق املشاريع الدوليةمبتابعة و 
 :وضح الشكل املوايل اهليكل التنظيمي لشركة سوانطراكي. و للممارسات األخالقية يف املؤسسة
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 : اهليكل التنظيمي لشركة سوانطراك(3-3)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية مركزية

 بحث وتطوير

 الرئيس املدير العام

 اللجنة التنفيذية

 االمانة العامة

 الديوان

 املستشارون

االخالقياتلجنة   

 لجنة املراجعة والتوجيه

 ادارة التدقيق واالمتثال

 مصلحة األمن الداخلي للمؤسسة

 مديرية تنسيقية للمجمع

 إستراتيجية تخطيط

وتسويق   

 

مديرية تنسيقية 

 للمجمع

 للمالية

 

تنسيقية للمجمعمديرية   

 للموارد البشرية

 مديرية تنسيقية للمجمع

 أعمال تطوير وتسويق

 

مركزيةمديرية   

 أنشطة مركزية

 

 مديرية مركزية

 قانونية

 مديرية مركزية

 لإلعالم ونظام

 املعلومات

 مديرية مركزية

لألسواق 

 واللوجيستية 

 مديرية مركزية

صحة سالمة 

 وبيئة

انتاج -استكشاف  تمييع نقل عبر خطوط األنابيب 

تتكرير وبيتر وكيمياويا  

 تسويق

Source :www.sonatrach.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=169, consulté le : 15/04/2018  

 

http://www.sonatrach.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=169
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 :(1) هيو التنظيمي لسوانطراك خمتلف املستوايت والعالقات ابجملمع، اهليكل يوضح : اثنيا  
 الرئيس املدير العام: وهو أعلى سلطة تنفيذية ابجملمع، دوره األساسي اإلشراف على التسيري العام؛ -
 الديوان: له دور التسيري اإلداري للمجمع ومتابعة خمتلف الشؤون اإلدارية؛ -
 دارة وإىل اجلمعية العامة إذا لزم األمر؛التنفيذية: وهي جلنة تقوم بتسيري اجملمع وترفع التقارير إىل كل من جملس اإلاللجنة  -
جلنة األخالقيات: وهي مكلفة ابلسهر على احرتام أحكام قانون األخالقيات وتعزيز االمتثال للممارسات  -

 األخالقية يف املؤسسة؛
 الداخلي  التدقيق ونظام حواللوائ والقوانني واإلجراءات للسياسات ثالامت واالمتثال: التدقيق إدارة -
 ؛وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات مراجعة اخلطط السنوية واحلساابتو 
واللوجستية الضرورية لتنسيق املشورة  واالستشاريةتعمل األمانة العامة على تقدمي اخلدمات الفنية  األمانة العامة: -

 ؛حول سياسة الشركة
 تقوم بدور املراجعة الداخلية للمجمع مبختلف األنشطة واملستوايت؛: والتوجيه املراجعة جلنة -
 : هلم دور استشاري يساعد على اختاذ القرارات وتسهيل فهم التغريات املختلفة املؤثرة على اجملمع؛وناملستشار  -
 الداخلي للمؤسسة: له دور متابعة وتسيري األمن داخل اجملمع، سواء املوفر ذاتيا أو من طرف مؤسسات األمن اخلاصة؛األمن  -
إىل  نشاط املنبع: يشمل مجيع األنشطة اليت تؤدي وتساعد على استخراج احملروقات اخلام، من البحث والتنقيب -

هذه األنشطة يف حمفظة واحدة هي الشركة القابضة للخدمات  ، وقد مجعت سوانطراك كلالبرتولصيانة اآلابر واستخراج 
 ؛هذه األخرية اليت تضم حصص سوانطراك مبجموعة من املؤسسات اململوكة هلا كليا أو ابلشراكة برتوليةوشبه ال برتوليةال
األانبيب، نشاط النقل عرب األانبيب: يشمل األنشطة اليت تعمل وتساعد على ضمان نقل منتجات اجملمع عرب  -

واملسامهة واليت تضم  وقد مجعت سوانطراك أيضا هذه األنشطة يف حمفظة واحدة وهي سوانطراك القابضة لالستثمار
بدورها حصص جممع سوانطراك مبجموعة من املؤسسات اليت يشرتك يف ملكيتها مع مؤسسات أخرى، ومن أهم 

 املشاريع الصناعية؛ إلجنازية الشركة اجلزائر و شركة نقل احملروقات ظة، مكوانت هذه احملف
نشاط املصب: يشمل األنشطة اليت تساهم يف معاجلة اخلامات وحتويلها، وقد مجعت سوانطراك هذه األنشطة يف  -

واليت تضم حصص اجملمع يف جمموعة من املؤسسات اليت )   حمفظة واحدة هي الشركة القابضة للتكرير وكيمياء احملروقات
 راكة مع مؤسسات أخرى، من أمهها:متتلكها ابلكامل أو ابلش

 واليت متتلكها سوانطراك ابلكامل؛ برتولاملؤسسة الوطنية لتكرير ال -أ
 .100%املؤسسة الوطنية للبرتوكيمياوايت واليت متتلكها سوانطراك بنسبة  -ب

جتميعها يف سوانطراك نشاط التسويق: يشمل مجيع األنشطة اليت تساهم يف تسويق منتجات جممع سوانطراك واليت مت  -
هذه األخرية اليت تضم حصص اجملمع يف مؤسسات تنوعت ملكيتها ما بني امللكية الكاملة  ،القابضة لتقييم احملروقات

  :(2) يفوبني الشراكة مع مؤسسات أخرى، وتتمثل أهم مؤسسات هذه احملفظة 
                                                           
(1)-www.sonatrach.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=111, consulté le 20/06/2018. 

(2)- Idem. 

http://www.sonatrach.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=111
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 اجملمع ابلكامل؛واليت ميتلكها  برتوليةاملؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع املنتجات ال -أ
 مؤسسة النقل البحري واليت ميتلكها اجملمع كليا؛ -ب
: هتتم مبتابعة أنشطة املشاركات يف أنشطة املنبع مبراعاة تسويقالتطوير و العمال ألاملديرية التنسيقية للمجمع   -ج

 سرتاتيجية واملالية لسوانطراك؛املسائل العملية واإل
: تشرف على صياغة واختيار اسرتاتيجية اجملمع ابلتنسيق لتسويقسرتاتيجية والتخطيط وااملديرية التنسيقية للمجمع اإل -

 مع خمتلف األنشطة، كما تعمل على تقييم مشاريعه وصياغة سياساته العامة؛
 لمالية: وهي املسؤولة عن خمتلف العمليات املالية للمجمع؛لاملديرية التنسيقية للمجمع  -
وارد البشرية سرتاتيجيات على مستوى امللموارد البشرية: تساهم يف صياغة السياسات واإلاملديرية التنسيقية للمجمع ل -

 ابجملمع ومتابعتها؛
املديرية التنسيقية للمجمع التقنية: تعمل على توحيد وتنسيق مجيع موارد الشركة وكذا جعلها مركز تفوق وتؤهلها  -

 وتطوير اخلربة والبحث والتنمية؛ للتحكم ابلتكنولوجيات
 مديرية مركزية لألنشطة املركزية: تشرف على خمتلف األنشطة التابعة إىل املديرية العامة مباشرة؛ -
قانونية: هلا دور متابعة كل التغريات القانونية اخلارجية اليت تؤثر على اجملمع لتقوم بكشفها وتوضيحها  مركزيةديرية م -

 انوين على كل األنشطة واملستوايت ومتابعة ذلك؛ملختلف املستوايت واألنشطة، كما تقوم إبضفاء الطابع الق
بيئة: تساهم يف صياغة السياسات حلماية صحة وأمن األفراد داخل اجملمع وخارجه، الو  سالمةوالصحة لل مديرية مركزية -

 وكذلك محاية البيئة يف خمتلف األنشطة واملستوايت ومراقبتها؛
املعلومات: تشرف على تسهيل االتصال داخل اجملمع وتبادل املعلومات بني خمتلف ركزية لإلعالم ونظام مديرية م -

 ؛األنشطة واملستوايت وكذا تطوير األنظمة املعلوماتية والتقنية
ديرية جديدة مكلفة بتعزيز ووضع حيز التنفيذ البحث التطبيقي وتطوير متطوير: البحث و للمديرية مركزية  -

 ؛اسية للمؤسسةالتكنولوجيات يف الوظائف األس
تعمل على ضمان التنسيق واملتابعة ومراقبة ميزانية الفروع واملشاركات يف اجلزائر  :واللوجستيةمديرية مركزية لألسوق  -

ويف اخلارج، كما تسهر على تسجيل أهداف امليزانية يف إطار اسرتاتيجية سوانطراك والسيما يف اجلوانب االسرتاتيجية 
 .د البشرية والشؤون القانونية والتدقيقوالتخطيط واملالية واملوار 
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 سوانطراك شركةل االسرتاتيجية نشطةاأل: ثالثاملطلب ال
 أخرىوأنشطة لتسويق او املصب و  بواسطة القنوات لالنقو  املنبع ةنشطأتغطي  يتضمن نشاط الشركة أنشطة أساسية    

 .الدويل املستوىعلى 
 املنبعنشاط الفرع األول: 

مبجهود ملهمات طراك هبذه اتضطلع سوانو ، تطوير وإنتاج احملروقاتو  االستكشافو ع نشاطات البحث بنشاط املنيغطي     
 112إىل  هاعدد وارتفع 2010اكتشافا من احملروقات يف سنة  29مت حتقيق ، أو ابلشراكة مع شركات برتولية أخرى ذايت

منها  2016خالل سنة اكتشافا  33، يف حني بلغ عدد االكتشافات (1) ابلشراكة 13منها  2013-2010خالل الفرتة 
 .(2) ذايتوكلها مبجهود  2017ونفس العدد مت تسجيله خالل سنة  واحدا عن طريق الشراكة

 اإلنتاجو  لالستكشافراك الدولية ــــــعرب فرعها سوانط للبرتول على املستوى الدويل اتأجرت سوانطراك اكتشاف :أوال    
خارجية  اتضافة إىل عقد اتفاقيابإل ويف النيجر، كلم جنوب مدينة طرابلس الليبية  230حوض غادامس على بعد حوايل ك

 ؛للتنقيب واالستغالل عن طريق الشراكة
يرتتب عن التوزيع اجلغرايف  ،اليوم يف اجلهة الشرقية للصحراء وإىل غاية تقريبا االكتشافاتيقع جمموع احتياطي  :اثنيا    

 ؛قل جتانسااألكثر أو األيم اجملال املنجمي إىل عدة مناطق بوصفه على أساس تقس
حاسي رمل حاسي مسعود أين يقع حقال و الغاز يف مقاطعات واد ميا من احتياطي البرتول و  %67يتكدس : اثلثا    

األويل  االحتياطيمن حيث % 14 حيتل حوض إيليزي املرتبة الثالثة بـكما   ،ل( الضخمان)غاز( وحاسي مسعود )برتو 
 ؛حوض بركاويو قاسي طويل و  حوض بركنيو  %4 آهنات تيميمون و  %9مث تليهم أحواض رورد نوس  املوجود

من  %71األحداث التكتونية يف الصحراء على داهارا املتصفة إبحدى أهم  –تشتمل مقاطعة حاسي مسعود  :رابعا    
 .حقول البرتول والغاز سواء من طرف سوانطراك لوحدها أو ابلشراكة تستغل احتياطي البرتول

تني فوي و  رورد نوسح و سطو  حاسي الرملو  أمناس وعني حاسي مسعوداحلقول املستغلة من قبل سوانطراك لوحدها هي:    
بركني حاسي ، أما احلقول املستغلة من قبل سوانطراك ابلشراكة فهي: حوض بركاويو  أوهانتو قاسي طويل و  اتبنكورت
 .رورد لبغلو صاحل  وعني تني فوي اتبنكورتو  القاسيو  تواتو رورد أوالد مجعة و  منزل جلمة مشال واحلقول التابعةوأورهود و 

 بواسطة القنوات لالنق الثاين:الفرع 
 ،الكثافات(غاز البرتول املميع و و الغاز الطبيعي و )البرتول اخلام  احملروقات النقل بواسطة القنوات توصيلاط يؤمن نش    
 244 ,5الغاز الشبكة من خطوط أانبيب البرتول و مت نقل عرب هذه و  ،كلم  16200يتوفر على شبكة من القنوات تقارب و 

 2015، يف حني بلغت شبكة القنوات خالل (3)املنتوجات(مجيع  ابمع حس) 2007مليون طن معادل برتول يف سنة 
 .(GAZODUC) نبوبكلم أل  10000كلم منها   20000ما يقارب 

                                                           
(1)- www.sonatrach.com/ar/nos-activites.html, consulté le 10/50/2018. 

(2)- Bilan des réalisations du secteur de l’énergie de l’année 2016, 2018, Ministère de l’Energie, p : 10.  

(3)- http://www.sonatrach.com/ar/transport-par-canalisations.html, consulté le : 10/03/2018 

http://www.sonatrach.com/ar/nos-activites.html
http://www.sonatrach.com/ar/transport-par-canalisations.html
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بطاقة استيعاب و  كلم  7459خط أانبيب نقل الغاز يبلغ طوهلا اإلمجايل  12حتصي شبكة النقل بواسطة األانبيب     
 .التصديرمليار مرت مكعب سنواي موجهة حنو  39منها  ،مليار مرت مكعب سنواي 131للنقل تقدر بـ 

 ديران فارل بدروتونس( و  عرب إبيطالياط اجلزائر دخول خطي أانبيب نقل الغاز العابري للقارتني أنريكومتيي )الراب دىأ    
)الرابط اجلزائر إبسبانيا عرب املغرب( حيز اخلدمة دخول مشاريع جديدة من خطوط أانبيب نقل الغاز طور التنفيذ من أجل 

 للطلب املتنامي للسوق األوروبية. ال سيما االستجابة
 1037كلم على األراضي اجلزائرية و  2310منها  ،كلم  4200سريبط مشروع خط أانبيب الغاز العابر للصحراء البالغ طوله و     

 مليار مرت مكعب سنواي.  20 و 18سمح بنقل حجم من الغاز الطبيعي مقدر ما بني ما ي ،كلم على األرض النيجريية
 املصب  نشاطالفرع الثالث: 

 التكريرو  وفصل غاز البرتول املميع الطبيعيز الغا ر وحدات متييعنشاط املصب مسؤول عن تطوي    
نتاجية إبسكيكدة بطاقة  01أبرزيو و 03منها من الغاز الطبيعي املميع،  جممعات ةأربع . حيث يوجدسوانطراكلدى 

مجالية إنتاجية إبطاقة  رتول املميع أبرزيوجممعني من غاز البو           ةسنيف ال من الغاز الطبيعي املميع 3مليار م 44مجالية قدرها إ
 2.7اخلام قدرها  برتولواحدة ابجلزائر العاصمة ذات قدرة على معاجلة ال، مصايفمخسة و  السنةيف مليون طن  10.4قدرها 

 ذات أبرزيووواحدة ، طن سنواي نمليو  15اخلام قدرها  برتولقدرة على معاجلة ال ذات بسكيكدة واحدةو  طن سنواي نمليو 
اخلام  برتولقدرة على معاجلة ال ذات مسعودحباسي  أخرىو  طن سنواي نمليو  2.5اخلام قدرها  برتولقدرة على معاجلة ال

 .(1)طن سنواي نمليو  1.1قدرها 
 3.45ىل إ 2.7مصفاة اجلزائر العاصمة من  ،رفع القدراتمن أجل وذلك  جار  عادة أتهيل مصايف الشمال إبرانمج    

 مليون طن سنواي 16.5ىل إ 15مصفاة سكيكدة من و  مليون طن سنواي 3.8ىل إ 2.5رزيو من أمصفاة و  مليون طن سنواي
 :قيد االجنازو  نجزةاملشاريع املومن بني  ،سنواي بسكيكدة  مليون طن 5  ىلإ  مصفاة الكثافاتو 

       ؛سنة من الغاز الطبيعي املميع(يف ال 3مليون م 9.978مليون طن ) 4.5قطار متييع الغاز الطبيعي بسكيكدة بقدرة  أوال:    
 ؛سنة من الغاز الطبيعي املميع(ال يف 3مليون م 10.484مليون طن ) 4.7قطار متييع الغاز الطبيعي أبرزيو بقدرة  اثنيا:    
إبجناز مصايف لتحلية مياه البحر عرب والايت خمتلفة من خاصة ما تعلق  قيد التطوير هناك العديد من املشاريعاثلثا:     

مليون طن  5 ـمصفاة تيارت بو  مليون طن سنواي 5 بـمصفاة سكيكدة ك  جديدة داخل البالدإجناز أربع مصايف ك  ،الوطن
حتويل زيت الوقود  يقدر مشروع، و مليون طن سنواي 5 بـمصفاة حاسي مسعود و  مليون طن سنواي 5ـمصفاة غرداية بو  سنواي

  مليون طن سنواي. 4.5 ـبسكيكدة ب
 لتسويق انشاط  الفرع الرابع:

، يغطي هذا سرتاتيجية سوانطراك لتسويق احملروقات يف األسواق الوطنية والدوليةإتطوير وتنفيذ بيتكفل نشاط التسويق     
املنتجات و البرتولية واملشتقات وغاز البرتول املميع واملنتجات لغاز الطبيعي وطين االنشاط التسويق على مستوى ال

التسويق على مستوى السوق الدولية للغاز الطبيعي وغاز البرتول املميع والبرتول اخلام . و البرتوكيمياوية والغازات الصناعية

                                                           
(1)- www.sonatrach.com/ar/aval.html, consulté le : 10/03/2018 

http://www.sonatrach.com/ar/aval.html
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 ،مليار دوالر أمريكي 27 ,9قدر بــ  رقم أعمال 0162الصادرات يف سنة  حققت حيث. (1)واملنتجات املكررة واملشتقة واملكثفات
 ،مليون طن معادل برتول 18استفادت السوق الوطنية من  ،احملروقاتيون طن معادل برتول من مل 111.4 يرصدمت تحيث 

وتعتمد سوانطراك من أجل ضمان قيمة صادراهتا وتعزيز دورها كمورد موثوق به على موقعها اجلغرايف املتميز وحتقيق البىن التحتية 
 .()سواق النهائيةشر يف األنشاء شركات تسويق دولية تشارك بشكل مباإوالغاز وكذا على  برتولعلى طول سلسلة ال

عن إقامة مشاريع مشرتكة مع مؤسسات تسويق هبدف بيع الغاز يف إطار إسرتاتيجية تصدير  حالياالشركة تبحث    
تميز سوانطراك أيضا مبرونة تشغيلية فريدة لضمان توصيل الغاز تو  .جديدة، ال تعتمد على سعر البرتول وآبجال غري طويلة

تفي ابلتزاماهتا حنو زابئنها ل اهام حبراي أسطوال متتلك الشركةحيث الطبيعي عرب خط أانبيب الغاز يف شكل غاز طبيعي مميع، 
، توافق مع املعايري الدوليةلاب شركة سوانطراك الدولية لتسويق البرتولشركة النقل البحري للمحروقات و من خالل فرعيها 

       :إىلينقسم األسطول و 
لغاز البرتول املسال عرب  انقالت تسعتتوفر سوانطراك على أسطول يتكون من  :ل البحري لغازات البرتول املسالةالنقأوال: 
  .سوانطراك الدولية لتسويق البرتولشركة النقل البحري للمحروقات وشركة  فرعيها
 شركةفرعها انقالت املينان عرب  8تكون من متتوفر سوانطراك على أسطول  :بيعي املميعالنقل البحري للغاز الطاثنيا: 

  .مرت مكعب 170000استالم انقلتني جديدتني بسعة  2017ومت خالل سنة  ،النقل البحري للبرتول
اليوانن و تركيا و تونس  :ثلم ابحتياجاهتا من الغاز والغاز الطبيعي املميعالعديد من الدول د و تز : البحري للبرتول لالنق اثلثا:

انقلة انقلة ضخمة للبرتول اخلام من طراز ابإلضافة إىل اقتناء  .(2)الربتغالو بريطانيا واسبانياوفرنسا و إيطاليا و سلوفينياو 
اك شركة سوانطر ابنية كاواساكي للتشييد البحري و يف إطار الشراكة بني الشركة اليا مقتناة    عذات النطاق الواس "مصدر" اخلام

 مرت مكعب 337100  بطاقة استيعاب تقدر بـ "مصدر"تمتع ت ،من طرف جممع سوانطراك %100َممتلكة  الدولية للبرتول
 .(مليون برميل 02) أي أبزيد من 
 األنشطة على الصعيد الدويل: الفرع اخلامس

حقق حيث . اجلغرايف أو على مستوى نشاطاهتاتعرف نشاطاهتا يف اخلارج منوا مكثفا يتميز ابلتنوع سواء على املستوى     
سنواي إليطاليا بدًء من سنة  3مليار م 3العديد من العقود التجارية الغازية، من أمهها اتفاقيتني طويليت املدى لبيع اجملمع 
 3مليار م 1.6واتفاقية طويلة املدى لبيع  2008واتفاقية للبيع الفوري للغاز الطبيعي املميع للربازيل بدًء من سنة  2008

 .2008سنواي للربتغال بدًء أيضا من 
والثانية سوانطراك للغاز  للبرتولسوانطراك شركة عكف سوانطراك على تدعيم تواجدها بربيطانيا عرب فرعيها األول ت    

 .ويق، فضال عن إعادة التموقع يف إسبانيا وإيطاليا وتفعيل نشاطاهتا االستكشافية مبا يف ذلك يف إفريقياللتس

                                                           
(1)- www.sonatrach.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=166, consulté le 20/06/2018 

()- احملروقات إدارة عمليات حتميل وتفريغ  حيتوي نشاط التسويق وألغراض النقل البحري على وحديت ميناء، واحدة إىل الغرب )بطيوة( واألخرى إىل الشرق )سكيكدة(، وتتمثل مهمتها يف
 والواجهة مع وحدات االنتاج وامليناء والسلطات اجلمركية.

(2)-Sonatrach, une dimension Gazière Internationale, des réalisations et des engagements, p :8 
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لتوقيع عقد استثمار بقيمة تفوق مليار دوالر  "رونيسانس هولدينغ"توصلت سوانطراك مؤخرا التفاق مع الشركة الرتكية     
البويل بروبلني وهو ما سيسمح بتطوير نشاطها على الصعيد اخلارجي، وهو املشروع الثاين الذي ستنجزه  إلنتاجلبناء مصنع 

 عاملية. اسرتاتيجية هتدف إىل حتويل الشركة إىل شركة إطارإبيطاليا يف  "أوغسطا"سوانطراك يف اخلارج بعد مشروع مصفاة 
 تسويق املنتوجات ؛املصب ؛عرب األانبيب لالنق ؛املنبع :دولياتعمل سوانطراك أيضا على تنمية النشاطات التالية كما     

 يف عدة دول كرومانيا واسبانيا والبريو وإيطاليا توزع نشاطات سوانطراك عرب العاملوت .خدمات أخرى ؛قل البحريالن ؛البرتولية
 .(1) ومن املتوقع أن تصل إىل بوليفيا

 إدارة املخاطر بشركة سوانطراكواقع املبحث الثاين: 
الصارمة يف جمال محاية  وإجراءاهتاقواعدها ، فبالرغم من خطرة على أهنا أنشطة يف مجيع مراحلها تتميز أنشطة سوانطراك    

 ،نتاج واحلفاظ على البيئةالبيئة من التلوث أو التسرب وتنفيذ إجراءات السالمة يف التشغيل حلماية العاملني ووسائل اال
. إال أن هذه الشركة ال تزال يف املراحل األوىل ةيصناعال إلدارة خماطرها األمن والصحة يف العملواالعتماد على نظام 

إلدارة خماطرها، ابالعتماد على تقنيات منفردة يف اجملاالت املختلفة ألنشطتها  التفكري يف بناء نظام شامل وفعالالتمهيدية و 
 كالنشاط الصناعي بدرجة كبرية والنشاط االستثماري والتشغيلي بدرجة أقل.

 وتقنيات تفادي املخاطر نشاط سوانطراك :املطلب األول
 بتبين تقنيات تفادي املخاطرعلى  2001من سنة  اعتمدت شركة سوانطراك بدءً يف غياب نظام إلدارة املخاطر،     

مع  ديدةج اتفاقيات وعقد ،املستمر يف االستثمارات التنويعمن خالل  "سياسة التوسع"اسرتاتيجية شاملة عرب انتهاج 
فيها  قاسمتت مشرتكةعن إقامة مشاريع  حثالبو  ،خاصةإجياد سبل جديدة لتصدير الغاز يف حماولة  األجنبية الشركات

 مع الشركاء.املخاطر سوانطراك 
 املخاطر االستثمارية يف سوانطراكتفادي  :الفرع األول

 ا كما يلي: ستثماراهتاعملية تنويع ملخاطر االستثمارية وإمنا يقتصر األمر ادارة إبسوانطراك  ال تقوم     
 االستثمارات احملققة من قبل سوانطراك أوال:

املنبع واملصب والنقل عرب  أنشطةكل من يوضح اجلدول املوايل االستثمارات السنوية احملققة من طرف سوانطراك يف     
 .2017-2010خالل الفرتة املمتدة من  األانبيب

حل أساسي  والذي يعد مبثابة "SMART OIL DATA"مشروع 2018لإلشارة فقد أطلقت سوانطراك خالل سنة     
شروع امليغطي نطاق ، لتقدمي تقارير أفضل ودعم القرار لنظام معلومات الشركة الذي يهدف إىل خلفية خرائطية مشرتكة

النقل  أبنشطة مثال اخلاصة ،العديد من األنشطة واألعمال املختلفة مبا يف ذلك جتميع البياانت املكانية األولية والصفات
استخراج البياانت البرتوكيماوية واملكانية املوجودة يف قواعد البياانت املختلفة و  نها وإثباهتاوالتحقق معرب شبكة األانبيب 

 .(2)غرافيةاجلبياانت المن صحة قاعدة و ألنشطة االستكشاف واإلنتاج والتحقق منها 

                                                           
(1)- www.sonatrach.com/ar/nos-operations-international.html, consulté le : 10/06/2018 

(2)-Sonatrach News, N°09, Novembre 2018, p :4. 

http://www.sonatrach.com/ar/nos-operations-international.html
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     .2017-2010الفرتة  خاللأنشطة املصب واملنبع والنقل عرب االانبيب سوانطراك يف لاالستثمارات السنوية : (3-2)اجلدول رقم 
 الوحدة: مليار دوالر                                                                                                                

 النشاط                
 النقل عرب األانبيب املنبع املصب السنوات

2010 3.3 10 1 

2011 2.5 9.1 0.5 

2012 2.1 7.5 0.7 

2013 2 6.3 0.9 

2014 2.5 6.8 1 

2015 3.2 9 0.6 

2016 1.7 7.6 0.4 

2017 2.7 7.1 0.2 

                 Source : Rapports Annuel de Sonatrach 2010-2018 

 يةلتوسعا خلططهمجالية احملققة جملمع سوانطراك جتسيدا يالحظ من خالل اجلدول السابق النمو املستمر لالستثمارات اإل    
األنشطة األخرى، وسوانطراك ماضية يف جتسيد خيارها السيما يف أنشطة املنبع اليت يعتربها اجملمع احملرك الرئيسي لكل 

تسعى و  .(1)2014منذ سنة  برتولوايت ابلرغم من االخنفاض الكبري يف أسعار السرتاتيجي املعتمد على خمتلف املستاإل
 .سوانطراك للمسامهة يف العديد من املشاريع املستقبلية كاالستكشاف واستغالل احلقول والتمييع

 سوانطراكدارة املخاطر االستثمارية يف إل التنويع سرتاتيجيةإ اثنيا: 
للشركة ابلتكيف مع السياقات التشريعية واالقتصادية  2030-2020فرتة لل (SH 2030) اجلديدةسرتاتيجية اإلستسمح    

هذا و  ،برتولية األوىل يف العاملالشركات  اخلمس ضمنن تكون أب أيضا سرتاتيجيةهذه اإلهلا ستسمح  كما  ،واالجتماعية
اجملمع حبيث يتعلق اهلدف االول بنشاط االستكشاف واالنتاج  نشاطات بكلهداف املتعلقة الطموح مدعم مبجموعة من األ

 االستكشافيف وضع  آابر 4وآابر/سنواي يف إطار التطوير  6احلجم السنوي لالكتشاف هبدف بلوغ  مضاعفة علىويعتمد 

فضال عن خططها لرفع اإلنتاج وخفض التكاليف تعتزم سوانطراك مواصلة استثماراهتا يف جمال االستكشاف قصد  .(2)
 .وحتويل احملروقات والبرتوكيمياءإجياد حقول جديدة وكذا استثماراهتا يف أنشطة املصب كالتكرير 

يف  برتولية أقل كلفة من استرياد املادة من اخلارج،للحصول على مواد  إبيطاليامصفاة  قامت شركة سوانطراك بشراء -1   
الطاقة  تقدرحيث ، دسواء فيما يتعلق إبقامة مصنعني للتكرير يف تيارت وحاسي مسعو  انتظار استكمال املشاريع املعتمدة

حقق االكتفاء سيتم اجنازها ستوجتدر اإلشارة إىل أن مجيع وحدات التكرير اليت ، طن سنواي يونمل 5اإلنتاجية لكل مصفاة 
عادة أتهيل وعصرنة مصانع التكرير العاملة منها إاالنتهاء من عمليات  ومن خالل 2021 من سنة الذايت من الوقود ابتداءً 

 .(3) مصفاة سيدي رزين ابلعاصمة

                                                           
(1)-Rapports Annuels de Sonatrach 2015, p : 12. 

(2)-www.sonatrach.com/libérons-notre-potentiel, consulté le 10/09/2018. 

(3)-Communiqué de Presse, Clôture de La Transaction Entre Sonatrach et Esso Italiana Portantsur La Raffinerie 

d’Augusta Sonatrach, Direction Communication,1/12/2018, p : 1. 
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الديناميكية اخلاصة احلفاظ على الوطنية و  وليةاملشروع ابقتصاد مبالغ مالية معتربة يف إطار تكرير املواد البرت يسمح س  
ىل تطوير وتثمني إالرامية من قبل اجملمع و  كما تندرج العملية يف إطار االسرتاتيجية اجلديدة املنتهجة،  ابالستثمار يف اخلارج

 ؛الغاز بدل بيعه يف حالته اخلامىل حتويل البرتول و إاملوارد واللجوء 
سوانطراك برانجما اعتمدت  حيث ،دعم االستثمارات املقبلة للشركةبكفيل   يف الفرتة احلالية برتولأسعار الاستقرار  -2

دوالرا  55 و 50مليار دوالر، ابالستناد إىل متوسط سعر نفط يرتاوح ما بني  50استثماراي للسنوات اخلمس املقبلة بقيمة 
استثمارات يف النيجر ومايل وتونس وبريو ىل اطالق إحيث تسعى  ،ابخلارج هاوسيع نطاق نشاطىل تإ ابإلضافة للربميل،

 ؛العراق موازاة مع مفاوضات جترى مع مصر لتزويدها بغاز البرتول املميعو 
إبنشاء شركة خمتلطة  عقدا يقضي 2017يف نوفمرب وقع جممع سوانطراك وشركة "بيكر هيوز جنرال الكرتيك" األمريكية"  -3

 .اخلدمات املرتبطة هباوالغاز و  برتولعة الطاع صنااملوجهة لقة يف اإلنتاج احمللي للتجهيزات متخصص
مليون دوالر يف املرحلة األوىل  45حنو  2019تقدر قيمة االستثمار يف هذا املشروع الذي سيصبح عمليا بداية من     

 شركة اسمحتمل  اليتمال هذه الشركة املشرتكة و  أما ابلنسبة لرأس، مليون دوالر على املدى الطويل 200لرتتفع إىل 
من قبل  %51 بنسبةمليار دينار جزائري مملوكة  4فقد قدر بـ  "جنرال الكرتيك للمعدات البرتولية -"سوانطراك 

 .(1) األمريكيةمن قبل شركة "بيكر هيوز جنرال الكرتيك"  %49 و راكــسوانط
 نشطة املنبعأب املتعلقةخاطر املتفادي  :ينالفرع الثا 

 165.7نتاج سوانطراك حوايل إوقد بلغ  منذ عدة سنواتتويل سوانطراك أمهية كبرية هلذه األنشطة، حيث توسعت فيها     
للبرتول من احملروقات التقليدية  معادلمليون طن  225وتسعى إىل بلوغ هدف إنتاج  ،2017للبرتول سنة  معادلمليون طن 

وبلوغ  2022مليار مرت مكعب سنواي من الغاز غري التقليدي )الصخري( يف آفاق سنة  20وانتاج  ،2019سنة  خالل
 .2027-2025مليار مرت مكعب سنواي يف حدود آفاق  30إنتاج 

، حيث خصصت سوانطراك احلصة األكرب %88من احملروقات مبا يفوق  احتياطاهتاتطوير سوانطراك لتستمر جهود      
الغاز الطبيعي مليار منها يف حقول  28مليار دوالر، تستثمر  48من املوارد املستثمرة لتنمية احلقول بغالف مايل يقدر بـ 

 كلم  10000ولتحقيق هدف التنقيب ابملسح الزلزايل ثنائي األبعاد ملساحة تفوق  %40لرفع إنتاجها بنسبة 

سنواي وابملسح  2
 .(2)بئرا سنواي 125رب اسنواي، وحتقيق معدل حفر يق 2كلم  26000الزلزايل ثالثي األبعاد ملا يفوق 

 :(3) التاليةيشمل برانمج التنقيب وفقا هلذا املخطط، احملاور    
بركني وحميط حاسي مسعود وحاسي الرمل، والتنقيب يف مناطق  كأحواض  االستمرار يف تطوير األحواض الناضجة: -1

 األحواض غري الناضجة كبشار وتندوف؛
 مجايل استثمارات املنبع؛إمن  %6امكانيات مشال البالد واملناطق البحرية ابستثمار يقدر بـ التعرف على  -2

                                                           
(1)-Bilan des réalisations du secteur de l’énergie et des mines, Ministère de l’énergie et des mines, BOASEM, 2014, pp : 34-35 

(2)-Saïd Sahnoun, allocution de président directeur général de SONATRACH, le sommet nord-africain du pétrole et du 

gaz, 07/12/2017, p : 3. 

(3)- Bilan des réalisations du secteur de l’énergie et des mines, Ministère de l’énergie et des mines, BOASEM, 2017, p : 40. 

http://ar.aps.dz/economie/49421-2017-11-06-12-44-42
http://ar.aps.dz/economie/49421-2017-11-06-12-44-42


 شركة الوطنية للمحروقات سوناطراكال: ...بناء نموذج لنظام إدارة املخاطر التشغيلية في الفصل الثالث

 

 
174 

 70استكشاف وتقييم موارد البالد من الغاز الطبيعي غري التقليدي )الغاز الصخري( حبجم استثماري يقدر بـ  -3
تريليون قدم  4900مليار دوالر خالل العشرين سنة القادمة، حيث تقدر سوانطراك االحتياطي اجلزائري منه مبا يفوق 

بئرا للغاز  11أضعاف احتياطي حقل حاسي الرمل. وقد أعلن اجملمع عن برانمج أويل بـ  7 مكعب كتقدير أويل أي
ذه العمليات يف مخسة أحواض يف اجلنوب اجلزائري وهي الصخري لتقييم االحتياطيات وتكوين اطاراته، وستكون ه

 بركني ومويدير وأهنات وبشار ورقان.
مليار دوالر ملشاريع استكشاف واستخراج  9ما يعادل  2021-2015سوانطراك سنواي يف الفرتة  تخصص   

 250مجايل استثمارات اجملمع، ومسح جزء من هذه االستثمارات ابستالم أكثر من إمن  %65احملروقات وهو ما ميثل 
 .(1)2017بئر يف سنة  290و 2016للمحروقات يف  ابئر 

 أنشطة النقل عرب األانبيب خماطرتفادي  :ثالثالفرع ال
وبينها وبني عمالء اجملمع من  ،تعترب هذه األنشطة الشراين الرئيسي بني أنشطة املنبع وأنشطة املصب من جهة    

من تسويق  %50هتدف االسرتاتيجية اجلديدة إىل إعادة توجيه أبنشطة املنبع، جهة اثنية مما جعلها ترتبط ارتباطا وثيقا 
وحتقق ذلك من خالل االستثمار  ،1820 خالل كلم  20927يب النقل بلغ طول شبكة أانب .أسواق جديدة الغاز إىل

 :(2) أمههايف مشاريع ضخمة 
ط غاز يربط حاسي الرمل ابلقالة يف اجلزائر مبدينة ساردين االيطالية بطول يقدر بـ خوهو  :(GALSI) مشروع -1

 سنواي؛ 3مليار م 8كلم بقدرة نقل   1470
 ابإلقليم 2310كلم منها   4188: خط غاز يربط نيجرياي عرب النيجر ابجلزائر مث أورواب بطول (TSGP)مشروع  -2

 سنواي؛ 3مليار م 30-20اجلزائري وبقدرة نقل ما بني 
 8وبقدرة نقل كلم   210ول ــــــــــــة االسبانية بطـــــــــــ: خط غاز يربط بني بين صاف ابألمريي(MEDGAZ)مشروع  -3

 ؛2011سنواي والذي بدأ استغالله سنة  3مليار م
 النص وحاسي الرمل؛ والرابط بني رورد (GR4) مشروع خط نقل الغاز -4
 (STC GR 1/2/4/6)و  (Gazoduc 12)ومن بينها  خالل السنوات القادمة ع اطالقهاقــــــــــــمشاريع من املتو  -5

 ؛العريشة/بين صاف (Gazoduc) GPDFومشروع توسيع 
مليون برميل سنواي وطاقة تصديرية  2يف سبيل حتقيق أهداف جممع سوانطراك برفع الطاقة االنتاجية البرتولية إىل  -6

من  % 50أتمني أسطول انقالت حبرية للمحروقات بوسائلها الذاتية لنقل مت سنواي  3مليار م 85للغاز تصل إىل 
 .2015صادراهتا بدًء من سنة 

 
 

                                                           
 .9، ص:2017ديسمرب  26، معرض الصحافة، (FCEمنتدى رؤساء املؤسسات ) -(1)

(2)- Le Code Réseau de Transport Par Canalisation Sonatrach-SPA, Juin 2018, p : 10. 
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 أنشطة املصبخماطر تفادي : رابعالفرع ال
الضخمة اليت مت  خالل املشاريعوهو ما يالحظ من  هلذا النوع من األنشطةاعتمد اجملمع سياسة النمو والتوسع      

االنتاجية  االستثمارات املخصصة من قبل سوانطراك هلذه األنشطة من أجل رفع قدراهتا أدانهاجلدول يوضح ، جتسيدها
 إبطالق مشاريع كربى للتمييع والفصل والتصفية والبرتوكيمياوايت.

ذلك نشاط تكرير البرتول كو سوانطراك إىل تطوير فروع إنتاجية يف جمال الصناعة البرتوكيماوية مبختلف أشكاهلا تسعى    
كما ستقوم   ،%05رفع صادراهتا من الغاز بنسبة  من أجلالغاز الصخري  استغاللومتييع الغاز وهتدف أيضا شركة إىل 

 .(1) للمحروقاتمن أجل رفع اإلنتاج الوطين  (offshore) شركة ابلتنقيب عن الغاز والبرتول يف املنطقة البحرية احلدوديةال
 :ويف طور االجناز من قبل سوانطراك خالل السنوات األخرية بعض مشاريع املصب احملققةواجلدول املوايل يوضح   

 من قبل سوانطراك خالل السنوات األخرية ويف طور االجناز مشاريع املصب احملققة (:3-3رقم )اجلدول 

 قدرة االنتاج املشروع
 بدء التشغيل مليون طن سنواي

 1.5األمونياك:  األمونياكمركب 
 2011 1.14اليوراي: 

 2011 3 بطيوة-قطارات فصل غاز البرتول املميع 3

 1.45األمونياك:  2أرزيو -مركب األمونياك واليوراي
 2012 1.14اليوراي: 

 2012 4.5 سكيكدة-قطار لغاز البرتول املميع
 2012 1.5 حتديث مصفاة سككيدة

 2012 1.25 حتديث مصفاة أرزيو
 2012 سنواي 3مليون م 17 أرزيو 2وحدة اهلليوم 

 2013 4.7 قطار لغاز البرتول املميع أرزيو
 2018هناية  مليون طن سنواي 3.6إىل  2.7 إعادة أتهيل مصفاة اجلزائر العاصمة

 2022مارس  مليون طن/سنواي 5 مصفاة جديدة حاسي مسعود
 2020ماي  طن/يوميا 150 وحدة انتاج اآلزوت السائل أبرزيو

 2022جانفي  - GL1Zإقامة ثالثة حموالت أساسية 
 2021مارس  مليون طن سنواي RA1K 4وحدة تكسري الوقود سكيكدة 

 70000حتميل من  رصيف جديد للغاز الطبيعي املميع سكيكدة
 2023جانفي  3م 220000إىل 

 2024ديسمرب  مليون طن /سنواي 1 ميثانول ومشتقاته ارزيو
Source : Ministère de l’énergie et des mines : bilan des réalisations du secteur de l’Energie et des mines, 2014, pp :31-32. 

                 Ministère de l’énergie et des mines : bilan des réalisations du secteur de l’Energie et des mines, 2018, pp : 18-19.     

  الشكل املوايل:وميكن تلخيص أهم اإلجنازات التارخيية واالخفاقات لشركة سوانطراك يف 
 

                                                           
(1) La Lettre du Président Directeur Général de Sonatrach, Direction Générale, Lettre N°18 Janvier 2019, p: 2  
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 سوانطراكإجنازات وإخفاقات شركة  : يوضح(3-4)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب :املصدر

رغم اإلخفاقات ، 2030آلفاق  ةمن خالل ما مت التطرق إليه فإن الشركة تنظر إبجيابية كبرية السرتاتيجية التوسع املتبع    
اهلجمات و اخنفاض أسعار البرتول، رات لالنفجارات واحلرائق و عدة م خماطر كبرية على مدى نشاط الشركةاملسجلة وحتقق 

لكن دون نظام متكامل إلدارة فنسبة كبرية من املخاطر السابقة هي خماطر تشغيلية  .قضااي الفسادو اإلرهابية، 
الوقاية  يركزون أساسا على برانمجالذين موظفني حاليني وحىت متقاعدين  عمخالل املقابالت من املخاطر أو حىت برانمج، و 

حمل التشغيلية سيتم الرتكيز على املخاطر وعليه  .واألمن يف الشركة دون علم أو جتاهل للمخاطر األخرى اليت حتققت فعال
 . ة يف املبحث املوايلالدارس

2011 

2014 

1986 

 

1972-1982 
 

1197  

 تأسيسمرحلة اإلنشاء وال 1963

االكتشافات اجلديدة واالنتشار 
 العاملي

 تكملة مشاريع حتلية البحر

 بداايت نشاط االستكشاف واإلنتاج

 التأميم

اهليكل التنظيمي تنظيم إعادة  

 هيمنة الشركات األجنبية

 اخنفاض أسعار البرتول

 رهابيةاهلجمات اإل

2016 

 اخنفاض أسعار البرتول

 عداد ملديرية إدارة املخاطرإلا 2017

 قضااي الفساد

1971 

 التنمية واالندماج
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  دارة املخاطر بشركة سوانطراكإ إجراءات وتدابري :الثايناملطلب 
والبيئة بتنفيذ العديد من املشاريع يف جمال التحكم  واألمنسوانطراك ومن أجل حتقيق سياستها يف جمال الصحة تقوم       

ومعاجلة وتثمني املخلفات السائلة بفضل  ،الصحة يف العملو يف املخاطر الصناعية وإدارة الطوارئ واألزمات وإدارة البيئة 
يف جمال خفض التلوث  العديد من اإلجراءات والتدابري خاصةاختذت اهلياكل العاملة وإدارة النفاايت واملواقع امللوثة، حيث 

 وإدارة الطوارئ واألزمات.
 خفض التلوثالفرع األول: 

اسرتاتيجيتها البيئية جمموعة من املشاريع املخصصة خلفض التلوث، وبدأت بربانمج واسع  إطاراعتمدت سوانطراك يف      
جناز وحدات جديدة ملعاجلة الغازات املشتعلة واستعادهتا وإعادة ضخها، إلتجديد تركيبتها اخلاصة ابلغاز الطبيعي املميع و 

 .(3)((El gassi)ووحدة  (2)(CINA) ووحدة(1)(CIS)حمطات الستخالص الزيوت )وحدة  3حيث متتلك سوانطراك 
هذا الربانمج املتعلق و نتاج، عند اإل أيضا الزيوت تستعادنتاج و إجراء إاملياه املستعادة بعد املعاجلة يعاد ضخها عند     

فيفري، حيث يعاد  24نسبة للنفاايت السائلة فقد مت اجناز حمطة تصفية بقاعدة ابل خبفض التلوث مسح حبماية البيئة.
 .(4) ابلشركةاستعمال املياه املستعادة من أجل حاجيات السقي اخلاصة 

وحتويل  ،جلأت سوانطراك أيضا إىل استخدام برانمج أتسيس أو انشاء تركيبات وشبكة قنوات نقل احملروقات السائلة      
 قنوات نقل البرتول يف كل مرة من أجل احلد من أخطار التلوث للطبقات اجلوفية املائية.

 ،من والبيئةف هذه االلتزامات إىل مطابقة أنشطة سوانطراك مع املتطلبات القانونية والتنظيمية يف جمال الصحة واألهتد    
داري متكامل إومحاية البيئة وإقامة نظام  ،الصحة يف العملحداث و خماطر وقوع احلوادث واأل إلدارةوتطوير هنج وقائي 

 واألزماتفعال الوحدات يف حاالت الطوارئ أوحتسني قدرات ردود  "MS-HSE" والبيئة واألمنلتحسني أداء نشاط الصحة 
 .(5) اجملالوالبيئة وتنمية املعلومات واالتصاالت يف هذا  واألمنوتعزيز وتعميم التكوين والتوعية يف جمال الصحة 

مثلما  االجراءاتوسعيا منها لتحقيق سياستها يف جمال الصحة والسالمة والبيئة، تعمل سوانطراك بتنفيذ العديد من      
 : يوضحه الشكل املوايل

 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)- Centre Industriel Sud 

(2)-Centre Industriel Nailli Abdelhalim 

(3)-www.sarpi-dz.net/realisation-des-postes-blindes-cina-cis, consulté le : 20/4/2018. 

(4)- www.sonatrach.com/hse-developpement-durable.html, consulté le 3/3/2018. 

(5)- Sonatrach, Rapport Annuel 2012, Direction Général - Hydra, Algérie, Baosem 2013, p :38. 

http://www.sonatrach.com/hse-developpement-durable.html
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 والبيئة من: سياسة سوانطراك يف جمال الصحة واأل(3-5)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 من اعداد الطالب :املصدر
استعادة  إطارللقضاء على الغازات احملروقة مبجهودات واستثمارات هامة يف  ةسوانطراك يف جتسيد براجمها اهلادفتستمر      

 املنبع عند حقل انتاج أو مصانع التمييع واملصايف.يف الغازات احملروقة يف شىت مستوايت سلسلة االنتاج، 
 واألزماتدارة الطوارئ إالفرع الثاين: 

تعزيز آليات و ، الصناعية واألقطابزمات جملمع سوانطراك يف الوحدات دارة الطوارئ واألإتعميم نظام من خالل      
، ووسائل مكافحة احلريق، حيث اختذت العديد من العمليات داخل الوحدات التشغيلية لسوانطراك ضمن هذا السياق

 . SST((1•)(خاصة ما تعلق بربانمج الصحة واألمن للعمل 
 لمخاطر الكربىل (PAT4)برانمج العمل االقليمي الفرع الثالث: 

 ،دارتهإالتنمية املستدامة نظاما شامال تقوم الدولة بوضعه و  إطارالكوارث يف  تشكل الوقاية من املخاطر الكربى وتسيري    
اختصاص كل منها، وذلك ابلتشاور مع املتعاملني  إطارجنازه يف إوتتوىل املؤسسات العمومية واجلماعات االقليمية 

 ضمن الشروط احملددة يف القانون. املواطننيقتصاديني واالجتماعيني والعلميني وإبشراك الا
السكانية ومناطق اخلطر الزلزايل رهاان كبريا هلذا الربانمج، يشكل نقل املؤسسات الصناعية ذات املخاطر من التجمعات     

 .(2)مر ابحلد من اخلسائر املرتبطة يف ذات الوقت ابملخاطر الصناعية واخلطر الزلزايلويتعلق األ
عية تفعيل سياسة هتيئة اقليمية تسمح ابلوقاية من املخاطر الكربى واحلد من آاثرها، واستشراف املخاطر الكربى الطبي    

إىل دعم القرارات التقنية وتفعيل الوقاية من املخاطر ووضع سياسة للتكوين  ابإلضافةوالصناعية والوقاية منها، هذا 
 والتحسيس ابلوقاية وإبدارة املخاطر.

ضافة إىل وضع خمططات للوقاية من املخاطر الطبيعية إخمططات الوقاية من املخاطر واحلد من املخاطر املناخية،     
والصناعية مبواصفاهتا اخلاصة يف واثئق التوجيه والتخطيط والتعمري، حيث مت الشروع يف تطبيق القانون املتعلق ابلوقاية من 

املخططات العامة للوقاية كططات املتعلقة ابلوقاية واحلد من املخاطر الكربى  املخاطر وتسيري الكوارث، كما مت وضع املخ

                                                           
)•) -SST :  Santé et Sécurité de Travail  

(2)-Sonatrach, Rapport Annuel 2012, Op.cit, p :39. 

 سياسة سوانطراك 

 التحكم يف املخاطر الصناعية
 

 ادارة الطوارئ واالزمات
 

 ادارة البيئة
 

 الصحة يف العمل
 

 معاجلة وتثمني املخلفات السائلة 
 

 ادارة النفاايت واملواقع امللوثة
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ططات التعرض للمخاطر واملخططات اخلاصة ابلتدخل وخمططات التنظيم الداخلي للمؤسسة ومت ادماج تفاصيلها يف خمو 
 واثئق التعمري.
 التغطية التأمينية الفرع الرابع:

وهي تشمل املخاطر ، من املخاطر الناجتة عن أنشطتها فئتنييتكوانن من تأمينية التغطية لل نيجمانبر  لدى سوانطراك    
الصناعية  املخاطرمني أت واثئقجتديد  2017شهد عام حيث  .واملخاطر البسيطة ألشخاصالصناعية وكذلك احلماية ا

 :(1)للفرتات التاليةواألمراض املزمنة والعجز أتمني الوفاة و
 .2018 جوان 30إىل  2017 جويلية 1املخاطر الصناعية من  -    
 .2019ديسمرب  31وحىت  2017 جانفي 1من  زمنةاألمراض امل الوفاة والعجز وأتمني أتمني -    

 أوال: املخاطر الصناعية
 تنعكس التغطية التأمينية هلذا النوع من املخاطر يف عقود التأمني التالية:     

 للفرتة التأمني قسط وبلغ الصناعية، واجملمعات املنشآت املتعلق :(*2)(TRS)"ابستثناء املخاطر أتمني "مجيع -1
 ؛2017-2016 الفرتة عن %9 قدره ابخنفاض دوالر مليون 25.04 مقداره ما 2017-2018

 مليون 1.07 مقداره ما 2018-2017 للفرتة التأمني قسط قيمة بلغت :COC((*3*)( "مالتحك أتمني "تكلفة -2
 ؛2017-2016 الفرتة عن %7 قدره ابخنفاض دوالر،

 1.4 مقداره ما 2018-2017 من للفرتة التأمني قسط قيمة بلغت :(**4*)(APF)احلفر معدات على التأمني -3
 ؛2017-2016 الفرتة خالل %12.5 قدره ابخنفاض أي دوالر، مليون

 الدولية السوق إىل احملول التأمني قسط جزء قيمة بلغت :(***5*)(RCG) املسؤولية املدنية العامة على التأمني -4
 ابلنسبة أما. 2017-2016 ابلفرتة مقارنة %8 بنسبة أي اخنفاض ،2018-2017 للفرتة دوالر مليون 0.527

 مليون دينار جزائري؛ 25 اثبًتا بـ يبقى احمللي، للسوق املخصصالقسط  من جلزء
 قيمته ما 2018-2017 للفرتة التأمني قسط قيمة بلغت :(****6*)(RCA) املدنية للتموين املسؤولية التأمني -5

 .2017-2016 الفرتة عن %10 قدرها بزايدة دوالر، مليون 0.129
 81 021 إىل 2017-2016 للفرتةدينار  مليون 78 748 من عليها املؤمن القيم زادت ت،غطياالت هذه جلميع ابلنسبة  

 .تقريًبا %3 بنسبة تطور وهو 2018-2017 لفرتةدينار  مليون
 على مكافأة تطبيق بعد األقساط يف اخنفاض هناك عليها، املؤمن القيم يف الزايدة من الرغم على أنه إىل اإلشارة وجتدر    

 اعتماد بسبب األخرى تغطياللت األقساط معدالت نفس على واحلفاظ ،"(((TRSء املخاطر ابستثناأتمني "مجيع )

                                                           
(1)-Rapport Financier 2017 : L’énergie du Changement, Sonatrach, Alger, pp :20-21. 
(*) -TRS : Tous Risques Sauf 
(**) -COC : Cost of Control 
(***) -APF : Appareils de Forage 
(****) -RCG : Responsabilité Civile Générale 
(*****) -RCA : Responsabilité Civile Avitaillement 
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 التخفيضات، هذه يف الرئيسية العوامل بعض سامهتو  .وسطاءال مع سنوات ثالث مدى على اجلديدة التوظيف اسرتاتيجية
 :ذلك يف مبا

خاصة م عا بشكل األقساطفي منخفض  الجتاه" واليت أدت SOFT"بـ  ية املؤهلةلدولا التأمني دةعاإ وقس وضعية -أ
 اخلاصة؛ رألخطاذات ا ابلنسبة للشركات

 الوقاية واألمن سياسات بفضل األخرية املالية السنوات هذه لشركة سوانطراك املسجلة خالل الكارثية املنخفضة -ب
 .الشركة نفذهتا اليت والصيانة

 ألنشطة الصناعية ركباتاملخمتلف  يف التأمني إعادة خرباء ينظمها اليت طرللمخا املنتظمة الزايرات برانمج استمرارية -ج
 .ات التأمينيةللتغطي جتديد كل  قبل سوانطراك،

 إلعادة املركزية الشركةو  احمللية التأمني شركات) احمللية السوق على وتوزيعها املخاطر خمتلف وضع أن الحظومن امل      
 .الدويل التأمني إعادة وسوق لوكسمبورغ يف ومقرها (SONATRACH Ré) الذايت التأمني إعادة وشركة ،(-CCR- التأمني

 وفق ما يوضح الشكل املوايل:

Source : Rapport Financier 2017 : L’énergie du Changement, Sonatrach, Alger, pp :20-21  
 املزمنة واألمراض والعجز اثنيا: أتمني الوفاة

 :تعاقدامل خالل من له للمؤمن املؤمن قبل من السداد ضمان هو التأميين الغطاء هذا من الغرض    
 شركة قبل من دينار ماليني ستة قدره مال يدفع رأس السبب، كان  ومهما الكلي الدائم والعجز الوفاة حالة يف -1

 ؛املؤمن له إىل التأمني

 (: تطور أقساط التأمني لألخطار الصناعية3-6) رقمالشكل 

كي
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 املال رأس من خمصوما مقدما امدفوع دج1.200.000 قدره جزايف له مبلغ للمؤمن يدفع مزمنة، أمراض حالة يف -2
السرطان، حادث : التالية أمراض ستة من ألحد له متعاقدا خالل فرتة التغطية، املؤمن كان  إذا ٪20 بقيمة األساسي

 .الكلوي القصور األعضاء، زرع التاجي، القلب، جمازة الشراين عضلة وعائية، احتشاء دماغية سكتة
 498,78قدرت بـ  2017لعام  سنوي بقيمة قسط جديد شريك مع سنوات ثالث ملدة عقدا إنشاء التغطية هذه شهدت وقد    

 .موظف دائم 48371لـ  الشركة، قبل من %60و االجتماعية اخلدمات صندوق من مسامهةمنها  %40 مليون دينار،
 للموارد البشرية: سياسة سوانطراك املطلب الثالث 
بدخول سوانطراك مسار التحوالت استوجب التكيف مع متطلبات املنافسة، فالرهان األساسي هلذه التحوالت يرتكز     

   حيث مجيع املستوايت ولعل من أمهها إدارة املخاطر، وخاصة ما تعلق مبخاطر املورد البشري.دارة يف على تطوير أساليب اإل
ترتكز حول تنفيذ األهداف ومؤشرات األداء املكيفة والعمل على تشغيل  أجرت الشركة حتديثا لسياستها للموارد البشرية

 لألجور.فئ من خالل نظامها اجلديد مشاريع التنمية وذلك لضمان توزيع أمثل للمهارات، هذه السياسة تكا
 سياسة املوارد البشرية ابلشركةاألساسية لاور احملالفرع األول:  

 تضع سوانطراك املورد البشري يف قلب اسرتاتيجيتها وتشجيع سياسة موارد بشرية قائمة على تطوير رأس املال البشري    
، خاصة عن طريق دمج أفضل دارة املوارد البشرية طبقا لسياستها وأهداف األداءإمن أجل عصرنة أنظمة وعمليات 

 حتقيق أهداف تطوير أنشطتها.الكفاءات املطلوبة من أجل 
جاذبية وتنفيذ مجلة مسار املوارد البشرية جلعل املسارات املهنية أكثر  صالحا عميقا يتعلق مبراجعةإتشهد سوانطراك    
حلقة توجيهية لألداء وتطبيق ست  عداد ووضعوحتديد الطموح يف اإل ،األدوات الرقمية للحصول على أرابح عملياتية من

 .والتواصل والتعاون التفويض واملبادرةو قيم قوية للتحويل وهي البساطة والعمل 
املهنية، حيث تربط بني نظام إدارة األعمال بنظام األجور، هذه السياسة حول تشجيع املبادرة وتنشيط املمارسة تتمحور    

كما حترص على ضمان سالمة منشآهتا وتسعى للحفاظ على البيئة ومحاية الرتاث الطبيعي والثقايف، حيث تلتزم سوانطراك 
 ابحملافظة على صحة موظفيها وتضمن سالمتهم.

 أوال: تطور عدد املوظفني
 خالل اجلدول املوايل:ميكن استعراض ذلك من    
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 2017-2001: تطور عدد املوظفني بشركة سوانطراك خالل الفرتة (3-4)اجلدول رقم 
 اجملموع املؤقتون الدائمون السنوات
2001 36395 13063 49458 

2002 36558 12957 49515 

2003 36053 12871 48924 

2004 36626 12973 49599 

2005 37205 12663 49868 

2006 38012 12331 50343 

2007 39733 12573 52306 

2008 41204 12327 53531 

2009 47566 12412 59978 

2010 47963 11804 59767 

2011 51521 15017 66538 

2012 50608 12164 62772 

2013 48798 12045 60843 

2014 47172 12132 59304 

2015 125724 13520 139244 

2016 105000 17767 122767 

2017 112351 17680 130031 

Source : Rapport Annuel de Sonatrach 2001-2018 

 اخنفض عدد لكن، مقارنة ابملوظفني املؤقتني من خالل معطيات اجلدول السابق، يتضح تزايد عدد املوظفني الدائمني      
 2014و 2013و 2012موظف خالل سنة  47172و 48798و 50608إىل  2011موظف يف  51521من  الدائمني

 إطارألف عامل غادر الشركة يف  23 ، حنو2008 منذ بدأعدد كبري من املوظفني للتقاعد والذي  توجهعلى التوايل بسبب 
لكن عاد العدد لالرتفاع من  .ألف خالل السنوات اخلمسة األخرية 15 منهمالشركة،  موظفي نصفالتقاعد أي ما يعادل 

 .(1)من قبل الشركة نتيجة لسياسة التوظيف اجلديدة املنتهجة 2015من  جديد بدءً 
هتدف ، حيث التخصصات خالل السنوات اخلمس املقبلة خمتلف يفألف عامل  12يعتزم جممع سوانطراك توظيف      

 .التكوين عملياتكل األمهية لتطوير وتنمية املوارد البشرية خاصة عرب   عطاءإ 2030- 2020سرتاتيجية الشركة خالل الفرتة ا
تسعى سوانطراك وبشكل كبري إىل االعتماد على الكفاءات الوطنية والعمل على استقرار املوظفني عن طريق التثبيت    

حيث تتيح ملوظفيها فرص العمل والتطور يف خمتلف الوظائف يف جمال احملروقات، كما تويل أمهية كبرية للصحة، فهي متتلك 
من ضمن أولوايت اجملمع و  .(2)خدمات صحية ملوظفيها حىت بعد التقاعدالتجهيزات والوسائل املادية والبشرية وتضمن 

 .(3)ىل رفع أجور موظفي اجملمعإمراجعة كافة تنظيم املوارد البشرية واليت من املمكن أن تفضي  2019لسنة 
                                                           
(1)-Sonatrach la Revue N0 65, Juin 2016, p :24. 

(2)- Sonatrach la Revue N0 63, Juin 2014, la Ressource Humaine au cœur de l’Entreprise, p : 18.  

 4347ألف دينار ) 500دوالرا( شهراي لعاملي املاكينات وسائقي الشاحنات والسيارات، وتصل إىل  782ألف دينار ) 90من برتول والغاز تبدأ رواتب عمال سوانطراك يف حقول ال -(3)
ألف دينار  700ىل دوالر( لعامل املاكينات والسائقني، وتصل إ 1304ألف دينار ) 150دوالرا( ملسري حقل أو مدير فرعي، يف حني أن شركات مثل "تواتل" الفرنسية تقدم راتبا يقدر بـ 

اخل املؤسسة، ابإلضافة إىل إعالن الشركة يف كل مرة عن د فضائح الفساد اجلزائرية منها تفشي البرتوليةعدة عوامل وراء نزيف اإلطارات الذي تعاين منه الشركة برتول، وتقف أو ورشة الستخراج الدوالر( ملسري حقل  6000)
 .مليار دوالر، يف السنوات اخلمس القادمة 70ليارات دوالر، بل تعدى ذلك بكثري حيث وضعت سوانطراك خطة لتوسيع نشاطها بفاتورة تفوق م 10استثمارات جديدة بقيمة تفوق أحياان 
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 اثنيا: تطور تكاليف املوظفني
فاألجور وملحقاهتا تكاد متثل أكرب عناصر معدالت األجور من أصعب املهام يف إدارة املوارد البشرية،  حتديد يعترب    

املمتدة  التكلفة الكلية يف كثري من املؤسسات، يوضح اجلدول املوايل تطور تكاليف املوظفني لشركة سوانطراك خالل الفرتة
 :2017-2001من 

 2017-2001: تطور تكاليف املوظفني بشركة سوانطراك خالل الفرتة (3-5)اجلدول رقم 
 العدد االمجايل للموظفني تكاليف املوظفني مليون دينار السنوات
2001 39651 49458 

2002 44542 49515 

2003 46902 48924 

2004 50214 49599 

2005 54468 49868 

2006 60951 50343 

2007 65088 52306 

2008 74442 53531 

2009 81476 59978 

2010 91635 59767 

2011 120393 66538 

2012 157000 62772 

2013 157500 60843 

2014 145000 59304 

2015 140000 139244 

2016 150000 122767 
2017 145000 130031 

 

Source : Rapport-Annuel De Sonatrach 2013-2014-2016-2017. 

يالحظ من خالل اجلدول السابق، التزايد املستمر لتكاليف موظفي شركة سوانطراك من سنة ألخرى، وهذا راجع     
القاعدي والرتقيات والرتبة والعالقات والتعويضات املختلفة ومكافأة األجر أساسا إىل زايدة عدد العمال وارتفاع األجر 

 .(1) اخلدمةوالنقل وعالوة هناية  طعامالوحيد، هذا ابإلضافة إىل عالوة املردودية اجلماعية وتعويض اخلربة وتعويض ال
دارة املوارد البشرية خاصة يف ظل إتعترب احملافظة على املوارد البشرية ابلشركة وخاصة الكفؤة منها أهم حتدي تواجهه     

 ظروف املنافسة، ولعل من أهم العوامل اليت تساهم يف ذلك هو التكفل ابجلانب التحفيزي.
 
 

                                                           
اعية والثقافية للموظفني وعائالهتم، ابإلضافة إىل من بني االمتيازات اليت تدمج يف األجر االمجايل للموظفني، تتكفل الشركة مبعظم التكاليف اخلاصة ابلعطل والنشاطات الرتفيهية واالجتم - (1) 

  NAFTECبدمج ثالثة فروع وهي  2009ية أجور جديدة، ابإلضافة إىل قيام سوانطراك خالل سنة تطبيق اتفاق 2006حصة كبرية من أعباء التأمني ملركبات املوظفني اخلاصة، مت يف أكتوبر 
 EGZIAو EGZIK. 

 ENIPإعادة تقييم نظام التعويضات وحتيني أجور موظفي الفروع الثالثة السابقة، كما مت خالل نفس السنة دمج فرع  2011، شهدت سنة %15مت رفع األجور مبعدل  2010يف سنة    
 إضافة إىل الرتقيات. %25بسبب ارتفاع األجور بنسبة  2012لشركة سوانطراك، كما ارتفعت التكاليف خالل سنة 

http://www.sonatrach.com/rapport-annuel
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 سياسة التعويضات واألجور يف شركة سوانطراك اثلثا:
حتدي ضمان أطول مدة الستغالل و يف ظل عدم استقرار األسعار يف السوق العاملية تواجه حتدي ختفيض التكاليف،     

واحملافظة على البيئة عن طريق زايدة جودة املنتج وحتسني ظروف وشروط االستكشاف  -املخزون من الغاز والبرتول-الثروة
ت الراغبة يف مت فتح اجملال للشركا 06-10املعدل واملتمم ابألمر  25-07ع صدور قانون احملروقات رقم م، و واالستخراج

وارد البشرية يف جمال البحث واالستكشاف واالستغالل ونقل وتوزيع احملروقات، ومنه زاد الطلب على امل االستثمار ابجلزائر
لتوظيف والتدريب وتسيري املتخصصة يف القطاع، وأصبحت بذلك مديرية املوارد البشرية مطالبة بتحيني سياستها يف ا

 .(1)املسارات املهنية واألجور ملواجهة التسرب الوظيفي املتزايد للكفاءات
هتدف إىل تدارك  2008ملواكبة هذه املستجدات تبنت إدارة املوارد البشرية لسوانطراك اسرتاتيجية جديدة يف مطلع سنة     

عادة النظر يف سياسة األجور لكبح هذا التسرب إلتجديد خمزوهنا من املوارد البشرية و  (2)التوظيف اسةالعجز من خالل سي
رادة الشركة جتاه تعويض ومكافأة إ، كما يعرب نظام األجور اجلديد عن "ماعيةتعويض املسامهات الفردية واجل"وفق مبدأ 

اجملهودات املبذولة من قبل األفراد لتحقيق العدالة التنظيمية بني خمتلف املستوايت التنظيمية ويبني دور الوظائف ومسامهتها 
اجية املوارد البشرية، كما يعد تسيري األجور نظاما نتإيف خلق القيمة املضافة، كما أن لسياسة األجور أثر مباشر على حتفيز و 

للقيادة مبتغريات متداخلة ومعقدة أتخذ بعني االعتبار مستوى األفراد وأدائهم وقيمتهم السوقية مقارنة ابملنافسني، ويف 
التنافسية يف سوق تصميمها لنظام األجور تقوم املنظمات بتحقيق التوازن بني ثالثة معايري وهي التوازن املايل للمنظمة و 

 العمل والعدالة التنظيمية الداخلية.
بسوانطراك: يهدف إىل تطوير وحتسني النتائج احملققة يف (*3)(NSRأهداف النظام اجلديد لألجور أو للمكافآت ) -1

الشفافية وتطوير املسارات املهنية لألفراد و كافة املستوايت واجملاالت واالجتاه حنو زايدة احلرفية يف عمل املؤسسة واألفراد، 
جاعة من خالل التغيري املستمر والن ،والتطور داخل الوظيفة من خالل العدالة واالعرتاف ابجملهودات الفردية واألداء اجليد

 .(4)لعصرنة أنظمة التشغيل لزايدة امليزة التنافسية واندماج واخنراط مجيع األفراد يف توجهات الشركة
جراءات للوصول إىل تطبيق هذا النظام، من خالل إجراءات تصنيف ولتحقيق ذلك تتبع شركة سوانطراك مجلة من اإل     

عملية تصنيف  األجور وتتمالوظائف والعمال وحتديد هيكل األجور وتصميم وتنفيذ نظام تسيري النجاعة ووضع حدود 
 أدوار وهي موضحة يف الشكل املوايل: 10، يصنف نظام األجور العمال إىل () فيهاالعمال حسب األدوار ودرجة املسامهة 

 
 
 

                                                           
 .11، ص:5/2015نشاط املنبع، جملة املؤسسة، العدد -، حالة نظام االجور لشركة سوانطراكسياسة األجور ودورها يف احملافظة على املوارد البشريةرايض عبد القادر،  -(1) 
 وهي جمموعة تتكون أساًسا من األكادمييني واملهندسني واملديرين وكبار الفنيني األساسية،من وظائف األعمال  %80نسبة  2020راك حبلول عام طسيشمل توظيف سوان - (2) 

(*) - Nouveau Système de Rémunération.  

  (4) - املرجع السابق، ص:13.
 ()- دور مستقل عن مستوى املعرفة العلمية والتقنية يعرب الدور عن جتميع للوظائف املتشاهبة من حيث املسؤولية واليت هلا نفس املسامهة، وقد شكلت من الوظائف والفروع املهنية، كما أن ال

 اخلاصة بكل مهنة، أي ال يعكس ابلضرورة مستوى الشهادة اليت حيملها العامل.
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 طراكر حسب النظام اجلديد لألجور بسوان: توزيع األدوا(3-7)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

، 5/2015، جملة املؤسسة، العدد نشاط املنبع-سياسة األجور ودورها يف احملافظة على املوارد البشرية، حالة نظام االجور لشركة سوانطراكرايض عبد القادر،  :املصدر
 .10ص:

 :يوضح الشكل املوايل تدرج الفرد يف األدوار يف شركة سوانطراك  
 : تدرج الفرد يف األدوار(3-8)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .11، ص:5/2015، جملة املؤسسة، العدد نشاط املنبع-لشركة سوانطراكسياسة األجور ودورها يف احملافظة على املوارد البشرية، حالة نظام االجور رايض عبد القادر،  :املصدر
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 (RESHUM) برانمج :رابعا 

هو عبارة عن برانمج مدمج متكامل حيتوي على كل املعطيات املطلوبة حول أي عامل من عمال شركة سوانطراك منذ     
 .املقدمة له واإلجازاتأن مت توظيفه حىت يوم تقاعده، مبا يف ذلك من احلوافز والرتقيات 

ختبارات التوظيف، تقوم مصلحة التوظيف ابستقبال امللف ال بتجاوزهبعد قبول العنصر البشري يف شركة سوانطراك ف    
املتعلق ابلعامل والذي حيتوي على كل الواثئق املطلوبة واليت من خالهلا يتم حترير بطاقة معلومات خاصة ابلعامل اجلديد، 

رسال كل نسخة منه إىل كل من مصلحة األجور والرواتب إابلعامل ويتم  تقوم املصلحة بنسخ عدة نسخ من امللف املتعلق
وبعد أن تستلم مصلحة األجور والرواتب امللف  ومصلحة تسيري املسار املهين ومصلحة اخلدمات االجتماعية للعمال.

 .() الفرديةدارة املتعلق ابلعامل اجلديد تقوم إبدراج هذه املعلومات يف بطاقة خاصة تسمى بطاقة اإل
تقوم مصلحة األجور والرواتب إبرسال هذه البطاقة إىل املديرية العامة ملؤسسة سوانطراك ابجلزائر العاصمة أين تتم عملية    

إدخال هذه املعلومات يف النظام اخلاص ابألجور للمؤسسة، حيث يصبح لكل موظف رقم يرمز إليه والذي من خالله يتم 
 املعطيات اخلاصة بكل عامل ويسمى نظام تسيري ريتغي وأ أجل تدوين البياانتالدخول حلسابه اخلاص يف النظام وذلك من 

(1)(RESHUM)املوارد البشرية 
. 

أنه حيتوي على قياسات خمتلفة، فإذا كنت تعمل يف مصلحة األجور خيول لك االطالع  على هذا النظام ما يالحظ    
تغيريات عليها وحتديثها أي إدخال معلومات متعلقة أبجرة  إبجراءوميكنك  ،على النوافذ اليت ختص أجور العمال فقط

 ى املؤسسة.العامل بينما ال ميكنك االطالع على خمطط العامل والتكوين الذي قام به على مستو 
جور، حيث يساهم نظام معلومات املوارد البشرية يف توفري كافة املعلومات دارة األإنظمة اخلاصة يف متتلك سوانطراك أحدث األ    

  .دارية األخرى كمصلحة املسار املهين اليت حتدد نظام عمل املورد البشرياخلاصة ابلعمال عرب ربط مصلحة األجور ابملصاحل اإل
 أهداف التكوين يف سوانطراك: ساماخ  

تكوين ملدة أسبوع كل سنة مهما كان سنه  هناك قاعدة أساسية تتبعها وهي أن كل موظف عليه أن يتلق على األقل    
افظة على واحملسوانطراك ابحرتام موظفيها م تلتز كما الكتلة األجرية خمصصة للتكوين،  من  6% ومستواه، حبيث أن

 .سالمتهمصحتهم وتضمن هلم 
 ومن  ملتواجدة حباسي مسعودتطبيق تقنيات البرتول والغاز )نفطوغاز( امركز تطوير و أنشأت سوانطراك     
املساعدة و  مهارات إطارات املؤسسة وإعادة أتهيل ،م العملياتينيألساسية تكوين التقنيني السامني وعمال التحكاه مهام

 ابإلضافة إىل: البحث التطبيقي.واالستشارة و 
 ؛والكفاءات اإلدارية تطوير مهارات إدارة األعمال -1
 ؛(الرئيسية )البديل للمناصب حتضري اخللف للوظائف الرئيسية -2
 ؛أو املهن القاعدية تكوين متخصصني يف الوظائف األساسية -3
 تعزيز ثقافة األمن والصحة والبيئة وتطوير املهارات يف األمن الصناعي؛ -4

                                                           
()- Fiche Individuelle De Gestion. 

(1)- RESHUM Gestion Administrative, Institut Algérien du Pétrole, Séminaire 04-08 Février 2018, p :5. 
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 املوظفني أكثر مهنية يف جمال املوارد البشرية واملالية والشؤون القانونية والتدقيق...اخل؛جعل  -5
 تطوير التخصص واملعاينة يف جمال املالية واالقتصاد البرتويل والضريبة البرتولية وإدارة أعمال املشاريع؛ -6
 املوظفة حديثا. لإلطاراتدماج تعميم إجراء اإل -7

للبرتول  ملعهد الوطينمستوى وختصص املوظفني بواسطة ثالث وسائل للتدريب بسوانطراك، وهي ايتم العمل على ترقية      
متتلك سوانطراك مركز للبحث والتطوير خاص هبا والذي من مهامه تقدمي وتطوير ". و وغازطنف"ومركز االتقان املؤسسة 

اجلامعات  ميدان البحث العلمي. يتعاون هذا القسم معجراءات وطرق التحليل وكذا تعزيز اخلربة يف التقنيات احلديثة واإل
دارة االسرتاتيجية للمؤسسة وعهدت إليه للبرتول خصوصا، ما جعل االهتمام به يزداد من طرف اإل عموما واملعهد الوطين
 .(1)مبهمة جامعة املؤسسة

 الفرع الثاين: سياسة سوانطراك يف جمال الصحة يف العمل ومحاية البيئة 
   ذلك ابإلعالن و  ،ونزاهة الرتاث ووقاية البيئة العمالسالمة االلتزام الرمسي جملمع سوانطراك ابحلفاظ على صحة و يتميز      

املتطلبات  ات إىل مطابقة أنشطة سوانطراك معهتدف هذه االلتزام، 2004أبريل  27البيئة يف عن سياسة الصحة واألمن و 
 وكذلك األحداث،و  تطوير هنج وقائي إلدارة خماطر وقوع احلوادثو البيئة من و األجمال الصحة و ونية والتنظيمية يف القان

حتسني قدرات ردود و  ،البيئةمتكامل لتحسني أداء نشاط الصحة واألمن و قامة نظام إداري إب محاية البيئةالصحة يف العمل و 
تنمية البيئة و ن و ــــــلتوعية يف جمال الصحة واألمازيز وتعميم التكوين و ــــــــــــــــــتعو  ،األزماتفعال الوحدات يف حاالت الطوارئ و أ

كما أعلنت سوانطراك شعارا أساسيا لتحسني أدائها يف هذا   .(2)البيئةيف جماالت الصحة واألمن و املعلومات واالتصاالت 
 ال اصاابت للعمال، ال أتثري على البيئة. ،اجملال وهو ال حوادث

السيطرة و   (MS-HSE)  قامة نظام إداري متكاملإبالتزامات سوانطراك يف إطار سياسة الصحة واألمن والبيئة جتسدت         
من حرق الغاز واالنضمام و  من التأثريات اليت تلحق ابلبيئة احلدو التوعية التكوين و و إدارة األزمات والكوارث و  على املخاطر

(GGFR)  إىل الشراكة العاملية لتخفيض حرق الغاز
(3*)

. 

 اإلنتاجاستثمارات هامة يف إطار استعادة الغازات احملروقة يف شىت مستوايت سلسلة ابدرت سوانطراك مبجهودات و     
 .2007يف سنة   %7إىل قرابة  1970يف سنة   %80انتقلت كميات حرق الغاز من و  املصايفو التمييع  ومصانع

ا ــــــــــأنشأت سوانطراك أيضا شركة ملكافحة التلوث البحري عن طريق احملروقات للضفة املتوسطية اجلنوبية وغرب افريقي   
(oil-spill response company)  وهي مطالبة ابلتدخل يف حالة وقوع أي حالة تلوث حبري يف منطقة تزيد  2007سنة

التأمني  إلعادة، كما مت انشاء شركة (4)ألف كلم ومتتد من قناة السويس مبصر إىل خليج كابيندا أبنغوال 20مساحتها عن 

                                                           
التكوين ابملؤسسة كمركز التكوين أبرزيو وحاسي مسعود لتكوين أفرادها يف مجيع التخصصات، تويل شركة سوانطراك هذه املهمة ملؤسسات عدة، منها: املعهد اجلزائري للبرتول، ومراكز  - (1) 

 وحاسي الرمل، ومدرسة بومرداس ومدرسة سكيكدة ووهران لتكوين التقنيني واملهندسني يف التقنيات البرتولية.
لطوارئ واألزمات للكشف على منشآت اعتمدت سوانطراك عدة تدابري للحفاظ على صحة العاملني لديها وعلى سالمة منشآهتا وعلى محاية البيئة، وبشكل خاص: اعداد مراكز ادارة ا - (2) 

قوانني العامة املتعلقة بسالمة الطرقات لدى اجملمع واعداد قاعدة بياانت حول حول سالمة املنشآت والعاملني، واعتماد مشروع ال 18/1/2006الصادر بتاريخ  497-اجملمع وتطبيق التوجيه د
 حتديد مواقع منشآت اجملمع البرتويل ابلنسبة للرتاث الوطين والثقايف للجزائر.

(*) -Global Gas Flaring Reduction Partnership  

 .25، ص: 12/2013جملة الباحث، عدد  -حالة اجلزائر-ل مرحلة النقلآمال رمحان، حممد التهامي طواهر، أتثري النفط على البيئة خال -(4)
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(SONATRACH.RE)  مليون أورو مت اعتمادها من طرف وزارة املالية للكسمبورغ ختتص إبعادة  20 بـبرأس مال يقدر
 .التأمني يف جمال احملروقات

املسامهة و  املسامهة يف اجملهود الوطين إلعادة التشجريمن خالل احملافظة على البيئات الطبيعية كما تساهم سوانطراك يف        
، حيث يسعى اجملمع إىل التوسع يف جمال استخدام الطاقة املتجددةتشجيع و  ةيف احملافظة على تنوع األصناف البحري

ومت البدء بتموين ما  ،نتاج الطاقةإمن  2030يف سنة  %15-10الطاقات املتجددة لتحقيق هدف تغطية نسبة ما بني 
إىل االستثمار يف جمال توليد الكهرابء  ابإلضافةقرية ابلكهرابء املنتجة ابلطاقة الشمسية يف اجلنوب الكبري، هذا  38يقارب 

 عن طريق الغاز والطاقة الشمسية معا حباسي الرمل.
  (MS -HSE)نظام أوال: 

، طراكمكوانت نظام الصحة والسالمة والبيئة جملمع سوان هو نظام حياول تعريف وشرح ما جيب القيام به من خالل     
واحلد من  ودراسة املخاطرهذا اجملال من أجل حتسني أداء  هدف هذا النظام يتمثل يف حتديد القيم املشرتكة للمجمع

 .احلوادث واألمراض املهنية والتلوث البيئي
جعة شاملة ار جراء مإإذ أهنا ال تتطلب  املخاطريطرة على يركز هذا النظام على مدى تطبييق املتطلبات القانونية والس    

املعيار  وٕامنا يتطلب تكييف أنظمتها وفقا ملتطلبات هذا ،راكلنظام اإلدارة احلايل داخل خمتلف هياكل أنشطة جممع سوانط
 18001) معيارو اخلاص ابلصحة والسالمة املهنية،  – ISO  14001 (2004) الذي يشمل مجيع املعايري املعمول هبا احلايل

OHSAS -2007)  معايري وكذلك بعض(ISO 9001). 
واملتعلق جبميع فروع  منيسعى لتحديد ما جيب القيام به يف جمال الصحة واأل ومتطلباته الذي نظام التسيري ابإلضافة إىل    

 .والصحة والبيئة مندارة من حيث األويتمحور هذا النظام يف عدة مبادئ اليت تغطي مجيع جوانب التنظيم واإل ،سوانطراك
 والصحة  منيف جمال األاثنيا: 

 راءاتمن وهدفها يف الواقع تنفيذ جمموعة من اإلجألهي واحدة من الركائز األساسية لنظام إدارة الوقاية وا الصناعية خاطرإدارة امل   
      والبيئة أو املمتلكات واملعدات.  فرادعلى األ مخاطرللحد من خطر وقوع احلادث أو مرض مهين أو التقليل لألثر السليب لل

وتنفيذ اإلجراءات ها والبيئة وتقييم منالصحة واأل خماطركل نشاط اتبع جملموعة لسوانطراك جيب أن حيدد ويوثق مجيع      
املشاريع اجلديدة ال أن من  تأكدوال ،ضمان سالمة األصول بوضع إجراءات للمراقبة والصيانةابإلضافة إىل . التصحيحية

مراقبة التنقل يف مواقع العمل و  ،عمل السيطرة على العمليات يف مواقع العمل اليت تتطلب تصريحو  ختلق خماطر جديدة
 :(1)والتأكد من توفر خمطط للتنقل

قييم مجيع تيشمل  والذي ،والبيئة نمألا خماطرعلى كل موقع من جممع سوانطراك إنشاء نظام لتحديد وتقييم  جيب -1
 ديد قواعدوحت ،يف مواقع العمل توفري الرعاية واإلسعافات األولية يف حاالت الطوارئ واملرافق الطبيةو  األنشطة واملوارد

                                                           
، جملة آفاق بوالية أدرار حوادث العمل وأساليب الوقاية منها يف املؤسسة الصناعية دراسة ميدانية مبصفاة السبع البرتولية التابعة لشركة سوانطراكجودي محزة، موالي احلاج مراد،  -(1)

 .260-258، ص:2018لسنة  1عدد ، 10علمية، جملد رقم 
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وتنظيم  سجل احلاالت اخلطرية ومواصفات احلوادثو  ،الوقاية الشخصية توفري معداتو  املهنية خاطرالعرض والتقارير وامل
 ؛مهارات العاملني يف جمال الصحة

تكون  للجميع وأنالواجبات وخمتلف اجلهات الفاعلة يف جمال الوقاية يف املوقع حمددة بوضوح ومعروفة جيب أن تكون   -2
 ؛ي والتكاملإجراءات خمتلف اخلدمات الطبية يف العمل ختضع للتخطيط السنو 

كل موقع من جمموعة سوانطراك جيب عليه حتديد وتوثيق الوقاية القائمة على   :إدارة الصحة املهنية والطب املهين -3
هذا الربانمج ، يوضع مبا يف ذلك حدود التعرض للمواد اخلطرة أو العوامل املادية الضارة خاطرالربامج الصحية على تقييم امل

وينبغي أن يستند أو يركز على ضوابط التعرض للمخاطر املهنية )الضجيج،  ،للعمل ابلتشاور مع اخلدمات الصحية
 ؛واالهتزاز، واإلشعاع، واملواد اخلطرة(

 جيبوالذي  تقع على عاتق كل موقع من جمموعة سوانطراك وضع إجراء وصفي لإلسعافات األولية واإلغاثة يف املوقع  -4
 ؛واإلجالء الطيب للجرحى يف حالة الضرورة شمل على وجه اخلصوص تنظيم اإلغاثة املقدمة للموظفني نتيجة للحادثيأن 
على أساس نتائج حتليل املخاطر املهنية يف مكان العمل  :قواعد الصحة والسالمة والبيئة يف حمطات أو أماكن العمل -5

وينبغي أن حتدد تدابري وقائية للسيطرة على هذه املخاطر  ،وانطراكيتم حتديد املخاطر وتقييمها يف كل موقع من جمموعة س
 ؛جلميع املوظفني من خالل التواصل واإلبالغ عنها

جيب وضع قائمة وجتميع معدات احلماية  راكيف كل موقع من اجملموعة سوانط :معدات الوقاية الفردية واجلماعية -6
يف هذه القائمة ينبغي إعادة النظر يف برانمج  ،رضوا ملخاطر حقيقيةالذين ميكن أن يتع فرادالشخصية الالزمة حلماية األ

أن برانمج  كما  .العملطر املهنية يف مكان اخالتحصني املوسع وحتديثها على األقل مرة واحدة يف السنة أو بعد تقييم امل
 ؛لكل نوع من أنواع العمل ووفقا للمعايري الدولية االتحصني املوسع جيب أن يكون مناسب

جيب يف كل موقع و ذلك، يف مجيع أصحاب املصلحة  اكجناح أي هنج من الوقاية على اشرت يستند  :جل احلوادثس -7
كما على العاملني االلتزام ابلقوانني إلبالغ التسلسل .  امليدان يف عكسيةوضع نظام من التغذية ال راكمن جمموعة سوانط

 .وقوع حادثيف سبب تاليت ميكن أن ت راءاتاحلاالت اخلطرة أو اإلجعن اهلرمي للجميع 
 يف جمال اإلدارة البيئية اثلثا:

من  ايعترب واحد االقتصاديةاالهتمام ابلبيئة  مجيع الشركات أمهية لضمان احلد من التأثريات البيئية إذ أن يجيب أن تعط    
 واختيارالنفاايت الناجتة عن أنشطتها إدارة  وجيب إنشاء هيكل ،املواد اخلام والطاقة اخلطوات األوىل خلفض يف استهالك

 .(1) األمثلو إعادة االستخدام والعالج و/أو إعادة التدوير أحلول تسمح ابلقضاء عليها 
الناجتة عن األنشطة املختلفة ملواقع اجملموعة سوانطراك، جيب على كل هيكل  من إدارة النفاايت ءكجز   :النفاايتإدارة  -1

التخزين اآلمن يف املوقع وحتديد طرق  وضع إجراءات النظر يف مجيع أنواع النفاايت )من اإلنتاج إىل التخلص عن طريق
 ،مقدم اخلدمة اخلارجية منلضمان القضاء أو إعادة تدوير النفاايت امللقاة  حركة نقل النفاايت لتأمنيو  .(معاجلة النفاايت

 ؛سنوات جيب السيطرة عليها وحفظها مدة ال تقل عن مخسةاليت و 
                                                           

 .162-161، ص: املرجع السابق -(1)
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جيب عليه ضمان ، كل موقع جملموعة سوانطراك، يقوم ابمتالك و/أو استخدام املنتجات اخلطرة  :إدارة املنتجات اخلطرة -2
كما جيب وضع لكل املواد اخلطرة هيكل ،لمعايري لتجنب خماطر احلوادث أو التلوث البيئيلا ختزين هذه املنتجات وفق

 أمين لنقل البضائع اخلطرة.
 وكاليت احملروقات الثالث: مهام فرعال
مت إنشاء وكالتني وطنيتني مستقلتني تتمتعان ابلشخصية القانونية واالستقاللية املالية تدعيان وكاليت احملروقات، ويتعلق   

لتثمني والوكالة الوطنية  ،األمر ابلوكالة الوطنية ملراقبة النشاطات وضبطها يف جمال احملروقات وتدعى سلطة ضبط احملروقات
 يوضح اجلدول املوايل املهام املوكلة للوكالتني:و  فط.ألنموارد احملروقات وتدعى 

 (: مهام سلطة ضبط احملروقات وألنفط3-6قم )ر اجلدول 
 لنفطأ سلطة ضبط احملروقات

 التنظيم التقين املطبق على النشاطات اليت حيكمها قانون احملروقات
التنظيم املتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ االستعمال احلر من الغري 

 ملنشآت النقل بواسطة القنوات والتخزين
التنظيم يف جمال الصحة واألمن الصناعي والبيئة والوقاية من 

 املخاطر الكربى وإدارهتا
دفرت الشروط اخلاص إبجناز منشآت النقل بواسطة األانبيب 

 والتخزين
تطبيق املقاييس واملعايري املعدة على أساس أفضل تطبيق دويل، 

 واملعايري عن طريق التنظيم وحتدد هذه املقاييس
تطبيق العقوابت والغرامات اليت تسدد للخزينة العمومية يف حالة 

 خمالفة القوانني والتنظيمات املعمول هبا
دراسة طلبات منح امتياز النقل بواسطة األانبيب وتقدمي توصيات 

 إىل الوزير املكلف ابحملروقات
روقات واملنتجات تسيري صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل احمل

 البرتولية 
التعاون مع الوزير املكلف ابحملروقات يف جمال السياسة القطاعية 

 عداد النصوص التنظيمية اليت حتكم نشاطات احملروقاتإو 

 االستثمارات يف جمال البحث واستغالل احملروقاتترقية 
 احملروقاتتسيري وحتيني بنوك املعطيات اخلاصة ابلبحث واستغالل 

 تسليم رخص التنقيب
القيام بعملية طرح املناقصات عن املنافسة وتقييم العروض املتعلقة 

 بنشاطات البحث و/أو االستغالل
منح مساحات البحث ومساحات االستغالل وإبرام عقود البحث 

 و/أو االستغالل
تنفيذ عقود البحث و/أو و متابعة ومراقبة بصفتها طرفا متعاقدا 

 استغالل احملروقات
 دراسة خمططات التنمية واملوافقة عليها وحتيينها دوراي

التأكد من استغالل موارد احملروقات يتم ضمن احرتام احملافظة 
 املثلى عليها

 حتديد ومجع االاتوة وإعادة دفعها إىل اخلزينة العمومية 
 ية تبادل املعلومات اخلاصة ابلسوق الغازيةترق

 املساعدة على ترقية الصناعة الوطنية
 تشجيع نشاطات البحث والتنمية

القيام إبعداد خمطط على املدى املتوسط والطويل لقطاع احملروقات 
بناء على خمططات متوسطة وطويلة األجل للمتعاقدين وإرساله 

 إىل الوزير املكلف ابحملروقات
ملعلومات اجلبائية فيما خيص عقود البحث و/أو استغالل تبادل ا

 دارة اجلبائية.احملروقات مع اإل
 

 12-11، ص:2005يوليو  19، 50املتعلق ابحملروقات، اجلريدة الرمسية، العدد  05/07من القانون  14-13املادة  :املصدر
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 والغاز والتعدينبرتول واملساءلة يف قطاع اللشفافية اعيار مل 2013مؤشر إدارة املوارد : الفرع الرابع
دولة.  58والغاز والتعدين يف  برتولمدى جودة التوجيه يف إدارة قطاع ال (1)(RGIيعكس مؤشر إدارة املوارد البشرية )    

من النحاس وهو ما يدر أرابحا تقدر  %80و اسملمن األ %90و ،ملمن إمجايل البرتول يف العا %85وتنتج هذه الدول 
 والغاز واملوارد املعدنية اخلاصة هبا.  برتولبرتيليوانت الدوالرات. ويعتمد مستقبل هذه الدول على مدى جودة إدارة ال

 ة يفوي اخلرب ذم إبكماله الباحثون من و قعلى استبيان مفصل ي ايقوم مؤشر إدارة املوارد بتقييم وترتيب الدول اعتماد    
ئيسية لإلدارة: الوضع املؤسسي والقانوين؛ ر يقوم املؤشر بتقييم جودة املكوانت األربعة الو . جمال الصناعات االسرتاتيجية

وضوابط مراقبة اجلودة؛ والبيئة احملفزة. كما يشتمل على معلومات حول  ؛وممارسات إعداد التقارير؛ واإلجراءات الوقائية
. فضال عن لو والغاز واملوارد املعدنية اململوكة للد برتولع إلدارة شركات الآليات خاصة تستخدم بشكل شاس ثالث

 الصناديق املالية للموارد الطبيعية والتحويالت احمللية للعائدات.
أما يف ابقي  واملسؤولية.( معايري قياسية مقبولة للشفافية %20دولة فقط )أقل من  11يشري املؤشر إىل أنه يوجد لدى     

والغاز والتعدين. وكذلك فإنه حىت يف الدول  برتولالدول فإن عامة الشعب يفتقرون إىل املعلومات الضرورية عن قطاع ال
اليت لديها معايري قياسية مقبولة بوجه عام فإهنا تعاين من بعض نقاط الضعف يف بعض اجلوانب. وهناك قصور كبري يف 

لعامل ويظهر هذا القصور جليا بشكل كبري يف معظم الدول اليت يعتمد اقتصادها على هذه إدارة املوارد الطبيعية حول ا
املوارد. حيث يعيش قرابة نصف مليار نسمة حتت وطأة الفقر ابلرغم من وجود ثروة من هذه املوارد. وحلسن احلظ فإن 

 .  (2) ممكناداء املقبول يف إدارة املوارد مازال بعض الدول مبا فيها تلك الدول ذات النظم االقتصادية الناشئة تدل على أن األ
يتضمن  %20وهذا املؤشر يعتمد على أربع مكوانت ملؤشر إدارة املوارد وهي الوضع املؤسسي والقانوين قدرت نسبته بـ   

واإلجراءات الوقائية  سؤاال؛ 122مؤشرا بـ  20حيتوي  %40وممارسات إعداد التقارير بوزن  سؤاال؛ 16مؤشرات بـ  10
. (3) مؤشرات 5تتضمن  %20بوزن  سؤاال؛ والبيئة احملفزة 35مؤشرا بـ  15تتضمن  %20بوزن  وضوابط مراقبة اجلودة

 ويكون التقييم يف هذه املكوانت إما مرض  أو جزئي  أو ضعيف أو مقصر . 

 على احلصول إىل النتيجة هذه يف السبب ويرجع .دولة 58من  45 برتتيبابلنسبة للجزائر فكان تقييمها مقصرا      
 تقدمي ممارسات يف "ضعيف" وتقييم احملفزة، والبيئة اجلودة، مراقبة وضوابط الوقائية، اإلجراءات يف للغايةمنخفضة  عالمات
 وكان ترتيبها التفصيلي كما هو موضح يف اجلدول املوايل: .التقارير

 
 
 
 
 

 

                                                           
(1)- RGI : Resource Governance Index 

 .1، ص: 2013والغاز والتعدين، معهد رصد العائدات، نيويورك،  برتول: معيار للشفافية واملساءلة يف قطاع ال2013مؤشر إدارة املوارد -(2)
 .املرجع نفسه -(3)
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 والطاقة يف اجلزائر برتول(: التقييم اجملمع ملؤشر املؤشر البشري يف قطاع ال3-7اجلدول رقم )
 التقييم اجملمع للجزائر وعالمات املكوانت واملؤشرات

 العالمة                                                                         الرتتيب    

                                               (100)من                        (                                             58)من 

 العالمة                                                                       الرتتيب    

   (100)من                                                                   (58)من 
   38                         التقييم اجملمع                                     45                                              تقارير شاملة للصندوق املايل     0     

 الوضع املؤسسي والقانوين 37 57 قواعد التحويالت املالية احمللية 0
 قانون حرية املعلومات 0 تقارير شاملة عن عمليات التحويالت املالية احمللية 67
 تشريعات شاملة للقطاع 100 عداد تقارير عن عمليات التحويالت احملليةإ 100
 املشاركة يف مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية 0 الوقائية وضوابط مراقبة اجلودة اإلجراءات 51 28
 عملية مستقلة ملنح الرتاخيص 83 الفحوصات وعملية منح الرتاخيص  11
 هناك حاجة إلجراء عمليات تقييم للتأثري البيئي واالجتماعي  100 فحوصات إلجراءات امليزانية 67
 الوضوح يف حتصيل العائد 50 جودة التقارير احلكومية 50
 شامل يف القطاع العامتوازن  33 كشف احلكومة للتعارضات يف املصاحل 0

 هناك حاجة للتقارير املالية من الشركات اململوكة للدولة  100 جودة تقارير الشركة اململوكة للدولة 50
 قواعد الصندوق املايل حمددة يف القانون  0 تدقيق تقارير الشركة اململوكة للحكومة 78
 قواعد عمليات التحويل احمللية حمددة يف القانون 100 استخدام الشركة اململوكة للدولة للمعايري احملاسبية الدولية  0
 عداد التقاريرإممارسات  41 كتشف الشركة اململوكة للدولة للتعارض يف املصاحل 0
 عملية منح الرتاخيص 67 جودة تقارير الصندوق املايل 0

 التعاقدات 0 تقارير الصندوق املايلتدقيق  50
 عمليات تقييم للتأثري البيئي واالجتماعي  33 احلكومة تتبع قواعد الصناديق املالية 0
 بياانت االستكشاف 50 فحوصات عملية االنفاق من الصندوق املايل 0
 اإلنتاجأحجام  67 كشف الصندوق املايل للتعارض يف املصاحل 0

 اإلنتاجقيمة  67 جودة تقارير التحويالت املالية احمللية  50
 املصادر األولية للعائد 0 احلكومة تتبع قواعد التحويالت املالية احمللية 67
 املصادر الثانوية للعائد 0 البيئة احملفزة 39 26
ومؤشر اإلدارة  TIالفساد )مؤشر اكتشاف الفساد يف امجايل الدخل  39

 ملواجهة الفساد WGIالعاملي 
 املساعدات املالية  0

 أمساء الشركات القائمة ابلتشغيل  IBP 100مؤشر امليزانية املفتوحة   6
االقتصادية  املعلومات املساءلة والدميقراطية )مؤشر الدميقراطية يف وحدة 22

EIUومؤشر اإلدارة العاملي للرأي واملساءلة ) WGI  
 تقارير شاملة للشركة اململوكة للدولة 33

 نتاج الشركة اململوكة للدولةإبياانت  WGI 71الفعالية احلكومية  34
 بياانت عائدات الشركة اململوكة للدولة WGI 44سيادة القانون  27

 األنشطة املالية للشركة اململوكة للدولة 17 
 جملس اإلدارة ابلشركة اململوكة للدولة 100

 قواعد الصندوق املايل 0
 

 .21 :، ص2013، معهد رصد العائدات، نيويورك، والغاز والتعدين برتول: معيار للشفافية واملساءلة يف قطاع ال2013مؤشر إدارة املوارد  تقرير :املصدر

 

 

 

 

 مرض   ضعيف

 جزئي مقصر
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وخاصة ما تعلق ابملورد  ،هذه النتائج احملققة تدفع بشكل حتمي للتفكري يف ضرورة بناء نظام إلدارة املخاطر للشركة    
  . سوانطراك البشري الذي يرتكز أساسا على إدارة املخاطر التشغيلية للشركة الوطنية للمحروقات

 :(1) إىلومن أجل حتقيق بعض التقدم، فإن معهد رصد العائدات يدعو احلكومات      
 ؛االستخراجيةاإلفصاح عن التعاقدات اليت مت توقيعها مع شركات الصناعات  -1
تفصيلية  التحقق من أن اهليئات الرقابية تقوم بنشر تقارير شاملة ويف حينها خبصوص عملياهتا. مبا يشمل معلومات -2

 ؛عن املشروع والعائدات
 اململوكة للدولة والصناديق املالية للموارد الطبيعية؛تطبيق املعايري القياسية للشفافية واملساءلة على الشركات  -3
بذل جهود منسقة ملواجهة الفساد، وحتسني تطبيق القانون، وضمان احرتام احلقوق املدنية والسياسية مبا يف ذلك  -4

 حرية الصحافة؛
 ات.التعجيل بتبين املعايري الدولية إلعداد التقارير واخلاصة ابحلكومات الشرك -5
ما مت التطرق إليه فالشركة ال متتلك أي إدارة أو نظام شامل إلدارة املخاطر وإمنا يقتصر األمر على إدارة  ومن خالل      

         . (SST)على ضوء حتليل املخاطر املتعلقة ابلصحة واألمن مبا يسمى نظام الصحة وأمن العمل فقط املخاطر الصناعية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2ص :، سابق مرجع، والتعدينوالغاز  برتول: معيار للشفافية واملساءلة يف قطاع ال2013مؤشر إدارة املوارد   -(1)
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 النموذج املقرتح لنظام إدارة املخاطر التشغيلية :املبحث الثالث
النظام الذي سيتم اقرتاحه مبين على هو متواجد أو ما مت إجنازه يف شركة سوانطراك فيما خيص حتليل املخاطر وإدارهتا         

كن تطويره، سواء املهنية، وهذا ما أدى بنا لتقييم ما هو موجود أصال وما الذي مي منخاصة ما تعلق مبخاطر الصحة واأل
 .يف طبيعة املخاطر املصنفة وآليات التعامل معها

 اهليكل التنظيمي املقرتح املبين على إدارة املخاطر املطلب األول:
يهدف هذا املطلب إىل تبيان نقاط الضعف يف اهليكل التنظيمي احلايل للشركة مع اقرتاح اهليكل املبين على املخاطر      
 تعرض هلا وفقا للفروع والنشاطات الرئيسية والثانوية.امل
 ومقرتحات إعادة اهليكلة والتنظيماحلايل لهيكل ل: االنتقادات املوجهة الفرع األول 

 :(1)من أهم االنتقادات اليت ميكن مالحظتها هي
الشكل اهلرمي املتعارف عليه يف الشركة أصبح نوعا ما يف شكل أوامر تفرض من املديرايت واملستوايت العليا لإلدارة  أوال: 

والتسيري  وتنفيذها من طرف املستوايت األقل على املستوى الوظيفي. هذا ما يطرح تساؤالت حول مدى وجود روح املبادرة
ويدل على الفكرة التقليدية السائدة يف إدارة املورد البشري يف الشركة رغم التكاليف الضخمة املخصصة  ،التفاعلي للشركة

يف التكوين وإدارة الكفاءات والرتبصات اليت من املمكن أن متس شرحية معينة من املوظفني دون الطبقات الدنيا للعمال 
 ؛2017يف  "دارة لسوانطراكأكادميية اإل" أتسيس ومن أجل تفادي ذلك مت واملشغلني.

ضرورة تطبيق التدقيق التشغيلي للكشف عن األخطاء والتجاوزات املرتكبة يف عملية إدارة املورد البشري يف مجيع فروع  اثنيا:
 ؛اجملمع
ضرورة تنيب سياسة واسرتاتيجية فعالة لالتصال بني الشركة وفروعها يف اجملمع ككل ومجيع فئات املوظفني خاصة يف  اثلثا:

يف الثقافة التنظيمية واإلدارية بني فئات املوظفني يف حد ذاهتا، انهيك عن سياسة  عسشاالتواصل، حيث مت تسجيل فرق 
االتصال مع العمال يف امليدان خصوصا يف غياب النقاابت املمثلة هلم بسبب منا ينص عليه القانون، مع غياب دور الرقايب 

يسبب هلم مشاكل يف إمضاء األوراق وحتميلهم ملفتشيات العمل، وأبسط مثال هو خماطبة العمال بلغات ال يفهموهنا من 
 ؛املسؤولية مباشرة عن حتقق أي ظرف ليس يف صاحل العمال

العوامل لنزيف اإلطارات  مهت املوظفني الذي يعد من أالروح املعنوية تلعب دورا اسرتاتيجيا يف رضا الوظيفي لكل فئا رابعا:
 ؛دون النظر إىل مستوى األجور والعمال ذو اخلربة وجلوئهم لشركات أخرى

اليت هي من أهم النقاط وطاقة التغيري املسؤولية االجتماعية للشركة وحميطها الداخلي واخلارجي ونشر ثقافة املواطنة  خامسا:
 ؛عيدا خصوصا فيما يتعلق بسياسة اتصاهلا مع اجلمهوراالسرتاتيجية يف رسالتها، لكن الواقع يبقى نوعا ما ب

املستخدمة كذا األخرى ( و RESHUMيف أنظمة تسيري املورد البشري املختلفة مثل نظام )الكبري رغم االستثمار  سادسا:
لرقابة التحرك التفصيلي للعمال يف املواقع الصناعية. لكن ابلنسبة للموظفني يف اإلدارات يف خمتلف املديرايت خصوصا 

                                                           
 .معلومات مستقاة من املقابالت مع إطارات الشركة-(1)
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املصاحل ال يعرفون أصال مهام بعض موظفني املباشرين  مديريبعض املتمركزة يف الشمال يبقى دون ذلك. فمثال هناك 
   ؛ت القبول واإلدماج يف اجملمعألسباب تعود لكيفيات التوظيف وآليا

هناك بعض التفاوت والتناقض يف حتديد الكفاءة املناسبة أن يف بعض فروع الشركة املتواجدة يف مشال البالد لوحظ سابعا: 
للمنصب واملستوى العلمي للموظف، ومت تسجيل عدة حاالت أن هناك موظفني مبستوى اثنوي دون خربة، وعمال 

 .يعانون من التهميش جامعية وشهادات أيضا ذو أقدمية وكفاءة من الناحية العلمية والعمليةمبستوايت 
 : اهليكل التنظيمي املقرتح ومميزاته املختلفةالفرع الثاين

، ففكرة هذا اهليكل املبين على املخاطر املقرتحالعنكبويت  التنظيمي من خالل االنتقادات السابقة ميكن اقرتاح اهليكل    
بني مجيع الفروع واملستوايت يف شكل شبكة قابلة للولوج من أي مسؤول يف أي  ينتفاعل املباشر الو تعتمد على املرونة 

ويوضح هذا اهليكل يف الشكل  .والتابعة للشركة حق التدقيق والرقابة مديرية وإعطاء اجملال للهيئات العليا سواء املستقلة
  املوايل:
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 لهيكل التنظيمي املقرتحشكل توضيحي ل: (3-9)الشكل رقم 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرئيس 
 العام املدير

 مديرية
التنسيقية للمجمع 

 االسرتاتيجية

مديرية تنسيقية 
للمجمع الشؤون 

 املالية
 

تنسيقية مديرية 
للمجمع املوارد 

 البشرية
 

مديرية تنسيقية 
للمجمع للفروع 

 واالشرتاكات
 

مديرية تنسيقية 
للمجمع للشؤون 

 التقنية
 

مديرية تنسيقية 
للمجمع للنشاطات 

 املركزية
 

املديرية التنسيقية 
الشراكةللمجمع   

 

مديرية 
تنسيقية 
 للتسويق
 

للرقابة اهليئة العليا 
 والتدقيق

 

 مديرية
 إدارة املخاطر

 

 مديرية
تنسيقية 

 للعالقات الدولية
 

املديرية التنسيقية 
 للمجمع البرتوكيمياء

 

 : من إعداد الطالباملصدر
 

مستوايت إدارية 
 أخرى

مستوايت إدارية 
 أخرى

 الولوج االلكرتوين املباشر
 التنسيق اآلين دون برتوكوالت روتينية  
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ليا لإلدارة ابملواقع املباشرة جلميع نشاطات الشركة اآلنية وليس ل بتقريب اهليئات واملستوايت العتعتمد فكرة هذا اهليك     
مجيع يف  "املباشرااللكرتوين لولوج ا"عرب للتواصل  العامة أو اخلاصة ابلشركةاليومية فقط. بتمكني مجيع اهليئات حىت الرقابية 

 ،خبلق مديرية إلدارة خماطر اجملمع ومكامن االحتيال والفساد جمال الصفقاتاجملاالت واملستوايت الفرعية األخرى خاصة 
تكون مستقلة عن الرئيس املدير العام، وحبصانة قضائية اليت واهليئة العليا للرقابة والتدقيق واملديرية التنسيقية للعالقات الدولية، 

جمموعة ليست هلا عالقة حالية أو سابقة ابلوزارات الوصية أو الشركة نفسها تتكون من قضاة أو خرباء دائمة تتكون من 
مباشرة برائسة اجلمهورية وجملس احملاسبة حملاربة إدارية قانونيني واقتصاديني وشخصيات وطنية يف جمال الطاقة واملناجم هلا عالقة 

  املخاطر التشغيلية اليت تتعرض هلا الشركات الوطنية يف العامل مثل حالة سوانطراك.االحتيال والفساد ومها من أكرب 
  ...اخل.ابإلضافة للربط املباشر بني املدير العام واملديرايت املركزية األخرى كاملركزية للصفقات ونظم املعلومات واإلعالم   

 املطلب الثاين: اجلوانب النوعية هلذا النظام املقرتح
 جمموعة من اجلوانب النوعية واليت جيب توافرها يف النظام املقرتح تطبيقه بشركة سوانطراك. هناك  

 ة سوانطراكخطوات إرساء منوذج لنظام إدارة املخاطر يف شرك الفرع األول:
 :يفهناك جمموعة من اخلطوات الواجب اتباعها، وتتمثل     

 الوضعية احلقيقية للشركة مسح :أوال
عرب حتديد أهم النقاط األساسية والوضعية احلقيقية جتاه املخاطر املتعرض هلا يف السابق واحلاضر واملمكن مواجهتها يف     

املستقبل. ابالعتماد على تقارير السنوات السابقة اخلاصة جبميع نشاطات الشركة، إجناز حتقيقات واستمارات ميدانية 
 املوظفني مبختلف مستوايهتم، والعمالء وحىت اجلمهور...اخل؛مباشرة مع مجيع أصحاب املصلحة للشركة ك

 حتديد منهج إدارة هذه املخاطر: اثنيا
واملنهجية املناسبة هلا  ،يتم عرب إجياد طرق إدارة هذه املخاطر من البداية إىل النهاية وحسب نوع املخاطر املراد إدارهتا     

انطالقا من املوارد واإلمكانيات املتاحة إلدارة املخاطر، إبجناز دالئل وتوجيهات خاصة ابلشركة يف جمال إدارة خماطرها اليت 
كفتح اجملال لروح املبادرة ومكافحة البريوقراطية وتفادي   والسلوكياتإلغاء بعض املمارسات  تساعد بشكل اسرتاتيجي يف

االحتيال الداخلي واخلارجي اليت تتسم هبا شركات القطاع العام هلذا النوع من الشركات. وهذا  ةصاخ ،املخاطر التشغيلية
ذه الشركة واجلوانب السياسية للبالد؛ والنأي هبا عن ين منه هذه الشركة أصال؛ والفصل بني مفهوم االقتصادي هلاما تع

االهداف السياسية الضيقة بل ابلعكس جعل وتسخري األدوات السياسية كجانب مساعد لتطوير وحتقيق األهداف 
 .االقتصادية للشركة

 دارة املخاطروضع خطة إل :اثلثا
ب مبدئية لكيفية عمله من خالل ر من خالل جتا هءإرساكافة اجلوانب النوعية والكمية للنظام املراد لوضع اخلطة يكون     

االختبارات الضغط واحملاكاة ألهم املخاطر املرتقب التعرض هلا، وحصر إمكانيات الشركة املادية والبشرية وكذا نظم 
جراء اختبارات اختيار الطرق والنماذج إوالكمية من خالل والتكنولوجيات املتاحة هلذا الغرض. ابختيار اجلوانب النوعية 

 الكمية املناسبة لتقييم وإدارة كل نوع من املخاطر املتعرض هلا أو املرتقبة؛
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 التنفيذ والرقابة: رابعا
وضع النظام حتت التنفيذ والتشغيل ميكن أن يبدأ مبجاالت معينة السيما النشاطات الرئيسية كأنظمة إدارة املخاطر     

 .وجدتالصناعية وتطويرها إن 
اجلانب الرقايب ميكن االعتماد على أنظمة مدجمة داخل األجهزة الرقابية املتواجدة داخل الشركة وتفعيلها عرب يف أما      

ت جديدة حسب نوع النشاط الرقايب املمارس من جانب احلوكمة وتطوير سياسات االتصال بينها وبني خمتلف إرساء آليا
 .وحىت عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي املتعلقة إبدارة املخاطر من جهة وخماطر التدقيق من جهة أخرى ،العمالء
 التطوير: خامسا

إدارة املخاطر حمورا اسرتاتيجيا ومرحلة موالية ملرحلة الرقابة من أجل ضمان تعد آلية البحث والتطوير من جمال أنظمة     
فالرتكيز بني شراء األنظمة االلكرتونية أم بناء األنظمة ابلقدرات الذاتية للشركة يف اجملال يؤثر يف السري احلسن هلذه االدارة. 

 كيفية التطوير ومدى التحسينات املراد إدراجها يف هذا النظام
 ة سوانطراكالنموذج املقرتح لنظام إدارة املخاطر يف شرك تصميم :اينع الثالفر 
النموذج املقرتح يعتمد على الفكر االسرتاتيجي املبين على املخاطر يف النشاطات االنتاجية واخلدمية احلالية واملتاحة    

مستوايت دفاعية حسب من حيث يتكون هذا النظام  ،2030واملرتقبة يف املستقبل بناء على اسرتاتيجياهتا آلفاق سنة 
عناصر احملورية أو الثانوية يف نشاطها بشكل مرن دون امهال أي عنصر من ال ،املستهدفالوزن االسرتاتيجي للنشاط 

وابلتايل  .االستثمار الزراعي...اخلكقطاع السيارات و   احلايل أو املرتقب خارج جماالت الطاقة االنتاجي أو االستثماري
دور ووزن كبريين للرئيس املدير العام يف التسيري االنتقال من مستوى إىل آخر حسب اهليكل التنظيمي املقرتح أعاله وإعطاء 

املباشر والفعال دون أي ضغوطات ال سياسية أو تنظيمية وقانونية طبعا ابلعمل كفريق واحد مع املستشارين واهليئة العليا 
  للرقابة والتدقيق وإدارة املخاطر على حنو اقتصادي حمض وليس ابملفهوم اإلداري التقليدي.

 والشكل املوايل يوضح نظام إدارة املخاطر املقرتح وفق تعديل اهليكل املقرتح:     
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 أميناتالت

 املقرتح   رتح وفق تعديل اهليكل: يوضح نظام إدارة املخاطر املق(3-10)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشاط حايل            
 نشاط جديد مرتقب           
 التعاون بني إدارة العمليات التأمينية وعمليات إدارة املخاطر وفق مراحل حمددة مسبقا سواء يف التحديد أو التحليل...اخل            

 : من إعداد الطالباملصدر

  نواة نظام
 إدارة املخاطر

 التكرير

 انتاج البرتول

 التمييع انتاج الغاز

 االستكشاف

ألنش
ل ل

ألو
ى ا

ستو
امل

ة ط
سية

لرئي
ا

 

ى ال
ستو

امل
 ثاين

ألنش
ل
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ف

 ة
وىل

األ
 

ى ال
ستو

امل
لث

ثا
 

ألنش
ل

ط
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رعي
ف

 ة
انية

الث
 

 مستوايت أخرى 

حتلية مياه 
 البحر

االستهالك 
تكنولوجيا  الداخلي

 البحث والتطوير

ستثمار اال
 أميناتالت بنوكال املايل

La CASH 

االستثمار يف 
 اخلارج

الطاقات 
 املتجددة

النشاط 
 الزراعي

 التكوين  الطريان السيارات

  ثالثال خط الدفاع

 األول  خط الدفاع

  ثاينال خط الدفاع
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النظم الداخلية املخاطر هو درجة استجابة الفروع واإلدارات الفرعية و لكن من بني أهم حتدايت إرساء هذا النظام إلدارة     
ذلك.  لتحقيق (La CASH) احملروقات ني والدور االسرتاتيجي لشركة أتمنيكالتأم  أو الداعمة لنشاط الشركة األساسية

احتمال  بتبيان ،مرتقب التحديد اآليل واآلين للمخاطر وأي احنراف موجود أو يفاهلدف من هذا النظام يكمن  حيث
سواء كانت هذه احلادثة عبارة  ،يف أقصر وقت ممكن اومراقبته ا، وابلتايل تقييمهومدى التعرض هلااخلسارة ودرجة اجلسامة 

ألن . حدوث أزمةحىت و ظاهرة غري حمددة أو عن عراقيل أو مشكلة أو احنرافات أو مستوى التعرض أو حتقق املخاطرة أ
 ."كل ما يتحرك يرصد"عبارة هي اسية هلذا النظام الرسالة األس

اخل( ودون ذلك مثال .الكرتونية..؛ تكون بروابط )حسب النوع...كن االعتماد على أنظمة منفصلة إلدارة املخاطر سواء ممن املو     
 اقرتاح تطبيقات على اهلواتف النقالة جلميع العمال واملوظفني يف ساعات العمل أو التأهب. و اخل. .برامج إدارة املخاطر الصناعية..

  .أتمني احملروقاتمتكامل مع شركة  بشكل اأن يكون نظام إدارة املخاطر مرتبطأيضا من املمكن و 
 : استمارة تقييم املخاطرالفرع الثالث

وهذا لوجود العديد من الطرق  ،بشكل عام ال توجد طريقة حمددة لتحديد أو تقييم املخاطر يف الشركات بصفة عامة     
والتقنيات ختتلف ابختالف جمال النشاط واحلجم ونظم املعلومات ونوعية العنصر البشري املتواجد داخل الشركة وكذا حميطها 

 :ويوضح اجلدول املوايل مثاال على استمارة منوذجية لتقييم املخاطرومن املمكن استخدامها حسب احلالة. 
 تقييم املخاطرمنوذجية ل تمارة(: اس3-8اجلدول رقم )

 النتائج املستهدفة القياس املرحلة

1 
حتديد املخاطر وتقييم املخاطر اليت تسبب 

 الضرر
 جرد املخاطر

 حتديد أولوايت املخاطر 2
 قائمة املخاطر وفقا ألولويتها.

 وستعمل هذه القائمة على حتديد التدابري اليت يتعني اختاذها

3 
التدابري للقضاء على املخاطر أو حتديد 

 السيطرة على املخاطر

 تسجيل تدابري التخلص من املخاطر أو مراقبة املخاطر يف مواقع خمتلفة.
 كفاية تدابري التخلص من املخاطر أو مراقبة املخاطر.

قائمة الضوابط املطلوبة أو املوصى هبا مبوجب التشريعات أو املعايري أو أفضل 
 ياسات التنظيميةاملمارسات أو الس

4 
أو تنفيذ تدابري مراقبة  ةطر اخالقضاء على امل

 املخاطر
 فعالةالوتنفذ التدابري 

 إن املتابعة املنتظمة لضمان اختاذ التدابري فعالة دائما تقييم فعالية تدابري إدارة املخاطر 5
 تتبع التغيريات إجراء تغيريات للتحسني املستمر 6

 

Source : https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/sample_risk.html, consulté le 18/05/2018. 

الئم يتأكد من ختصيصه لال جيبو املبني يف الشكل أدانه،  نموذجمن خالل ال إعداد استمارة تقييم املخاطر يتم    
قد ختتلف الطريقة اليت يتم هبا تقييم املخاطر من و واهلدف هو اإلجابة على مجيع األسئلة أدانه.  النشاط،جات احتيا

العملية  توثيق، و ام قائمة مرجعية أو مصفوفة تقييمحالة إىل أخرى، وميكن أن تشمل تقنية العصف الذهين، أو استخد
 التايل: اجلدولكما هو مبني يف   املستخدمة وكيفية اختاذ القرارات

https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/sample_risk.html
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 منوذج الستمارة تقييم املخاطركيفية إعداد :  (3-9)ل رقم دو اجل
 

 استمارة تقييم املخاطر
 اسم الشخص الذي يقوم ابلتقييم:

 اتريخ:
 النشاط / اإلجراء الذي مت تقييمه:

 املعروفة أو املتوقعة املرتبطة ابلنشاط:املخاطر واملخاطر 
 العواقب احملتملة: ما هي العواقب احملتملة؟ ما هو احتمال حدوث هذه العواقب؟ ما هي خطورة الضرر احملتمل؟

 الشخص املعرض للمخاطر؟
 أو احلد من مستوى املخاطر: ةطر اخإجراءات للقضاء على امل

 ات التحكم؟ ماذا ستكون العواقب؟أن تفشل إجراء من املمكن طراخمهل هناك 
 متطلبات التدريب:

 مستوى املخاطر املتبقية:
 اإلجراء الواجب اختاذه يف حالة الطوارئ:

 التكرارات، حالة التحقق )املراجع إن وجدت(:
 توقيع املقيم:

 

Source : https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/sample_risk.html, consulté le 18/05/2018. 

 

د قدرة هذه النماذج حتديفليس املهم هو البحث عن أعقد النماذج أو كربها وإمنا األهم هو  ،نهجيات وتتعدداملختتلف      
االعتماد على د القيمة احلقيقية للمخاطر املتعرض هلا بشكل مفصل ودقيق يف املستقبل، فمن املمكن إجياومدى كفاءهتا يف 

وابلتايل الشيء احلساس هو كيف يتم إدارهتا وأبي طرق يتم االعتماد عليها يف ذلك بتفاديها أو  ،مناذج بسيطة وفعالة
 ولة جتاوزها حىت يف حالة التعرض إىل أزمات فيما بعد.   وحما ،جتنبها قبل مواجهتها أو كيفية إدارهتا يف حالة حتققها

 املقرتح املطلب الثالث: اجلوانب الكمية هلذا النظام
حد أيف انطالقا من دراسة تقييمية التشغيلية سيتم يف هذا املطلب اقرتاح اجلوانب الكمية إلرساء نظام إلدارة املخاطر     

 .(*1) (ENTPالوطنية ألشغال اآلابر )وهي الشركة شركة سوانطراك فروع 
  املؤسسة الوطنية لألشغال يف اآلابر حول عامتقدمي الفرع األول: 

  مرت املؤسسة الوطنية ألشغال اآلابر مبراحل عدة، حيث تعد من بني أهم الشركات الفرعية للشركة األم سوانطراك.     
وهي مؤسسة عمومية اقتصادية وشركة ذات أسهم بتاريخ  1981أوت  1مت إنشاء املؤسسة الوطنية ألشغال اآلابر يف  أوال:
بورقلة وهي وريثة  1955أوت  20وابلتحديد يف القاعدة الصناعية  ،ويتواجد مقرها حباسي مسعود 1989جوان  21

                                                           
(*) -ENTP : Entreprise Nationale des Travaux aux Puits. 

https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/sample_risk.html
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عادة هيكلة الشركة الوطنية سوانطراك يف بداية سنوات الثمانينيات من القرن املاضي إمديرية األشغال البرتولية عندما متت 
 .1983جانفي  1ومت تشغيلها يف  .81/171وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

 1993 ويف جوان مسامهة شركة إىل لمؤسسة الوطنية لألشغال يف اآلابرل القانوين الشكل حتويلمت  1989 جوان 21يف     
 .()( IADC) احلفر ملقاويل الدولية الرابطة يف اعضو  أصبحت

 سوانطراك ويف القابضة لصاحل شركة (RGT)من رأس مال الشركة من قبل شركة  %51: مت بيع 1998مارس  30 ويف    
 (.INDJAB)إىل هيئة إدارة االستثمار  (TRAVEN Holding)مت حتويل األسهم اململوكة لشركة  2005جانفي 

سوانطراك القابضة  لصاحل شركة %49(SGP INDJAB): نقل جماين لألسهم اململوكة لشركة 2005ديسمرب  28ويف     
 ملكا لشركة سوانطراك. % 100املؤسسة  لتصبح

 . املؤسسةاملساهم الوحيد يف القابضة للخدمات شبه البرتولية شركةال: أصبحت 2006مارس  25ويف     
اجلامعيني من موظف  2000 منهم موظف 8409حوايل  2018يف هناية أكتوبر املؤسسة القوى العاملة يف بلغ عدد      

 دج. 67.000.000.000ويبلغ رأس ماهلا االجتماعي  سنة 38 وظفنياملعمر  ويبلغ متوسط
 املؤسسة: مهام اثنيا
تضمن املؤسسة تسيري آالت احلفر املخصصة لالستخراج ولتطوير حقوق احملروقات، كما أهنا تعمل على صيانة اآلابر     

 :(1) مهامهااملنتجة للزيت والغاز ومن أهم 
 حفر آابر احملروقات؛ -1
 صيانة آابر احملروقات؛ -2
 حفر آابر املياه العميقة؛ -3
 الناقالت؛نقل آالت احلفر وخميمات احلفر وتصليح  -4
 الصيانة البرتولية؛ -5

النشاطات ذات املضمون البيئي: كمعاجلة الرتبة امللوثة وإعادة أتهيل املواقع البرتولية وإزالة التلوث من السطوح أو املساحات  -6
 .(2)نتاج ومن وحدات املعاجلةومعاجلة النفاايت الناجتة عن صهاريج التخزين واإل ،ومعاجلة نفاايت احلفر للبئر البرتويل

 اثلثا: اهليكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية لألشغال يف اآلابر
 يوضح الشكل املوايل اهليكل التنظيمي للمؤسسة:   
 
 
 
 

                                                           

()-IADC: International Association of Drilling Contractors 

(1)-www.entp.dz/index.php/entreprise/profil, consulté le 26/5/2018. 

 )2(- من بني تكنولوجيات معاجلة نفاايت احلفر املستخدمة من قبل املؤسسة هناك: تكنولوجيا  كهوف امللح وتكنولوجيا صناعة القرميد الطيين وتكنولوجيا نظام دوران سائل احلفر يف موقع بئر البرتول.
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 التنظيمي للمؤسسة الوطنية لألشغال يف اآلابر: اهليكل (3-11)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : www.entp.dz/index.php/entreprise/organisation, consulté le 26/04/2018. 

 اجلودة والصحة واألمن والبيئة ابملؤسسة الوطنية لألشغال يف اآلابر  مرابعا: نظا
يتم تبين هذه األنظمة من أجل كسب ثقة العمالء وإرضائهم ابملنتوج ومحاية البيئة ابإلضافة : (QHSE)تعريف نظام  -1

إىل ضمان السالمة واألمن أثناء العمل، ومع مرور الوقت اكتشفت شركات البرتول والغاز ضرورة حتقيق التكامل بني هذه 
 يثح ،(*1)(QHSE)األمن والبيئة ومسي نشاء نظام متكامل لإلدارة يضم اجلودة والصحة و إاألنظمة وعمدت إىل 

نشاط املؤسسة منظما ومتناسقا ومتكامال حبيث يراعى فيه مجيع اجلوانب مبا فيها جودة املنتجات جيعل هذا النظام تبين      
يبىن على جمموعة من األهداف اليت تضعها الذي و  ،(QHSE)والسالمة واألمن والبيئة أثناء العمل من خالل تبين نظام 

 ؛(2)املؤسسة وتسعى لتحقيقها ويتم مراجعتها دوراي
لصحة والسالمة والبيئة يف اجلودة وا بتصديق نظام اإلدارة املتكاملةاملؤسسة قامت : ؤسسةاملدة يف نظام إدارة اجلو  -2

نظام و    (ISO 14001/2015)و نظام إدارة اجلودة (ISO 9001/2015) االمتثال ملتطلبات املعايريو  2005ماي  30
 .(3) (OHSAS /200718001) اإلدارة البيئية

هذا النظام مصمم للمنظمات اليت يكون من ضمن أنشطتها التصميم والتطوير  :املهين واألمنأنظمة إدارة الصحة  -3
 ومن بني أهداف اجلودة يف املؤسسة:واالنتاج والتشغيل واخلدمة وإدارة جودة مدخالهتا وعملياهتا وخمرجاهتا بشكل فعال؛ 

                                                           
(*) QHSE: Quality; Health; Safety; Environment.   

, consulté le 20/4/2018www.entp.dz/fr/Pages/QHSE.aspx - (2) 
(3)-www.entp.dz/index.php/entreprise/ QHSE, consulté le 6/10/2018. 

 الرئيس املدير العام

 مساعدون ومستشارون

 مديرية التخطيط ومراقبة التسيري  والبيئة األمن ،مديرية اجلودة، الصحة

 مديرية التدقيق قسم التسويق

 السكراترية الدائمة للجان املؤسسة األمن الداخلي للمؤسسة

 انئب املدير العام
 االدارة واملالية

 

 

 انئب املدير العام
 اللوجيستيك

 انئب املدير العام
 العمليات

البشريةمديرية املوارد   مديرية املالية واحملاسبة 

االدارة العامة مديرية  القانونية املديرية  

مديرية الفندقة 
والوسائل 
 املشرتكة 

النقل مديرية  

الصيانة  مديرية
 البرتولية

مديرية التموين 
 وإدارة املخزون 

 مديرية
 ابرآلاصيانة 
 

 مديرية احلفر

وحدة املعدات مديرية قسم الدراسات   
األنبوبية  للمؤسسة مركز التكوين  تكنولوجيا  مديرية 

 املعلومات واالتصال

http://www.entp.dz/fr/Pages/QHSE.aspx
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 تحسني املستمر؛وضع نظام إداري عايل اجلودة وفعال يعتمد على ال -أ
توفري املوارد البشرية واملالية الضرورية وحتسينها وتكوينها لنشر ثقافة اجلودة من خالل محالت التوعية وامللتقيات  -ب

 والندوات...اخل؛
 (ISO 14000) ىلعكحصوهلا   أي السلسلة املنبثقة منها (ISOات )تقوم املؤسسة على منهج يتيح هلا على شهاد -ج
 ؛املتعلقة بنظام االدارة البيئية ونظام السالمة واألمن 2013يف أواخر جوان  (ISO 45000)و
 احلصول على رضا الزابئن واملتعاملني؛ -د
 سواق اجلديدة؛حث عن األالب -ه
 .تطوير وخلق منتج جديد بدًء مبجال التصفية وإزالة التلوث بكافة أنواعه -و

 :(1) التاليةيتم تنفيذ نظام الصحة واألمن يف العمل من خالل االجراءات والوسائل و 
املهام اليت ميكن أن يكون هلا  إلجنازالعمل على تدريب وتكوين العمال ليكونوا مؤهلني : لتكوين والتدريبا -

وجيب التعرف عليها من خالل التكوين األساسي واملهين واخلربة، ويعد  ،أتثريا على صحتهم وأمنهم يف مكان العمل
التدريب أداة أساسية لرتقية قوة اإلنتاج البشري ابلنظر إىل طبيعة حفر آابر احملروقات، فمن املعروف أنه ابإلضافة إىل 

هنية ال ميكن اكتساب اخلربة يف هذا اجملال إال من خالل املمارسة الطويلة وزايدة املعرفة ابمليدان. للقيام بذلك املؤهالت امل
خاصة يف ميدان احلفر  األجور للتكوينمن كتلة  % 2توفر املؤسسة ملوظفيها التدريب والدعم ولذلك فهي ختصص 

 ؛()( IWCF)املنتدى الدويل ملراقبة اآلابر فق توجيهات و  والصحة واألمن والسالمة
: تقوم املؤسسة بضمان االتصال وايصال املعلومات بشكل دائم واملتعلق ابلصحة االتصال عرب خمتلف الوسائل -

والسالمة واألمن للعمال واألطراف األخرى ذات الصلة من خالل االتصال عرب الشبكة االلكرتونية للمؤسسة بني 
 املصاحل، أو عن طريق الربيد االلكرتوين للمؤسسة؛خمتلف 

: تضع املؤسسة جمموعة من الواثئق والبطاقات كبطاقة مالحظة املخاطر وتعليق البطاقات ووسائل التوثيق -
 ة.الواثئق يف لوحة االعالانت اخلاصة ابملؤسس

 املوارد البشرية ابملؤسسة سا:ماخ
االستكشاف يف جمال سوانطراك للشركة األم األداء مع ضمان الدعم األمثل من لرفع لتجهيز املوارد البشرية ب تقوم املؤسسة   

وعالقة قائمة  ،احلوار واالستماع املبنية علىسياسة اإلدارة التشاركية  تتبىن املؤسسة حيث .البرتولواإلنتاج وحفر واستعادة آابر 
يهدف والذي نظام املكافآت ل أمهية كبرية تأُعطي الصدد،ويف هذا  هي أسس التواصل االجيايب.و على الثقة واالحرتام املتبادل 

تطوير من ملوظفني اإىل اإلنصاف والشفافية والقدرة التنافسية والرتقية املهنية والبساطة والقدرة على التكيف والوالء، حيث ميكن 
 اتجمموعخالل من  2018 خالل العاملةالقوى  يوضح الشكل املوايلو ، (2) داخل املؤسسة ألداء اجلماعي والفرديثقافة ا

  :مهنية-اجتماعية
                                                           

  (1)-www.entp.dz/fr/Pages/Training.aspx/consulté le 20/4/2018. 

  ()-IWCF: International Wells Control Forum 

(2)-www.entp.dz/fr/Pages/Ressources-Humaines.aspx, consulté le 20/5/2018. 
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 مهنية-اجتماعية اتجمموعخالل من ابملؤسسة  2018 خالل العاملة ى: القو (3-12)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 Humaines.aspx, consulté le 10/11/2018.-www.entp.dz/fr/Pages/Ressources : Source 

 برازه من خالل اجلدول املبسط املوايل:إرفع الزايدات يف خمتلف املنح ابملؤسسة وهو ما ميكن  2018تقرر بدًء من جانفي و      
 الزايدات املقررة يف منح عمال املؤسسة (:3-10اجلدول رقم )

 الزايدة املنحة
 %2.5سنوات ما فوق  6من األجر القاعدي للسنة الواحدة من اخلربة، من  %2سنوات:  5إىل  1من  منحة األقدمية

 %50نسبة  منحة العمل التناويب
 %50نسبة  منحة األخطار واألضرار

 دج /كلم 4التقييم حنو األعلى بـ  منحة السفر

 2018دج صافيا ابتداء من من شهر جانفي  000 10اعادة التقييم حنو األعلى وهذا مببلغ قدره  منحة التحفيز والوفاء
 بعد مصادقة جملس االدارة
 تسديد الفرق يف األجر ابلنسبة لالستخالف يف املنصب

 28/1/2018حاسي مسعود،  البرتول والغاز والكيمياء، نقابة املؤسسة الوطنية ألشغال اآلابر،الفدرالية الوطنية لعمال : املصدر
  تقرير حتليل املخاطر للشركة الوطنية ألشغال اآلابرالفرع الثاين: 

 ،والعائلة البيولوجية ،والعائلة الكيميائية ،عائلة املخاطر املادية :مت تقسيم املخاطر املتعلقة ابلصحة وأمن العمل إىل عائالت وهي    
ابأللوان  p5إىل  p1طورة من اخلمصنفة حسب  ،(1)واالشعاعية والكهرابئية وامليكانيكية واألمنية والتنظيمية ،إرغونومية والعائلة
 :(3)؛ حيث(2)ابللون األخضر p5و p4 و p4ابللون الربتقايل و p4و  p3ذوا لونني أمحرين و p2 و p1التالية: 

P1   وp2  : ؛اإلجراءات ذات األولوية أو التدابري التعويضية -منطقة إلغاء املخاطرة من املصدر وهي 1أولوية ذات 
P3 : من خاللطر اخاملختفيض  -منطقة احلماية اجلماعية ومعدات احلماية الشخصية للموظفنيوهي  2أولوية ذات 

 ؛إجراءات على املدى القصري واملتوسط
                                                           
(1)-Rapport Analyse Des Risques Santé/Sécurité (Enterprise), ENTP, 15 mars 2017, pp 1-4 

 .274: (، ص3أنظر امللحق رقم ) -(2)
(3)-Matrice d’évaluation des Risques Santé- Sécurité & Aspects Environnementaux, ENTP, rapport : E.722/10, Hassi 

Messaoud, 31/05/2016, p : 1 

38,80%; 39%

36,21%; 36%

24,96%; 25%
إطار

متحكم

منفذ
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P4  وp5 : منطقة اإلجراءات اإلجيابية ومعدات احلماية الشخصية )للموظفني(وهي  3أولوية ذات. 
املخاطر التشغيلية يف صنفني أساسيني مها عائلتا املخاطر التنظيمية ابلدرجة األوىل واملخاطر األمنية ابلدرجة  ندرجحيث ت   

 وفقا للجدول املوايل:(، ergonomiqueرغونومية )إخماطر أقل حول ظروف العمل املسماة  رجةدالثانية وب
: تصنيف املخاطر التشغيلية وفقا لتحليل املخاطر ملخاطر الصحة وأمن العمل  (3 -11)اجلدول رقم   

تصنيف شركة 
ENTP للمخاطر   خماطر الصحة وأمن العمل 

عائلة خماطر الصحة 
 وأمن العمل

P1 حوادث السري 
 
 

عائلة املخاطر 
 األمنية

يلية
شغ

 الت
طر

ملخا
 ا

P1 الغرق 
P1 تضليل 
P4  اإلطماء –الغمور  
P2 سرقة/اعتداء 
P1 املخاطر املتعلقة ابملساحات احملصورة والتنقيب 
P2 املخاطر املتعلقة بتدخل املؤسسات اخلارجية، املناولون 

 
 
 

عائلة املخاطر 
 التنظيمية

P4 )املخاطر املرتبطة بتنظيم العمل )توقيت، طرق، تطبيقات، سلوك، معىن العامل املعزول 
P4 )املخاطر املتعلقة ابلتغري التقين )وسيلة، منتج 
P2 )خماطر انمجة عن اجلوار )حوادث السري 
P2 )خماطر انمجة عن اجلوار )إصابة بطلق انري 
P1 )خماطر انمجة عن اجلوار )اعتداء 
P3 )خماطر انمجة عن اجلوار )حريق/انفجار 
P4 )خماطر انمجة عن اجلوار )مرض 
P4 )خماطر انمجة عن اجلوار )ضجيج 
P5 ) خماطر انمجة عن اجلوار )خماطر السموم، الغبار، الغاز ومواد كيميائية أخرى 

 

Source : Rapport Analyse Des Risques Santé/Sécurité (Enterprise), ENTP, 15 mars 2017, Hassi Messaoud, p: 4 

جراء شامل لألنواع األخرى إدون  هاعلى اجلانب الصناعي البحت يف تقسيم خماطر من املالحظ أن الشركة اعتمدت     
اليت تتعرض هلا مثل املخاطر السوقية واالستثمارية واملخاطر األخرى...اخل. كما اعتمد على جانب احمليط يف تقسيم خماطر 

معظم نشاطات الشركة تتم يف أماكن التنظيمية كمخاطر تنظيمية داخلية وأخرى خارجية متعلقة ابجلوار، يف حني أن 
 ومناطق معزولة يف أعماق الصحراء اجلزائرية يف شكل ورشات متناثرة يف مناطق خمتلفة.

 : املوالية تقييم أثر اجلوانب البيئيةومصفوفة  واألمنتقييم خماطر الصحة  ةومت حتديد كيفية تقييمها وفق مصفوف    
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 األمن –مصفوفة تقييم خماطر الصحة أوال: 
 وفق املصفوفة التالية: مت حتديد مستوى املخاطر       

 األمن –: مصفوفة تقييم خماطر الصحة (3- 12) اجلدول رقم

Source : Matrice d’évaluation des Risques Santé- Sécurité & Aspects Environnementaux, ENTP, rapport : E.722/10, 

Hassi Messaoud, 31/05/2016, p: 1 

 أثر اجلوانب البيئيةمصفوفة تقييم اثنيا: 
، ومن مثة حتديد حساسية وتردد (1)وفق املتطلبات التنظيمية ودرجة مطابقتها  تسجيل التأثريات البيئيةمت حتديدها حسب معايري   

 املخاطر كما يلي:
 : مصفوفة تقييم أثر اجلوانب البيئية(3- 13)اجلدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Source :Matrice d’évaluation des Risques Santé- Sécurité & Aspects Environnementaux, ENTP, rapport : E.722/10, 

31/05/2016, pp 2-3. 

                                                           
 .274: (، ص3أنظر امللحق رقم )-(1)

 Niveau d’exposition (NE))) التعرضمستوى 
 املعدات

(M) 
 املوظفني

(P) 

وى 
مست

امة
جلس

ا
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)

 

 اندر ضعيف متوسط هام
NE=I NE=M NE=F NE=R 

P4 P4 P5 P5 
 ضرر خفيف

 كيلو دج  1000 >خسارة 
بسيط على الصحة  حادث

 NG1 ()يتطلب رعاية متريضية

P3 P3 P4 P5 
 ضرر طفيف

 كيلو دج  10.000 >خسارة 
عكسي خطري )مع  حادث

 NG2 توقف(

P2 P3 P3 P4 
 موضعي مع توقف النشاط ضرر

 كيلو دج  100.000 >خسارة 
ال رجعة فيه، دون حادث 

 NG3 تفاقم

P1 P2 P3 P4 
   توقف النشاط هام معضرر 

 كيلو دج  1.000.000 >خسارة 
ال رجعة فيه مع حادث 

 NG4 تفاقم

P1 P1 P2 P2 

 ضرر كبري
 النشاط مع توقف 

 كيلو دج   1.000.000< خسارة
 NG5 ةوفاة فوري

 الرتدد

 احلساسية
 كثري الرتدد الوسط )ماء، هواء، أرض، حتت األرض(

4 
 مرتدد

3 
 قليل الرتدد

2 
 اندر
1 

F F I I  1     احلساسيةقليل 

M M F I    2س          حسا 

E E M F 3   شديد احلساسية 

E E M F 4    فائق احلساسية 



 شركة الوطنية للمحروقات سوناطراكال: ...بناء نموذج لنظام إدارة املخاطر التشغيلية في الفصل الثالث

 

 
208 

مما سبق يالحظ أن الشركة الوطنية ألشغال اآلابر تعتمد نظام موحد مع الشركة األم سوانطراك يف حتليل وتقييم خماطر     
املتمحور أساسا يف التصنيف احملدد أعاله وفق مفهوم النشاط األساسي وهو النشاط  ،واجلوانب البيئية واألمنالصحة 

ألمن. لكن ما مت استنتاجه أن هذا التصنيف معتمد على تصنيف املخاطر الصناعي ابلدرجة األوىل وفق منهج الوقاية وا
املهنية وليست التشغيليةـ ككل، وابلتايل يفتح الباب للتساؤل حول مدى تطور وظيفة املورد البشري يف الشركة الفرع والشركة 

اص لدى هذه الشركة وابقي الشركات مدى جتانس املخاطر التشغيلية ابملفهوم العام واملهنية ابملفهوم اخل مفهومو  .األم
وهذا ميكن تبيانه يف وضع منهج مركب يعتمد على احرتام النشاط األساسي للشركة الفرع وخصوصياهتا  ،الفرعية لسوانطراك

وكذا تقديرها وفق  اخل.وفقا للمتطلبات القانونية مثل الشركة التأمني على احملروقات أو الطريان كشركة الطاسيلي مثال...
ديد حجم املخاطر يف رأس مال كل شركة وهامش املخاطر اإلمجالية أو املخاطر اجلزئية اخلاصة بكل شركة كاملخاطر حت

مجالية كتحديد التكلفة اإلأخرى  التشغيلية ابعتماد الفكر االسرتاتيجي املبين على املخاطر عرب عدة مناهج واجتاهات 
 ده ملخاطر التشغيلية وهكذا دواليك.      للمخاطر أو التكلفة اإلمجالية لكل خماطرة على ح

وإمنا يعتمد األمر على  ،وحسب ممثلي شركات التابعة للشركة األم فليس لديها أي نشاط لتحليل املخاطر التشغيلية    
لبشري تقييم األداء وفق نسب مالية معنية مت رفض طلبنا بتقدمي إحصائيات حوهلا، واكتفاء بعض املوظفني أبن إدارة املورد ا

مازالت تدار بطريقة تقليدية من حيث السلوك والفكر التسيريي، رغم امليزانيات الضخمة املخصصة لذلك يف كافة فروع 
 الشركة األم سوانطراك. 

 ، من خالل:فاملشكل األساسي يبقى درجة االلتزام بتطبيق املعايري املدرجة داخل هذه التقارير
 ؛ق(ور االبتعاد عن الطريقة التقليدية يف إعداد التقارير دون تطبيق مضامينها )بقاءها حربا على  -1
قبل التحدث عن التحسيس واحلث ملواجهة للعمال وتسليمها يف الوقت املناسب شراء معدات الوقاية الشخصية  -2

 املخاطر بكل أنواعها يف مواقع العمل أو املؤسسة...اخل؛
وليس اقتصار األمر على منحى  ،يق الفجائية والعشوائية يف الشركة األم سوانطراك والشركات الفرعيةتفعيل دورات التدق -3

 سداسي إببالغ أويل للموظفني والعمال من أجل تصحيح األخطاء وتفادي التقارير السلبية واإلزعاج إن صح التعبري؛
ن طبقت أصال. وهذا األمر إ 2016وفات يف سنة مت االعتماد يف تقارير حتليل وتقييم املخاطر املهنية على املصف -4

متأخر بكثري نظرا للتطور تقنيات الرصد والتحليل )كتحليل ماذا بعد وحتليل الصدمات( يف إدارة املخاطر خاصة يف 
أن طريقة التقييم عرب املصفوفات أصبحت طريقة ال  ةصاخ ،(Bow tieالفراشة ) ةقطاع النفط والغاز كتحليل عقد

  .ماد عليها كثريا يف حالة اعتماد التوزيع الطبيعي للمخاطرميكن االعت
ومت جتازوها بتطبيق النماذج الديناميكية العشوائية  ،واحلقيقة أن معظم املخاطر يف الواقع ال تتبع التوزيع الطبيعي يف حدوثها   

حىت يف تسيري ميزانيات الشركات )اختبار التحمل ومونيت كارلو( وابلتايل ضرورة االستعانة ابخلربة االكتوارية وتوظيف 
وليس  ،وانطراكاالكتواريني يف حتليل وتقييم قيمة املخاطر الكامنة يف جانيب ميزانيات كل شركة من الشركات الفرعية لس

االستعانة فقط ابلقدرات اليت متتلكها شركة أتمني احملروقات ألهنا يف واقع األمر قد تكون هي الوحيدة املخولة بتأمني جانب 
مع ترك فرصة للخيارات األخرى املتواجدة لدى شركات التأمني الناشطة يف  ،طر املتعرض هلا يف شركة سوانطراك ككلاخامل
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فرعا خمتلف القطاعات(  154د احلجم احلقيقي ومقدار املخاطر بصفة عامة داخل شركة سوانطراك وفروعها )اجلزائر. ألن حتدي
 يتطلب جهدا كبريا يف جمال نظم وتكنولوجيا املعلومات واالتصال املستخدمة والربامج االلكرتونية املناسبة لذلك؛    

اعتماد و  (E-Front)وشركة  (SAS)ية يف هذا اجملال كشركة االستعانة ابلربامج االلكرتونية اليت تقدمها شركات عامل -5
 ؛اخل...ملدى التعرض للمخاطر( AON) مؤشر :مؤشرات دولية يف هذا اجملال مثل

االعتماد على حتديد املتطلبات الكمية والنوعية للتقدير األمثل للمخاطر أو حتديد هامشها داخل امليزانية كأقل  -6
 فقط ألن االجتاهات احلديثة إلدارة املخاطر تتجه حنو اعتماد النماذج املبنية على عدم التأكد وليس املخاطر ،تقدير

 اليت مل تصل لتطبيقها حىت شركة سوانطراك وفروعها حىت اآلن؛
، فعلى ميكن أن يكون اختالف كبري يف طبيعة ومراحل إدارة املخاطر بني الفروع خاصة يف مرحليت التحليل والتقييم -7

النماذج  (1)(كاواييشـإ) كمخطط هيكل السمكةلتحليل املخاطر التنظيمية   اقرتاحهاسبيل املثال مجيع التقنيات اليت مت 
تطبيقها. فالتحليل األمثل للمخاطر التشغيلية لكل فرع  لحو افصاح  أيال يوجد  (2)(S 5كالقواعد اخلمس الياابنية )

األنواع احلقيقية هلذه املخاطر وليست املدرجة يف اجلداول أعاله كالالمباالة واإلمهال من شركة سوانطراك مثال حيدد 
يتم عرب ضا جيب أن والكارثة أنه من املمكن إثباهتا ابلواثئق. وكذلك تقييم املخاطر أي ،والتسرت عن خسائر حتققت فعال

 ؛فرع من الشركة حتديد النماذج الكفؤة واملقبولة لتقييم هذا النوع من املخاطر يف كل
   حمددة.ميكن حتديد الفروق بني فروع الشركة والشركة األم يف إطار نظام إلدارة املخاطر التشغيلية وفق نقاط  -8

ألن  ،على مستوى الشركات الفرعية إىل الشركة األم والعكس صحيح تغيري الفكر يف طريقة النظر التسيرييةوعليه جيب     
مستوى حتديد املخاطر التشغيلية وآلية معاجلتها لتفادي حتدايت كيفية حتويلها من الناحية البينية بني الشركات الفرعية 

 .دارية والشركة األم )العالقات العمودية()العالقات األفقية( أو انحية املستوايت اإل
  التغطية التأمينية املتوفرة للمخاطر التشغيليةالفرع الثالث:    

أو أي شركة فروعها من طرف شركة أتمني احملروقات ل وألشركة سوانطراك  ال تتوفر أي تغطية أتمينية للمخاطر التشغيلية    
 يف اجلدول املوايل:أتمني أخرى كما هو موضح 

 
 

                                                           
وهو من الرواد االوائل يف جمـال اجلـودة، والـذي صـمم هـذه االسرتاتيجية  1968( سنة Ishikawa Diagram)وقد وضعها العامل اليابـاين كـارو إيشـكاوا  هيكل السمكة )إيشيكاوا(: -(1)

 .حبيث تكون وظيفـتهم االساسية التعرف على املشاكل واقرتاح أفضل احللول املالئمة هلا 8-4حيث اقرتح تشكيل فريق من العاملني يرتاوح عددهم ما بني 
به هيكل السمكة، حيث أن رأس السمكة ميثـل املشـكلة األساسية اليت  شبه عظم السمكة )إسرتاتيجية عظم السمك(، هو أن الشـكل النهـائي هلـذا املخطط أقربوسبب تسميته مبخطط    

ا متثٍّل املشكالت الفرعية املسـببة للعنصر ّ لة، وبقية األشواك الفرعية جدنبحث عن حل ٍّ هلا بطريقة التعلٍّم التعاوين، وكل عظمة فرعية من العمود الفقري ميثل العناصر الرئيسية املسببة هلذه املشك
 . ملزيد من املعلومات راجع:الرئيسي للمشكلة

ة للدراسات جملة اجلامعة اإلسالمي مسلم يوسف امساعيل الطيطي، فاعلية استخدام اسرتاجتية عظم السمك يف حتسني التحصيل لدى طالب الصف السادس األساسي يف مادة العلوم، -
 .255ص، 2014،الرتبوية والنفسية، اجمللد الثاين والعشرون، العدد الرابع، األردن

( والتثبيت Seiketsuوالتنميط ) (Seiso)( والتنظيفSeiton( والرتتيب )Seiri: التصنيف )وهي  Sاختصار خلمس كلمات ايابنية تبدأ بـ اليت هي 5Sالتاءات اخلمس هي و  -(2)
(Shitsuke ،)والبعض يضيف كلمة ايابنية سادسة وأيضاً تبدأ بـS  وهي (Shukan  )5ولكن مصطلح   "وتعين "العادةS  د من اهلدر وتقليله والوصول احل هو هذه اآلليةواهلدف من تطبيق

 :راجعملزيد من املعلومات  .إىل بيئة عمل نظيفة
Christian Hohmann, Guide pratique des 5S, Marris Consulting, paris, 2010, p 1 
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 أنواع التغطية التأمينية املتوفرة للمخاطر التشغيلية املقدمة لشركة سوانطراك وفروعها من طرف شركة أتمني احملروقات (:3-14رقم )اجلدول 

املخاطر التشغيلية األكثر 
 تعرضا من طرف الشركة

التغطية التأمينية املقدمة من طرف شركة 
(La Cash) 

الضماانت 
 الرفض املمنوحة

 املربر حسب موظفي شركة أتمني احملروقات النسبة القيمة

 االحتيال الداخلي

 - - مبادالت غري مصرح هبا عن قصد

يف سوق التأمني اجلزائري، ال يتم تغطية هذه املخاطر فهي تعترب استثناءات 
 مطلقة يف مجيع واثئق التأمني

 - - مبادالت غري خمول هبا
 - - املايلالتقييم اخلاطئ عن قصد للمركز 
 - - تزوير الشيكات والتهريب

 - - تزوير احلساابت وانتحال اهلوية
 - - احتيال يف النشاط وغياب املؤونة

 - - االختالس والفساد

املخاطر املتعلقة ابلزابئن 
واملنتجات واألنشطة 

 التجارية

 التغطية مل تتطور بعد يف السوق اجلزائرية (:cyber risk) خماطر اإلنرتنت - - التالعب يف األسواق
 عمل غري قانوين ألنه يةغطتال يوجد أي  - - تبييض أموال

 - - نشاط منجز دون ترخيص

 ال توجد تغطية أتمينية / أتمني يغطي العمليات القانونية واملشروعة(
 - - بيع ابلقوة

 - - إساءة استخدام املعلومات السرية
 - - زبونخرق سر ال اخلصوصية،خرق 

 االحتيال اخلارجي

 التغطية مل تتطور بعد يف السوق اجلزائرية (:cyber risk) خماطر اإلنرتنت - - أضرار انمجة عن قرصنة معلوماتية
 - - - تزوير الشيكات

 - - - التطفل على الشركة عرب االنرتنت
 التغطية مل تتطور بعد يف السوق اجلزائرية (:cyber risk) خماطر اإلنرتنت - - سرقة معلومات )مع خسائر مالية(

تنفيذ وتوزيع وإدارة 
 العمليات

 - - )اإلعداد( النماذجخطاء أ

 هذه املخاطر ال تغطيها واثئق التأمني العامة لشركة التأمني اخلاصة بنا
 - - املعامالت املالية تنفيذأخطاء 

 - - مع املوردين نزاعات
 - - غري املصرح به إىل احلساابت لوجالو 

 - - واثئق قانونية غري كاملةغياب 
أضرار الحقة ابألصول 

 املادية
خسائر بشرية أو مادية انجتة عن كارثة طبيعية أو 

ابلنظر لواثئق توجد تغطيات للكوارث الطبيعية حسب القانون وليس  - - كارثة كبرية تؤثر على الشركة
 األضرار على التأمني

انقطاع يف النشاط 
 واختالالت يف األنظمة

 انقطاع، توقف، تعطل يف أنظمة املعلومات
 - - خلل يف خمطط الطوارئ املعلومايت

 
 نمطيةخماطر نظم املعلومات غري مشمولة بواثئق التأمني ال

ممارسات التوظيف 
 وسالمة العمل

 - - بعقود العمل وقانون التوظيفاملخاطر املتعلقة 

هناك تغطيات فقط يف املسؤولية املدنية للشركة إذا تبني أن األضرار اليت 
حلقت ابملوظفني هي نتيجة لنشاط الشركة )املسؤولية املدنية للمستخدم، 

 رين واملمثلني االجتماعيني(ياملسؤولية املدنية للمد

 - - وقانون التوظيفاملخاطر املتعلقة بعقود العمل 
 - - املخاطر حول اإلدارة وأجور املوظفني

 - - فقدان املتعاونني
 - - نشاط نقايب يؤدى إىل عدم تنظيم الشركة

 - - )التعصب والعنصرية( التمييز

 
 خماطر أخرى

 - - - خماطر قانونية
 - - - خماطر السمعة

 - - - خماطر غري حمددة بعد

 لشركة أتمني احملروقات. خسائر االستغاللعلى تأمني الالكتتاب يف ابمن إعداد الطالب اعتماد على مقابلة مع مكلف  :املصدر 
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من اجلدول ميكن حتديد أنه ال توجد تغطية أتمينية على معظم املخاطر التشغيلية اليت تتعرض هلا شركة سوانطراك     
تغطيات يف املسؤولية املدنية للشركة فقط إذا تبني أن األضرار اليت حلقت ابملوظفني هي  يهدة و دحمإال يف خماطر وفروعها 

، والتأمني على الكوارث رين واملمثلني االجتماعيني(يللمستخدم، املسؤولية املدنية للمدنتيجة لنشاط الشركة )املسؤولية املدنية 
وهذا يوضح عدم  من قيمة املباين الصناعية فقط والعتاد احملتوى فيها. %50الطبيعية ألنه أتمني إجباري تتم مبوجبه تغطية 

االستعانة آبلية التأمني كأداة تقليدية معروفة لتحويل املخاطر التشغيلية، بسبب عدم الفهم اجليد ألنواع املخاطر التشغيلية 
واملنتجات التأمينية احلديثة املوجهة ملثل هذه املخاطر واليت تعرضت هلا الشركة يف اتريخ نشاطاها خاصة مع بداية األلفية 

وكذا املخاطر التكنولوجية وخماطر الكوارث الطبيعية وخماطر  .وما بعدها 2004تجسس اليت حدثت يف كمخاطر ال
  السمعة بقضااي األربعة الفساد.االرهاب. وهناية خماطر 

من انحية أخرى تعد هذه املخاطر أخطارا أتمينية سيئة لشركة أتمني احملروقات ألن أنواعا منها حتقق فعال مما يصعب      
فقط  %25بنسب ضمان حمدودة تغطى  . فمخاطر اإلرهابوارتفاع حجم اخلسائر احملققةجياد عمليات إعادة التأمني أو إ

 واخلسائر املرتتب عنها.      "تيغنتورين"وهي غري مؤمن عليها يف شركة سوانطراك رغم ما تعرضت له يف حادثة عند االكتتاب 
حتت سيطرة شركات إعادة التأمني رغم وجود الشركة األم سوانطراك وشركة التأمني على احملروقات وابلتايل تبقى      

وحىت اجملمع اجلزائري إلعادة التأمني  واليت مل يكن لديها أي نشاط منذ سنة كاملة. بلجيكا التأمني يفسوانطراك إلعادة 
ر الصناعية فقط وتفادي حتويل العملة الصعبة واالستفادة منها شركات أتمني جزائرية بغرض إعادة أتمني املخاط ابتفاقية بني

دون النظر للمخاطر األخرى الفعلية اليت مت التعرض هلا دون أي إجراء آخر للتأمني عليها. لكن السبب املباشر لكل  ،حمليا
مثل هذه املخاطر، وهذا ما مت هذا عدم امتالك شركة سوانطراك أو شركة أتمني احملروقات ملختصني اكتواريني إلدارة وتقييم 

 بتوظيف اكتواريني وخرباء يف جمال التأمني اتبعني لشركة التأمني على احملروقات.  2016البدء فيه يف سنة 
 وعليه ميكن اقرتاح نظام إدارة املخاطر التشغيلية للشركة الفرعية والشركة األم على النحو املوايل:     

 خاطر التشغيلية املقرتحةاملاستمارة تقييم : رابعالالفرع  
خالل رصد مجيع املخاطر واألحداث املرتبطة هبا قصد تقييمها  من خاطر التشغيلية املقرتحةاملاستمارة تقييم إعداد  مت     

 "من طرف الشركة، حيث مت االعتماد على خربة املؤسسات املالية واالتفاقيات الدولية كاتفاقية  هاار يختيتم اوفق مناذج 
 ل املوايل: كما هو موضح يف اجلدو   يب إلجناز هذه االستمارة،و يف االحتاد األور  "2املالءة "ونظام  "3ابزل 
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 املقرتحةخاطر التشغيلية املاستمارة تقييم (: 3-15اجلدول رقم )
 

يلية
شغ

 الت
طر

ملخا
ع ا

نو
 

 األنواع الفرعية

عدد  الشرح
املرات 

املتعرض 
 هلا

صنف املوظف 
املتسبب يف 

 :املخاطرة
 عامل :1
 مسري :2
 إطار تقين :3
 مدير :4
 مجيع املوظفني :5

حجم 
 اخلسائر

ميكن )
تقييمها 

بقيمة 
  تقديرية(

توقيت 
 احلدوث

فرتة : 1
 صباحية

 مسائية : 2
: صباح 3

  ومساء

نسبة 
 اخلسارة
)مقارنة 
 بنسبة من

 (األرابح

تردد 
 املخاطرة

 : اندر0
 : ضعيف1
 : متوسط2
 : مرتفع3
 
 

 اجلسامة
اخلسارة ابلقيمة 

 االمسية
 : اندر0
 : ضعيف1
 : متوسط2
 : مرتفع3
 : مرتفع جدا4

ات
ملي

 الع
دارة

ذ وإ
تنفي

 

املعاجلة اخلاطئة 
 للعمليات

أخطاء يف الدالئل التقنية 
والبياانت التوضيحية اخلاصة 

 ابلشركة

       

الضعف يف أنظمة 
الرقابة والتدقيق 

 الداخلي

        

اإلخفاق يف تنفيذ 
املعامالت وإدارة 

 العمليات

        األخطاء يف إدخال البياانت
الدخول إىل البياانت لغري 

 املصرح هلم بذلك
       

        اخلالفات التجارية
خسائر بسبب اإلمهال أو 

 إتالف أصول العمالء
       

العمليات غري املدخلة يف 
الربجميات مثل: عمليات 

 االنتاج...اخل. 

       

ري
بش

ر ال
نص

الع
 

اخلسائر اليت 
يتسبب هبا 

املوظفون أو تتعلق 
ابملوظفني )بقصد 

 أو بدون قصد(

أو إساءة استعمال  االحتيال
املمتلكات أو التحايل على 
القانون واللوائح التنظيمية أو 

كاستبدال   سياسة الشركة
 عتاد بعتاد آخر

       

اخلسائر الناشئة 
عن العالقة مع 

أو  العمالء
 أو املسامهني

الرقابية  اجلهات
 وأي طرف اثلث

        

 االحتيالعمليات 
الداخلي من قبل 

 موظفني

        املايل االختالس
 أسرار افشاءالتعمد يف 

شركة مثل )إعداد تقارير ال
 (خاطئةصحيحة كانت أم 
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ساابت حبجرة الداخلية اتامل
 املوظفني اخلاصة

       

بياانت  استخدامإساءة 
 العمالء السرية

       

السطو و التواطؤ يف السرقة 
الرشاوى و  االبتزازو املسلح 

 والتهرب الضرييب املتعمد

       

دون  التفاوض
ختويل وإجناز 
حركات غري 

 مصرح هبا

زايدات /ختفيضات غري 
 مربرة

       

تقدمي بياانت دون احرتام 
 الشروط

       

 املعاجلات اخلاطئة

        خطأ يف التسعري
        أوراق دون ختم

غياب الرقابة على 
 االمتيازات

       

الغرامات 
والعقوابت بسبب 

 أخطاء املوظفني

        

ممارسات العمل 
 واألمن الوظيفي

السلوك السيئ للموظفني 
 جتاه العمالء

       

ظم
األن

ة 
لية 

 اآل
ة

الت
صا

االت
و

 

اخلسائر الناشئة 
عن تعطل العمل 

األنظمة أو فشل 
بسبب البنية 

 التحتية

        الغياابت والتأخر

تكنولوجيا 
 املعلومات

        

        الصيانة عدم توفر األنظمة

أي عطل أو خلل 
 يف األنظمة

        أنظمة الكمبيوتر اهنيار
األعطال يف أنظمة 

 االتصاالت
       

        أخطاء الربجمة
        احلاسبفريوسات 

الفائدة املفقودة بسبب 
 العطل
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جية
خلار

ئة ا
ابلبي

قة 
ملتعل

ث ا
حدا

األ
 

اخلسائر الناشئة 
عن أعمال طرف 

 اثلث

االحتيال اخلارجي وأي 
أضرار تصيب املمتلكات 

 واألصول
السرقة والسطو املسلح، 
تزييف العمالت والتزوير، 

 إىلوالقرصنة اليت تؤدي 
تدمري احلواسيب، سرقة 

عرب  االحتيالالبياانت، 
 االحتيالبطاقات االئتمان، 

عرب شبكات الكمبيوتر 
 واالبتزازواإلرهاب 

       

خسائر نتيجة تغيري يف 
القوانني مبا يؤثر على قدرة 

 يف مواصلة العمل شركةال

       

 وارث الطبيعيةالك
 

)اهلزات األرضية، واحلرائق، 
، التعطل (اخلوالفيضاانت...

عن العمل بسبب سقوط 
 الثلوج

       

طر
خما

 
وفة

معر
غري 

 

خماطر غري معروفة/ 
 غري حمددة

 
 

        

 

 2واملالءة  3: من إعداد الطالب اعتمادا على مقررات ابزل املصدر
، وبعد ما مت من حتصيل البياانت اإلحصائية من طرف بعض مشريف الوقاية واألمن يف الشركة الوطنية ألشغال اآلابر    

 :(1) يليوكانت النتائج االمجالية كما 
 وآلية إدارهتا حتليل املخاطر وكيفية حدوثها: امسالفرع اخل

شهرا املالحظة من ماي  30يف  ةخماطر  16 من حدوث تحققالمن خالل دراسة املخاطر التشغيلية يف هذه الشركة مت     
مجايل إومت احلصول على يف أكرب ورشات احلفر والصيانة للشركة الوطنية لألشغال اآلابر.  ،2018أكتوبر إىل  2016

 املوايل:كما هو موضح يف الشكل املصرح هبا  متوسط اخلسائر 

                                                           
 280، ص (4االحصائيات املفصلة حسب كل خماطر مسجلة يف امللحق رقم )-(1)
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الوحدة: دج                           (: إمجايل متوسط اخلسائر املسجلة3-13الشكل رقم )                                      

 
 من إعداد الطالب اعتمادا على االحصائيات املتحصل عليها: املصدر

 خماطر حتققت فعال ولكن مل تسجل أي خسارة.  5من خالل الشكل هناك     
 أما ابلنسبة للرتدد كان على الشكل املوايل:    

 (: تردد املخاطر املتحققة3-14الشكل رقم )

 من إعداد الطالب اعتمادا على االحصائيات املتحصل عليها: املصدر 
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وقد مت إجناز اختبارات املعنوية ألهم املخاطر اليت خلقت خسائر كبرية من حيث اجلسامة والرتدد )ابملبالغ وابلتكرار( ومل    
املقرتحة سابقا من طرف معظم اهليئات الدولية املعروفة يف  (1) اإلحصائيةيتم إجياد تطابق مع مجيع االختبارات والتوزيعات 

نوعا من املخاطر التشغيلية املتحققة خالل الفرتة  16وسيتم حتليل نتائج . منهاجمال إدارة املخاطر وخاصة التشغيلية 
 املدروسة ابلتفصيل. 

 :أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي الضعف يفخماطر أوال: 
هنا قابلة أبتعترب من الظواهر النوعية اليت حتدث يف معظم الشركات الناشطة يف االقتصاد وابلنسبة هلذه احلالة فتتميز     

مكن أن من املو  ساعة. 12 أتخر يف إجناز العمل ملدة أقصاهايف شكل اخلسارة عادة ما تكون ، و للتصحيح واالستدراك
ينجم عنها خسائر غري مباشرة، ويتم كشفها عادة بشكل سداسي عند حضور املدققني الداخليني وبشكل خاصة يف شهر 

 سبتمرب من كل عام، وقد يتأخر ذلك حىت شهر ديسمرب.  
على األقل  نية من طرف موظفنياآلق آلية التدقيق التشغيلي يف الشركة واملراجعة وتكمن طريقة تفادي بتدعيم وتدقي    

  .املعمول هبا لتنظيماتمدى مطابقتها لمثال. وتقييم 
 الضعف يف أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي(: النتائج احملصل عليها لتحقق خماطر 3-16اجلدول رقم )

 جالوحدة: د                                                                                                                          
 :خاطرالنتائج املتعلقة مب

الضعف يف أنظمة الرقابة والتدقيق خماطر 
 الداخلي

 النوع الفرعي للمخاطرة: 
الرقابة والتدقيق الضعف يف أنظمة خماطر 

 الداخلي

: النوع الرئيسي للمخاطر
 تنفيذ وإدارة العمليات

 - إمجايل اخلسائر
 08 عدد مرات التعرض

 - أدىن خسارة للحادث الواحد
 - أقصى خسارة للحادث الواحد

 اإلطارات املتسبب فيه
 صباحا ومساء التوقيت

 متوسطة نوع املخاطرة
 متوسطة درجة اجلسامة

 - نسبة اخلسارة من إمجايل األرابح
 

 . 2018صيغة  atxlst: من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برانمج املصدر  
)مسار خاطئ  ظيمات املتعلقة ابلتدقيق الداخليطابقة )الداخلية( للتناملكما ميكن أن تنجم عن عدم الكفاءة يف تقييم      

وعمليات غري فعالة(. وتعد خماطر ذات أثر نوعي قد ينجم عنها حدوث املخاطر األخرى مما خيلف خسائر مادية غري 

                                                           
  .296 (، ص20) أنظر امللحق رقمويبل وابريتو...اخل. اللوغاريتم الطبيعي توزيع  يهابلنسبة للرتدد هي توزيع بواسون والثنائي السالب، أما ابلنسبة للجسامة  :اختبارات املعنوية للتوزيعات املقرتحة (1)
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مباشرة. ففي فرتات التدقيق السداسية )مرتني من كل سنة( يكون مجيع املوظفني على علم بفرتات الزايرات العلنية والفجائية 
 يف نفس الوقت وحىت فرتات التأخر آلخر السنة. للمدققني الداخليني واخلارجيني

وحسب بعض املوظفني ويف بعض احلاالت ترصد هذه التجاوزات من طرف املدققني وابلدليل املادي، لكن دون اختاذ      
 اإلجراءات الالزمة. وقد يكون درجة حدوثها يف الشركة األم أكرب من الشركات الفرعية هلا.   

العقوبة تؤجل يف انتظار تطبيقها ورمبا تلغى الحقا. وهذا ما ميكن ترمجته يف عدم القدرة على إجناز  ويف حالة تقرير      
تقارير شفافة والتهرب والتسرت يف معظم احلاالت وعدم الشفافية وغياب املوضوعية يف ذلك. وهذا ما يربر الحقا أسباب 

 تقييمها أو إدارهتا.حدوث بعض املخاطر املوالية يف جوانبها الكمية والنوعية ل
 خماطر األخطاء يف إدخال البياانت اثنيا: 

من حيث  توسطاملنوع ال منو  رقم أعمال االجياردج يوميا لكن ال تتجاوز  200000حتدث من طرف املسريين وتقارب    
فرق  4ساعة لـ  24ويتم تقدير احلد األدىن لنسبة اخلسارة من إمجايل األرابح للساعة على ودرجة جسامة متوسطة.  الرتدد،

 وميكن تلخيص النتائج احملصل عليها لتحقق خماطر األخطاء يف إدخال البياانت يف اجلدول املوايل: ،عمل
 األخطاء يف إدخال البياانت(: النتائج احملصل عليها لتحقق خماطر 3-17اجلدول رقم )

 الوحدة: دج                                                                                                                        
 مخاطر:النتائج املتعلقة بـ

 األخطاء يف إدخال البياانت
 للمخاطر: الفرعيلنوع ا

 اإلخفاق يف تنفيذ املعامالت وإدارة العمليات 
 النوع الرئيسي للمخاطر:
 تنفيذ وإدارة العمليات

 5.420.000 إمجايل متوسط اخلسائر

 27 عدد مرات التعرض

 200.000 أدىن خسارة للحادث الواحد

 2.000.000 أقصى خسارة للحادث الواحد

 املسريين املتسبب فيه
 صباحا التوقيت

 متوسطة نوع املخاطرة
 متوسطة درجة اجلسامة

 %100 إىل %4 من نسبة اخلسارة من إمجايل األرابح
 . 2018صيغة  atxlst: من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برانمج املصدر   

اليومي للعمليات اليت تتضمن من خالل اجلدول يالحظ أن حاالت التعرض مرتفعة هلذه املخاطر وهذا بسبب التداول     
الفرتة الصباحية لبداية العمل خالل سبب عدم الرتكيز ومعنوايت املوظفني والضغط يف العمل بوحتدث  ،مثل هذه املخاطر

 م املسؤولني يف اإلدارة العليا.لكن ميكن تداركها يف أقرب وقت ممكن قبل إعال
كرتونية لكل عملية منجزة واألخذ الوقت لومن أهم أساليب تفاديها هي دور عمليات التدقيق اآلنية والبعدية املباشرة اال    

  وعدم الضغط املتواصل على املوظفني إلمتام العمل دون تدقيق شخصي وبعدي له.  ،الكايف لتأكيد كل عملية على حده
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 خماطر اخلالفات التجارية: اثلثا
كالرفع يف أسعار املازوت واملواد األولية وخاصة املواد واملعدات   2017بسبب القوانني اجلديدة يف بداية  توحدث     

املستوردة ...اخل، وتعديالت القوانني اخلاصة ابالسترياد. كما ميكن أن حتدث خالفات بسبب فوترة بعض املعدات خبسائر 
 .(1)دج للصفقة الواحدة1.000.000تقارب 

كما قد حتقق هذه املخاطر بسبب خالفات يف توريد بعض املواد أو املنتجات ذات نوعية عالية لكن هي ال توجد       
دج وهي 2.000.000أصال يف السوق مبثل املواصفات املطلوبة، ومت توريدها بنوعية أقل تسببت يف خسائر للشركة تقدر بـ 

 .  (2)ر املتوسطة من حيث الرتدد واجلسامة وفقا ملوظفي الشركةتعد من املخاط
 اخلالفات التجارية(: النتائج احملصل عليها لتحقق خماطر 3-18اجلدول رقم )

 الوحدة: دج                                                                                                                        

 :مخاطرالنتائج املتعلقة بـ
 اخلالفات التجارية

 النوع الفرعي للمخاطر:
 اإلخفاق يف تنفيذ املعامالت وإدارة العمليات 

 النوع الرئيسي للمخاطر: 
 تنفيذ وإدارة العمليات

 4.000.000 إمجايل اخلسائر

 08 عدد مرات التعرض

 1.000.000 أدىن خسارة للحادث الواحد

 2.000.000 أقصى خسارة للحادث الواحد

 املسريين املتسبب فيه
 صباحا التوقيت

 متوسطة نوع املخاطرة
 متوسطة  درجة اجلسامة

 كأقصى حد  %20 اخلسارة من إمجايل األرابحنسبة 
 

 . 2018صيغة  atxlst: من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برانمج املصدر
ميكن أن حتدث خالفات حىت يف مواعيد التسليم ودوريته بسبب خطأ يف العقد وكيفية حتديد بنوده وأتويلها  كما      

بشكل متعمد أو غري متعمد، ما يكسب مقدمي اخلدمات أو املتعاقدين مع الشركة أفضلية يف التعاقد وتعويض جمز  وخسائر 
  تتحملها الشركة لوحدها.  

هنا خماطر خلالفات التجارية اليت توصف على أد عالقة بينية بني بعض املخاطر مثل خماطر اتوجابإلضافة إىل ذلك      
وكذا خماطر اخلسائر املتعلقة أبحداث خارجية خاطر القانونية املو  ،إلخفاق يف تنفيذ املعامالت وإدارة العملياتمتعلقة اب

 واهليئات التنظيمية وأطراف اثلثة املتعلقة ابلعنصر البشري.املتعلقة ابلعالقة مع الزبون 
 

                                                           
 .282( ص 6يف امللحق رقم ) 2017املتعلقة بشهر أفريل  12املشاهدة رقم  -(1) 
 .282( ص 6يف امللحق رقم ) 2017املتعلقة بشهر جوان  14ملشاهدة رقم ا -(2) 
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 العمليات غري املدخلة يف الربجمياتخماطر رابعا: 
دج إىل 200.000اليومية ترتاوح قيمة اخلسائر ما بني  غري املدخلة يف الربجمياتتتمثل أساسا يف اخلطأ يف عمليات    

دج وهي متوسطة الرتدد ومتوسطة اجلسامة ومتثل كيوم كامل من اخلسائر غري القابلة لالسرتجاع. كما هو 2.000.000
 موضح يف اجلدول املوايل: 

 ربجمياتات غري املدخلة يف الالعملي(: النتائج احملصل عليها لتحقق خماطر 3-19اجلدول رقم )
 الوحدة: دج                                                                                                                           

 النتائج املتعلقة بـمخاطر:
العمليات غري املدخلة يف الربجميات مثل 

 .اخل..عمليات االنتاج.

 للمخاطر:النوع الفرعي 
اإلخفاق يف تنفيذ املعامالت وإدارة  

 العمليات

 النوع الرئيسي للمخاطر:
 تنفيذ وإدارة العمليات 

 19.400.000 اخلسائرمتوسط إمجايل 

 16 عدد مرات التعرض

 200.000 أدىن خسارة للحادث الواحد

 2.000.000 أقصى خسارة للحادث الواحد

 املسريين املتسبب فيه
 مساء التوقيت

 متوسطة نوع املخاطرة
 متوسطة درجة اجلسامة

 %100 ىلإ %4 من نسبة اخلسارة من إمجايل األرابح
 

 . 2018صيغة  atxlst: من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برانمج املصدر
ميكن تدارك مثل هذه املخاطر إبدراج مراقبة تسيري آنية يف نفس الوقت وقيمة العملية املنجزة على مستوى نظم معلومات    

 الشركة غري املتوفر يف الفرتة احلالية. وهو ما سيتم اقرتاحه يف منوذج النظام اجلديد الحقا.
 ايل على القانون واللوائح التنظيمية أو سياسة الشركةأو إساءة استعمال املمتلكات أو التح حتيالاال خماطرخامسا: 

من أهم األسباب هو غياب االهتمام ابجلانب االجتماعي واالقتصادي للعمال وموظفي الشركة، واإلجراءات اليت قد       
كفاءة وحتويلها إىل أشخاص غري ذلك. وعدم التحكم   يذو  تطبق دون ختطيط أو حتديد مسبق كنزع الصالحيات ملوظفني

 الشركة. طرفمن خبطأ هذا و من طرف بعض املوظفني للمهام املسندة إليهم 
ابلنسبة لألطراف األخرى فنجد أن هناك أسباب أخرى حلدوث مثل هذه املخاطر مثل املتعلقة ابملتعاقدين وتواطؤهم     

لية وسلطات املنطقة وأصحاب املصلحة اآلخرون وكذا النقاابت وأدوارها املباشرة ابملخالفات الداخلية. وكذا اهليئات احمل
 وغري املباشرة للتأثري يف حدوث مثل هذه املخاطر.   
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أو إساءة استعمال املمتلكات أو التحايل على القانون واللوائح  حتيالاال (: النتائج احملصل عليها لتحقق خماطر3-20اجلدول رقم )
 التنظيمية أو سياسة الشركة

 الوحدة: دج                                                                                                                       
 مخاطر:النتائج املتعلقة بـ

أو إساءة استعمال املمتلكات أو التحايل  حتيالاال
 على القانون واللوائح التنظيمية أو سياسة الشركة

 للمخاطر: النوع الفرعي
اخلسائر اليت يتسبب هبا املوظفون أو  

 تتعلق ابملوظفني )بقصد أو بدون قصد(

 النوع الرئيسي للمخاطر:
 العنصر البشري

 1.320.000 اخلسائرمتوسط إمجايل 

 24 مرات التعرضعدد 

 10.000 أدىن خسارة للحادث الواحد

 100.000 أقصى خسارة للحادث الواحد

 مجيع املوظفني املتسبب فيه
 صباحا ومساء التوقيت

 متوسطة نوع املخاطرة
 متوسطة درجة اجلسامة 

 %1 نسبة اخلسارة من إمجايل األرابح

 

  .2018صيغة  atxlst: من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برانمج املصدر
. فعلى سبيل املثال يتم سرقة لرتات حمددة الداخلي حدوث مثل هذه املخاطر املتعلقة ابالحتيال تتتعدد مظاهر وكيفيا   

وكذا مواد التشحيم والفضالت املعدنية وكيفيات إخراجها من الورشات.  ،3م3و 3م 27من خزاانت الوقود بفارق بني 
النشاط وهذا بسبب عدم وجود متابعة أو أي نوع محاية للمعدات واآلالت للورشات. حسب تصريح املكلف بذلك ذلك 

 .العمال اآلخرينحىت أنواع السرقة والغش تصل إىل فقدان مواد غذائية خاصة ابلعمال من طرف بعض 
واألدهى من ذلك جتد بعض املعدات أو جتهيزات خاصة ببعض الشركات الفرعية للشركة األم واملخصصة لالستعمال     

 الداخلي فقط جتدها تباع خارج الشركة يف بعض املناطق وأبسعار مرتفعة للعامة وملوظفي الشركة عند احلاجة.    
تقليدية يف حتديد األهداف وكيفية حتقيقها، حيث أن الدارة اإلج مناهعلى  ه يعتمدنأوابلنسبة ملستوى التسيري فنجد      

من الشاحنات املعطلة  اد أن للشركة عدد ضخمجتسياسة التقشف املطبقة مثال خالل األشهر األخرية من هذه الدراسة 
دج، واللجوء لكراء 2.000.000إىل  وعدم توفري قطع غيار خفيف هلا حبيث تصل اخلسائر اليومية بسيطةبسبب أعطاب 

معدات نقل خارجية سواء للمعدات أو لألشخاص، مما يدفع للشك يف مصلحة من اإلبقاء على هذه اخلسائر اليومية ومن 
 هو املستفيد منها. 

للمعدات من ورشة إىل أخرى مما يسبب  (*1) (DTM)وسوء التخطيط املتعلق بعمليات التفكيك والنقل والرتكيب      
ركة خسائر يومية فادحة من خالل إطالة أمد العملية من منطقة إىل أخرى وقطع اآلالف الكيلومرتات من أجل حتويل للش

                                                           
(*) -DTM : Démontage Transport Montage 
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ورشة من منطقة إىل أخرى، مع وجود ورشات دون نشاط وهي األقرب يف مسافات وحميط املنطقة املستهدفة للحفر أو 
وابلتايل التضحية ابلوقت واجلهد واألموال بسبب عدم كفاءة العنصر البشري املكلف بذلك دون أي متابعة أو  ،الصيانة

 حىت تكوين هذه اإلطارات يف جمال اإلمداد والتحويل. 

 الرقابية وأي طرف اثلث اجلهاتو املسامهني و  اخلسائر الناشئة عن العالقة مع العمالءخماطر سادسا: 
لشركة بسبب نقص يف املمارسات التسويقية وغياب الثقافة التسويقية لدى التسويقي لانب التجاري و حتدث يف اجل    

بعض الشركات األجنبية الناشطة لالنشاط التجاري مع أن الشركة فرع من شركة سوانطراك وزبوان أساسيا هلا و  موظفي مديرية
وأهم مسبباهتا هو العمالء بتواطؤ مع  منتجات خارجية تتحملها الشركةيف اجلزائر. ومن أهم أشكاهلا هي فوترة عمليات أو 

 اإلدارة العليا.
قد وحتدث أيضا مع أطراف أخرى بفوترة نشاطات ودورات تدريبية بتعليمات مباشرة يف فنادق فخمة مببالغ خيالية     

يدانية للشركة أو على مستوى مقراهتا دج للفرد الواحد، ومن املمكن إجراؤها على مستوى الورشات امل110.000تصل إىل 
 موظف وعامل إىل فندق معني على فرتات متباعدة. آالفيف اجلنوب اجلزائري وجلب اخلرباء لديها وليس جلب 

وهذا النوع من اخلسائر غري املصرح هبا ألهنا حتدث حتت غطاء قانوين معني حتت طائلة التكوين والتدريب أو توريد     
للعمال واملوظفني مثال، وتستفيد منها أطراف اثلثة بتواطؤ اإلدارة العليا كما متت اإلشارة له سابقا. رغم معدات وجتهيزات 

اإلجراءات الطويلة لعقد الصفقات داخل الشركة وخارجها الختيار فائزي ابلصفقات وطرق التسديد مبراحل إمضاء 
 الشيكات وتسليم املواد واملعدات املطلوبة.

العقود اليت ختص العالقة مع العمالء بوجود عقود غري مرنة فيما خيص غياب بنود مراجعة األسعار بسبب ابإلضافة إىل   
 ارتفاع أسعار املواد الطاقوية وخاصة املازوت...اخل.

كما ميكن للزبون يف أي وقت أن يطالب الشركة أبشغال خارج العقود املربمة، وابستخدام ممتلكات ومعدات واليد      
دج 10.000.000وهذا يعد من املخاطر املرتفعة واحلرجة وقد تتجاوز خسائرها  ،العاملة للشركة إلجناز ذلك دون مقابل

 .  (1)توى اإلدارة العليا، وكل التكاليف تكون على عاتق الشركة طبعالليوم الواحد واملتسبب فيها هم املديرين على مس
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .285 :( ص9يف امللحق رقم ) 2018لشهر فيفري املتعلقة هبذه املخاطرة  22املشاهدة رقم -(1)
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الرقابية وأي  اجلهاتو املسامهني و  اخلسائر الناشئة عن العالقة مع العمالء(: النتائج احملصل عليها لتحقق خماطر 3-21اجلدول رقم )
 طرف اثلث

 الوحدة: دج                                                                                                                        
 :مخاطرالنتائج املتعلقة بـ

 اخلسائر الناشئة عن العالقة مع العمالء
 الرقابية وأي طرف اثلث اجلهاتو  املسامهنيو 

 للمخاطر: النوع الفرعي
 اخلسائر الناشئة عن العالقة مع العمالء 

 الرقابية وأي طرف اثلث اجلهاتو املسامهني و 

 النوع الرئيسي للمخاطر:
 العنصر البشري

 41.200.000 اخلسائرمتوسط إمجايل 

 09 عدد مرات التعرض

 200.000 أدىن خسارة للحادث الواحد

 10.000.000 أقصى خسارة للحادث الواحد

 املديرين /اإلدارة العليا املتسبب فيه
 صباحا ومساء التوقيت

 مرتفعة نوع املخاطرة
 حرجة درجة اجلسامة

 %100 إىل %4 من نسبة اخلسارة من إمجايل األرابح
 

 . 2018صيغة  atxlst: من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برانمج املصدر
ها خسارة لساعة يقاب 24 كل  من اإلجيار أي %100كامال أي خسارة   اتوقف عن العمل يومتصل اخلسائر حلدوث     

  دج يوميا. 2.000.000تقدر بـ 
أايم وحتصل املتعاقد على  5كما ميكن أن حتدث جراء فسخ عقد مع شركة خدمات فعلى سبيل املثال توقف العمل      

بسبب خطأ يف العقد تسببت فيه اإلدارة من خالل عالقاهتا مع الزبون يف شهر دج 10.000.000تعويضات قدرت بـ 
 .  (1) 2016نوفمرب 

ستقرة بني الزابئن واملديرين يف الشركة اليت قد تنجم عنه أيضا خسائر كبرية وتوقف وميكن حتديد أيضا العالقات غري امل    
وتكون ذات تردد مرتفع وجسامة حرجة. وقد حتدث  (2)دج10.000.000عن العمل ألايم قد تصل أيضا ألكرب من 

بسبب نشوء سلوك غري منضبط أو مسؤول من طرف موظفي اإلدارة العليا. كما ميكن القيام بعمليات حفر غري مصرح 
 هبا أو القيام بعمليات خارجة عن نطاق ختصص الشركة أساسا كأعمال اهلندسة املدنية والتهيئة. 

الزبون وترجيح مصلحة الشركة على مصلحة الشركات املتعاقدة سواء أكانت الشركة األم أو وجيب تطوير العالقة مع    
 .الشركات األخرى

 
                                                           

 .285، ص (9يف امللحق رقم ) 2016قابلة لشهر نوفمرب امل 7املشاهدة رقم  -(1) 
 .285، ص (9يف امللحق رقم ) 2017املقابلة لشهر نوفمرب  19املشاهدة رقم  -(2) 
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 شركةالتعمد يف إعداد تقارير خاطئة عن أوضاع الخماطر سابعا: 
على حنو  ميكن أن تنجم بسبب عدم كفاءة العنصر البشري يف إعداد التقارير على حنو صحيح إبفشاء السر املهين    

ويف كلتا احلالتني تتعرض هذا الشركة لظروف ذات نوعية من املمكن  .ئ مما يضر بسمعة الشركةخاطأو على حنو  صحيح
 ن يكون هلا أثرا كميا غري مباشر.أ

 شركةالتعمد يف إعداد تقارير خاطئة عن أوضاع ال(: النتائج احملصل عليها لتحقق خماطر 3-22اجلدول رقم )
 الوحدة: دج                                                                                                                         

 :مخاطرالنتائج املتعلقة بـ
 شركةلتعمد يف إعداد تقارير خاطئة عن أوضاع الا

 النوع الفرعي للمخاطر:
 الداخلي من قبل موظفني االحتيالعمليات 

 النوع الرئيسي للمخاطر:
 العنصر البشري

 - إمجايل اخلسائر
 01 عدد مرات التعرض

 - أدىن خسارة للحادث الواحد
 - أقصى خسارة للحادث الواحد

 عمال املتسبب فيه
 صباحا ومساء التوقيت

 ضعيفة نوع املخاطرة
 ضعيفة درجة اجلسامة

 - إمجايل األرابحنسبة اخلسارة من 
 

  .2018صيغة  atxlstمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برانمج : املصدر
فشاء بعض املعلومات والتصرفات للمدراء وموظفي اإلدارة العليا إبخالل السنة اجلارية مت تسجيل عدة حاالت خاصة      

ابلنسبة  افشاء للسر املهين وتشهري إمما اعتربته إدارة الشركة  ،االجتماعيمن طرف ابقي موظفي الشركة عرب مواقع التواصل 
مما دفع هبؤالء املسريين للمالحقة القضائية للمفصحني عن هذه احلاالت حىت وإن  ى منهم.كللمسريين واإلطارات املشت

 كانت حقائق مثبتة، ألنه مت منع استالم الرسائل اجملهولة وعدم األخذ هبا. 
قطة اهلامة هنا غياب نظام متكامل للحوكمة واالستماع ألصحاب املصلحة خاصة عمال وموظفي الشركة، واقتصار والن    

 والتزويد ابملعلومات من األسفل إىل األعلى. هعلى تنفيذ األوامر من األعلى إىل األسفل، وتنفيذ ما يتم حتديد
 الغرامات والعقوابت بسبب أخطاء املوظفنيخماطر اثمنا: 

وعادة ما  التوقيف املؤقت،عرب قد تنجم عن أخطاء بشرية خصوصا يف حالة احلوادث احلرجة ويتم معاقبة مرتكبيها      
 يكون مسؤول املوقع هو املتسبب يف ذلك.  
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 الغرامات والعقوابت بسبب أخطاء املوظفني: النتائج احملصل عليها لتحقق خماطر (3-23اجلدول رقم )
 الوحدة: دج                                                                                                                      

 :خاطرالنتائج املتعلقة مب
 الغرامات والعقوابت بسبب أخطاء املوظفني

 

 للمخاطر: النوع الفرعي
 املوظفنيالغرامات والعقوابت بسبب أخطاء 

 النوع الرئيسي للمخاطر:
 العنصر البشري

 3.000.000 إمجايل اخلسائر

 05 عدد مرات التعرض

 - أدىن خسارة للحادث الواحد

 1.000.000 أقصى خسارة للحادث الواحد

 مجيع املوظفني املتسبب فيه
 صباحا ومساء التوقيت

 متوسطة نوع املخاطرة
 متوسطة درجة اجلسامة

 %50 إىل %1من  اخلسارة من إمجايل األرابحنسبة 
  .2018صيغة  atxlstمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برانمج : املصدر
إن األخطاء املرتكبة حسب الرتبة ونوع اخلطأ املرتكب وفقا للوضعية اليت تشمل حالة التفادي مثل هذه املخاطر غري       

ددة بشكل واضح، فبالنسبة ملخاطر الصحة واألمن الصناعي جندها حمددة يف اجلداول املدرجة يف تقرير حتليل خماطر احمل
نظور مهين. لكن هذه املخاطر من وجهة نظر تشغيلية فهي غري حمددة ابلفعل الصحة واألمن املشار إليها سابقا من م

بسبب ضعف أو غياب األنظمة املساعدة كنظام رقايب وتدقيق سليم وموضوعي ولغياب نظام احلوكمة واليقظة من الناحية 
 موجودة يف النشاط الدائم للشركة.   التسيريية، والشفافية يف نظام التوظيف والرتقية. وهلذا يبقى تكرار وجسامة هذه املخاطر 

 السلوك السيئ للموظفني جتاه العمالء خماطر اتسعا: 
ظروف القاسية لالسلوك السيئ للموظفني جتاه العمالء بسبب خلل يف عمليات التوظيف وعدم االهتمام ابخماطر حتدث     

إبجناز املهام على الهتمام حتفيزية وتشجيع املوظفني ليث ال توجد أي منح حب ،اليت يعمل فيها العمال وموظفو الشركة
شعارات الشركة املتمثلة و ، وهذا يؤثر على حتقيق األهداف )أن تصبح الشركة قائدا ألشغال احلفر وصيانة اآلابر( أكمل وجه

، الالمباالة واإلمهال رات تبقى حسب بعض املوظفني جوفاء بسببالكن هذه الشع (*1) متطلباتكتراث االختيار لتلبية  يف
 وعدم وجود سياسات للمعايرة.

                                                           
(*) -Un patrimoine de choix à la hauteur de votre exigence. 
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كما ميكن أن حتدث بسبب خالفات بني مسؤويل الورشات والعمال و/أو املوظفني بصفة عامة حول ِفرق العمل وأي      
ن سبب آخر من املمكن أن يعطل عملية االستبدال والتعويض، ما قد يؤخر نشاط الورشة أو الورشات ملدة أقل أو أكثر م

 .(1) الفرتةمن األرابح لتلك  %100دج وخسائر بـ  2.000.000ساعة ما ينجم عنه خسائر تقدر بـ  24
 السلوك السيئ للموظفني جتاه العمالء(: النتائج احملصل عليها لتحقق خماطر 3-24اجلدول رقم )

 الوحدة: دج                                                                                                                         
 :مخاطرالنتائج املتعلقة بـ

 السلوك السيئ للموظفني جتاه العمالء
 

 للمخاطر: النوع الفرعي
 ممارسات العمل واألمن الوظيفي

 الرئيسي للمخاطر:النوع 
 العنصر البشري

 10.000.000 إمجايل اخلسائر

 08 عدد مرات التعرض

 2.000.000 أدىن خسارة للحادث الواحد

 4.000.000 أقصى خسارة للحادث الواحد

 عمال/إطارات املتسبب فيه
 صباحا ومساء التوقيت

 ضعيفة إىل متوسطة نوع املخاطرة
 ضعيفة درجة اجلسامة

 %100 إىل %4 من اخلسارة من إمجايل األرابحنسبة 
 

 . 2018صيغة  atxlstمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برانمج  :املصدر
ميكن أن تكون يف فرق عمل معينة دون األخرى ويف مستوى إداري معني أو أفراد معينني، لكن األمر األهم هو عدم     

والتساهل أو التسرت يف بعض األحيان على بعض املوظفني  ،السرعة يف االستجابة ملعظم هذه األحداث من طرف اإلدارة
 قدعادلة وشفافة، وابلتايل ينجم عنه عدم رضا عند املوظفني بسبب ما  عمال ابلتحديد مما يؤدي إىل غياب بيئة عملالأو 

يرتجم من قبل البعض على أهنا جهوية ووساطة وأفعال غري أخالقية متاما وتشكل مجاعات ضغط، انهيك عن اخلسائر 
 اثر املعنوية املؤثرة على نتائج ومسعة الشركة ابلتحديد. اآلاملادية و 
 والتأخرالغياابت خماطر عاشرا: 

حتدث عادة بسبب عدم التحاق املوظفني بصفة عامة مبناصب عملهم يف الوقت املناسب مهما كان السبب أو عدم     
إذا كان منصبا  ال سيماوجود املوظف البديل، مما قد يسبب خسائر يف تعطل العمل أو أتجيله خاصة يف الفرتات املسائية، 

 رة التدخل يف احلاالت احلرجة مثل اإلصاابت وحوادث العمل.  حساسا كالطبيب املشرف على الورشات وضرو 
 

                                                           
 .288، ص (12يف امللحق رقم ) 2017املقابلة لشهر مارس  11املشاهدة رقم  -(1)



 شركة الوطنية للمحروقات سوناطراكال: ...بناء نموذج لنظام إدارة املخاطر التشغيلية في الفصل الثالث

 

 
226 

 الغياابت والتأخراحملصل عليها لتحقق خماطر (: النتائج 3-25اجلدول رقم )
 الوحدة: دج                                                                                                                      

 :خاطرالنتائج املتعلقة مب
 الغياابت والتأخر

 

 للمخاطرة: النوع الفرعي
اخلسائر الناشئة عن تعطل العمل أو فشل األنظمة 

 البنية التحتيةبسبب 

 النوع الرئيسي للمخاطر:
 واالتصاالتاألنظمة اآللية 

 7.200.000 اخلسائرمتوسط إمجايل 

 08 عدد مرات التعرض

 200.000 أدىن خسارة للحادث الواحد

 6.000.000 أقصى خسارة للحادث الواحد

 مجيع املوظفني املتسبب فيه
 صباحا ومساء التوقيت

 ضعيفة إىل متوسطةمن  نوع املخاطرة
 من ضعيفة إىل متوسطة درجة اجلسامة

 %100 نسبة اخلسارة من إمجايل األرابح
 

  .2018صيغة  atxlstمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برانمج : املصدر
و الشركة حبد ذاته فاالضطراابت يف عمليات التنقل جلميع أمن املمكن أن يكون السبب خارج نطاق سواء املوظفني   

أو اجلزائرية خلطوط اجلوية سواء االرحاالت اجلوية لشركة الطريان املتعاقد معها يف السبب الضطراابت  رجعاملوظفني قد ي
 %100دج بنسبة  2.000.000للعمل يف بعض الورشات وتقدر اخلسائر بـ  ، مما قد يؤدي بتوقف كاملللطريان الطاسيلي

 .(1) الواحدلليوم 
ويف حالة الغياب يتم إقرار العقوابت حسب الرتبة وتقرير الزبون يف حالة غياب موظف حسب املنطقة والرتبة،     

 عند التطبيق بسبب احملسوبية. ةمبهم اهنأيف حاالت الغياب إال  ةدداحمل ابيةالعق واإلجراءات
 ابلصيانة خماطر املتعلقةأحد عشر: 

لعاملني يف هذا النشاط من مهندسني ومكانيكيني احتدث بسبب غياب نظام معلومات خاص ابلصيانة الذي ميكن     
وتنجم  .وهي فرق خاصة جدا من أجل إجناز املهام على أكمل وجهيف الوقت املناسب، واإلطارات التقنية بصفة عامة 

غياب التكوين احملتاج إليه فعال...اخل، و غياب التأهيل، و ة، هذه املخاطر بسبب غياب دالئل استعمال اآلالت غري احملين
واليت تتطلب حذرا كبريا يف استعماهلا لتفادي  ،خصوصا فيما تعلق ابملعدات واآلليات والربامج االلكرتونية اخلاصة هبا

األعطاب ابلدرجة األوىل، حيث أن التشغيل يتم عادة اعتمادا على خربة وجمهودات الطاقم اخلاصة ويكون ذلك بشكل 
 (.معني نشاطيف  وأالورشات يف دوري وحسب العقود املربمة )
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 ابلصيانة خاطر املتعلقةامل(: النتائج احملصل عليها لتحقق 3-26اجلدول رقم )
 الوحدة: دج                                                                                                                         

 :مخاطرالنتائج املتعلقة بـ
 الصيانة

 للمخاطر: النوع الفرعي
 عدم توفر األنظمة

 النوع الرئيسي للمخاطرة: 
 واالتصاالتاألنظمة اآللية 

 4.000.000 إمجايل اخلسائر

 4 عدد مرات التعرض

 2.000.000 أدىن خسارة للحادث الواحد

 4.000.000 أقصى خسارة للحادث الواحد

 املسريين املتسبب فيه
 صباحا ومساء التوقيت

 متوسطة نوع املخاطرة
 متوسطة درجة اجلسامة

 %100إىل  %4 من إمجايل األرابحنسبة اخلسارة من 
 

 . 2018صيغة  atxlstمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برانمج : املصدر
غياب نظام ل يرجعوهذا  ،يف النشاط اكبري   اع الغيار ما يسبب يف أي فرتة معينة أتخر كما قد تنجم عن عدم توفر قط     

مما يؤثر بطريقة غري مباشرة يف حتقق خماطر أخرى نوعية كمخاطر التعطل أو  ،كفؤ إلدارة املخزوانت خاصة قطع الغيار
ادي. وحىت املعدات اخلاصة ابلعمال مثل القفزات مثال أو املثر األامتداد فرتات العطب لآلليات واملعدات واألجهزة ذات 

قات والتوريد. وحىت عند االقتناء غري متوفرة بسبب التأخر يف عقد الصفتكون في بعض احلاالت فمعدات الوقاية واألمن 
تكون قطع الغيار واملعدات األخرى دون ضماانت وحىت دون اخلصائص املطلوبة يف الكثري من احلاالت ما يسبب خسائر 

 . (1)دج للخسارة الواحدة1.000.000تقدر بـ 
 دارة املشرتايت.إباصة اخلبتحقق املخاطرة األوىل وهي فشل األنظمة الرقابية والتدقيق الداخلي هذه املخاطر وميكن ربط      

 األعطال يف أنظمة االتصاالتخماطر اثنا عشر: 
من طبيعة نشاط الشركة هو التباعد اجلغرايف الكبري لورشات احلفر أو صيانة اآلابر عن مقر الشركة يف بعض األحيان     

يف حاالت حدوث أعطاب  األعطال يف أنظمة االتصاالتكلم، مما جيعل خماطر   1000إىل أكثر من كلم  500يبلغ بني 
  كما هو موضح يف اجلدول املوايل:حتققت هذه املخاطر  ابلنسبة هلذه الشركة  .أو كوارث طبيعية أو من انحية أمنية
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 األعطال يف أنظمة االتصاالت(: النتائج احملصل عليها لتحقق خماطر 3-27اجلدول رقم )
 الوحدة: دج                                                                                                                         

 :مخاطرالنتائج املتعلقة بـ
 األعطال يف أنظمة االتصاالت

 

 للمخاطر: النوع الفرعي
 أي عطل أو خلل يف األنظمة

 النوع الرئيسي للمخاطر:
 واالتصاالتاألنظمة اآللية 

 - إمجايل اخلسائر
 1 عدد مرات التعرض

 - أدىن خسارة للحادث الواحد
 - أقصى خسارة للحادث الواحد

 إطارات املتسبب فيه
 صباحا التوقيت

 متوسطة نوع املخاطرة
 ضعيفة اجلسامةدرجة 

 - نسبة اخلسارة من إمجايل األرابح
 

  .2018صيغة  atxlstمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برانمج : املصدر
حسب ما مت التصريح به من طرف الوقاية واألمن للشركة،  خسائر غري مباشرة أو اندرة احلدوثينجم عن هذه املخاطر     

يف عالقة مبشاكل التفكيك والنقل والرتكيب للمعدات من منطقة إىل أخرى عرب الورشات له لكن حدوث هذه املخاطر 
 املناطق املخصصة للحفر والتنقيب وكذا صيانة اآلابر. 

 أخطاء الربجمةخماطر اثلثة عشر: 
ادرة ألن الشركة تعتمد بشكل كلي على شراء برامج تشغيل سواء اخلاصة ابلعتاد أو التسيري من تعد من املخاطر الن  

ألن املنهج املتبع يف شركة سوانطراك هو شراء وليس بناء أنظمة  ،شركات أجنبية و/أو حتت إشراف الشركة األم سوانطراك
تعلق األمر مبستجدات هذا امليدان على املستوى العاملي وعملية التحيني تكون آلية من موفر اخلدمة  االتسيري. خاصة م

 مباشرة. 
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 أخطاء الربجمة(: النتائج احملصل عليها لتحقق خماطر 3-28اجلدول رقم )
 الوحدة: دج                                                                                                                             

 النتائج املتعلقة بـمخاطر:
 أخطاء الربجمة

 

 للمخاطر: النوع الفرعي
 أي عطل أو خلل يف األنظمة

 النوع الرئيسي للمخاطر:
 واالتصاالتاألنظمة اآللية 

 - إمجايل اخلسائر
 1 عدد مرات التعرض

 - أدىن خسارة للحادث الواحد
 - أقصى خسارة للحادث الواحد

 مسريين املتسبب فيه
 مساء التوقيت

 متوسطة نوع املخاطرة
 ضعيفة درجة اجلسامة

 - نسبة اخلسارة من إمجايل األرابح
 

  .2018صيغة  atxlstمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برانمج : املصدر
والتحدي يكمن يف املستقبل ألن هذه الشركة وابقي الفروع ال متتلك اخلربة يف جمال بناء أنظمة وبرجميات خاصة هبا     

جناز ألواح قيادة الكرتونية يف دون اللجوء أو إبقاء التبعية لألجانب يف هذا اجملال، ويقتصر التطوير يف هذا امليدان على إ
 . (1) واألمنجمال الوقاية واألمن بشكل خاص كما هو مبني يف تقارير حتليل خماطر الصحة 

 الفائدة املفقودة بسبب العطلخماطر عشر:  أربعة
خاصة اإلطارات و/أو العمال فمثال غياب إطارات قد ال يبدو أنه ليس لديهم عالقة  وإجازاتحتدث بسبب عطل    

مثال قد يسبب تعطال أو أتخرا يف العمل مثل العطلة املمنوحة لألطباء أو العمال يف ف ،ابلنشاط املباشر للحفر أو الصيانة
االنتظار  ينجر عنهوادث ابلنسبة لألطباء فرتات تكون الشركة يف أمس احلاجة إليهم سواء يف النشاط أو حالة وقوع ح

برتدد (2) الواحددج للحادث 1.000.000خسائر قدرت بـ  خيلفلفرتات زمنية متفاوتة حلني استبداهلم آبخرين ما قد 
 متوسط ودرجة جسامة حرجة.  

 
 
 
 
 

                                                           
(1)-Rapport d’analyse des risques SST, 2017, p :12. 

 .292، ص (16يف امللحق رقم ) 2018قابلة لشهر مارس امل 23 ملشاهدة رقما-(2)



 شركة الوطنية للمحروقات سوناطراكال: ...بناء نموذج لنظام إدارة املخاطر التشغيلية في الفصل الثالث

 

 
230 

 الفائدة املفقودة بسبب العطل(: النتائج احملصل عليها لتحقق خماطر 3-29اجلدول رقم )
 الوحدة: دج                                                                                                                    

 

  .2018صيغة  atxlstمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برانمج : املصدر
على مستوى إدارة املوارد البشرية  واإلجازاتوسبب حدوث هذا النوع من املخاطر هو غياب نظام فعال إلدارة العطل     

واألساليب املثلى للتعامل مع العنصر البشري، ألنه حسب بعض املوظفني ال تزال هذه اإلدارة تسري بطرق وفكر تقليدي 
 عنصر البشري والتكوين يف هذه الشركة أو ابقي فروع الشركة األم سوانطراك. رغم املبالغ الضخمة املخصصة لتطوير أداء ال

 ( هو من بني أهم األسباب حلدوث مثل هذه املخاطر.4×4( أي )travail à relèveويرجع البعض أن نظام العمل )    
 يف مواصلة العمل شركةخسائر نتيجة تغيري يف القوانني مبا يؤثر على قدرة الخماطر مخسة عشر: 

حتدث عادة يف بداية كل سنة يف شهر جانفي بسبب قوانني مثل قانون املالية أو أمر من طرف الوالة يف املناطق الناشطة     
 . (1) فيها هذه الشركة

كما ميكن أن تتحقق هذه املخاطر بسبب ارتفاع نسب اخلسائر اليت ترجع إىل طريقة تقديرها اليومية فقد خسرت الشركة     
 قانوين رييوميا بسبب ارتفاع أسعار املواد الطاقوية املشغلة لآلالت بسبب تغي 2.000.000على سبيل املثال أكثر من 

درت بـ مليار دج دون مراجعة األسعار مع العميل الذي قد يكون أصال حيث ق(3) 2018ولسنة (2) 2017املالية لسنة 
 الشركة األم سوانطراك. واملتسبب فيها هي اإلدارة وأطراف خارجية من املمكن أن تكون السلطات واهليئات الرقابية. 

 
 

                                                           
 .2015أشهر من جانفي حىت مارس  3آلابر الغاز الصخري ملدة مت التوقف غري املربر عن العمل بسبب مشكل مظاهرات عني صاحل ونشاطات التهيئة  2015فمثال يف سنة  -(1) 
 .294، ص (18يف امللحق رقم ) 2017املقابلة لشهر جانفي  9املشاهدة رقم  -(2) 
  .294، ص (18يف امللحق رقم ) 2018املقابلة لشهر جانفي  21املشاهدة رقم   -(3) 

 النتائج املتعلقة بـمخاطر:
 الفائدة املفقودة بسبب العطل

 للمخاطر: الفرعيالنوع 
 أي عطل أو خلل يف األنظمة

 النوع الرئيسي للمخاطر:
 واالتصاالتاألنظمة اآللية 

  2.500.000 إمجايل اخلسائر

 06 عدد مرات التعرض

 500.000 أدىن خسارة للحادث الواحد

 1.000.000 أقصى خسارة للحادث الواحد

 مجيع املوظفني املتسبب فيه
 ومساءصباحا  التوقيت

 متوسطة نوع املخاطرة
 من متوسطة إىل حرجة درجة اجلسامة

 %50ىل إ%25من  نسبة اخلسارة من إمجايل األرابح
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 يف مواصلة العمل شركةخسائر نتيجة تغيري يف القوانني مبا يؤثر على قدرة ال(: النتائج احملصل عليها لتحقق خماطر 3-30اجلدول رقم )
 الوحدة: دج                                                                                                                       

 :مخاطرالنتائج املتعلقة بـ
خسائر نتيجة تغيري يف القوانني مبا يؤثر 

 يف مواصلة العمل شركةعلى قدرة ال

 للمخاطر: النوع الفرعي
 اخلسائر الناشئة عن أعمال طرف اثلث

 النوع الرئيسي للمخاطر:
 األحداث املتعلقة ابلبيئة اخلارجية

 24.000.000 إمجايل اخلسائر

 05 عدد مرات التعرض

 2.000.000 أدىن خسارة للحادث الواحد

 10.000.000 أقصى خسارة للحادث الواحد

 املدرين/اإلدارة العليا املتسبب فيه
 صباحا ومساء التوقيت

 من متوسطة إىل مرتفعة نوع املخاطرة
 من متوسطة إىل حرجة درجة اجلسامة

 %100إىل  %4من  نسبة اخلسارة من إمجايل األرابح
  .2018صيغة  atxlstمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برانمج : املصدر

كما قد تنجم هذه املخاطر بسبب تعليمات من اهليئات احمللية مثل تعليمات مفاجئة من طرف الوالة أو مسؤويل     
يف فرتة زمنية (1) اجلماعات احمللية إبجبار الشركات البرتولية بوضع جتهيزات فورية أو شراء معدات تقدر أبكثر من مليار دج

يط مسبق، مما يكلفها مبالغ إضافية كبرية غري متوقعة مثل وضع أجهزة حمددة على سبيل املثال دون دراسات أو ختط
وهي من األرابح لنفس الفرتة  %100سائر اخل(. تتجاوز GPSللكشف املوضعي جلميع املركبات واآلليات وفق نظام )

 ذات تردد متوسط وجسامة حرجة ابلنسبة للشركة حسب مسؤويل الوقاية واألمن للشركة.  
 اك عدة قوانني تفرض يف غري صاحل بعض فروع شركة سوانطراك مثل: وابلنسبة للمخاطر القانونية: فهن     
الشركة ختسر من أجل إبرام  قانون الصفقات اخلاص ابسترياد آليات ذات جودة عالية واختيار النوعية األوىل، جيعل -1

 الصفقة مع اخلواص؛ 
 ؛قانون العمل مينع التشغيل إال من أبناء املنطقة وهذا يؤثر على الكفاءة -2
، ((ENTPأثر كثريا على تسعري نشاطات احلفر والصيانة اليت تقوم هبا شركة  2018و 2017قانون املالية لسنة  -3

 ؛ كما سلف ذكره  وقد مينع الشركة من حتقيق أرابح إضافية وتسيري فعال
يف الصفقات العمومية هناك أتجيل مستلزمات هامة للشركة بسبب دخول مناقص واحد فقط عدة مرات مما يؤخر يف  -4
 أبمثان ابهضة وأتخري تسليم الوسائل الوقاية واألمن اخلاصة ابحلفر مثال، انهيك على اجلودة والنوعية؛ برام الصفقات أو ابرامهاإ

                                                           
 .294 ( ص18امللحق رقم )يف  2017املوافقة لشهر سبتمرب  17املشاهدة رقم -(1)
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: فمثال يتم عقد صفقات مع خواص ال الت خاصة يف حتديد املناقص الكفءنزع الصالحيات يف بعض احلا -5
هتا اخلاصة رغم قدرهتا على االستغناء عن مما حيتم ابلشركة على استخدام آليا ،ميلكون العتاد الكايف أو أتخري وصوله

جبارية يف إجناز بعض اإلنشاءات مثل مراحل التمهيد حلفر اآلابر كاملنصات االمسنتية إاليت تكون  ،جراء هذه املناقصاتإ
 .للعقود ما بني شركة األم سوانطراك وفروعها وهذا ابلنسبةقبل حفر اآلابر ألهنا ليست من ختصص الشركة قانوان. 

أما ابلنسبة للعقود الدولية من املالحظ أن شركة سوانطراك قد خسرت عدة منازعات بينها وبني عدة شركات برتول         
اخلربة والقدرة والكفاءة يف نقص . إثر التحكيم الدويل هلذه املنازعات ألن املشكل هو يف .... اخلدولية مثل تواتل الفرنسية

، يبقي الشركة دو يف آخر العق "حسب طلب الزبون"فنجد أن هناك البند اخلاص  ،العقود التفاوض األويل والنهائي إلبرام
 . (1)حتت رمحة شروط تبديل خصائص املنتج املصدر أو أي نشاط استغالل حمدد

املسامهة وإشراك مجيع األطراف يف تعديل قانون الصفقات العمومية مبا خيدم مجيع أصحاب املصلحة يف  واحلل ميكن يف   
   .ونظام رقايب فعال نظام حوكمة ومتوازن

 خماطر الكوارث الطبيعية )خماطر التعطل عن العمل بسبب العواصف الرملية(ة عشر: تس
أقصى حد إليقاف العمل  . لكنكلم يف الساعة  90من املمكن أن تصل السرعة القصوى املسجلة للرايح أكرب من     
العمل وإمنا يواصل العمال النشاط يف ظل  فكلم يف الساعة. لكن يف الواقع ال يتوق  70عقدة أي ما يعادل  200هو 

ة للعمال وكذا املعدات واألجهزة خاصة احلساسة منها.  الظروف القاسية حتت ضغط اإلدارة مما قد يسبب حوادث خطري 
درجة مئوية دون علم أو إعالم العمال بذلك للسماح هلم إبيقاف  50ىل ابلنسبة لدرجة احلرارة فقد تصل إنفس الشيء 

 درجة مئوية دون توقف عن العمل.  68العمل، وقد وصلت فعال يف فصل الصيف إىل 
 (العواصف الرملية وارتفاع درجة احلرارةالكوارث الطبيعية )(: النتائج احملصل عليها لتحقق خماطر 3-31اجلدول رقم )

 الوحدة: دج                                                                                                                        
 النتائج املتعلقة مبخاطر:

، التعطل عن (اخل)اهلزات األرضية، واحلرائق، والفيضاانت...
 العمل بسبب العواصف الرملية وارتفاع درجة احلرارة

 النوع الفرعي للمخاطرة:
 وارث الطبيعيةالك

 النوع الرئيسي للمخاطر:
 األحداث املتعلقة ابلبيئة اخلارجية

 - إمجايل اخلسائر
 1 عدد مرات التعرض

 - للحادث الواحدأدىن خسارة 
 - أقصى خسارة للحادث الواحد

 إيقاف العمل من طرف اإلدارة العليا املتسبب فيه
 مساء التوقيت

 متوسطة نوع املخاطرة
 ضعيفة درجة اجلسامة

 - نسبة اخلسارة من إمجايل األرابح
 . 2018صيغة  atxlstمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برانمج : املصدر

                                                           
 مقابلة مع موظفي الشركة-(1)
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 ةواملالحظ أنه تردد اندر ملثل هذه املخاطر املتمثلة يف عواصف رملية دون تسجيل خسائر وهذا النوع من اخلسائر مسدد    
م ال يتم تسجيل توقيف األ ألن حسب بعض املوظفني الذين مت مقابلتهم يف هذه الشركة ويف ابقي فروع الشركة .أصال

تلك املعلومات ب، ألن هناك عدم إفصاح عمدي من طرف اإلدارة واصل حىت وإن حتققت هذا النوع من املخاطرتيالعمل و 
 .(1) ساعة 12املتعلقة إبمكانية حدوثها حىت ولو توقف العمل لعدة ساعات تفوق 

هو الذي يتحمل عبئ هذا النوع من املخاطر  (COCOBATHصندوق )ألن الفكرة لدى اإلدارة العليا هنا معتمدة على أن     
 اإلفصاح هبا ويف حاالت وفرتات حمددة للتعويض فقط. إذا حتقق. ويف الواقع أنه ال يتدخل هذا الصندوق إال يف حالة 

ورشات أخرى بسبب يف األشهر األوىل للدراسة مل يسجل أي خماطر بسبب حتويل املوظفني والعمال إىل  وبصفة عامة    
 عدم توفر صفقات بني الشركة الوطنية ألشغال اآلابر وعمالئها والذين من بينهم سوانطراك؛

 خماطر غري مصرح هباسبعة عشر: 
  :تتمثل يف    

سرقة واختالس األموال بطرق غري مباشرة مثل خمصصات اخلدمات االجتماعية مثل املبالغ املخصصة للحج والعمرة  -1
ايضية وهي خماطر حتدث بشكل دوري وغري مقيمة بشكل واضح ألهنا ال حتدث يف العلن مما يوجب والنشاطات الر 

 ؛وجود نظام ذكاء اقتصادي داخل الشركة للكشف عن هذه احلوادث قبل وقوعها
وما بعدها  2004واليت حدثت فعال يف الشركة األم سوانطراك خالل سنوات  خماطر التجسسكما حدثت أيضا  -2

 لكن مت التسرت عليها جراء الفضائح االقتصادية اليت مرت هبا الشركة خالل تلك الفرتة؛
 قامة؛التعيني والتوظيف وكذا يف طلب التقريب مكان اإلبعض حاالت الثقافة احملددة يف الشركة هي الرشوة يف  -3
أما إذا كان اجلرد فاألمور تسري بشكل عاد.  لجرد يكون بشكل سداسي سلف، فإذا كان اجلرد إجيايبابلنسبة ل -4

سليب وكان سلف بني ورشة وبني ورشات أخرى واألدهى هو خروجها لشركات أخرى دون علم، وعدم اكتشاف األمر 
  غري مصرح هبا؛ إال بعد سنتني وهي خسائر غري مباشرة

معدات  ةضاعكإيف عمليات التفكيك والنقل والرتكيب،   اك بني الورشات يتم التسليف بينهابلنسبة للعتاد املشرت  -5
 وهذا مشكل أساسي يف التسيري.      ،دج10.000.000مولد مثال بقيمة ضياع كنسيان  البسبب 

قد  .كرتوينوموقع الشركة االل جملة النقاباقتصار األمر على و  قع التواصل االجتماعيامو يف نقص كبري يف اإلفصاح  -6
بني العمال والنقابة واإلدارة لعدة أسباب منها: تعمد اإلدارة يف خماطبة فئة العمال  تكون هناك مشاكل يف التواصل

ابللغات األجنبية يف مراسلتها أو تعليماهتا أو حىت عقوابهتا بغرض هضم بعض حقوق العمال وتركهم للوقوع يف أخطاء 
فتشيات العمل وهيئات الرقابة اخلارجية الغائبة بشكل شبه كلي للمحافظة على من أجل حماسبتهم. وهنا يبقى دور م

حقوق العمال وتبيان جمال التزاماهتم حىت بوجود النظام الداخلي للشركة والذي مت استدراكه على حنو مبدئي بنشر 
 النظام الداخلي وتوزيع كتيباته على العمال ابللغة العربية.

                                                           
 .295( ص 19يف امللحق رقم ) 2018املوافقة لشهر مارس  23املشاهدة رقم  -(1) 
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ملخاطر واملتعلقة ابدج 122.040.000 املصرح هبا قدرت بـ من خالل ما سبق ميكن القول أن إمجايل متوسط اخلسائر    
مما يدفع ابلتساؤل  .نوعا ومعظمها غري قابل لالسرتداد وغري مؤمن عليها 16اليت حتقق منها و شهرا  30التشغيلية يف ظرف 

دون احتساب اخلسائر غري املصرح  من حجم اخلسائر املعتربة اليت حدث فعال ملاذا ال تؤمن الشركة على هذه املخاطر ابلرغم
اخلاص ابلشركة. وهذا ما يفند مقولة بعض مسؤويل الشركة  منيف خماطر الصحة واأل ةمصنف غريا . واألدهى من ذلك أهنهبا

للعمال  جتماعياال" والقصد هنا أن معظم املخاطر الصناعية وما تعلق حبوادث العمل والتأمني !!! كل شيء مؤمنأن "
مني اجلزائرية حول التأمني على املسؤولية املدنية للمدراء واملسؤولني على أواملوظفني. وأن هناك بعض اخليارات يف شركات الت

 حنو اختياري.
 املقرتحة يةالتغطية التأمينو ليات املقرتحة إلدارهتا اآل: سادسالفرع ال

 :ميكن اقرتاح آلية أتمني وفقا للخصائص التالية سبق من خالل ما  
 عمال الشركة بساعات العمل والتأجري للمعدات واخلدمات املقدمة لعمالئها يف حفر و/أو صيانة اآلابر؛أيتأثر رقم : أوال
الرتدد غري القابل للتنبؤ به للخسائر املتحققة واليت مت اثبات عدم القدرة على حتديدها بشكل جيد بسبب طبيعتها : اثنيا

 على العنصر البشري وسلوكاته املتقلبة؛ %80املبنية يف أكثر من 
 ي لتسيري املورد البشري؛تردد اخلسائر وجسامتها مرتبط على حنو منطي ابلعقلية التسيريية يف الشركة والفكر التقليد اثلثا:
 ساعة؛ 24/24زمن حدوث مثل هذه اخلسارة موزع بشكل متوازن خالل الفرتات املختلفة للعمل ألنه متواصل : رابعا

 يوميا؛دج 20.000و 10.000أدىن اخلسائر احملصل عليها ترتاوح بني  خامسا:
 يوميا؛ 10.000.000أقصى اخلسائر احملصل عليها هي أكثر من  سادسا:
ر بـ  30يف ظرف  16معدل تكرار احلوادث سابعا:   4 عدل حدوث يرتاوح بنيأي مب ،به امصرح حاداث 132شهرا قدٍِّ

 .يف هذه الشركة حوادث مصرح به شهراي 5إىل 
 وابلتايل ميكن توفري تغطية أتمينية على ضوء النقاط السابقة كما يلي:

عمال جملال حتقق هذه املخاطر بصفة يومية أو األيتم حساب األقساط بشكل مبدئي على أساس جزايف من رقم  -1
دج يوميا إن أمكن 10.000.000دج إىل 200.000ح جمال الضمان بني توضيكن ، كما ميشهرية أو سنوية...اخل

 كسقف للضمان؛ دج10.000.000ودج 200.000كتحديد اقتطاع ألقل من   ذلك.
الرتكيز على عنصر العمدية من طرف الشركة عند االكتتاب يف مثل هذه املخاطر ألن مسبباهتا قد تكون ابلفعل  -2

 بصفة عمدية تتحمل الشركة جرائها خسائر من متوسطة إىل حرجة من حيث اجلسامة كما متت اإلشارة إليه سابقا؛
وحتديد املخاطر اليت هلا أثر نوعي وارتباط  ،أولية اختيار املخاطر اليت هلا أثر كمي مباشر على أداء الشركة بصفة -3

مباشر و/أو غري مباشر يف حتقق خماطر ذات أثر كمي من أجل التأمني عليها. لتفادي الزايدات يف قيمة األقساط 
 املرتقب دفعها؛

مشاهبة هلا يف  ة كما مت حتديدها لتفادي التأمني املتعدد على نفس نوع املخاطرة أو خماطرةيحتديد العالقات البين -4
طر احلريق مؤمنا يف واثئق ايف خم، فمثال يعد عنصر اإلمهال املعتمد من طرف الشركة واألمنبرانمج خماطر الصحة 



 شركة الوطنية للمحروقات سوناطراكال: ...بناء نموذج لنظام إدارة املخاطر التشغيلية في الفصل الثالث

 

 
235 

حقيقة األمر وحسب بعض موظفي الوقاية واألمن تعترب الالمباالة هو العنصر الطاغي يف السنوات يف التأمني، لكن 
لتايل حيدث تداخل يف حتديد السبب املباشر حلدوث املخاطر الصناعية اليت األخرية حلدوث املخاطر الصناعية، واب

وهذا ما يفسر رفض شركة التأمني وشركات  ،بسبب خماطر تشغيلية من العنصر البشري يف هذه احلالةابألساس ت نشأ
صفاة سكيكدة يف سنوات سابقة. حيث فتحت مل تمعيدي التأمني التعويض يف بعض احلوادث خاصة اليت حدث

شركات معيدي التأمني حتقيقات مع املوظفني والتحقق من آليات الوقاية واألمن ومدى كفاءاهتم يف تسيري مثل هذه 
    ؛احلوادث وأسباب نشأهتا

رها اجليد وكسب اخلربة يضرورة العلم آبليات إعادة أتمني املخاطر التشغيلية هلذه الشركة من أجل املسامهة يف تقد -5
من أجل اكتساب خربات متنوعة حىت يف اجلانب االكتواري وعدم االتكال فقط ما متليه  ،االكتواريةال التأمينية وملا 

يف التأمني على األضرار أو التأمني على املسؤولية املدنية اإلجبارية منها أو  سواء ،شركة أتمني احملروقات التابعة للمجمع
 .اخلاالختيارية مثل التأمني على الكوارث الطبيعية واملسؤولية املدنية العشرية...

 ة سوانطراكأمهية النظام الشامل إلدارة املخاطر يف شرك :سابعالفرع ال
النظام الشامل إلدارة املخاطر األسلوب املنظم الذي حيدد ويصنف ويقيس املخاطر كافة ومن مث التعامل معها تبعا  يعد    

ألمهيتها، وتنفيذ منهجية منظمة تقوم بتحديد وتصنيف وتقييم مجيع أنواع املخاطر سواء املالية أو الصناعية أو احلوادث 
والتسويقية  اإلسرتاتيجيةالصناعات اليت تنطوي على خماطر كثرية متصلة ابجملاالت  والغاز من برتوليعترب كل من الو  .املفاجئة

 والبيئة. واألمنضافة اىل الصحة إوالتشغيلية، 
يعزز النظام الشامل إلدارة املخاطر من قيمة الشركة، فالداعم األساسي للنظام الشامل إلدارة املخاطر هو إدارة حيث     

 :(1) يليمل )إدارة جمموعة املخاطر(، وميكن توضيح أمهيته من خالل ما املخاطر بشكل متكامل وشا
العامة للشركة من أجل رفع كفاءة  اإلسرتاتيجيةتوفري املعلومات عن املخاطر اليت قد تؤثر يف األداء ومدى التوافق مع  أوال:
 اختاذ القرار على مستوى الشركة ككل؛ عملية
 تسهيل وحتسني اغتنام الفرص؛اثنيا: 
 دعم اإلدارة يف التنبؤ ومراقبة األداء املستقبلي؛اثلثا: 
 توفري رؤية واضحة عن مدى تعرض أقسام الشركة للمخاطر؛رابعا: 

برتول يتجاوز قابلية أو قدرة الشركة للتعرض حتديد احلاالت اليت يكون فيها إمجايل املخاطر اليت تتعرض هلا شركة ال خامسا:
 للمخاطر؛

 حتسني طرق التحكم والتعامل مع مجيع أنواع املخاطر يف مجيع أقسام الشركة؛ سادسا:
على هذا السجل،  يهدف تقييم املخاطر إىل تثبيت املخاطر احلالية يف سجل املخاطر وإضافة أي خماطر جديدة سابعا:

ب جيحيث حتتوي عملية إدارة املخاطر الشاملة على جمموعة مفصلة من العمليات واإلجراءات توثقها خطوات حمددة 
 اتباعها الستكمال الواجبات واملهمات املراد تنفيذها من أجل إدارة املخاطر؛

                                                           
 .-بتصرف- 25-24، ص 2009امللتقى املفتوح السنوي للمؤسسة وشركاهتا التابعة، إجنازات وطموحات، مؤسسة البرتول الكويتية وشركاهتا،  -(1)
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فيذي مث حتديد تفاصيله ووضع خطط التغيري يتبع ذلك تصميم النظام الشامل إلدارة املخاطر على املستوى التن اثمنا:
 اإلدارية، ويشمل ذلك تقييم مهارات املوظفني وتطوير االساليب الوظيفية وتسهيل التدريب والتطوير؛

كل اإلجراءات املتعلقة إبدارة املخاطر الشاملة على كل مستوايت الشركة، حيث يعمل   نظام إلكرتوين موحد يشمل عاشرا:
رسال تقارير املخاطر لإلدارات واألقسام املعنية إهذا النظام على شبكة االنرتنت الداخلية للشركة، ويساهم هذا النظام يف 

د سبل ملنع هذه املخاطر وذلك من أجل تفادي الوقوع وجلنة قيادة املخاطر واإلدارة العليا للشركة، وأيضا التوصيات إبجيا
هبا، إن احملصلة من تقييم املخاطر هي سجل املخاطر وإضافتها إىل املخاطر الرئيسية، ومن مث تقسيم تلك املخاطر إىل 

ييم إمكانية ىل هذه املخاطر، حيث تساعد املعايري على تقييم التأثري الشامل للمخاطر وتقإتصنيفات جزئية وإضافة معايري 
 تكرار حدوثها؛

ميكن وفقا هلذا النظام خلق تقرير للمخاطر وتصنيفاهتا لكل وحدة إسرتاتيجية، حيث تكمن ميزة هذا التصنيف  أحد عشر:
التفصيلي للمخاطر يف إمكانية إصدار تقارير املخاطر بناًء على عدة تصنيفات حبسب اإلدارات املعنية وأتثرياهتا، فضال 

قارير تتيح للمسؤولني فرصة التعرف على مواقع تركيز املخاطر يف الشركة وتركيز جهودهم على املخاطر املهمة عن أن هذه الت
لشركات البرتول  اإلسرتاتيجيكما يساعد النظام يف تعزيز عملية صنع القرار وإضفاء مزيد من الثقة على االجتاه   لديهم،
 والغاز.

يؤدي النظام  ية ويعد أحد األسس لقياس األداء يف مجيع إدارات الشركة، كماإن إدارة املخاطر أمر يف غاية األمه     
الشامل إلدارة املخاطر إىل الزايدة من فاعلية العمليات يف الشركة، وإنشاء وحدة إدارة خماطر سوف يساعد يف إدارة املخاطر 

 .كربأاليت حتيط ابلشركات بفاعلية 
 القطاعاتتجارب بعض بم املخاطر الكامنة يف جانيب ميزانياهتا، ابالستعانة كما ميكن اعتماد عدة طرق لتقدير حج     
ببناء نسب أو معادالت  (*1) (AROCRاملعدل وفق املخاطر )املال رأس العائد على كاملؤسسات املالية مثل:   خرىاأل

كل نوع من   صص ملواجهةرأس املال املخل حبدود دنيا وقصوى عرب منذجتها، مالئمة ملتطلبات شركات البرتول والغاز
  .املخاطر املتعرض هلا

:والشكل املوايل يوضح آليات حتقق املخاطر التشغيلية يف شركة سوانطراك    

                                                           
(*) - RAROC: Risk-Adjusted Return on Capital.  
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 املقابالت إبطارات الوقاية واألمن وإدارة املوارد البشرية ابلشركة: من إعداد الطالب اعتمادا على املصدر
 

 شركة سوانطراكآليات حتقق املخاطر التشغيلية يف  (:3-15قم )ر الشكل 
 
 
 
 
 

 معوقات:
املوظفني على مستوى نقص التواصل بني  -

 أفقي أو عمودي؛
غياب الكفاءة والوساطة يف التوظيف  -

 والتسيري؛
التنكيل والسلوك السيئ للعمالء وحىت  -

 العالقة بني كل املوظفني؛ 
 ضغوط خارجية ألطراف ذي النفوذ؛ -
 غياب العدالة يف التعامل مع املوظفني.  -
عدم رضا املوظفني ابجلانب املعنوي أو  -

 املادي خاصة األجور املمنوحة
عدم معرفة احلقوق وااللتزامات واخللط بني 

 احلق والواجبات؛
 معوقات داخلية وخارجية أخرى -
 معوقات قانونية -

 مشاكل:
 الالمباالة -
 بروز تكتالت جهوية -
التصريح الكاذب والتلفيق  -

 عن احلاالت
غياب املعلومات الدقيقة  -

 حول وضعية املورد البشري
 الغياابت -
 التأخر عن العمل -
 التذمر بشكل عام -
 التعطل يف إجناز املهام -
 الشجار  -
سرقة العتاد أو املنتجات أو  -

 استبداهلا أبخرى قدمية
 

 احنرافات:
اجلهوية واحملسوبية وامليول  -

 الفكري على حساب الكفاءة
األهداف االمهال يف حتقيق  -

 االسرتاتيجية للشركة
عدم االحساس ابلوالء  -

 والوفاء للشركة
نقص االنتاجية ومردودية  -

 العنصر البشري
عدم تطبيق دالئل  -

 وتوجيهات إدارة املوارد البشرية
سوء تطبيق اجراءات  -

 التحفيز والعقاب
التسرت عن األخطاء وعدم  -

 احملاسبة 
 
 
 

 مستوى التعرض:
 خسائر يف االستغالل -
خسائر غري متوقعة خارج -

 االستغالل
خسائر و/أو فرص بديلة يف  -

 املناقصات واملزايدات
تذبذب يف الرحبية واملردودية  -

 االقتصادية عائد على 
التأثري على مسعة الشركة بسبب  -

عدم االفصاح والتواصل مع 
اجلمهور مما قد يؤثر على القدرات 

 التسويقية؛
 
 

 حتقق املخاطر:
النوع: التحقق من املصدر  -

وعالقته ابملخاطر األخرى 
 وكيفية حتققها

 احتمال احلدوث: اجياد -
النماذج الكفؤة لتقدير 

 االحتمال تناسقا مع احلجم. 
احلجم: قيمة اخلسائر  -

 املرتقبة
 التوقيت: توقيت االستجابة -
كيفية التعامل: إمكانية -

 التجنب )التفادي( أو التحمل
 
 

 من رأس املال % احلد األقصى لتحقق املخاطر التشغيلية:
 

 من رأس املال % احلد األدىن لتحقق املخاطر التشغيلية:
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من خالل ما مت مالحظته من املعلومات املستقاة مما سبق يوضح الشكل السابق آلية حتقق املخاطر التشغيلية يف          
معظم  ها معبعض مشريف الوقاية واألمن مت أتكيد هذه اآللية واليت تشرتك في عاآلابر، وبعد اطالالشركة الوطنية ألشغال 

لية املوالية إلدارة املخاطر التشغيلية يف هذه الشركة والشركة فروع الشركة األم شركة سوانطراك، وعرب ذلك ميكن اقرتاح اآل
 األم سوانطراك كما يلي: 

 (: اآللية املقرتحة إلدارة املخاطر التشغيلية يف شركة سوانطراك3-16لشكل رقم )ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على حجم ختصيص األموال ملواجهة املخاطر واستثمارها تارةأتثري املناهج املخ                    
 املال ملواجهة املخاطر احملتملة من خالل التخصيص واالستثمار وكذا التقييم املستمر والرقابةحتديد اجلوانب الكمية والنوعية لتقدير التكلفة أو حجم رأس                     

  رتقبةخاطر املاملستمر والرقابة على املتقييم لطرق  تهاءمواومدى م املناهج املختارة                   
 

 من إعداد الطالب  املصدر:
أو على الشركة حتديد املستوى الفعلي للرأس املال االقتصادي الكايف ملواجهة املخاطر التشغيلية أن يتضح من خالل الشكل     

تعرض هلا ككل أو املخاطر االمجالية لكل نوع من هذه مجالية سواء للمخاطر املحتديد منهج آخر لتقييم كاعتماد تقدير التكلفة اإل
ألي نوع ينشأ من هذه املخاطر  وكفؤةعرب إجياد آلية معاجلة فعالة املخاطر كإجياد التكلفة االمجالية للمخاطر التشغيلية مثال، وذلك 

دد للجزء املخصص هلذه املخاطر وفق جماالت النشاط إبدارة األموال املخصصة لذلك عن طريق حتديد هامش املخاطر الكامن واحمل
 .ومن مث تفعيل التقييم والرقابة واملتابعة الدورية لذلك ابالستعانة بربامج الكرتونية خمصصة كما سيتم شرحه الحقا

مناهج تقدير حجم 
رأس املال املخاطر عرب 

 االقتصادي
أو حتديد أي منهج آخر 

 خمتار

 واالستثمارلتخصيص ا   

 التقييم املستمر        
 والرقابة       

 املعاجلة
إدارة األموال املخصصة 

 إلدارة املخاطر 
 ()هامش املخاطرة

 النشاطجماالت 
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 املعادلة التقديرية حلجم رأس املال املخاطر اخلاص ابملخاطر التشغيلية: ثامنالفرع ال
 املقرتحة التالية: طرقاألدىن واألقصى لتحقق املخاطر التشغيلية كنسبة مئوية من رأس املال وذلك وفق اليتم عرب حتديد احلدين       

 أوال: وفق منهج التكاليف القائمة على املخاطر التشغيلية
املخاطر التشغيلية  اليف القائمة علىتعتمد هذه الطريقة كما متت اإلشارة إليها يف الفصل الثاين على حتديد إمجايل تك   

 اليت تتضمن كل من تكاليف التحويل والتكاليف االحتفاظ وتكاليف أخرى وفق املعادلة التالية:
 

 التحويل + تكاليف االحتفاظ+ تكاليف اإلدارة + تكاليف أخرى= تكاليف  التكاليف القائمة على املخاطر التشغيلية
 

( على سبيل املثال تتحمل التكاليف القائمة على املخاطر ENTPشركة )ب اخلاصةحصائيات اإلمن خالل ما سبق من      
يل جند أهنا تتحمل وابلتا .وهذا ما يثبت أن ليس لديها أي آلية إلدارهتا انهيك عن آلية لتحويلها ،التشغيلية بشكل كامل

دج املصرح 122.040.000اليت بلغت يف فرتة الدراسة ما يقارب  اخلسائر احملققة كتكاليف احتفاظ فقطمتوسط إمجايل 
، هذا ما يربر عدم وجود نظام إلدارة مثل هذه املخاطر ومن املمكن أن تكون تكاليف أخرى غري مصرح هبا ختص هبا

 أي أن يف هذه احلالة:اخلسائر النامجة عن املخاطر غري املصرح هبا أو غري حمددة أصال. 
 

تعلقة ابملخاطر غري املصرح هبا أو املتسرت التكاليف القائمة على املخاطر التشغيلية = تكاليف االحتفاظ + تكاليف أخرى )امل
 عنها(

 دج 122.040.000=                                                    
 

 وهذا ما سيتم إثباته يف الطريقة الثانية املوالية.    
 مجالية للمخاطر التشغيليةاثنيا: التكلفة اإل

 اعتمادا على تكلفة املخاطرة املؤمنة (TCOR) تعتمد هذه الطريقة على إجياد التكلفة االمجالية للمخاطر التشغيلية   
(Cost IR)  وتكلفة املخاطرة غري املؤمنة(Cost UR ):على النحو املوايل   
 

TCOR = Cost IR + Cost UR 

 

( والشركة األم سوانطراك ومجيع فروعها ال تقوم بشراء تغطية أتمينية ENTPكما متت اإلشارة إليه أعاله أن شركة )     
ن أ، وابلتايل فإن التكلفة االمجالية للمخاطر التشغيلية مساوية لتكلفة املخاطر غري املؤمنة أي مباشرة هلذا النوع من املخاطر
 معظمها تكاليف حمتفظ هبا:

TCOR = Cost UR 

TCOR = 122.040.000 DA 

مع اإلشارة إىل ضرورة حتديد األثر الكمي للعالقات البينية يف حدوث خمتلف املخاطر واملخاطر التشغيلية وما حجم    
 ...اخل.خماطر استثماريةصناعية أو اخلسائر اإلضافية املمكنة يف الداخل الشركة الفرع سواء أكانت خماطر 

  بتوفري البياانت الالزمة لتقدير ذلك. الشركة األمتوى درجة حتويل هذه املخاطر بني الفروع و أو على مس
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بسبب عدم إدارهتا ملثل هذا النوع من الطريقتني يتضح لنا حجم اخلسائر املتكبدة من طرف شركة سوانطراك وفروعها     
 2011ة وهذا ما يثبته الواقع من خالل اخلسائر واملصرح هبا وقضااي الفساد اليت مستها خاصة يف الفرت  ،من املخاطر

     .انهيك عن اخلسائر غري املصرح هبا 2016و
 غيلية يف شركة سوانطراكاآللية املقرتحة يف جمال كيفية إدارة املخاطر التش :الرابع املطلب

تطوير قدراهتا على زايدة التكوين والرتبصات ملختلف املوظفني لديها  مثليف جماالت  ز اهتمام شركة سوانطراكيرتك      
 على املستوى اجلهوي على األقل. و أتسيس مراكز تكوين خاصة هباسواء بتكليف مراكز دراسات خمتصة يف هذا اجملال أ

 تزامنا معلني يف القطاع ابلشراكة مع خمتلف الفاع 2017يف  األكادميية اإلدارة لسوانطراكبفتح  قامت سوانطراككما     
 كما سلف ذكره. (RESHUMإرساء نظم املعلومات )

على املنهج املعتمد أصال يف إدارة املخاطر يف الشركة  األمثل التقييمي يف شركة سوانطراك يعتمد اختيار النموذجو       
أنواع املخاطر املتعرض  فيمكن للشركة اختيار منهج اثبت ومتناسق يف مجيع على وجه اخلصوص،ككل واملخاطر التشغيلية 

دارة خماطرها إلميكن اقرتاح املنهج الشامل كما   .ةمناهج مستقلة لكل خماطرة على حد على نه ميكنها أن تعتمدإال أ ،هلا
 .ذكره سابقا متكما 

 : أطراف املتدخلني يف إدارة املخاطر التشغيلية ألولالفرع ا
 إن جمموع املتدخلني يف إدارة املخاطر التشغيلية يف سوانطراك ميكن حصرهم يف:   
ن أجل ترسيخ رسالة مقرتحات وآفاق الشركة مو األجانب وحىت اجلمهور إبشراكه يف أسواء احمللني  دور العمالء أوال:             

 ؛2030إرساء نظام حوكمة فعال انبع من التطلعات املستقبلية للشركة لـ و ا، تنادي هباليت  طاقة التغيري
إرسال رسالة الكرتونية إجبارية جمانية لشبكة الشركة فيها رقم ومبلغ ونوع الوثيقة  العميلكل عقد يربم جيب على   اثنيا:     

 ؛-األداء كضمان حق–حتت شعار " من أجل خدمة أفضل" 
ساعة  7/24تكوين خلية االستماع )مركز الشكاوى( لكل احتياجات وشكاوى ومالحظات العمالء على اخلط  اثلثا:

 االجتماعي؛ على موقع الشركة ومواقع التواصل 
اتصال جماين مباشر بنائب الرئيس املدير العام أو الرئيس املدير العام للعمالء اهلامني أو مجيعهم على موقع الشركة  رابعا:

 ومواقع التواصل االجتماعي؛
 واجلمهور اليت تعد احلجر األساس يف إدارة العالقة مع عمالئها شركة سوانطراكغيب من طرف هناك نقطة اسرتاتيجية تُ    

ا اجليدة والسيئة على نظرة أو الصورة يف خميلة هؤالء العمالء وتصنيفهم هلا، حيث مت إطالق وتداول أمساء مستعارة منهالو 
 ةقا من طريقة التعامل هذه الشركمن خالل جتارهبم املختلفة معها، فالسبب املباشر ابألساس يبدأ انطال ةهذه الشرك

تتعامل معهم  ةالشركفروع يتقنون اللغة العربية والكثري من هذه  %80واالتصال بينها وبينهم. فمعظم اجلزائريني ابلتقريب 
إلصدار  ةالشركالفروع هذه ها رغم اجملهودات املبذولة من طرف بعض ابللغة الفرنسية، فما ابلك ابملصطلحات التقنية من

توضيح الو  ةهوم املخاطر لدى الفرد أو للشركوالواثئق بلغتني. ابإلضافة إىل ذلك عدم االهتمام أو ال مباالة بطريقة شرح مف
ج بعدم توفر عدد كاف من والتحج مهوروترسيخ مفهوم رضا اجل ،والتوجيه الختيار األنسب هلم وفق ما يرونه مناسبا
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. واالكتفاء إبصدار مطوايت أو دفاتر متنح حسب الصدفة للعمالء يف معظم األوقات جمهورستوى الثقايف للاملوظفني أو امل
لحصول ألن معظم هذه الشركات كانت وال تزال تستهدف الشركات الكربى لا على ما يناسبهد دون شرح و عقالتشرح عناصر 

وإعداد دورات تكوينية ملوظفي  .يةجمز  نتائجطر لكي يكون هلا اخمعلى أمل عدم حتقق  عقوديف خمتلف أنواع ال على أسواق
الشركات املتعامل معها كضماانت أو خدمات تكميلية. وهذا الفكر الذي كان سائدا يف األسواق قبل منتصف سبعينيات 

 لناحية التقنية أن االستثمار يف الضمان احلقيقي للوفاء ابلتزاماهتا.   يف التفكري من ا ةالشركفروع القرن املاضي، وبداية بعض 
لكن املالحظ أن معظم اجلزائريني يتحكمون يف تكنولوجيات معقدة فكيف ال يفهم جمرد رسالة أو خدمة تقدمها      

 معظم القنوات االشهارية املتاحة. وعدم تواجدها يف ةالنادر هلذه الشرك شركة معينة. وهذا يفتح اجملال واسعا للدور التسويقي
ورغم االمتيازات الضخمة اليت توفرها تكنولوجيات املعلومات واالتصال لديها وخمتلف الربامج ة شركالأما ما تعانيه     

وطرق التسيري اليت  التعامل مع العنصر البشريمن عدم فهم آليات  ونلديها يعان املسؤولنيإال أن  ،االلكرتونية املستخدمة
 اتالتعويضعلى احلصول أو  دية وال يرى من العملية إال ملء استماراتتوضحها هذه التكنولوجيات عكس الطرق التقلي

ال  يف بعض فروع الشركة املوظفني مت حتديد بعض. ألنه من جهة أخرى شرح العمليةوعدم االستفادة من الوقت املتاح يف 
 . (1) واعتبار اتقان اللغة الفرنسية هو السبيل الوحيد واملعيار اهلام للتوظيف بتأهيل علميأو  نشاط الشركةعالقة له ب

يتضح أن معظم املوظفني ال يؤمنون ابلدور االسرتاتيجي  ةشركالفروع  لبعضواألدهى من ذلك ومن خالل الزايرات    
واعتبار التسويق مقياس غري مدرس يف ختصصهم. وابلتايل تتضح الصورة جليا  ذو خربة تقنيةللتسويق ألن معظمهم خرجيي 

 ملا يواجه هذا القطاع من الناحية التشغيلية.
 الدور االسرتاتيجي لتكنولوجيا املعلومات : ينالفرع الثا

 برازه من خالل النقاط التالية:إتؤدي تكنولوجيا املعلومات دورا حموراي وأساسيا، وهو ما ميكن    
  أوال: ركائز هذا الدور   

     . يرتكز هذا الدور حول نقاط أساسية تقوم على عوامل منها السرعة يف حتديد املخاطر التشغيلية على حنو دقيق وآن 
املخاطر  وعليه ميكن اقرتاح آلية تفادي يف السابق أو املرتقبة. املتعرض هلا وحجم اخلسائر املتحملةعدد املرات بتحديد 

   ، كما هو موضح يف الشكل املوايل:التشغيلية الداخلية ابلتعاون مع أصحاب املصلحة
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .فروعميش ومشاكل إدارية يف بعض اليعانون الته اهد خمتلفةني على شهادات تطبيقية من املعبعض االطارات املتخرجني من كليات االقتصاد ومتحصليف حني أن -(1)



 شركة الوطنية للمحروقات سوناطراكال: ...بناء نموذج لنظام إدارة املخاطر التشغيلية في الفصل الثالث

 

 
242 

 لية الداخلية ابلتعاون مع أصحاب املصلحة (: يوضح آلية تفادي املخاطر التشغي3-17الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 : من إعداد الطالبراملصد
     

تلبية ، تطبيقات عرب اهلواتف النقالة...اخلالتصال املباشر عرب وسائل االعالم واالتصال و املقرتحة ابتسمح هذه اآللية      
.االحتياجات على ضوء التعليمات املقررة على حن واحد التصال هو املعلومات اخلاصة  اجتاهوليس االعتماد على  و آيل آن 

إصدارها حيث يرتكز  .ذه الشركة ويف مناطق حمددة فقطهل للنشر واإلشهار (BAOSEM) "البوسم" موقعابلشركة جتدها يف 
ختصرة غري الكافية لألصحاب على الصفقات يف شكل املناقصات واملزايدات اليت تقوم هبا الشركة مع بعض االحصاءات امل

 املصلحة ككل.
على الرغم من أن إجيابيات االعتماد على تكنولوجيات املعلومات يف إدارة املخاطر التشغيلية إال أهنا تعد من أهم     

شركة املستخدمة هلا مثل خماطر القرصنة والتجسس من أطراف خمتلفة. الاجملاالت احلديثة لنشوء خماطر جديدة قد تتعرض هلا 
عتماد على مهنيني مؤهلني يف اجلانب اجلنائي يف كل من تقنيات التسيري املعتمد لذلك وجب االحتياط يف االستخدام ابال

تكنولوجيات املعلومات اجلنائية ليسهل عملية التعامل مع هذا النوع من املخاطر يف وحىت املختصني  ،كاحملاسبة...اخل
. حيث تعتمد معظم مراكز البحث ملقرتحةحتت وصاية اهليئة العليا للرقابة والتدقيق ا التشغيلية خصوصا خماطر االحتيال

حسب  ( على توفري حلول ملثل هذا النوع من املخاطر التشغيلية وفق مناهج خمتلفةErnst & Young) مثل مركزالعاملية 
 .قطاع النشاط

تبادل 
 املشورة 

اختاذ 
 القرارات

وامر
أ

ال 
فيذ

تن
 

 اإلدارات الفرعية املعنية

 ات املقررةميتلبية االحتياجات على ضوء التعل

اإلدارة العليا 
 للشركة

 أصحاب املصلحة
 العمالء
 املوردين

األطراف الداخلية 
واخلارجية 

 األخرى...اخل
 

 االتصال املباشر

 جلنة االستماع
 

 لجنة االستماع

 

 مركز الشكاوى

 

 

 لجنة االستماع

 

تدقيق من و حتقيق 
  الشركةطرف 

تدقيق من و حتقيق 
ف املالك طر 

 الرقابيةوالسلطات 
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أصحاب املصلحة 
 الداخليني

 أصحاب املصلحة اخلارجيني

 املوردون

 العمالء

 جملتمعا

حلكومةا  

لدائنونا  

ملسامهونا  

 ونملوظفا

 ملسريونا

ملالكا  

وعالقته بربانمج املوظفني ميكن اقرتاحه على حنو مباشر  وذج الربانمج االلكرتوين ألصحاب املصلحةخيص منأما فيما       
 ومتكامل كما هو موضح يف الشكل املوايل:

 وعالقته بربانمج املوظفني على حنو مباشر ومتكاملصحاب املصلحة منوذج الربانمج االلكرتوين أل(: 3-18الشكل رقم )
 
 

 
 

 
 
 

 
 

   
 

 
 : من إعداد الطالب املصدر

 أحقية الولوج إىل األجهزة االلكرتونية املوجودة يف مجيع املكاتب داخل الشركة أو الشبكة ككل.                 
أحقية التواصل املباشر عرب وحدة املعاجلة االلكرتونية مع مجيع مراكز املسؤولية يف الشركة حسب التخصص                  

 مواقع التواصل االجتماعي...اخل. و موقع الشركة؛ و االلكرتونية للشركة؛  الربامجو متوافق وبشكل 
وفشل  والتجسسااللكرتونية  اهلجماتو الكوارث الطبيعية أما األحداث اخلارجية فهي متمثلة يف حاالت العطب،      

اليت قد  وخماطر السمعة...اخل.قانونية، الخاطر ددة كاملاألنظمة...اخل. واألحداث املفاجأة غري املرصودة أو املخاطر غري احمل
 حتقق خسائر فادحة للشركة.  أو إىل األعلى ينجم عنها صدمات إىل األسفل

 وعليه ميكن اقرتاح ما يلي:   
إىل أصحاب املصلحة خلق نظام ابالغ آيل )مدمج مع برامج كشف أنواع املخاطر التشغيلية بشكل آين( من طرف  -1

أصحاب وحاالت االحتيال املفرتض ولو يف حالة الشك مع  مثال التعامل ئيمسيمساء املوظفني أكز الشكاوى حول مر 
 ؛  ة لكل موظف واضحة ومقروءة هلمإبجبار املوظفني وضع بطاقة مهني صلحةامل

 التدريب واختبارات الضغط على املوظفني بصفة دورية ملعرفة مدى حتملهم جلميع الظروف املواجهة بينهم وبني أعوان الشركة؛  -2
يف  اهليئةويتمثل دور هذه  الوصية ةالوزار يف قطاع النقط والطاقة ابلتعاون مع  اهليئة العليا للرقابة والتدقيق املستقلةدور  -3

ابإلضافة للتحري حتت إشراف إطارات هذه  أصحاب املصلحة مع علم الشركة.املعلنة من طرف  مهمة التدقيق يف احلاالت
بطة ابختالفات رورية لرفع التناقضات املرتالشركة وإجياد عوامل االجابة اليت تسمح ملسريي شركة املمثلة بتحديد العوامل الض

 احملددة. معاجلة ملف احلاالت

 ألطراف أصحاب املصلحةا ارجيةالداخلية واخل وسائل االبالغ أحداث خارجية وحدة املعاجلة االلكرتونية
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هذا النشاط  دفعي. حيث الشركةوهذا يعود لصاحل  يعد هذا نشاط كمهمة خربة بعد إجناز التحقيقات والتدقيقات    
 وهذا يدفع إىل وضع اسرتاتيجية مكيفة مع هذا اجملال. ال،يلتخفيض حجم االحت

القانوين  اإلطارل، وحتديد ايمتعاملي السوق ملواجهة كارثة االحت االسرتاتيجية يف: توطيد التضامن بنيوتتمثل هذه    
ثرين يف هذه االسرتاتيجية اعتمادا على الوسائل احلديثة لتكنولوجيا املعلومات للمحققني، وتقوية التعاون مع املتعاملني املؤ 

ل، ومكافحة عدم متاثل املعلومات. من خالل تطوير منط االتصال ايأجل تسهيل الكشف عن عمليات االحت واالتصال من
ل، وهذا إبعداد نظام متكامل ومنهج منظم اير مناسب ملتابعة وحتليل كارثة االحتبني خمتلف متعاملي السوق وتوفري إطا

 ه الظاهرة.    ل خصوصا ابلنسبة للمتعاملني املعانني من هذايحتملكافحة اال
  .(1) ةيئئل الكشف من أهم العناصر يف جناح مهمة هذه اهلوتبقى خربة املسريين ووسا     
اعتماد الشركة على فكر شراء كل ما هو برجمي سواء يف نظم املعلومات أو تكنولوجيا االتصال واالعالم دفع للتفكري   -4

 يف مدى مسامهة االطارات احمللية يف ذلك. وعدم اقتصاره على جماالت تسيريية حمددة.
 اثنيا: دور املوظفني والوسطاء واخلرباء التابعني للشركة

خالل  GPSخلق تطبيق للشركة يف كل هاتف نقال لكل موظف داخل الشركة يتضمن تتبع الكرتوين ابلبصمة عرب الـ  -1
 أوقات العمل وهو دليل على التواجد يف الوقت داخل املكاتب والتحرك يف الشركة وخارجها أثناء العمل وعند اخلروج؛

وج والتتبع حىت ابلكامريا إن لزم األمر لكل موظف خلق تطبيق للشركة يف كل حاسوب اتبع للشركة مع حق الول -2
 داخل الشركة يتضمن تتبع الكرتوين ابلبصمة حىت وإن تطلب األمر أن يكون األمر سراي؛

( لكل املوظفني داخل الشركة E-training( )E-learningنظام الكرتوين إجباري للتعليم والتدريب عن بعد ) -3
 وخارجها )يف املنزل(؛ 

 مل مع التطبيقات السابقة؛خلق تطبيق خاص بتنقيط األداء اليومي لكل موظف بشكل متكا -4
يف كل الفروع ابالعتماد على الطلبة املتخرجني بتخصيص مكاتب استشارة أولية  خلق مستشاري املورد البشري -5

يف فرتات  طنية لتشغيل الشباب. فهذه الشركةء املستشارين يكون عرب الوكالة الو وتسديد أتعاب هؤال بداية العملقبل 
 الرتبص ال تتحمل أي عبء مايل ونفس الوقت تقوم ابلتكوين املتواصل يف خمتلف مراكز التكوين املفتوحة لديها هلؤالء؛

للموظفني وجمهود ووقت امية يف الشركة إبجراء تربصات متكررة بعض فروع الشركة يكلف االطارات الس يف  -6
     .إضافيني ميكن تفاديه مبا مت ذكره أعاله وفق التقنيات املختلفة

 عن العمل أو إرابك السري العادي خاصةل الشركة للتعطهذه األدوار اليت مت حتديدها ال ميكن بشكل من األشكال تعريض     
ألن كثرة الرقابة من املمكن أن تكون عائقا لعدم حتقيق األهداف املرجوة أي نتائج أقل مما كان متوقعا  ،يف مراقبة هذه املخاطر

والعكس صحيح ألن الرقابة الضعيفة من املمكن أيضا أن تؤدي إىل عدم حتقيق األهداف املرجوة أي نتائج مقبولة لكن مبخاطر 
 برانمج إدارة املخاطر. تسيريحقيق النتائج املرجوة واملسطرة يف أكثر. لذا فإن الرقابة الكافية هي احلل الوحيد لت

 

                                                           
(1)-Karim massine, Revue de l’assurance, Conseil National Des Assurance, Alger, N° 14/ juillet à septembre 2016, pp48-49. 
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 ( وإدارة املخاطر التشغيلية:RESHUMاثلثا: نظام املعلومات للموارد البشرية )
إعطاء يربز الدور االسرتاتيجي لنظام املعلومات يف توفري البياانت التارخيية واآلنية املتعلقة ابلعنصر البشري مما يساهم يف     

 دعم كبري لوظيفة إدارة املخاطر التشغيلية على مجيع مراحلها التعريف والتحديد أو القياس والتحليل واملراقبة.
يف الشركة على حنو آيل وفق ما تراه  تهوأمتتومن جهة من املمكن دمج أو الربط بني نظم املعلومات بنظام إدارة املخاطر     

 ة املخاطر.مكاانت املتاحة إلدار مناسبا واإل
كما ميكن أن التطبيق املقرتح كآلية داعمة لنظام املعلومات للموارد البشرية يف حتديد وقياس مراقبة املخاطر التشغيلية       

 وحماولة معاجلة الظروف قبل حدوثها من أجل تفاديها أو التخفيف من حدهتا يف حالة حتققها.
 اص ابلشركة حتت إشراف مديرية املوارد البشريةرابعا: إجناز دليل إلدارة املخاطر التشغيلية خ

وهو ، الكفاءة واإلخالصخطة إدارة املخاطر التشغيلية وتقييم مدى اسرتاتيجية إدارهتا على نقطتني هامتني ومها يرتكز      
 :دارة املخاطر التشغيلية يف الشركةاملقرتحة إلطة خلاملتعلق اب شكلما ميكن توضيحه من خالل ال
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دارة املخاطر واختيار كل األدوات املناسبة يف كل مرحلة من مراحل إلخاطر على إجياد منهج يعتمد وضع خطة إدارة امل   
وكذا أسس وطرق مراقبتها التقنية  ،املناسبة إلدارهتاختيار الربامج االلكرتونية ابابالعتماد على اجلانب االلكرتوين  ،إدارهتا

نهج التقييمي وفق املودور كل من اإلدارات األخرى كالوقاية واألمن واملوارد البشرية واملالية واحملاسبة يف حتديد  ،والنوعية
ديلة يف حالة حدود حجم األموال املخصصة ملواجهتها أو تكاليف إدارهتا. حيث ميكن وضع أكثر خطة مع خطتها الب

الظروف املعاكسة. ففي كل عنصر من عناصر هذه اخلطة جيب األخذ بعني االعتبار كيفية أتثري كل عنصر من العناصر 
أو تفصليها حسب درجة تعدد أو تعقد نوع  هاعلى العناصر األخرى من رصد أو حتليل أو تقييم ومراقبة حيث ميكن حصر 

ظم معلوماهتا ونوع نشاطها كما سلف ذكره سابقا. فكلما كان هناك تفصيال النشاط املستهدف ووفقا حلجم الشركة ون
عملية إدارهتا وإعطاء الفرصة لتطويرها، ومن مث إعطاء  تأكثر وحتديدا للمسؤوليات داخل وخارج إدارة املخاطر كلما سهل
   رها بشكل جيد.يالصورة احلقيقية احلالية واملرتقبة لوضعية الشركة جتاه خماطرها وتقد
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 خالصة الفصل

لكن األمر  ،تتعدد مناهج إدارة املخاطر التشغيلية وختتلف طرق تقييمها سواء أكانت تقليدية أم حديثة بسيطة أو معقدة     
االسرتاتيجي هو مدى كفاءة هذه النماذج على تقدير القيمة احلقيقية للوضيعة املستقبلية جتاه هذا النوع من املخاطر ذات الطابع 

 يف فوائد إدارة املخاطر التشغيلية تكمنوابلتايل  ،النوعي وكيفية إدارهتا موازاة مع عالقاهتا املتشعبة بينها وبني اإلدارات املختلفة
 ميكن توضيح ذلك يف: سوانطراك. حيثواحملاسبية لشركة  التشغيليةاحرتام مبادئ التعاون والعدالة والتأثري على النتائج 

إلدارة خماطر الشركة األم أو الشركات الفرعية خاصة نظام  وجودعدم مات و املعلو  لعدم شفافية باشرةاملنتائج غري ال -
العمليات غري املدخلة خماطر و  ؛خماطر اخلالفات التجاريةو  ،لايخماطر االحتأهم املخاطر مثل: كافحة مب تعلقما 

 اجلهات أو املسامهنيأو  اخلسائر الناشئة عن العالقة مع العمالءخماطر و  ؛يف الربجميات مثل: عمليات االنتاج...اخل
خماطر الغياابت و  ؛خماطر تغري القواننيو  ؛فني جتاه العمالءالسلوك السيئ للموظخماطر و  ؛الرقابية وأي طرف اثلث

حيث أكدت الدراسة اجملراة يف . خصوصا يف فرتات األزماتكبري على نتائج الشركة بشكل  يؤثر  . والتأخر
املتعرض هلا بني الشركة األم التشغيلية هناك توافق كبري بني أنواع املخاطر املؤسسة الوطنية ألشغال اآلابر أن 

سوانطراك والشركات الفرعية الناشطة يف نفس اجملال كاملؤسسة الوطنية ألشغال اآلابر. حيث تعرضت هذه األخرية 
شهرا تقريبا، وقدرت اخلسائر  30خماطرة مفصلة يف استمارة التقييم املقرتحة يف فرتة  33خماطرة من بني  16إىل 

دج، انهيك عن اخلسائر غري احملددة وغري املصرح هبا بصفة عمدية أو غري 122.040.000املصرح هبا حبوايل 
 املؤسسة؛طرف عمدية من 

ونظام املعلومات إلدارة املخاطر التشغيلية املقرتح النظام بني تطبيق ين واآلاملباشر االلكرتوين إمكانية الدمج أو الربط  -
 .(RESHUMللموارد البشرية )

 هي: شركة سوانطراكل للمخاطر الواجب الرتكيز عليها يف إدارة املوارد البشريةوابلنسبة   
عدم استقرار األسعار يف السوق العاملية تواجه حتدي ختفيض التكاليف، والتحدي اآلخر فيتمثل يف ضمان  زايدة على -

وحتسني ظروف وشروط االستكشاف وتنوعه أطول مدة الستغالل الثروة واحملافظة على البيئة عن طريق زايدة جودة املنتج 
امتالك أنظمة شاملة إلدارة سوانطراك يتوجب على أين واملخاطر األخرى لمخاطر التشغيلية لابإلضافة  ؛واالستخراج

 ؛سعي للمحافظة عليهالق قيمة مضافة والوخميزة تنافسية كسب لخماطرها 
ما أدى إىل بروز ظاهرة تسرب اليد العاملة املؤهلة وارد البشرية املتخصصة يف القطاع، وهو الطلب على امل ةدايز  -

العراقيل تفادي كل بخاص بشكل مطالبة أصبحت مديرية املوارد البشرية و  األساسية. وظائفواملتخصصة يف ال
بتحيني سياساهتا يف التوظيف والتدريب وتسيري و  ،تشغيليةالخاطر دوث املاليت قد تؤدي حل ...اخلاملشاكلو 

 املسارات املهنية واألجور ملواجهة حتدي التسرب الوظيفي املتزايد للكفاءات اليت هي مصدر خللق القيمة املضافة.
 ؛جلب وتكوين خرباء يف خمتلف امليادين خاصة االكتوارية والتسويقية منها -
 خلق نظام إلدارة الكفاءات املتواجدة يف الشركة. -
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مع انفتاح السوق اجلزائرية على املنافسة األجنبية، أصبحت لسوانطراك حتدايت كبرية وهي اليت تطمح إىل أن تصبح       
تعديالت هامة على مستوى  الشركةعرفت وعلى هذا األساس  .تنافس أكرب الشركات البرتولية العاملية اعاملي ابرتولي اجممع

ية عدة وعلى التحدايت وضعت الشركة خمططا تنمواي يرمي إىل حتقيق أهداف اسرتاتيج فلتقدراهتا وهيكلها، وملواجهة خم
مجيع األصعدة، االنتاج والتسويق احمللي والدويل واالستثمار يف جمال البحث والتطوير لتخفيض التكاليف وترقية قنوات 

 ."يريطاقة التغ"شعارها  ةاِطنو م  درة على صنع الصورة احلقيقية هلا كمؤسسة اوزيع وإحداث سياسة اتصال قالت
             ة:  وضوعالفرضيات امل ميكن اإلجابة عن ما مت تناوله يف اجلانبني النظري والتطبيقي على وبناء        

  خرىأجوانب نوعية و  والغاز شركات البرتول هلا ضر تعاليت تالتشغيلية املخاطر نظام إدارة تتضمن مكوانت  ▪
 "ل حدوثهاابحتما"وإمنا تتعلق  لعالقات بني املخاطر هي ليست عالقات خطيةأن اسبب ا بإثباهتمت  ،كمية

الفكر االسرتاتيجي احلايل مبين على  كون أن  ،اليت ختلفها ومدى التعرض هلا مستقبال "اخلسائر"و "درجة اجلسامة"و
 املخاطر وآليات إدارهتا على حنو تفاعلي ومتكامل؛

والتقنيات احلديثة مع ضرورة  على حسن استخدام الطرق التشغيلية خاطراملرة داإلفعال تعتمد عملية بناء نظام  ▪
مثل هذه املخاطر؛ مت إثباهتا ألن ت البرتولية البقاء على استعداد ملواجهة للشركايضمن  مبا مالئمات امتالك نظام معلوم

ا املعلومات والنظم االلكرتونية املنحى والتطورات احلديثة يف جمال إدارة هذه الشركات يعتمد أصال على تكنولوجي
 ال؛ابلتعاون مع اهليئات الدولية املختصة يف هذا اجمل املساعدة

ة يالوطن الشركة اليت تواجهها التشغيلية تقدير وإدارة املخاطرعملية  مناذج حديثة تستخدم يفو تقنيات  توجد ▪
اة غط  تشغيلية غري م   خماطرهناك  هأن كونيها  مت نف ،تمثل أساسا يف التأمنيطرق تقليدية ت إىل ابإلضافةقات، محرو لل

ا هنألصار األمر على التأمني على الكوارث الطبيعية مخاطر االحتيال الداخلي واخلارجي واقتكة أصال  دار  م  وغري أتمينيا 
اعية من إدارة املخاطر الصن إىل إضافة ،2013 سنة يف "نتورينغتي"إثر حادثة اإلرهاب التأمني على و ا، يإجبارية قانون

( SSTمن العمل )أعلى ضوء تقرير الصحة و يف فروع حمددة فقط كنشاط املنبع  ج برامج إلكرتونية إلدارهتاا ر خالل إد
األخطار "و "التأمني على احلريق"القتصادية العمومية خاصة وثيقة ملؤسسات ارية على اوالتأمني عليها ألهنا أيضا إجبا

   ."الالحقة
وذلك  ،اسة النظرية والتطبيقية هلذا البحث مت التوصل جلملة من النتائج األساسيةرق إليه يف الدر خالل ما مت التطمن و    

 .ن االقرتاحاتجبملة م روج اخلانطالقا من اإلشكالية املطروحة والفرضيات املوضوعة، ومن ث  
 تفصيلي كما يلي: ميكن التطرق إىل نتائج البحث بشكل    
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 ل إىل مجلة من النتائج ومن بينها:توصلا مت :دراسةالأوال: نتائج 
 :نتائج الدراسة النظرية -1
 تتنوع حسب عدة معايري؛ و معظم هذه الشركات ذات حجم كبري مسامهة أو قابضة  -أ

ل أو لديها فروع تنشط يف هذا اجملال يف شك دة اجلنسياتدعمتشركات  هي العامليةغاز وال برتولالشركات معظم  -ب
 التوسع؛داء و األجد شركات حملية وطنية أو خاصة تتطلع إىل تطوير نع من تواهذا ال ميولكن  ،جممعات ضخمة

 صب؛ملاات ختصص شركات البرتول والغاز حسب نوع النشاطات كنشاطات املنبع والنشاطات الوسيطة ونشاط -ج
نبع صوصا الناشطة يف جماالت املالشركات خجناح هذه وامل ع تعد التكنولوجيا والبحث والتطوير والتنقيب أهم -د

 طات الوسيطة؛اوالنش
 وأهم املنافسني للمنتجات البرتولية ومشتقاهتا؛ ةيها يف سوق الطاقة العامليعلتنافس املالطاقات البديلة أهم اجملاالت  -ه
جمال  تبحث وتطور جماالت نشاطاهتا خارج البرتول والغاز شركاتمن اهتا جتعل جتمنويق خاصية النضوب وتس -و

ما مينحها خلق فروع هلا يف  ،اتيجية بديلة عرب تنويع وإنشاء مشاريع يف قطاعات أخرىرت البرتول والغاز مبخططات اس
 جماالت متعددة خارج جمال الطاقة؛

 من أكرب املستثمرين يف األسواق املالية احمللية والعاملية علهاجت اهتاطاشنالفوائض املالية املتحصل عليها من خالل  -ز
 لية كبرية يف عدة مراحل من تطورها؛ نفس الوقت مشاكل متوييفيف املقابل قد تعاين  ،اءحد سو على 

ثر ه األكمحرك ألداء االقتصاد العاملي، فتقييم أداء هذه الشركات لتعد  و  امستمر و  امباشر  اأتثري هلذا الشركات  -ح
 أداء االقتصاد العاملي؛  بشكل مباشر على

وصعوبة  ولرت بال عيا اسرتاتيجيا يف تسعريا نو ري متغ ة( الذي يعدواجليوسياسي)ة خصوصية أتثري اجلوانب السياسي -ط
تذبذب  خصوصا خالل فرتات ،التنبؤ الدقيق بقيمته الذي يعد مستحيال يف ظل ظروف سياسية واقتصادية معينة

 ؛ل والغازو ر البرت اأسع
كإيران   ىج بطريقة أو أبخر ول سواء املنتجة أو املستهلكة أحد الفاعلني يف حتديد قيمة هذا املنتدلتعد بعض ا  -ي

 يكية ابإلضافة لبعض الدول املستهلكة كالصني وأورواب وجنوب شرق آسيا؛وروسيا والوالايت املتحدة األمر  والسعودية
رتونية خاصة تكنولوجيا ومات االلكلعأساسي على نظم امل كلشبطرق وتقنيات إدارة هذه الشركات تعتمد  -ك

فهي تركز على إرساء أنظمة  ،تتعرض هلا املخاطر اليت أهم من اأساس لصناعيةاعلى اعتبار أن املخاطر  املعلومات
ت وهذا ما مت التخلي عنه خصوصا يف ظروف أو حاال ،إلدارة املخاطر الصناعية دون الرتكيز على املخاطر األخرى

 شركات يف وقتنا احلاضر؛ لاصعبة قد متر هبا هذه 
معظم هذه الشركات   هر مل على تطويرهتا وهذا ما تعاإنشاء نظم إلد كثرة املخاطر وتنوعها يدفعها يف التفكري يف -ل

 كالشركات الناشطة يف العامل العريب ودول العامل الثالث.  
 



ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ  

 
253 

 :نتائج الدراسة التطبيقية -2
إدارة املخاطر التشغيلية يف اجلانب املعريف والشخصي للمورد  راوالفرص املمنوحة يف إط تاستغالل املوارد والطاقا -أ

الكمية والنوعية اخلاصة هبذا اجملال بكل الوسائل  اعرب تدعيمه ،ر يف الشركةفة إدارة املخاطابتوسيع ونشر ثقالبشري 
ف أنواعها وخاصة لتجمال إدارة املخاطر مبخ يفواملتمثلة يف دورات تدريبية حتت إشراف شركة التأمني على احملروقات 

 خصوصا خالل العشرية األخرية؛طر امن خماك الشركة األم سوانطر  ابلنظر ملا تعرضت له التشغيلية منها
أن  يتضحتواصل هذه الشركة مع اجملتمع املدين ألهنا حجر أساس يف االقتصاد اجلزائري حيث العمل على   -ب

والدليل على ذلك قلة  ،فصاحإلابجلانب النوعي كا يتعلقفيما ها ضعيفة جدا خاصة تمعني جمسياسة االتصال بينها وب
و مباشر للغات الرمسية وال حىت ابللغات األجنبية. ألن هذا قد يساعدها على حنالشركة ال اب عالتقارير أو ندرهتا على موق

  ه كمخاطر االحتيال اخلارجي. ف ذكره أعالسل كماوحىت منع حدوثها   وغري مباشر يف درء الكثري من املخاطر التشغيلية
عدم الشفافية يف إصدار التقارير السنوية على  قضاء علىلل صاحل الشركةلفعالة  معنويةتمع املدين أداة رقابة جملمما جيعل ا

 ؛املبهم هبا حلوكمة اخلاصلنظام ا األقل
 جولو لاب والتوسع النوعي ،لبرتول والغازنشاط اجي يف على التوسع اخلار شركة االسرتاتيجيات املستقبلية للترتكز  -ج

تيجية فعالة فيما خيص العنصر البشري على اسرتا عوالطاقة حيتم عليها وض برتولواالستثمار يف قطاعات خارج قطاع ال
 شكل عام؛حنو خاص واملنحى التشغيلي ب

ال كاملعهد الدويل إلدارة يف هذا اجملاء عالقات مباشرة أو غري مباشرة التعاون مع اهليئات الدولية املتخصصة إبرس -د
قد تكون لشركة األم سوانطراك ت أخرى اوكذا اهليئات الدولية املتخصصة حىت يف جماالت وقطاع ،تشغيليةلااملخاطر 

 ؛يةلو دال "2 واملالءة"يب و د األور يف االحتا "2 املالءة "و "3 ابزل "ملايل واتفاقية فروع حالية أو مستقبلية فيها كالقطاع ا
ة اتيجيرت التوظيف املباشر أو غري املباشر لالكتواريني كأداة اسقرتاح ابالنقطة احملورية وفقا لدعوات ودراسات عاملية  -ه

غيلية على حنو خاص. وهذه االسرتاتيجية اليت من يف عملية تطوير نشاط تقييم وإدارة املخاطر بشكل عام واملخاطر التش
ادة منها يف الشركة األم سوانطراك. فتعوة لتعمميها واالسوالدقات و حملر لتأمني على اة لحتقيقها لدى الشركة اجلزائري توقعامل

الشركة األم حبد  يفداخلية للمخاطر املتعرض هلا إدارة و  ،التأمنيبرامج و آليات لتطوير  معجملاخللق جمال تنافسي داخل 
ة ر اات التأمني وإد لعملير جماالت اإلدارة والتسيريعمليايت للتوفيق بني تطويذاهتا، األمر الذي يدفع بوضع هيكل وإطار 

 املخاطر يف نفس الوقت؛
كان تواجد العمال يف تحديد اآلين ملاللشركة واملوارد والكفاءات يف ى هذه ادرغم الربامج االلكرتونية املتاحة ل -و

شاغرا حيث يعد  وظفني يبقىقايب على املاجلانب الر  إال أن هذا املدققة.حجم اإلنتاج ابلكميات و  املنشآت الصناعية
هر عدة ثغرات لصفقات يظاوصا يف جانب صفقات الشراء والبيع ألن النظام املعتمد يف خصك جانب اإلخالص هو احمل

 منها؛فيما خيص اختاذ قرار حتديد منح الصفقة خصوصا الدولية 
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ه الولوج بوتية يتم من خاللالبحث على شكل شبكة عنكاهليكل التنظيمي كما مت اقرتاحه يف هذا  تعديلإعادة  -ز
هذا يعترب حتداي كبريا اللحظة، و  نواعها على أي مستوى إداري كان أو فرع من فروع الشركة يفأ ىتوالتدقيق والرقابة بش

على املخاطر  إلدارية للشركة من أجل حتديد وحتليل وتقييم ومن ث الرقابةابعتماد التفكري العنكبويت يف مجيع املهام ا
 در ألي خماطرة حمددة أو غري حمددة.مصن رصد أحداث من املمكن أن تنشأ عنها أو تكو و  ،هلااملتعرضة 

وهيكل اجلانب التشريعي فيما يتعلق بنشاط هذه لدولة جيب إعادة النظر يف آلية مستوى اى لعو يف اجلانب القانوين  -ح
وليس جمرد هيكل يكاد  ،إىل القمة أو العكس ير واملعلومات من القاعدةواستجابة جلميع التقار مرونة أكثر  الشركة جبعله

 انزلة؛ ماتيوتعل وامرأحموره األساسي معلومات وبياانت صاعدة وقرارات و  ونيكأن 
املتعرض هلا بني الشركة األم سوانطراك التشغيلية أن هناك توافق كبري بني أنواع املخاطر الة احلمت التوصل يف دراسة  -ط
خماطرة  16إىل  ريةألخعرضت هذه اتحيث  .الوطنية ألشغال اآلابر ةملؤسساك  س اجملالالناشطة يف نف يةعالشركات الفر و 

أكثر املخاطر التشغيلية ترددا يف  حيث أن ،يباشهرا تقر  30يف فرتة  ارة التقييم املقرتحةتمسيف امفصلة خماطرة  33من بني 
الناشئة عن العالقة مع  واملخاطر األكرب جسامة هي املخاطر األخطاء يف إدخال البياانت، فرتة الدراسة كانت خماطر

 ، انهيكدج122.040.000وايل حبصرح هبا امل ئرقدرت اخلساو  .العمالء واملسامهني واجلهات الرقابية وأي طرف اثلث
 ة من املؤسسة؛و غري عمدياخلسائر غري احملددة وغري املصرح هبا بصفة عمدية أ عن
حدوث در من بني أهم مصاواجلهوية ساطة والتسرت واحملسوبية والو  واإلمهالباالة ماللاعدم الكفاءة و ل من عد كت -ي

 ؛املخاطر التشغيلية يف شركة سوانطراك
أدى الذي  يليةنظام إلدارة املخاطر التشغ غياب الشركة األم والفروع خاصةطر يف خاإلدارة املشامل م نظا بغيا -ك

االحتيال طر امخ؛ كحسب بعض املسؤولني 2016و 2011يف الفرتة بني وعلى فرتات متتالية  هاددة منع متعأنوا  لتحقق
  ؛، واألدهى من ذلك هو التسرت عليها وكأهنا مل حتدثغ كبريةالبمبو  واإلرهاب فسادالقانونية والطر واخلارجي واملخا الداخلي

زايدة على الشروط القانونية والتقنية ميكن  شروط التأمني على املخاطر التشغيلية يف شركة سوانطراكخيص فيما  -ل
على  نيأمالت مثلبعض الشروط األخرى ميكن إضافة  ،يف عمليات التأمني اخلاصة هبذه املخاطر فرضت اليت والتجارية

لوكاالت التصنيف الدولية، ( على األقل +Aنيف )تص دولية ذات إقليمية و/أو شركات أتمنياملخاطر التشغيلية لدى 
إبقاء أقساط التأمني الضخمة يف اجلزائر فقط ليس  ابلتعاون طبعا مع الشركة اجلزائرية للتأمني على احملروقات. فاهلدف

لنوع من هناك عمليات تنازل إلعادة أتمني دولية، وإمنا أيضا الرتجيح يف توزيع هذا ا جزء منها حىت وإن كانتواستثمار 
 ؛حملروقاتاملخاطر ودرجة حتملها من طرف الشركة اجلزائرية للتأمني على ا

معظم  ة فقط بل توسيعه ليشملي املشكل بغرض إعادة أتمني املخاطر الصناعيزائر تفعيل دور جممع إعادة التأمني اجل -م
 اطر اليت تتعرض هلا هذا النوع من الشركات يف القطاع الصناعي؛املخ
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هو كيف يتم إدارهتا وأبي طرق يتم  املهم األمرف طر،يف إدارة املخا عتماد على مناذج بسيطة وفعالةمن املمكن اال -ن
لة لة جتاوزها حىت يف حابتفاديها أو جتنبها قبل مواجهتها أو كيفية إدارهتا يف حالة حتققها وحماو  ،كاالعتماد عليها يف ذل

قدرة هذه النماذج  معرفةذج أو كربها وإمنا األهم هو أعقد النما ، فليس املهم هو البحث عنالتعرض إىل أزمات فيما بعد
 رض هلا بشكل مفصل ودقيق يف املستقبل.ومدى كفاءهتا يف حتديد القيمة احلقيقية للمخاطر املتع

األمر ة التسيري يف السوق الدولية بل االعتماد على اخلربات اجلزائرية وليس إبقاء على هنج شراء خمتلف أنظمعدم االعتماد  -س
 ؛القيادة حكألوا  وأدواتح أو جتميع املعلومات  شر عداد أو التطوير يفية حمدودة يف تطوير أداوت معينة يف التحليل واإليف زاو 

ة  يواملؤشرات العامل (COSOو) (ISO)عايري الدولية هادات جودة دولية حسب املشتكون للشركة املسرية لعقود التأمني أن  -ع
 لداخلي يف هذا النوع من املخاطر؛انب الرقايب والتدقيق اخصوصا يف اجل ؛...إخلللمخاطر( ملدى التعرض AONكمؤشر )

حمددة تفوق مبالغ بقيم  ة اليتلرقابة يف الصفقات احمللية والدوليادولية للتدقيق و خربات إنشاء هيئة وطنية بداعمة   -ف
خاصة بقطاع  مهوريةاتبع لرائسة اجل أو جملس عال املطلقة تعمل كهيئة شوائية أو دورية متلك احلصانة القانونيةعأو بطرق 

قضائي وحىت األكادميي؛ ومن املمكن أن تكون ، تكون مكونة من أرفع الكفاءات يف امليدان املهين والاقة واملناجمالط
عن الصفقات املشبوهة أو عدم التصريح احلقيقي مبشاريع موجودة فعال أو غري  كالكشف  ة سرية احرتازية؛ذات أنشط

أجل تفادي دور مجاعات الضغط مهما كان نوعها يف إدارة مثل . من اخل...مال احلقيقيي أو برقم األعسرية بشكل رمسم
 ولة اجلزائرية؛ئها بعيدا عن دائرة نشاط حساس يف هيكل الداقات وإبقهذه الصف

ظومة قانونية طراك وفق منملتغريات الثالثة وهي إرادة سياسية واقتصادية داخل وخارج شركة سوانرؤى حول االتوافق  -ص
عال، عندها ميكن القول ركة وابملسامهة الفعالة لألطراف أصحاب املصلحة يف ظل نظام حوكمة فتكاملة يف إدارة هذه الشم

 تشغيلية يتم عرب بناء نظام ميكن أن حيقق أهدافه املرجوة؛ جمال إدارة املخاطر الأبن شروط تطوير هذه الشركة يف
ع تبين الشركة خصوصا م ،تلها يف القطاع االقتصادي العاماملبادرة املعتاد على ق ا وعدم دعم روحمور على حاهلبقاء األإالنأي عن  -ق

 ؛تقبةاملر  ت الدولية ومديرية البحث والتطويراملخاطر ومديرية العالقاري إثر اعتماد إعادة هيكلتها وإضافة مديرايت إدارة فكر التغي
هرمي بل أصبح يف  على شكللتقليدي املعتمد املوارد البشرية واملنهج اد طرق إدارة إعادة نظر شاملة فيما خيص توحي -ر

السليب يف  مما جيعل أسس التفكري 1.ملستوايت املسؤولية  التنفيذ من القمة إىل القاعدةوامر إىللألعمودي  الواقع كتدفق مباشر
يف كانة االسرتاتيجية هلا م هبا هذه الشركة لدى اجلمهور رغم املاليت تتس .اخل،..والتسرت ةوالالمباال مدى رضا املوظفني والنمطية

ضمن جممع  حدة أو مدجمة أو خمتلفة تبعا لنوع الفروع املتواجدةهيكل االقتصاد اجلزائري، ابالعتماد سواء على مناهج مو 
 ؛ةعلى حد ةكل خماطر   ناسب إلدارةملابختيار املنهج ا ام خصوصية كل فرع من هذا اجملمع،مكانية احرت سوانطراك مع إ

وانهتا على رد البشري لدى الشركة، وتوضيح مبادئ إدارة املخاطرة ومكلدى مجيع ومستوايت املو  بث ثقافة املخاطر -ش
خماطر متكامل املساعدة على إرساء نظام إلدارة من أجل  ،عرض هلا اجملمعتياألقل األساسية ملواجهة املخاطر اليت 

 جملمع؛ومنسجم مع أهداف ا

                                                           
 .طارات يف الشركةع بعض اإلمقابالت ممعلومات مستقاة من -(1)
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اجملمع ميكن أن يتواجد هذا البند   في بعض فروعف ،عند التوظيفام مبدأ التخصص أو الكفاءة واإلخالص احرت  -ت
يف بعض دة يف جنوب البالد. لكن مت مالحظته خصوصا يف قواعد احلياة واملنشآت املتواجكشرط أساسي وهذا ما 

من املوظفني يف نيا محلة شهادات أكرب الوظائف الدقد جند يف الفروع األخرى خصوص املتواجدة يف مشال البالد 
يكون السبب حسب بعض  وقد ،إدارية أعلى رغم عدم تواجد تفاوت يف السن بني مجيع هؤالء املوظفنيمستوايت 

الوساطة أو اجلهوية أو حىت التمييز بني العنصر النسوي والذكوري الوالء أو احملسوبية أو املوظفني جلوانب غري أخالقية ك
طر التشغيلية متنوعة ومتعددة حسب احلالة والفرع جيعل درجة التعرض للمخا من احلاالت السابقة. مايف كل حالة 

 ة معينة؛ابحتماالت وبدرجة جسام
إال أن املالحظ  ،دارية والوظيفية يف اجملمعاإلتدريب ملختلف املستوايت رغم امليزانية الضخمة املخصصة للتكوين وال -ث

شرحية كبرية منهم متواجدة يف  من العمال اليت تعد ةبري د كاعدأمت تسجيل معاانة أنه ن فيات التكوييف مستوى نوع وكي
سواء بتهم بلغات ال يفهموهنا نها يف اجلنوب من مشكل التواصل وتعمد اإلدارة مبخاطاملنشآت الصناعية خاصة الكبرية م

ت العمل يف بعض مما جيعل غياب دور مفتشيا ،قوابتتأدييب والعأو التزاماهتم وحىت اجلانب الرقايب وال مفيما يتعلق حبقوقه
 لعمال يف تشكيل نقاابت خاصة هبمة هؤالء اعدم أحقيمع جلنوب ال تقوم بدورها املنوط بسبب تعارض القانون والايت ا

        ؛لشركات املختلطةخاصة يف ا
 ت مع العمال واملوظفني؛ اليت لديها نقااب إعادة النظر يف االتفاقية املربمة واملراجعة الدورية هلا ببعض فروع الشركة -خ
العناصر املتواجدة يف داخله، لكن يبقى شري يعلق اجملمع آماال كبرية يف ب االستشرايف للمورد البفيما يتعلق ابجلان -ذ

حمددة أو غري حمددة يف ظل قد حتدث لعوامل  واليتداث اخلارجية اليت حدثت  يف جانب األنظمة واألحالتحدي الكبري
االنتقائي  اقات كفؤة عند التوظيفبطم بتعويضاهت رئيسينيللموظفني الالنزيف الذي حصل  تدارك، و تشهده الشركةما 

  ؛يف كل مرة وريبشكل دس إبقاء املشكل كما هو وحتقيق خماطر تشغيلية املعتمد ولي
لصفقات وتطوير جماالت دويل يف جلب اي خصوصا االسرتاتيجي والملورد البشري فيما خيص اجلانب التسويقفعيل ات -ض

املعنية  الوزارةم من بقاء األمر حىت انتظار تلقي عروض من أطراف أجنبية بدعإوعدم  ،النشاطات احلالية وفتح أخرى جديدة
يل تكشاف يف أفر ؛ وأول عملية اسالعراق كاالتفاقية املراد إبرامها مع  اخلارجية ةووزار الطاقة واملناجم  مباشرة كوزارة الصناعة ووزارة

احل لص ليت قامت به الشركة الصينيةاو  .من احلدود اجلنوبية ا اجملمع يف مشال النيجر على بعد كيلومرتاتاليت قام هب 2018
 األمين؛سرتاتيجي و يف ذلك خصوصا العامل اجليو  ةائريز اجلية جي لوزارة اخلارجسوانطراك الذي كان نتاج تعاون والدور االسرتاتي

على اتقان اجلانب اللغوي يف اجناز املهام وهذا خطأ اسرتاتيجي ألن الرتاكم املعريف يف جمال  مل والنشاطحصر اتقان الع -ظ
هام هو الشيء الغائب جناز املدارة متكامل يف إولكن عن طريق منهج إ ،يف لغة أو طريقة تواصل معينة البرتول والطاقة ال ينحصر

  ؛ يف هذا اجملمع
 :(2)ي د البشري يف هذا اجملمع هأهم النقائص املسجلة يف إدارة املور  -غ

                                                           
 .مع موظفي وعمال التوزيع يف شركات التابعة للمجمعمقابالت -(2)
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في حاالت معينة ال قد تشكل مهمة صعبة لدى املديرين الفرعيني لفرع معني، ف اتدار حتديد املهام يف بعض اإل -
بحث أو التحقيق حول هذا موظف معني. وإذا مت الهام املتلقاة على عاتق عرف مسؤول ما ابلتحديد ما هي املي

د ذاته لعقوابت ومساءالت أو رمبا التحويل إىل مصاحل أخرى يف مناطق أخرى قاملوظف قد يتعرض املسؤول حبد 
  تكون انئية أو حىت إهناء مهامه؛

التوزيع، ب مثل النقل و خصوصا يف نشاطات املص اأو استبداهل واد مبختلف أنواعهاد أو املنتجات أو املسرقة العتا -
قى دون ذلك  أن النشاطات الوسيطة ونشاطات املصب تبات املبذولة يف مراقبة نشاطات املنبع إالفرغم اجملهود

ده فعال فقد ل وما يتم جر  200اري املقدر مثال احلجم املعي السعة بني الفرق يفقياس  ألسباب املذكورة أعاله فمثال
حسب املنتجات املوجهة  الرت  12أكرب من  كون الفارق من لرت إىلل املثال قد يأكرب بعدة لرتات على سبييكون 

 املراكز على حنو كبري يف تقدير القيم احلقيقية املوجودة سؤويلرمبا تعود املسؤولية على مللتوزيع أو للعمالء مباشرة، و 
 عند القياس الفعلي هلا؛ 

ة إال أنه شهد كات الكرتونيبشبو شاطات إدارية أخرى ورغم ربطه بن ور يف نشاطاته التقليديةقاية واألمن احملصدور الو  -
ترجع لعدم تواجد وزن له يف اختاذ القرارات االسرتاتيجية خصوصا ما تعلق ابستبدال العتاد الكبري أو  ت،عدة انتكاسا

 ؛اة لإلدارة العلياوشكالوقاية واألمن   واعتبار موظفي ،ت الشراء أو البيعجلب أو عقد صفقا
منطقة أو مناطق وذ وترجيح كفة ات النفائر ومجاعات الضغط اليت تستمد قوهتا من منطق الوساطة واجلهوية ومجاعدو  -

الذي يؤثر على الرضا األمر  ،وظفني خاصة يف املناطق اجلنوبيةاملمعنوايت العمال و على مناطق أخرى، إضافة إىل 
 هم للشركة.الوظيفي ووالئ

 تالية:مي املقرتحات الكن تقد، ميوء النتائج اليت مت التوصل إليهايف ض :مقترحات الدراسة: ثانيا
جمال  خارج الصناعة اعاتلقط االكتوارية لتقنيات احملتملة واملسامهة التأمني خرباء حول إبراز دور وقدرات دراسات إعداد  -1

 ؛التقليدي وارياالكت نشاط
تقييم  لياتعم تنفيذ التشغيلية كل على حده، وكيفيات طرلتقييم وإدارة أنواع املخا ممارسات حول أفضل دراسات عدادإ -2
 مكتملة؛ الصناعات، لكي تكون هذا النوع من الدراسات تلك من خمتصني خرباء مع ابلتعاون خاطرامل

  .رعخماطر النشاط اخلاص بكل فلتوافق بني املخاطر املتشاهبة و اب الشركة واألم وابقي فروعهاخاطر يف إلدارة اململ شابناء نظام  -3
  :دراسةآفاق الالثا: ث

 ؛يف شركات البرتول والغاز ودورها يف إدارة املخاطر االسرتاتيجيةالشركات  تطبيقات حوكمة -1
 فاءة يف شركات البرتول والغاز؛يف إرساء نظام كدور معايري اجلودة الشاملة  -2
 محروقات.للتطوير اسرتاتيجيات التوسع للشركة الوطنية يف  هدويل ودور صناعي الالتسويق ال -3
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(3-30) يف مواصلة العمل شركةخسائر نتيجة تغيري يف القوانني مبا يؤثر على قدرة الالنتائج احملصل عليها لتحقق خماطر  231  

232 
، التعطل عن العمل بسبب العواصف (اخل)اهلزات األرضية، واحلرائق، والفيضاانت...النتائج احملصل عليها لتحقق خماطر 

(3-31) الرملية وارتفاع درجة احلرارة.  
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 20 هيكل عام للمخاطرة (3-1)
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 47 منوذج مبسط ملصفوفة املخاطر (7-1)
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 55 (Bow-Tie)املفاهيم املنهجية األساسية لطريقة عقدة الفراشة  (12-1)

 56 مراحل إدارة املخاطر يف شركات البرتول والغاز (13-1)

 59 (COSO) إطار إدارة خماطر املؤسسة ملعيار (14-1)

 63 ة املخاطرتغطي اسرتاتيجيات (15-1)

 65  (AON)توزيع تقديرات التعرض للمخاطر وفق مؤشر التعرض للمخاطر لـ  (16-1)

 66 أنواع التغطية التأمينية ألخطار املؤسسة  (17-1)
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 76 خماطر التداول يف الطاقة (21-1)
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 : ترتيب أولوية املخاطر وتعريفات االحتمال واألثر(1حق رقم )لامل

 

يتم ترتيب أولوية املخاطر بناء على درجة تقييم املخاطر كما هي موضحة بالجدول التالي، املخاطر التي  ترتيب أولوية املخاطر: -1

 بلغت درجتها الصفر تكون مرشحة لإلقفال.

 األولوية الفئة درجة تقييم املخاطر

 مرتفع أحمر 35أكبر من 

 متوسط أصفر 35و 18بين 

 منخفض أخضر 18أقل من 

: االحتمال هو احتمال حدوث املخاطر، وفيما يلي تعريف لدرجات االحتمال املرتفعة واملتوسطة االحتمالتعريفات  -2

 واملنخفضة، يمكن استخدام التعريفات املعيارية الخاصة باالحتمال ملعظم املشاريع

 التعريف الفئة

 %70احتمال حدوث املخاطرة أكثر من  مرتفع

 %70-30املخاطر يتراوح بين احتمال حدوث  متوسط

 %30احتمال حدوث املخاطر أقل من  منخفض

تعريفات األثر: يصف األثر الخسارة التي ستقع على املشروع عند حدوث املخاطرة، وفيما يلي تعريفات لألثر املرتفع  -3

ر، مثال يقاس األثر على ، حيث أن تعريفات األثر املرتفع واملتوسط واملنخفض تتنوع بحسب نوع األثواملتوسط واملنخفض

امليزانية بالدوالر بينما يقاس األثر على الجدول الزمني بالشهور، كما أن بعض املخاطر قد يكون لها أكثر من أثر على املشروع، 

 كما تختلف أنواع األثر وتعريفاتها بحسب املشروع )انواع االثر املوالية أمثلة توضيحية فقط(.

 أثر منخفض متوسطأثر  أثر مرتفع نوع األثر

 ريال قطري  25000أقل من  ريال قطري  100000-25000 ريال قطري  100000أكثر من  امليزانية

 أقل من شهر أشهر 5-1 أشهر 6أكثر من  الجدول الزمني

 إصابة طفيفة للعمال إصابات العمال وفاة العمال أو االصابة الخطيرة األمن

 تلف ضئيل في النظام النظامتلف كبير في  فقدان النظام النظام

تعريفات االطار الزمني: يشير االطار الزمني إلى توقع حدوث املخاطرة، وفيما يلي تعريف كل من األجل القريب واملتوسط  -4

اقيت االطار الزمني بحسب املشروع )التعريفات التالية لغرض الشرح فقط(واألجل البعيد،   وتختلف مو

 التعريف الفئة

 أشهر 3من املمكن أن تحدث املخاطرة خالل أقل من  القريباألجل 

 أشهر6-3من املمكن أن تحدث املخاطرة خالل  االجل املتوسط

 أشهر 6من املمكن أن تحدث املخاطرة بعد أكثر من  االجل البعيد

 4-3، ص:QATAR NATIONAL PROJECT MANAGEMENTإرشادات اعداد خطة إدارة املخاطر،  :املصدر
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 رموز شجرة الخطأ: (2لحق رقم )امل

 

 وصف مختصر الرمز مسمى الرمز

 رموز أولية

رمز حدث 

 أساس ي
 حدث أولي ال يتطلب تطويرا 

رمز حدث غير 

 مطور 
حدث غير مطور نظرا لعدم وجود دالئل ومعرفة عن  

 االحداث املوالية له

  رمز الحدث الناتج
خالل منطق ناتج من واحد أو أكثر مفتعل من حدث 

 رمز البوابة

 رموز بوابة الحدث

  رمز  )و(
بوابة حدوث حدث  )ج( نتيجة الحدث  )أ( والحدث  

 أوأ،ب ،أب)ب( معا

أ -بج = 

  )أو( رمز 
بوابة حدوث حدث  )ج( نتيجة الحدث  )أ( أو الحدث  

 )ب(

 أ+ب=ج

 رموز انتقال

رمز انتقال 

 إلى
 تطور الشجرة عند حدوث االنتقال منهاتؤشر أن  

رمز انتقال 

 من 
تؤشر لتطور الجزء التالي من الشجرة عند حدوث  

 االنتقال إليها

 رموز توفر
 شرط يجب توفره قبل حدوث الشرط و/أو  رمز الرضا

 شرط تواجد الحدث عند حدوث األحداث في الشجرة  رمز التواجد

 20ص:، 2010محمد التميمي، تحليل املخاطر، االجتماع العاشر للحماية املدنية، جامعة امللك سعود، كلية الهندسة، الرياض، : عبد العزيز بن املصدر
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عائلة خماطر 
الصحة 

 وأمن العمل
 سيناريو املخاطرة خماطر الصحة وأمن العمل

 األثر 

 )إصابة، مرض(

اخلطورة 
 )احلرجية(

 التحكم )تنظيمية وتقنية وبشرية(إجراءات الرقابة ووسائل 

 الواثئق الدائمة االستعمال املقرتحة املوجودة

           

مية
نظي

 الت
طر

ملخا
لة ا

عائ
 

 

 

 

املخاطر املتعلقة بتدخل املؤسسات 
 اخلارجية، املناولون

تداخل نشاط بسبب ختطيط أو اتصال  -
 سيء 

موظفني صعب تسيريهم )عادات،  -
 أتهيل...(

 إصابة أشخاص بطلق انري  -

 

 إجهاد -
 ضغط معنوي  -
إصاابت  -

 بسالح انري
 وفاة -

-  
 

- P2 

 اختيار املوردين/مناولني -
 طلب من موردين خمططات الوقاية األمنية -
 إعداد خمططات الوقاية -
 تقييم مطابقة التنظيمات -
 اجتماعات اللجان املهنية بني املؤسسات -
 اإلخالء الطيب -

 

 

 إدارة التغيري-

I.SE.08  اجتماع عمل أويل 
I.SE.24 طلب رخص العمل 

P.EN.67 رخص عمل 
P.EN.46 إدارة التنظيمات والقوانني 
P.EN.49  حتديدQHSE 
P.EN.63 التحكم يف املوردين 
P.EN.61  تقييم مطابقة املتطلبات

 القانونية

سسة ؤ املخاطر املرتبطة بتدخل م
خارجية )اشعاع مؤيين( 

(rayonnement 

ionisant) 

إصابة عامل ابشعاع غري مطلع عليه  -
 أو مدرك للمخاطرة

 صدمة

 تورم

 جرح

 كسور

 

 

- P4 

 حتسيس -
جمال العمل مع املصدر بعيد عن املوظفني والتدخل  -

 يكون ليال مع رخصة عمل 

منع وجود موظفني الورشة أثناء هذه 
 العمليات

I.SE.01  ارتداء معدات الوقاية
 EPIالشخصية 

I.SE.04 تبليغ الوقاية 
I.SE.08 اجتماع عمل أويل 

P.EN.67  رخص العمل 
I.SE.34 الوقاية من خماطر االشعاع 

املخاطر املرتبطة بتنظيم العمل 
)توقيت، طرق، تطبيقات، سلوك، 

 معىن العامل املعزول(

حادث انجم عن عدم احرتام قواعد  -
 و/أو تعليمات السالمةالعمل 

عيار القضيب  الرص يسرتد املسبارعند  -
يهم  عامليف فتحة الرغوة ويهبط على 

 ابخلروج.

اصاابت  -
 طفيفة تتفاقم

فقدان األداء  -
)ضغط 
معنوي، 

 ومادي...(

 

 

 

 

 

 تنظيم تكوين مهين -
 تنظيم استقبال ملواقع العمل  -
 تعليمات ملواقع العمل -
 توفري الواثئق الضرورية  -
 وضع وسائل االتصال )الفتات االعالن...( -
 قائمة املواقع اخلطرة -
 منقذي العمل مكونني -

تكوين حول اجلوانب التنظيمية  -
 وأتثرياهتا على الصحة وسالمة العمال

الستخدام أوضاع العمل اليت تصف  -
 العمليات

تبيني للموظف الصعوابت املواجهة  -
لعمله خاصة حول احلوادث وخماطر 

 الصحة والسالمة. 

I.SE.08 اجتماع عمل أويل 
I.SE.01  ارتداء معدات الوقاية
 EPIالشخصية 

I.SE.04 تبليغ الوقاية 
I.SE.07    S5 
I.SE.19 اسقبال املوظفني اجلدد 
I.SE.30  التعيني واإلشراف على

 املرتبصني
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االنتظار املطول ملوظفي االستقبال  -
بسبب التأخرات املسجلة يف الطائرات 

 واحلافالت املوردين

- P4 - وضع اتصال داخلي حقيقي يف املؤسسة 
 تعديل تنظيم العمل: تدوير العمال، مرونة التوقيت -
 أتمني الوقاية من اإلجهاد -
 تكملة التكوين القاعدي للعمال إن أمكن -
تكوين العمال اجلدد يف القواعد العامة للسالمة يف  -

 املؤسسة واخلاصة مبوقع حدد للعمل 
تكوين املوظفني الذين يغريون وظائفهم املؤثر يف سالمة  -

 مواقع عملهم اجلديدة   
ئج تكوين بقدر كاف ملنقذي العمل لتخفيض نتا -

 احلوادث
 (JSAاجتماع عمل أويل ) -
ارتداء معدات الوقاية الشخصية )خوذ، قفازات،  -

 أحذية السالمة، نظارات...(
 S5تطبيق  -
 االشراف دائم على املهام -
 قواعد اإلخالء واملخطط الداخلي للتدخل -
 منع العمال من رمي األشياء من األعلى إىل األسفل  -
 ن خماطرةاستخدام طرق تطبيقية لوضع األدوات بدو  -

I.SE.35 زايرات طبية دورية 
I.SE.41 إدارة املخاطر 

P.EN.65  إعداد اجتماع عمل أويل
(JSA ) 

P.RH.04 إدارة املهن 
P.FM.01 إجناز خمططات التكوين 

P.FM.02 إعداد برامج التكوين 

P.EN.50   تفتيشات عامة خمطط
 هلا

PMU اإلخالء 

املتعلقة ابلتغري التقين املخاطر 
 )وسيلة، منتج(

اجلهل بتقنيات املرتبطة بتشخيص   -
 املعدات

 اجلهل املخاطر املرتبطة ابملعدات -
استعمال وسائل النقل والتعامل مع  -

 التكنولوجيا احلديثة
 نقل عتاد جديد -

 

 

 حادث خطري 

 

 

 

 

 JSKحتليل املخاطر و  -
 تقييم املطابقة التنظيمية -
إعداد أمناط عمليايت خاصة من أجل معدات جديدة أو  -

 تكنولوجيا جديدة
 املراقبة التكنولوجية وتطوير تطبيقات و مناذج العمل  -
 احرتام تنظيم الوقاية واألمن -

 

 

 

 

I.SE.19 اسقبال املوظفني اجلدد 
I.SE.30  التعيني واإلشراف على

 املرتبصني
I.SE.35 زايرات طبية دورية 

P.EN.02 إدارة التطوير املستمر 
P.EN.41  حتليل املخاطر واجلوانب

 البيئية
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عدم نقل العتاد 
 أو توقف النشاط

- P4 -  برانمجSTOP 
 التكوين/ التحسيس ومتابعة املوظفني -
 CPHSEاجتماعات  -
 التغيري التقين -
 احرتام نصائح السالمة  -
 سجل التعرض -

 

- 

P.EN.49  حثQHSE 
P.EN.56 إدارة التطوير التغيري 
P.EN.65  إعداد اجتماع عمل أويل

(JSA ) 
 

خماطر انمجة عن اجلوار )حوادث 
 السري(

حتويل املخاطرة جتاه داخل املؤسسة بسبب 
 حادث

 حيدث خارجا

صدمة طفيفة 
 متفاقم 

 

P2 

 

 
 

P2 

P1 

PUM تقييم طيب : 

 ابب، اجلدار احمليط

 احرتام قانون املرور

 السياقة يف الليل )للتفادي دون احلاجة( 

 

- 

I.SE.02  التحكم يف حركات
 املداخيل واملخرجات

I.SE.13 اإلجراءات اليت تنقذ 

 

خماطر انمجة عن اجلوار )إصابة 
 بطلق انري(

 جروح إصاابت األشخاص بطلقات طائشة
 وفاة

 حتسيس املوفني حول املخاطرة -
 اإلجالء الطيب -

 
- 

I.SE.13 اإلجراءات اليت تنقذ 
PUMإجالء طيب : 

اعتداء من طرف أشرار خالل نقل )قاعدة  خماطر انمجة عن اجلوار )اعتداء(
 موقع عمل(-حياة

صدمة طفيفة 
 متفاقم 

 حتسيس/ حث -
 احرتام نصائح السالمة -

- P.EN.49  حثQHSE 

خماطر انمجة عن اجلوار 
 )حريق/انفجار(

نطاق حتويل خماطرة احلريق داخل  -
املؤسسة )السيطرة على النار يف الغطاء 

 النبايت(
حريق أو انفجار أثناء التدخل أو تعطل  -

 األصل
انفجار بسبب تدخل بسبب تعطل أو  -

 عامل تفاقم
 حريق أو انفجار يف نطاق مشرتك -

 

 

صدمة طيفية قد 
 تتفاقم

 حروق

 وفاة

 

 

 

P3 

 

 

 اجلداران املغلقةفحص وصيانة  -
 املراقبة guérite حراسة و  -
 تركيب مرافق مكافحة احلريق )شبكة وفريق احلريق( -
 محاية -

إجراء تقليم األشجار القريب من  -
السياج اليت متثل خماطر حمتملة 

 اإلقامةالندالع انر جتاه مداخل 
سم بني سياج 20توفري خمرج بطول  -

القاعدة و املستنقع من أجل السماح 
لدخول وسائل التدخل وأتمني القاعدة 

 ضد احلريق 

 

 

PMUإجالء طيب : 
PMUاحلريق : 
PMUحريق خميم احلياة : 

PII :املخطط الداخلي للتدخل 

 I.SE.02  التحكم يف حركات
 املدخالت واملخرجات
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 : )خمطط حاالت الطوارئ( إجالء طيبPMU حريق أو انفجار يف الفوهات  -

- PMU حريق 
 خمطط التدخل ضد احلريق -

أجزاء  4تقسيم املستنقع إىل  -
سم ابلعرض  12مبسارات مشي      بـ 

للسماح بدخول شاحنات اإلطفاء واليت 
 توفر خطوط مضادة للحريق

كة احلريق زايدة احتياطي املاء لشب -
  11/12/60للقاعدة 

تفقد مقاومة جدار احلظرية  )مقومة  -
وارتفاع...( ابلنظر: لطبيعة الغاز، 

 احلجم، ضغط الضرر احملتمل

I.SE.05  مكافحة احلرائق واستخدام
 املعدات املناسبة 

I.SE.13 اإلجراءات اليت تُنقذ 
 

 : إجالء طيبPMU معاجلة املستنقع زايرة طبية دورية P4 أمراض حميط مساعد للحشرات الناقلة ألمراض خماطر انمجة عن اجلوار )مرض(
PII : الداخلي للتدخلاملخطط 

تعرض األعوان إىل الضجيج: األليات  - خماطر انمجة عن اجلوار )ضجيج(
عند حتميل/انزال املنتج، اصطدام أعمدة 

 البئر عند التحميل /تنزيل املنتج
 ضجيج شاحنات ورشة التصنيع البرتويل -
ضجيج الورشات اجملاورة )ورشة  -

KWT) 
 ضجيج اآلالت النجارة  -

 

ضعف السمع 
 والضعف احلاد

)صداع، ارتفاع 
 ضغط الدم(

 

 

P4 

 الصيانة الوقائية ذات الضجيج -
 تكوين وإعالم املوظفني حول خماطر الضجيج -
تركيب احلماية: القلنسوة، املقصورة، املعاجلة الصوتية  -

 جلدران املباين
واألجهزة املزعجة يف أماكن منفصلة  وضع الرتكيبات -

 ومعزولة.
 الطبية خاصة للعمال املتعرضني للضجيجتنظيم املراقبة  -
 تقييم مطابقة التنظيمات )قياس مستوى الصوت( -
 نصائح السالمة -
 حتسيس -

 

 

 قياس مستوى الصوت -
 اإلبالغ مناطق الصاخبة -

I.SE.37 التحقق من التجهيزات 
I.SE.35 زايرات طبية دورية 
I.SE.07   الـS5 
I.SE.06  مناطق مقسمة )ختطيط

 مناطق العمل(
 

خماطر انمجة عن اجلوار )خماطر 
السموم، الغبار، الغاز ومواد 

 كيميائية أخرى (

  أمراض تنفسية إزالة الرائحة الكريهة )تدفق، معاجلة سيئة(

- P5 

 

- 

 معاجلة املستنقع -

 مراجعة وضع املستنقع

PII:  املخطط الداخلي للتدخل 
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 الضعف في أنظمة الرقابة والتدقيق الداخليمخاطر  (:4ملحق رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Date Mois Nombre Catégorie 
Concours 

Moment Taux 
Type de 
Risque 

Perte 
Min Max 

mai-16 1 0  0 0  0%   

juin-16 2 0  0 0  0%   

juil-16 3 0  0 0  0%   

août-16 4 0  0 0  0%   

sept-16 5 1 3 0 0 3 0% 2 2 

oct-16 6 0  0 0  0%   

nov-16 7 0  0 0  0%   

déc-16 8 0  0 0  0%   

janv-17 9 0  0 0  0%   

févr-17 10 0  0 0  0%   

mars-17 11 0  0 0  0%   

avr-17 12 1 3 0 0 3 0% 2 2 

mai-17 13 0  0 0  0%   

juin-17 14 0  0 0  0%   

juil-17 15 0  0 0  0%   

août-17 16 0  0 0  0%   

sept-17 17 1 3 0 0 3 0% 2 2 

oct-17 18 0  0 0  0%   

nov-17 19 0  0 0  0%   

déc-17 20 1 3 0 0 3 0% 2 2 

janv-18 21 0  0 0  0%   

févr-18 22 0  0 0  0%   

mars-18 23 0  0 0  0%   

avr-18 24 0  0 0  0%   

mai-18 25 2 3 0 0 3 0% 2 2 

juin-18 26 2 3 0 0 3 0% 2 2 

juil-18 27 0  0 0  0%   

août-18 28 0  0 0  0%   

sept-18 29 0  0 0  0%   

oct-18 30 0  0 0  0%   

 Somme 8        
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 األخطاء في إدخال البيانات(: مخاطر 5ملحق رقم )

Date Mois Nombre Catégorie 
Concours Moyenne de 

concours 
Moment Taux 

Type de 
Risque 

Perte 
Montant de 

pertes  
Min Max 

mai-16 1 0  0 0 0  0%   0 

juin-16 2 0  0 0 0  0%   0 

juil-16 3 4 2 200000 0 100000 1 4% 2 2 400000 

août-16 4 0  0 0 0  0%   0 

sept-16 5 2 3 0 0 0 3 0% 2 2 0 

oct-16 6 2 2 20000 100000 60000 1 4% 2 2 120000 

nov-16 7 0  0 0 0  0%   0 

déc-16 8 1 2 200000 0 100000 1 4% 2 2 100000 

janv-17 9 0  0 0 0  0%   0 

févr-17 10 3 2 200000 0 100000 1 4% 2 2 300000 

mars-17 11 1 2 200000 0 100000 1 4% 2 2 100000 

avr-17 12 0  0 0 0  0%   0 

mai-17 13 0  0 0 0  0%   0 

juin-17 14 0  0 0 0  0%   0 

juil-17 15 0  0 0 0  0%   0 

août-17 16 2 2 200000 0 100000 1 4% 2 2 200000 

sept-17 17 0  0 0 0  0%   0 

oct-17 18 1 2 200000 0 100000 1 4% 2 2 100000 

nov-17 19 1 2 200000 0 100000 1 4% 2 2 100000 

déc-17 20 0  0 0 0  0%   0 

janv-18 21 2 2 200000 0 100000 1 4% 2 2 200000 

févr-18 22 2 2 200000 0 100000 1 4% 2 2 200000 

mars-18 23 0  0 0 0  0%   0 

avr-18 24 0  0 0 0  0%   0 

mai-18 25 2 2 200000 0 100000 1 4% 2 2 200000 

juin-18 26 1 2 200000 0 100000 1 4% 2 2 100000 

juil-18 27 2 2 200000 2000000 1100000 1 10-100% 2 2 2200000 

août-18 28 0  0 0 0  0%   0 

sept-18 29 1 2 200000 2000000 1100000 1 4% 2 2 1100000 

oct-18 30 0  0 0 0  0%   0 

 Somme 27  2620000 4100000 3360000     5420000 
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 التجاريةالخالفات (: مخاطر 6ملحق رقم )

Date Mois Nombre Catégorie 
Concours Moyenne de 

concours 
Moment Taux 

Type de 
Risque 

Perte 
Montant de 

pertes Min Max 

mai-16 1 0  0    0%   0 

juin-16 2 0  0    0%   0 

juil-16 3 0  0    0%   0 

août-16 4 0  0    0%   0 

sept-16 5 0  0    0%   0 

oct-16 6 0  0    0%   0 

nov-16 7 0  0    0%   0 

déc-16 8 0  0    0%   0 

janv-17 9 1 2 1000000   1 20% 3 4 1000000 

févr-17 10 0  0    0%   0 

mars-17 11 0  0    0%   0 

avr-17 12 1 2 1000000   1 0% 2 2 1000000 

mai-17 13 0  0    0%   0 

juin-17 14 1 2 2000000   1 0% 2 2 2000000 

juil-17 15 0  0    0%   0 

août-17 16 1 2 0   1 0% 2 2 0 

sept-17 17 0  0    0%   0 

oct-17 18 0  0    0%   0 

nov-17 19 0  0    0%   0 

déc-17 20 0  0    0%   0 

janv-18 21 1 2 0   1 0% 2 2 0 

févr-18 22 0  0    0%   0 

mars-18 23 0  0    0%   0 

avr-18 24 0  0    0%   0 

mai-18 25 1 2 0   1 0% 2 2 0 

juin-18 26 1 2 0   1 0% 2 2 0 

juil-18 27 1 2 0   1 0% 2 2 0 

août-18 28 0  0    0%   0 

sept-18 29 0  0    0%   0 

oct-18 30 0  0    0%   0 

 Somme 8         4000000 
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 العمليات غير املدخلة في البرمجيات مثل: عمليات االنتاج...الخ.(: مخاطر 7ملحق رقم )

Date Mois Nombre Catégorie 
Concours 

Moment Taux 
Type de 
Risque 

Perte 
Montant de 

Pertes 
Min Max Moyenne 

mai-16 1 0  0 0 0  0%   
0 

juin-16 2 0  0 0 0  0%   
0 

juil.-16 3 0  0 0 0  0%   
0 

août-16 4 0  0 0 0  0%   
0 

sept.-16 5 0  0 0 0  0%   
0 

oct.-16 6 0  0 0 0  0%   
0 

nov.-16 7 1 2 2000000 2000000 2000000 1 4% 2 2 2000000 

déc.-16 8 1 2 2000000 2000000 2000000 1 100% 3 3 2000000 

janv.-17 9 0  0 0 0  0%   
0 

févr.-17 10 0  0 0 0  0%   
0 

mars-17 11 0  0 0 0  0%   
0 

avr.-17 12 0  0 0 0  0%   
0 

mai-17 13 1 2 200000 2000000 1100000 1 4-100% 2 2 1100000 

juin-17 14 1 2 200000 2000000 1100000 1 4-100% 2 2 1100000 

juil.-17 15 1 2 200000 2000000 1100000 1 4-100% 2 2 1100000 

août-17 16 2 2 200000 2000000 1100000 1 4-100% 2 2 2200000 

sept.-17 17 0  0 0 0  0%   
0 

oct.-17 18 1 2 200000 2000000 1100000 1 4-100% 2 2 1100000 

nov.-17 19 0  0 0 0  0%   
0 

déc.-17 20 1 2 200000 2000000 1100000 1 4-100% 2 2 1100000 

janv.-18 21 0  0 0 0  0%   
0 

févr.-18 22 1 2 200000 2000000 1100000 1 4-100% 2 2 1100000 

mars-18 23 1 2 200000 2000000 1100000 1 4-100% 2 2 1100000 

avr.-18 24 1 2 200000 2000000 1100000 1 4-100% 2 2 1100000 

mai-18 25 2 2 200000 2000000 1100000 1 4-100% 2 2 2200000 

juin-18 26 2 2 200000 2000000 1100000 1 4-100% 2 2 2200000 

juil.-18 27 0  0 0 0  0%   
0 

août-18 28 0  0 0 0  0%   
0 

sept.-18 29 0  0 0 0  0%   
0 

oct.-18 30 0  0 0 0  0%   
0 

 Somme 16         19400000 
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 (االحتيال الداخلي) الشركةاالحتيال أو إساءة استعمال املمتلكات أو التحايل على القانون واللوائح التنظيمية أو سياسة  (: مخاطر8ملحق رقم )

Date Mois Nombre Catégorie 
Concours 

Moment Taux 
Type de 
Risque 

Perte 
Montant de 

Pertes 
Min Max Moyenne 

mai-16 1 0  0 0 0  0%   
0 

juin-16 2 0  0 0 0  0%   
0 

juil-16 3 0  0 0 0  0%   
0 

août-16 4 0  0 0 0  0%   
0 

sept-16 5 0  0 0 0  0%   
0 

oct-16 6 0  0 0 0  0%   
0 

nov-16 7 2 5 10000 100000 55000 3 1% 1 1 110000 

déc-16 8 0  0 0 0  0%   
0 

janv-17 9 0  0 0 0  0%   
0 

févr-17 10 1 5 10000 100000 55000 3 1% 2 2 55000 

mars-17 11 2 5 10000 100000 55000 3 1% 2 2 110000 

avr-17 12 0  0 0 0  0%   
0 

mai-17 13 4 5 10000 100000 55000 3 1% 2 2 220000 

juin-17 14 1 6 10000 100000 55000 3 1% 2 2 55000 

juil-17 15 0  0 0 0  0%   
0 

août-17 16 1 5 10000 100000 55000 3 1% 2 2 55000 

sept-17 17 4 5 10000 100000 55000 3 1% 2 2 220000 

oct-17 18 0  0 0 0  0%   
0 

nov-17 19 1 5 10000 100000 55000 3 1% 2 2 55000 

déc-17 20 0  0 0 0 0 0%   
0 

janv-18 21 0  0 0 0 0 0%   
0 

févr-18 22 1 5 10000 100000 55000 3 1% 2 2 55000 

mars-18 23 1 5 10000 100000 55000 3 1% 2 2 55000 

avr-18 24 3 2 10000 100000 55000 3 1% 2 2 165000 

mai-18 25 1 5 10000 100000 55000 3 1% 2 2 55000 

juin-18 26 2 7 10000 100000 55000 3 1% 2 2 110000 

juil-18 27 0  0 0 0  0%   
0 

août-18 28 0  0 0 0  0%   
0 

sept-18 29 0  0 0 0  0%   
0 

 Somme 24         1320000 
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 الخسائر الناشئة عن العالقة مع العمالء أو املساهمين أو الجهات الرقابية وأي طرف ثالث(: مخاطر 9ملحق رقم )

Date Mois Nombre Catégorie 
Concours 

Moment Taux 
Type de 
Risque 

Perte 
Montant de 

Pertes Min Max Moyenne 

mai-16 1 0  0 0 0  0%   0 

juin-16 2 0  0 0 0  0%   0 

juil-16 3 0  0 0 0  0%   0 

août-16 4 0  0 0 0  0%   0 

sept-16 5 0  0 0 0  0%   0 

oct-16 6 1 4 200000 10000000 5100000 1 100% 2 3 5100000 

nov-16 7 1 4 200000 10000000 5100000 1 5*100% 3 3 5100000 

déc-16 8 0  0 0 0     0 

janv-17 9 1 4 200000 10000000 5100000 1 4-100% 3 3 5100000 

févr-17 10 0  0 0 0  0%   0 

mars-17 11 0  0 0 0  0%   0 

avr-17 12 1 2 0 1000000 500000 1 4-100% 2 2 500000 

mai-17 13 0  0 0 0  0%   0 

juin-17 14 0  0 0 0  0%   0 

juil-17 15 1 4 200000 10000000 5100000 3 4-100% 3 3 5100000 

août-17 16 0  0 0 0  0%   0 

sept-17 17 1 4 200000 10000000 5100000 3 4-100% 3 3 5100000 

oct-17 18 0  0 0 0  0%   0 

nov-17 19 1 4 0 10000000 5000000 1 0% 3 3 5000000 

déc-17 20 0  0 0 0  0%   0 

janv-18 21 0  0 0 0  0%   0 

févr-18 22 1 4 200000 10000000 5100000 3 4-100% 3 3 5100000 

mars-18 23 0  0 0 0  0%   0 

avr-18 24 0  0 0 0  0%   0 

mai-18 25 0  0 0 0  0%   0 

juin-18 26 1 4 200000 10000000 5100000 3 4-100% 3 3 5100000 

juil-18 27 0  0 0 0  0%   0 

août-18 28 0  0 0 0  0%   0 

sept-18 29 0  0 0 0  0%   0 

oct-18 30 0  0 0 0  0%   0 

 Somme 9         41200000 
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 الشركة مثل )إعداد تقارير صحيحة كانت أم خاطئة(التعمد في افشاء أسرار  (: مخاطر 10ملحق رقم )

Date Mois Nombre Catégorie 
Concours 

Moment Taux 
Type de 
Risque 

Perte 
Montant de 

Pertes Min Max Moyenne 

mai-16 1 0  0 0   0%    

juin-16 2 0  0 0   0%    

juil-16 3 0  0 0   0%    

août-16 4 0  0 0   0%    

sept-16 5 0  0 0   0%    

oct-16 6 0  0 0   0%    

nov-16 7 0  0 0   0%    

déc-16 8 0  0 0   0%    

janv-17 9 0  0 0   0%    

févr-17 10 0  0 0   0%    

mars-17 11 0  0 0   0%    

avr-17 12 0  0 0   0%    

mai-17 13 0  0 0   0%    

juin-17 14 0  0 0   0%    

juil-17 15 0  0 0   0%    

août-17 16 0  0 0   0%    

sept-17 17 0  0 0   0%    

oct-17 18 0  0 0   0%    

nov-17 19 0  0 0   0%    

déc-17 20 0  0 0   0%    

janv-18 21 0  0 0   0%    

févr-18 22 0  0 0   0%    

mars-18 23 0  0 0   0%    

avr-18 24 0  0 0   0%    

mai-18 25 0  0 0   0%    

juin-18 26 0  0 0   0%    

juil-18 27 1 1 0 0  3 0% 1 1  

août-18 28 0  0 0   0%    

sept-18 29 0  0 0   0%    

oct-18 30 0  0 0   0%    

 Somme 1         0 
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 والعقوبات بسبب أخطاء املوظفين(: مخاطر الغرامات 11ملحق رقم )

Date Mois Nombre Catégorie 
Concours 

Moment Taux Type de Risque Perte 
Montant de 

pertes 
Min Max 

mai-16 1 0  0 0  0%   0 

juin-16 2 0  0 0  0%   0 

juil-16 3 0  0 0  0%   0 

août-16 4 0  0 0  0%   0 

sept-16 5 0  0 0  0%   0 

oct-16 6 0  0 0  0%   0 

nov-16 7 0  0 0  0%   0 

déc-16 8 0  0 0  0%   0 

janv-17 9 0  0 0  0%   0 

févr-17 10 2 2 0 0 1 0% 2 1 0 

mars-17 11 0  0 0  0%   0 

avr-17 12 0  0 0  0%   0 

mai-17 13 0  0 0  0%   0 

juin-17 14 0  0 0  0%   0 

juil-17 15 0  0 0  0%   0 

août-17 16 1 2 0 1000000 2 50% 2 3 1000000 

sept-17 17 0  0 0  0%   0 

oct-17 18 0  0 0  0%   0 

nov-17 19 0  0 0  0%   0 

déc-17 20 0  0 0  0%   0 

janv-18 21 0  0 0  0%   0 

févr-18 22 0  0 0  0%   0 

mars-18 23 1 2 0 1000000 1 50% 2 3 1000000 

avr-18 24 0  0 0  0%   0 

mai-18 25 0  0 0  0%   0 

juin-18 26 1 5 0 1000000 3 1-50% 2 2 1000000 

juil-18 27 0  0 0  0%   0 

août-18 28 0  0 0  0%   0 

sept-18 29 0  0 0  0%   0 

oct-18 30 0  0 0  0%   0 

 Somme 5   3000000     3000000 
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 السلوك السيئ للموظفين تجاه العمالء(: مخاطر 12ملحق رقم )

Date Mois Nombre Catégorie 
Concours 

Moment Taux 
Type de 

Risque 
Perte 

Montant de 

Pertes Min Max 

mai-16 1 0  0 0  0%   
0 

juin-16 2 1 3 0 4000000 1 100% 1 3 4000000 

juil-16 3 0  0 0  0%   
0 

août-16 4 0  0 0  0%   
0 

sept-16 5 0  0 0  0%   
0 

oct-16 6 0  0 0  0%   
0 

nov-16 7 1 3 0 2000000 1 4% 2 2 2000000 

déc-16 8 1 3 0 2000000 1 100% 3 3 2000000 

janv-17 9 0  0 0  0%   
0 

févr-17 10 0  0 0  0%   
0 

mars-17 11 1 3 0 2000000 1 100% 2 3 2000000 

avr-17 12 0  0 0  0%   
0 

mai-17 13 0  0 0  0%   
0 

juin-17 14 0  0 0  0%   
0 

juil-17 15 0  0 0  0%   
0 

août-17 16 0  0 0  0%   
0 

sept-17 17 0  0 0  0%   
0 

oct-17 18 0  0 0  0%   
0 

nov-17 19 1 3 0 0 1 0% 2 1 0 

déc-17 20 0  0 0  0%   
0 

janv-18 21 0  0 0  0%   
0 

févr-18 22 1 1 0 0 1 0% 1 1 0 

mars-18 23 0  0 0  0%   
0 

avr-18 24 0  0 0  0%   
0 

mai-18 25 0  0 0  0%   
0 

juin-18 26 2 3 0 0 1 0% 2 1 0 

juil-18 27 0  0 0  0%   
0 

août-18 28 0  0 0  0%   
0 

sept-18 29 0  0 0  0%   
0 

oct-18 30 0  0 0  0%   
0 

 Somme 8   10000000     10000000 
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 والتأخر (: مخاطر الغيابات13ملحق رقم )

Date Mois Nombre Catégorie 
Concours 

Moment Taux Type de Risque Perte 
Montant de 

Pertes 
Min Max Moyenne 

mai-16 1 0  0 0 0  0%   
0 

juin-16 2 0  0 0 0  0%   
0 

juil-16 3 0  0 0 0  0%   
0 

août-16 4 0  0 0 0  0%   
0 

sept-16 5 0  0 0 0  0%   
0 

oct-16 6 0  0 0 0  0%   
0 

nov-16 7 0  0 0 0  0%   
0 

déc-16 8 1 3 0 0 0 1 0% 2 1 0 

janv-17 9 0  0 0 0  0%   
0 

févr-17 10 1 5 0 0 0 1 0% 1 1 0 

mars-17 11 0  0 0 0  0%   
0 

avr-17 12 0  0 0 0  0%   
0 

mai-17 13 0  0 0 0  0%   
0 

juin-17 14 0  0 0 0  0%   
0 

juil-17 15 1 3 0 0 0 2 0% 2 1 0 

août-17 16 0  0 0 0  0%   
0 

sept-17 17 0  0 0 0  0%   
0 

oct-17 18 1 3 0 0 0 1 0% 2 1 0 

nov-17 19 0  0 0 0  0%   
0 

déc-17 20 0  0 0 0  0%   
0 

janv-18 21 1 5 0 0 0 1 0% 1 1 0 

févr-18 22 0  0 0 0  0%   
0 

mars-18 23 0  0 0 0  0%   
0 

avr-18 24 0  0 0 0  0%   
0 

mai-18 25 1 5 0 2000000 1000000 1 100% 2 3 1000000 

juin-18 26 2 4 200000 6000000 3100000 3 100% 2 2 6200000 

juil-18 27 0  0 0 0  0%   
0 

août-18 28 0  0 0 0  0%   
0 

sept-18 29 0  0 0 0  0%   
0 

oct-18 30 0  0 0 0  0%   
0 

 Somme 8         7200000 
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 صيانةتعلقة بالامل(: مخاطر 14ملحق رقم )

Date Mois Nombre Catégorie 
Concours 

Moment Taux Type de Risque Perte 
Montant de 

Pertes 
Min Max 

mai-16 1 0  0 0  0%   
0 

juin-16 2 0  0 0  0%   
0 

juil-16 3 0  0 0  0%   
0 

août-16 4 0  0 0  0%   
0 

sept-16 5 0  0 0  0%   
0 

oct-16 6 0  0 0  0%   
0 

nov-16 7 1 2 0 1000000 1 50% 2 3 1000000 

déc-16 8 0  0 0  0%   
0 

janv-17 9 0  0 0  0%   
0 

févr-17 10 0  0 0  0%   
0 

mars-17 11 0  0 0  0%   
0 

avr-17 12 0  0 0  0%   
0 

mai-17 13 0  0 0  0%   
0 

juin-17 14 0  0 0  0%   
0 

juil-17 15 0  0 0  0%   
0 

août-17 16 0  0 0  0%   
0 

sept-17 17 0  0 0  0%   
0 

oct-17 18 1 2 0 0 1 0% 2 1 0 

nov-17 19 0  0 0  0%   
0 

déc-17 20 1 2  1000000 2 50% 2 2 1000000 

janv-18 21 0  0 0  0%   
0 

févr-18 22 0  0 0  0%   
0 

mars-18 23 0  0 0  0%   
0 

avr-18 24 1 2 200000 2000000 2 4-100% 2 3 2000000 

mai-18 25 0  0 0  0%   
0 

juin-18 26 0  0 0  0%   
0 

juil-18 27 0  0 0  0%   
0 

août-18 28 0  0 0  0%   
0 

sept-18 29 0  0 0  0%   
0 

oct-18 30 0  0 0  0%   
0 

 Somme 4        4000000 
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 االتصاالتاألعطال في أنظمة (: مخاطر 15ملحق رقم )

Date Mois Nombre Catégorie 

Concours 

Moment Taux 

Type de 

Risque Perte Min Max 

mai-16 1 0  0 0  0%   

juin-16 2 0  0 0  0%   

juil-16 3 0  0 0  0%   

août-16 4 0  0 0  0%   

sept-16 5 0  0 0  0%   

oct-16 6 0  0 0  0%   

nov-16 7 0  0 0  0%   

déc-16 8 0  0 0  0%   

janv-17 9 0  0 0  0%   

févr-17 10 0  0 0  0%   

mars-17 11 0  0 0  0%   

avr-17 12 0  0 0  0%   

mai-17 13 0  0 0  0%   

juin-17 14 0  0 0  0%   

juil-17 15 0  0 0  0%   

août-17 16 0  0 0  0%   

sept-17 17 0  0 0  0%   

oct-17 18 0  0 0  0%   

nov-17 19 0  0 0  0%   

déc-17 20 0  0 0  0%   

janv-18 21 0  0 0  0%   

févr-18 22 0  0 0  0%   

mars-18 23 0  0 0  0%   

avr-18 24 0  0 0  0%   

mai-18 25 1 3 0 0 1 0% 2 1 

juin-18 26 0  0 0  0%   

juil-18 27 0  0 0  0%   

août-18 28 0  0 0  0%   

sept-18 29 0  0 0  0%   

oct-18 30 0  0 0  0%   

 Somme 1        
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 (: مخاطر أخطاء البرمجة16ملحق رقم )

Date Mois Nombre Catégorie 
Concours 

Moment Taux 
Type de 

Risque 
Perte 

Min Max 

mai-16 1 0  0 0  0%   

juin-16 2 0  0 0  0%   

juil-16 3 0  0 0  0%   

août-16 4 0  0 0  0%   

sept-16 5 0  0 0  0%   

oct-16 6 0  0 0  0%   

nov-16 7 0  0 0  0%   

déc-16 8 0  0 0  0%   

janv-17 9 0  0 0  0%   

févr-17 10 0  0 0  0%   

mars-17 11 0  0 0  0%   

avr-17 12 0  0 0  0%   

mai-17 13 0  0 0  0%   

juin-17 14 0  0 0  0%   

juil-17 15 0  0 0  0%   

août-17 16 0  0 0  0%   

sept-17 17 0  0 0  0%   

oct-17 18 0  0 0  0%   

nov-17 19 0  0 0  0%   

déc-17 20 0  0 0  0%   

janv-18 21 0  0 0  0%   

févr-18 22 0  0 0  0%   

mars-18 23 1 2 0 0 1 0% 2 1 

avr-18 24 0  0 0  0%   

mai-18 25 0  0 0  0%   

juin-18 26 0  0 0  0%   

juil-18 27 0  0 0  0%   

août-18 28 0  0 0  0%   

sept-18 29 0  0 0  0%   

oct-18 30 0  0 0  0%   

 Somme 1        
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 املفقودة بسبب العطلالفائدة مخاطر (: 17ملحق رقم )

Date Mois Nombre Catégorie 
Concours 

Moment Taux 
Type de 

Risque 
Perte Montant de 

pertes Min Max 

mai-16 1 0  0 0  0%   
0 

juin-16 2 0  0 0  0%   
0 

juil-16 3 0  0 0  0%   
0 

août-16 4 0  0 0  0%   
0 

sept-16 5 0  0 0  0%   
0 

oct-16 6 0  0 0  0%   
0 

nov-16 7 0  0 0  0%   
0 

déc-16 8 0  0 0  0%   
0 

janv-17 9 0  0 0  0%   
0 

févr-17 10 0  0 0  0%   
0 

mars-17 11 0  0 0  0%   
0 

avr-17 12 0  0 0  0%   
0 

mai-17 13 0  0 0  0%   
0 

juin-17 14 0  0 0  0%   
0 

juil-17 15 1 3 0 500000 2 25% 2 2 500000 

août-17 16 0  0 0  0%   
0 

sept-17 17 0  0 0  0%   
0 

oct-17 18 0  0 0  0%   
0 

nov-17 19 0  0 0  0%   
0 

déc-17 20 0  0 0  0%   
0 

janv-18 21 1 3 0 1000000 2 50% 2 2 1000000 

févr-18 22 1 1 et 3 0 1000000 1 50% 2 3 1000000 

mars-18 23 0  0 0  0%   
0 

avr-18 24 0  0 0  0%   
0 

mai-18 25 0  0 0  0%   
0 

juin-18 26 3 5 0 0 3 0% 2 2 0 

juil-18 27 0  0 0  0%   
0 

août-18 28 0  0 0  0%   
0 

sept-18 29 0  0 0  0%   
0 

oct-18 30 0  0 0  0%   
0 

 Somme 6   2500000     2500000 
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 ر القوانينيمخاطر تغي (:18) ملحق رقم

Date Mois Nombre Catégorie 
Concours 

Moment Taux 
Type de 

Risque 
Perte Montant de 

Pertes Min Max 

mai-16 1 0  0 0  0%   0 

juin-16 2 0  0 0  0%   0 

juil-16 3 0  0 0  0%   0 

août-16 4 0  0 0  0%   0 

sept-16 5 0  0 0  0%   0 

oct-16 6 0  0 0  0%   0 

nov-16 7 0  0 0  0%   0 

déc-16 8 0  0 0  0%   0 

janv-17 9 1 4 2000000 0 3 100% 3 3 2000000 

févr-17 10 0  0 0  0%   0 

mars-17 11 0  0 0  0%   0 

avr-17 12 0  0 0  0%   0 

mai-17 13 0  0 0  0%   0 

juin-17 14 1 4 2000000 0 1 4-100% 2 2 2000000 

juil-17 15 0  0 0  0%   0 

août-17 16 0  0 0  0%   0 

sept-17 17 1 4 10000000 0 1 100% 2 3 10000000 

oct-17 18 0  0 0  0%   0 

nov-17 19 0  0 0  0%   0 

déc-17 20 0  0 0  0%   0 

janv-18 21 1 4 10000000 0 3 100% 2 3 10000000 

févr-18 22 0  0 0  0%   0 

mars-18 23 0  0 0  0%   0 

avr-18 24 0  0 0  0%   0 

mai-18 25 0  0 0  0%   0 

juin-18 26 1  0 0 3 0% 3 2 0 

juil-18 27 0  0 0  0%   0 

août-18 28 0  0 0  0%   0 

sept-18 29 0  0 0  0%   0 

oct-18 30 0  0 0  0%   0 

 Somme 5  24000000      24000000 
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 (: مخاطر الكوارث الطبيعية19ملحق رقم )

Date Mois Nombre Catégorie 
Concours 

Moment Taux 
Type de 

Risque 
Perte 

Min Max 

mai-16 1 0  0 0  0%   

juin-16 2 0  0 0  0%   

juil-16 3 0  0 0  0%   

août-16 4 0  0 0  0%   

sept-16 5 0  0 0  0%   

oct-16 6 0  0 0  0%   

nov-16 7 0  0 0  0%   

déc-16 8 0  0 0  0%   

janv-17 9 0  0 0  0%   

févr-17 10 0  0 0  0%   

mars-17 11 0  0 0  0%   

avr-17 12 0  0 0  0%   

mai-17 13 0  0 0  0%   

juin-17 14 0  0 0  0%   

juil-17 15 0  0 0  0%   

août-17 16 0  0 0  0%   

sept-17 17 0  0 0  0%   

oct-17 18 0  0 0  0%   

nov-17 19 0  0 0  0%   

déc-17 20 0  0 0  0%   

janv-18 21 0  0 0  0%   

févr-18 22 0  0 0  0%   

mars-18 23 1 4 0 0 2 0% 2 1 

avr-18 24 0  0 0  0%   

mai-18 25 
  0 0  0%   

juin-18 26 0  0 0  0%   

juil-18 27 0  0 0  0%   

août-18 28 0  0 0  0%   

sept-18 29 0  0 0  0%   

oct-18 30 0  0 0  0%   

 Somme 1        
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 : اختبارات املعنوية للمخاطر املتحققة(20حق رقم )مل

 أخطاء إدخال البياانت نتائج اختبارات املعنوية ملخاطر
 ابلنسبة للرتددأوال: 

 وفق توزيع بواسون -1 
Test du khi² :        
         

Khi² (Valeur observée) 0,533        

Khi² (Valeur critique)        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        

         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Poisson       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Poisson      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.   

 

 
 
 توزيع الثنائي السالبوفق  -2

Test du khi² :        
         

Khi² (Valeur observée) 14095,122        

Khi² (Valeur critique)        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        

         

Interprétation du test :         

H0 : L'échantillon suit une loi Binomiale négative (1)      

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi Binomiale négative (1)     
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Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.   

 

 
 

 ابلنسبة للجسامة:اثنيا: 
 وفق توزيع لوغاريتم الطبيعي -1

Test de Kolmogorov-Smirnov :                 

D 0,533        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        

         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi Log-normale       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi Log-normale      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.   

 
Test du khi² :        
         

Khi² (Valeur observée) 0        

Khi² (Valeur critique)        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        
         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi Log-normale       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi Log-normale      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 

alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.   
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 وفق توزيع ويبل -2

Test de Kolmogorov-Smirnov :        

         

D 0,533        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        

         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Weibull (1)       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Weibull (1)      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 

alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.   
 

Test du khi² :        

         

Khi² (Valeur observée) 0,533        

Khi² (Valeur critique)        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        

         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Weibull (1)       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Weibull (1)      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 

alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.   
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 وفق توزيع ابريتو -3

Test de Kolmogorov-

Smirnov :        

         

D 0,577        

p-value (bilatérale) 

< 

0,0001        

alpha 0,05        

         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Pareto       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Pareto       

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, 

et retenir l'hypothèse alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.    

Test du khi² :        

         

Khi² (Valeur observée) 114,123        

Khi² (Valeur critique) 14,067        

DDL 7        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        

         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Pareto       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Pareto       

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse alternative 

Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.    
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 العمليات غري مدخلة يف الربامج مثل: عمليات اإلنتاج...اخلنتائج اختبارات املعنوية ملخاطر 
 ابلنسبة للرتدد أوال: 

 وفق توزيع بواسون -1
Test du khi² :        

         

Khi² (Valeur observée) 0,139        

Khi² (Valeur critique)        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        

         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Poisson      

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Poisson      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.   
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 وفق توزيع الثنائي السالب -2
Test du khi² :        
         

Khi² (Valeur observée) 1,668        

Khi² (Valeur critique)        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        
         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi Binomiale négative (1)     

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi Binomiale négative (1)     

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 

alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.   

 

 
 

 ابلنسبة للجسامةاثنيا: 
 وفق توزيع اللوغاريتم الطبيعي -1

Test de Kolmogorov-Smirnov :        

          
D 0,567         
p-value (bilatérale) < 0,0001         
alpha 0,05         

          
Interprétation du test :         
H0 : L'échantillon suit une loi Log-normale       
Ha : L'échantillon ne suit pas une loi Log-normale       
Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir 
l'hypothèse alternative Ha. 

 

 
Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.    
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Test du khi² :        

         
Khi² (Valeur observée) 0        
Khi² (Valeur critique)        
p-value (bilatérale) < 0,0001        
alpha 0,05        

         
Interprétation du test :        
H0 : L'échantillon suit une loi Log-normale      
Ha : L'échantillon ne suit pas une loi Log-normale      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir 
l'hypothèse alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.   

 

 
 

 وفق توزيع ويبل -2
Test de Kolmogorov-Smirnov :        
         

D 0,567        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        

         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Weibull (1)       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Weibull (1)      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse alternative 

Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.    
 

Test du khi² :                 

Khi² (Valeur observée) 5,633        
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Khi² (Valeur critique)        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        
         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Weibull (1)       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Weibull (1)      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse alternative 
Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.    

 

 
 

 وفق توزيع ابريتو -3
Test de Kolmogorov-Smirnov :        
         

D 0,353        

p-value (bilatérale) 0,001        

Alpha 0,05        

         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Pareto       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Pareto       

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,07%.    

         

Test du khi² :                 

Khi² (Valeur observée) 132,431        

Khi² (Valeur critique) 12,592        

DDL 6        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

Alpha 0,05        
         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Pareto       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Pareto       
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Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  :الداخلي نتائج اختبارات املعنوية ملخاطر االحتيال
 ابلنسبة للرتددأوال: 

 وفق توزيع بواسون  -1
Test du khi² :        

         

Khi² (Valeur observée) 14,001        

Khi² (Valeur critique) 5,991        

DDL 2        

p-value (bilatérale) 0,001        

alpha 0,05        

         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Poisson      

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Poisson      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,09%.   
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 وفق توزيع الثنائي السالب -2

Test du khi² :                 

Khi² (Valeur observée) 2,836        

Khi² (Valeur critique) 5,991        

DDL 2        

p-value (bilatérale) 0,242        

alpha 0,05        

         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi Binomiale négative (1)     

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi Binomiale négative (1)     

Etant donné que la p-value calculée est supérieure au niveau de signification seuil alpha=0,05, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H0. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est de 24,22%.   
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 ابلنسبة للجسامة:اثنيا: 
 وفق توزيع لوغاريتم الطبيعي  -1

Test de Kolmogorov-Smirnov :                

D 0,552        
p-value (bilatérale) < 0,0001        
alpha 0,05        
         
Interprétation du test :        
H0 : L'échantillon suit une loi Log-normale       
Ha : L'échantillon ne suit pas une loi Log-normale      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et 
retenir l'hypothèse alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.   
 
Test du khi² :        
         

Khi² (Valeur observée) 0        
Khi² (Valeur critique)        
p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        
         
Interprétation du test :        
H0 : L'échantillon suit une loi Log-normale       
Ha : L'échantillon ne suit pas une loi Log-normale      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.   

 

 
 وفق توزيع ويبل  -2

Test du khi² :        

         

Khi² (Valeur observée) 24,829        

Khi² (Valeur critique) 15,507        

DDL 8        

p-value (bilatérale) 0,002        

alpha 0,05        
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Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Weibull (1)      

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Weibull (1)      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,17%.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابريتووفق توزيع   -3
Test de Kolmogorov-Smirnov :       
         
D 0,274        
p-value (bilatérale) 0,020        
alpha 0,05        

         
Interprétation du test :        
H0 : L'échantillon suit une loi de Pareto       
Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Pareto      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter 
l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur 
à 2,02%.    
 

Test du khi² :        
         

Khi² (Valeur observée) 86,798        

Khi² (Valeur critique) 12,592        

DDL 6        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        

         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Pareto       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Pareto      
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Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  :واملسامهني واهليئات التنظيمية واألطراف األخرىاخلسائر النامجة عن العالقة مع الزابئن نتائج اختبارات املعنوية ملخاطر 
 ابلنسبة للرتددأوال: 

 وفق توزيع بواسون  -1
Test du khi² :        

         

Khi² (Valeur observée) 0,816        
Khi² (Valeur critique)        
p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        
         
Interprétation du test :        
H0 : L'échantillon suit une loi de Poisson      
Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Poisson      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.    
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 ثنائي السالبوفق توزيع ال  -2
Test du khi² :        
         

Khi² (Valeur observée) 2,530        
Khi² (Valeur critique)        
p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        
         
Interprétation du test :        
H0 : L'échantillon suit une loi Binomiale négative (1)     
Ha : L'échantillon ne suit pas une loi Binomiale négative (1)     

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.   
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 النسبة للجسامةاثنيا: 
 وفق توزيع اللوغاريتم الطبيعي  -1

Test du khi² :        
         

Khi² (Valeur observée) 0        

Khi² (Valeur critique)        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05                 

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi Log-normale       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi Log-normale      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.    
 

Test de Kolmogorov-Smirnov :                 

D 0,700        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        
         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi Log-normale       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi Log-normale      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.    

 

 

 

 

 

 

 

 وفق توزيع ويبل -2
Test de Kolmogorov-Smirnov :        
         

D 0,700        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05                 

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Weibull (1)       
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Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Weibull (1)      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse alternative 
Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.    

 
Test du khi² :                 

Khi² (Valeur observée) 2,133        

Khi² (Valeur critique)        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        

        
Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Weibull (1)       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Weibull (1)      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.    

 

 

 

 

 

 

 

 وفق توزيع ابريتو -3

Test de Kolmogorov-Smirnov :        
         

D 0,251        

p-value (bilatérale) 0,038        

alpha 0,05        
         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Pareto       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Pareto       

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 3,78%.    
 

Test du khi² :        
         

Khi² (Valeur observée) 567,518        
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Khi² (Valeur critique) 12,592        

DDL 6        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        
         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Pareto       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Pareto       

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.    
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 :السلوك السيء للموظفني جتاه الزابئننتائج اختبارات املعنوية ملخاطر 
 ابلنسبة للرتددأوال: 

 وفق توزيع بواسون -1

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 وفق توزيع الثنائي السالب -2

 
 
 

Test du khi² :        
         

Khi² (Valeur observée) 0,816        
Khi² (Valeur critique)        
p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        
         
Interprétation du test :        
H0 : L'échantillon suit une loi de Poisson      
Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Poisson      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.   

Test du khi² :        
         

Khi² (Valeur observée) 2,530        

Khi² (Valeur critique)        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        
         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi Binomiale négative (1)     

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi Binomiale négative (1)     

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.   
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 ابلنسبة للجسامةاثنيا: 

 وفق توزيع اللوغاريتم الطبيعي  -1

Test de Kolmogorov-Smirnov :        
         

D 0,867        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        
         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi Log-normale       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi Log-normale      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir 
l'hypothèse alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.   
 

 

Test du khi² :        
         

Khi² (Valeur observée) 0        

Khi² (Valeur critique)        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        
         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi Log-normale       
Ha : L'échantillon ne suit pas une loi Log-normale      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.   
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 وفق توزيع ويبل -2

Test de Kolmogorov-Smirnov :                 

D 0,867        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05                 

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Weibull (1)       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Weibull (1)      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.    
    
 

Test du khi² :                 

Khi² (Valeur observée) 0,533        

Khi² (Valeur critique)        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05                 

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Weibull (1)       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Weibull (1)      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.    

0

0,0000005

0,000001

0,0000015

0,000002

0,0000025

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000

D
e
n

s
it

é

montant

Histogramme  (montant)



 

316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفق توزيع ابريتو -3

Test de Kolmogorov-Smirnov :        
         

D 0,127        

p-value (bilatérale) 0,672        

alpha 0,05        
         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Pareto       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Pareto       

Etant donné que la p-value calculée est supérieure au niveau de signification seuil alpha=0,05, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H0. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est de 67,17%.    
 

Test du khi² :        
         

Khi² (Valeur observée) 178,020        
Khi² (Valeur critique) 14,067        
DDL 7        
p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        
         
Interprétation du test :        
H0 : L'échantillon suit une loi de Pareto       
Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Pareto       

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.    

0

0,0000005

0,000001

0,0000015

0,000002

0,0000025

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000

D
e
n

s
it

é

montant

Histogramme  (montant)

Weibull (1)(333333)



 

317 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 النامجة عن تعديل القوانني اليت متس قدرة املؤسسة على االستمرارمخاطر لنتائج اختبارات املعنوية ل
 ابلنسبة للرتددأوال: 

 وفق توزيع بواسون -1
Test du khi² :        
         

Khi² (Valeur observée) 0,139        
Khi² (Valeur critique)        
p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        
         
Interprétation du test :        
H0 : L'échantillon suit une loi de Poisson      
Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Poisson      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.   
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 وفق توزيع الثنائي السالب -2

Test du khi² :        
         

Khi² (Valeur observée) 0,476        

Khi² (Valeur critique)        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        
         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi Binomiale négative (1)     

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi Binomiale négative (1)     

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 ابلنسبة للجسامةاثنيا: 
 وفق توزيع اللوغاريتم الطبيعي  -1

Test de Kolmogorov-Smirnov :        
         

D 0,867        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        
         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi Log-normale       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi Log-normale      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.    
 

Test du khi² :        
         

Khi² (Valeur observée) 0        

Khi² (Valeur critique)        

p-value (bilatérale) < 0,0001        
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alpha 0,05        
         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi Log-normale       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi Log-normale      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.    

 

 
 وفق توزيع ويبل -2

Test de Kolmogorov-Smirnov :                 

D 0,867        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05                 
Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Weibull (1)       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Weibull (1)      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.    
 

Test du khi² :                 

Khi² (Valeur observée) 0,533        

Khi² (Valeur critique)        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05                 

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Weibull (1)       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Weibull (1)      

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.    
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 وفق توزيع ابريتو -3

Test de Kolmogorov-Smirnov :        

         

D 0,095        

p-value (bilatérale) 0,928        

alpha 0,05        

         
Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Pareto       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Pareto       

Etant donné que la p-value calculée est supérieure au niveau de signification seuil alpha=0,05, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H0. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est de 92,85%.     

 

Test du khi² :        

         

Khi² (Valeur observée) 465,404        

Khi² (Valeur critique) 14,067        

DDL 7        

p-value (bilatérale) < 0,0001        

alpha 0,05        
         

Interprétation du test :        

H0 : L'échantillon suit une loi de Pareto       

Ha : L'échantillon ne suit pas une loi de Pareto       

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 
alternative Ha. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%.    
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رموز ال فهرس

 واملختصرات
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 بيانه باللغة العربية باللغة األجنبية بيانه املختصر

AGR Analyse Globale des Risques التحليل االجمالي للمخاطر 

AIRMIC Association of Insurance and Risk Managers جمعية التأمين ومدراء املخاطر 

ALARM 
National Forum for Risk Management in the 

Public Sector 

املنتدى الوطني إلدارة املخاطر في القطاع 

 العام

AMDEC 
Analyse des Modes de Défaillance, de leurs 

Effets et de leurs Criticités 
 تحليل أنماط الفشل وتأثيراتها والحرجية

API nstitutIetroleum Pmerican A املعهد األمريكي للنفط 

APR Analyse Préliminaire des Risques التحليل االولي للمخاطر 

BORA nalysisA iskR perationalO and arrierB حاجز وتحليل املخاطر التشغيلية 

CBO bligationO ondB ollateralizedC بمحفظة سندات سندات مديونية مضمونة 

CDO bligationOebt Dollateralised C سندات الدين املضمونة 

CLO bligationO oanl ollateralizedC قرض بضمان أوراق مالية 

CRIOP roductionP ffshoreO inIntervention  isisCr  التدخل في حاالت األزمات في اإلنتاج البحري 

DCC Défaillances de Cause Commune  السبب املشترك اتذ اتالتعثر 

EAM Entreprise Asset Management املؤسسةدارة أصول إ 

eGRC 
Enterprise Governance, Risk, And 

Compliance 
 املخاطر واالمتثالاملؤسسة و حوكمة 

EPCM 
, onstruction, Crocurement, PngineeringE

anagementM 
 الهندسة واملشتريات والبناء واإلدارة

ERM Entreprise Risk Management إدارة مخاطر املؤسسة 

ERP Entreprise Resource Planning 
تخطيط موارد  -تخطيط موارد املؤسسة 

 -املشاريع

ETA nalysisA reeT ventE تحليل شجرة الحدث 

ETRM Energy Trading and Risk Management تداول الطاقة وإدارة املخاطر 

FMEA Failure Mode and Effect Analysis تحليل نمط وتأثير الفشل 

FMECA nalysisA riticalityC and ffectsE odeM ailureF  ةيالفشل وتحليل الحرج نمطتأثيرات 

FRAM ethodM nalysisA esonanceRunction F طريقة تحليل الرنين الوظيفى 

FRC Financial Reporting Council مجلس التقارير املالية 

FTA nalysisA reeT aultF تحليل شجرة الخطأ 

GIS Système d’Information Géographique افية  نظم املعلومات الجغر

GNL Gaz Naturel Liquéfié الغاز الطبيعي املميع 

GPL Gaz de Pétrole Liquéfié غاز البترول املميع 

HAZID Hazard Identification تحديد املصادفة 

HAZOP Hazard and Operability analysis  املخاطرة وقابلية التشغيلتحليل 
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HRA nalysisA eliabilityR umanH تحليل املوثوقية البشرية 

HTA nalysisA askT ierarchicalH التحليل الهرمي للوظائف 

IDC International Data Corporation شركة البيانات الدولية 

IFOA Institute and Faculty Of Actuaries  االكتواريينمعهد وكلية 

I-RISK Risk ntegratedI ةجمداملخاطر امل 

IRM Institute of Risk Management معهد إدارة املخاطر 

JSA nalysisA afetyS obJ تحليل سالمة العمل 

LDA Loss distribution Model منهج توزيع الخسارة 

LOB Line Of Balance Technique   تقنية خط التوازن 

NSR Nouveau Système de Rémunération النظام الجديد للمكافآت 

ORCs Operational Risks Categories أصناف املخاطر التشغيلية 

ORIM odelM nfluenceI iskRrganizational O نموذج التأثير التنظيمي للمخاطر 

PDS 

-Reliability and Availability of computer

systembased safety  

rogrammerbare : P Norwegian

ikringssystemerS atamaskinbaserteD 

املوثوقية وتوفر نظام أمان قائم على 

 الكمبيوتر

PHA nalysisA azardH reliminaryP التحليل األولي للمجازفة 

QRA nalysisA iskR uantitativeQ التحليل الكمي للمخاطر 

SAM anagementM-ctionA-ystemS نظام العمل واالدارة 

SEN otesN xportE ecuredS شهادات التصدير املضمونة 

SIGR 
estion des Gnformation de Iystèmes d’S

isquesR 
 أنظمة معلومات إدارة املخاطر

STAMP rocessP and odelM ccidentA heoreticT ystemS نظام نموذج النظرية والعملية 

SWIFT echniqueT FIhat W tructuredS تقنية ماذا إذا املهيكلة 

TCOR Total Cost of Operational Risk التكلفة االجمالية للمخاطر التشغيلية 

TCOR Total Cost Of Risk التكلفة االجمالية للمخاطر 

TRA nalysisA iskR otalT التحليل االجمالي للمخاطر 

TRIZ adatchZzobreatatelskikh I esheiqyR eoriaT نظرية الحل االبتكاري للمشكالت 

VPP aymentP roductionP olumetricV مدفوعات االنتاج الحجمي 

WPAM odelMnalysis A rocessP orkW  العمل سيرورةنموذج تحليل 



 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 قائمة املالحق
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 امللخــــــــــــــــــــص
    

واجهت شركة سوناطراك في مسار نشاطها مخاطر متعددة منذ نشأتها، فمن مخاطر الحريق واالنفجار في  

القواعد الصناعية إلى تحديات التمويل واالستثمار ومغبة العجز وفتح رأس املال إلى املخاطر التشغيلية 

البشري واألحداث الخارجية أو املتعلقة باألنظمة والرقابة وما تبعها من تحقق ملخاطر املتعلقة بالعنصر 

ات اإلرهابية والكوارث الطبيعية والخسائر املتحملة في ذلك. لذا فإن إرساء نظام إلدارة مخاطرها مالهج

 التشغيلية يعد حتمية خاصة في آليات تقييمها وسبل إدارتها.

 وجاء هذا البحث ليسهم ولو بالقليل باقتراح نموذج لنظام إدارة املخاطر التشغيلية على مستوى الشركة       

وكذا اقتراح آليات التقييم والتعامل مع  اآلبار.على ضوء دراسة حالة املؤسسة الوطنية ألشغال  بصفة عامة

ي والخارجي الذي تعمل فيه هذه املؤسسة. وفقا للمحيط الداخل تهاإعداد خطة مقترحة إلدار و  هذه املخاطر

وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن تطوير السلوك التسييري للشركة رغم مساعيها في ذلك، يعتمد على مدى 

 كفاءة وإخالص املورد البشري اللذان يعدان الحجر األساس لنجاح أي نظام من هذا النوع.
 

 ن.ي؛ التأمالغازو البترول شركات ية؛ : نظام إدارة املخاطر التشغيلالكلمات املفتاحية
 
 

 

 

Abstract 
 

 
    

     Sonatrach have faced several risks since its foundation, from fire and explosion risks in their 

industrial bases to finance and investment default and capital opening plan, to the operational 

risks achievement concerning human element, external events or systems and control failures, 

and what coming about terrorist attacks, natural disasters and the loss which it has burdened. so, 

founding operational risk management system is a necessity especially for its assessment tools 

and management manners. 

    This research proposes an operational risk system model for the company according to the 

study of the national enterprise for wells’ work and an evaluation risk dealing mechanisms as 

well, by elaborating a risk management plan compliance that corresponds its internal and 

external environment. 

    this study has proved that developing the company management behavior; in spite of its hard 

efforts; depends on human element efficiency and fidelity which are considered as the main 

bases in building or constituting such system.  

Key words: Operational Risk Management System; Petroleum and Gas Companies, Insurance. 
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 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامللخ

  

واجهت شركة سوناطراك في مسار نشاطها مخاطر متعددة منذ نشأتها، فمن مخاطر الحريق واالنفجار في القواعد          

البشري ملتعلقة بالعنصر الصناعية إلى تحديات التمويل واالستثمار ومغبة العجز وفتح رأس املال إلى املخاطر التشغيلية ا

ات اإلرهابية والكوارث الطبيعية مواألحداث الخارجية أو املتعلقة باألنظمة والرقابة وما تبعها من تحقق ملخاطر الهج

والخسائر املتحملة في ذلك. لذا فإن إرساء نظام إلدارة مخاطرها التشغيلية يعد حتمية خاصة في آليات تقييمها وسبل 

 إدارتها.

 بصفة عامة البحث ليسهم ولو بالقليل باقتراح نموذج لنظام إدارة املخاطر التشغيلية على مستوى الشركةجاء هذا و        

إعداد خطة و  وكذا اقتراح آليات التقييم والتعامل مع هذه املخاطر  اآلبار.على ضوء دراسة حالة املؤسسة الوطنية ألشغال 

وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن تطوير تعمل فيه هذه املؤسسة. جي الذي ي والخار وفقا للمحيط الداخل تهامقترحة إلدار 

السلوك التسييري للشركة رغم مساعيها في ذلك، يعتمد على مدى كفاءة وإخالص املورد البشري اللذان يعدان الحجر 

 األساس لنجاح أي نظام من هذا النوع.

 

 ن.ي؛ التأمالغازو البترول ت شركاية؛ : نظام إدارة املخاطر التشغيلالكلمات املفتاحية
 

 

Abstract 
 

 

     Sonatrach have faced several risks since its foundation, from fire and explosion risks in their 

industrial bases to finance and investment default and capital opening plan, to the operational risks 

achievement concerning human element, external events or systems and control failures, and what 

coming about terrorist attacks, natural disasters and the loss which it has burdened. so, founding 

operational risk management system is a necessity especially for its assessment tools and 

management manners. 

    This research proposes an operational risk system model for the company according to the study 

of the national enterprise for wells’ work and an evaluation risk dealing mechanisms as well, by 

elaborating a risk management plan compliance that corresponds its internal and external 

environment. 

    this study has proved that developing the company management behavior; in spite of its hard 

efforts; depends on human element efficiency and fidelity which are considered as the main bases in 

building or constituting such system.  

Key words: Operational Risk Management System; Petroleum and Gas Companies, Insurance. 
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	- مديرية مركزية للإعلام ونظام المعلومات: تشرف على تسهيل الاتصال داخل المجمع وتبادل المعلومات بين مختلف الأنشطة والمستويات وكذا تطوير الأنظمة المعلوماتية والتقنية؛
	- مديرية مركزية للبحث والتطوير: مديرية جديدة مكلفة بتعزيز ووضع حيز التنفيذ البحث التطبيقي وتطوير التكنولوجيات في الوظائف الأساسية للمؤسسة؛
	- مديرية مركزية للأسوق واللوجستية: تعمل على ضمان التنسيق والمتابعة ومراقبة ميزانية الفروع والمشاركات في الجزائر وفي الخارج، كما تسهر على تسجيل أهداف الميزانية في إطار استراتيجية سوناطراك ولاسيما في الجوانب الاستراتيجية والتخطيط والمالية والموارد البشر...
	الفرع الأول: نشاط المنبع
	يغطي نشاط المنبع نشاطات البحث والاستكشاف وتطوير وإنتاج المحروقات، وتضطلع سوناطراك بهذه المهمات بمجهود ذاتي أو بالشراكة مع شركات بترولية أخرى، تم تحقيق 29 اكتشافا من المحروقات في سنة 2010 وارتفع عددها إلى 112 خلال الفترة 2010-2013 منها 13 بالشراكة ...
	الفرع الثاني: النقل بواسطة القنوات
	يؤمن نشاط النقل بواسطة القنوات توصيل المحروقات (البترول الخام والغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والكثافات)، ويتوفر على شبكة من القنوات تقارب 16200 كلم، وتم نقل عبر هذه الشبكة من خطوط أنابيب البترول والغاز 5, 244 مليون طن معادل بترول في سنة 2007 (...
	الفرع الثالث: نشاط المصب
	الفرع الرابع: نشاط التسويق
	يتكفل نشاط التسويق بتطوير وتنفيذ إستراتيجية سوناطراك لتسويق المحروقات في الأسواق الوطنية والدولية، يغطي هذا النشاط التسويق على مستوى الوطني الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والمنتجات والمشتقات البترولية والمنتجات البتروكيمياوية والغازات الصناعية....
	تبحث الشركة حاليا عن إقامة مشاريع مشتركة مع مؤسسات تسويق بهدف بيع الغاز في إطار إستراتيجية تصدير جديدة، لا تعتمد على سعر البترول وبآجال غير طويلة. وتتميز سوناطراك أيضا بمرونة تشغيلية فريدة لضمان توصيل الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز في شكل غاز طب...
	الفرع الخامس: الأنشطة على الصعيد الدولي
	تعرف نشاطاتها في الخارج نموا مكثفا يتميز بالتنوع سواء على المستوى الجغرافي أو على مستوى نشاطاتها. حيث حقق المجمع العديد من العقود التجارية الغازية، من أهمها اتفاقيتين طويلتي المدى لبيع 3 مليار م3 سنويا لإيطاليا بدءً من سنة 2008 واتفاقية للبيع الفو...
	تعكف سوناطراك على تدعيم تواجدها ببريطانيا عبر فرعيها الأول شركة سوناطراك للبترول والثانية سوناطراك للغاز للتسويق، فضلا عن إعادة التموقع في إسبانيا وإيطاليا وتفعيل نشاطاتها الاستكشافية بما في ذلك في إفريقيا.
	أ- وضعية ﺳوق إﻋﺎدة التأمين اﻟدوﻟية المؤهلة بـ "SOFT" والتي أدت لاتجاه منخفض ﻓﻲ الأقساط بشكل ﻋﺎم ﺧﺎﺻﺔ بالنسبة للشركات ذات الأخطار الخاصة؛
	1- في حالة الوفاة والعجز الدائم الكلي ومهما كان السبب، يدفع رأس مال قدره ستة ملايين دينار من قبل شركة التأمين إلى المؤمن له؛
	2- في حالة أمراض مزمنة، يدفع للمؤمن له مبلغ جزافي قدره 1.200.000دج مدفوعا مقدما مخصوما من رأس المال الأساسي بقيمة 20٪ إذا كان المؤمن له متعاقدا خلال فترة التغطية، لأحد من ستة أمراض التالية: السرطان، حادث سكتة دماغية وعائية، احتشاء عضلة القلب، مجازة ال...
	1- تطوير مهارات إدارة الأعمال والكفاءات الإدارية؛
	2- تحضير الخلف للوظائف الرئيسية (البديل للمناصب الرئيسية)؛
	3- تكوين متخصصين في الوظائف الأساسية أو المهن القاعدية؛
	4- تعزيز ثقافة الأمن والصحة والبيئة وتطوير المهارات في الأمن الصناعي؛
	5- جعل الموظفين أكثر مهنية في مجال الموارد البشرية والمالية والشؤون القانونية والتدقيق...الخ؛
	6- تطوير التخصص والمعاينة في مجال المالية والاقتصاد البترولي والضريبة البترولية وإدارة أعمال المشاريع؛
	7- تعميم إجراء الإدماج للإطارات الموظفة حديثا.
	1- یجب على كل موقع من مجمع سوناطراك إنشاء نظام لتحدید وتقییم مخاطر الأمن والبیئة، والذي یشمل تقییم جمیع الأنشطة والموارد وتوفیر الرعایة والإسعافات الأولیة في حالات الطوارئ والمرافق الطبیة في مواقع العمل، وتحدید قواعد العرض والتقارير والمخاطر المهنیة و...
	2-  یجب أن تكون الواجبات ومختلف الجهات الفاعلة في مجال الوقایة في الموقع محددة بوضوح ومعروفة للجمیع وأن تكون إجراءات مختلف الخدمات الطبیة في العمل تخضع للتخطیط السنوي والتكامل؛
	3- إدارة الصحة المهنیة والطب المهني: كل موقع من مجموعة سوناطراك یجب علیه تحدید وتوثیق الوقایة القائمة على البرامج الصحیة على تقییم المخاطر بما في ذلك حدود التعرض للمواد الخطرة أو العوامل المادیة الضارة، يوضع هذا البرنامج بالتشاور مع الخدمات الصحیة للع...
	4-  تقع على عاتق كل موقع من مجموعة سوناطراك وضع إجراء وصفي للإسعافات الأولیة والإغاثة في الموقع والذي یجب أن يشمل على وجه الخصوص تنظیم الإغاثة المقدمة للموظفین نتیجة للحادث والإجلاء الطبي للجرحى في حالة الضرورة؛
	5- قواعد الصحة والسلامة والبیئة في محطات أو أماكن العمل: على أساس نتائج تحلیل المخاطر المهنیة في مكان العمل یتم تحدید المخاطر وتقییمها في كل موقع من مجموعة سوناطراك، وینبغي أن تحدد تدابیر وقائیة للسیطرة على هذه المخاطر والإبلاغ عنها لجمیع الموظفین من ...
	6- معدات الوقایة الفردیة والجماعیة: في كل موقع من المجموعة سوناطراك یجب وضع قائمة وتجمیع معدات الحمایة الشخصیة اللازمة لحمایة الأفراد الذین یمكن أن یتعرضوا لمخاطر حقیقیة، في هذه القائمة ینبغي إعادة النظر في برنامج التحصین الموسع وتحدیثها على الأقل مرة...
	7- سجل الحوادث: یستند نجاح أي نهج من الوقایة على اشتراك جمیع أصحاب المصلحة في ذلك، ویجب في كل موقع من مجموعة سوناطراك وضع نظام من التغذیة العكسية في المیدان. كما على العاملین الالتزام بالقوانین لإبلاغ التسلسل الهرمي للجمیع عن الحالات الخطرة أو الإجراء...
	1- إدارة النفایات: كجزء من إدارة النفایات الناتجة عن الأنشطة المختلفة لمواقع المجموعة سوناطراك، یجب على كل هیكل وضع إجراءات النظر في جمیع أنواع النفایات (من الإنتاج إلى التخلص عن طریق التخزین الآمن في الموقع وتحدید طرق معالجة النفایات). ولتأمين حركة ن...
	2- إدارة المنتجات الخطرة: كل موقع لمجموعة سوناطراك، یقوم بامتلاك و/أو استخدام المنتجات الخطرة، یجب علیه ضمان تخزین هذه المنتجات وفقا للمعاییر لتجنب مخاطر الحوادث أو التلوث البیئي،كما یجب وضع لكل المواد الخطرة هیكل أمني لنقل البضائع الخطرة.
	1- الإفصاح عن التعاقدات التي تم توقيعها مع شركات الصناعات الاستخراجية؛
	1- حفر آبار المحروقات؛
	2- صيانة آبار المحروقات؛
	3- حفر آبار المياه العميقة؛
	4- نقل آلات الحفر ومخيمات الحفر وتصليح الناقلات؛
	5- الصيانة البترولية؛
	6- النشاطات ذات المضمون البيئي: كمعالجة التربة الملوثة وإعادة تأهيل المواقع البترولية وإزالة التلوث من السطوح أو المساحات ومعالجة نفايات الحفر للبئر البترولي، ومعالجة النفايات الناتجة عن صهاريج التخزين والإنتاج ومن وحدات المعالجة( ).
	أ- وضع نظام إداري عالي الجودة وفعال يعتمد على التحسين المستمر؛
	ب- توفير الموارد البشرية والمالية الضرورية وتحسينها وتكوينها لنشر ثقافة الجودة من خلال حملات التوعية والملتقيات والندوات...الخ؛
	ج- تقوم المؤسسة على منهج يتيح لها على شهادات (ISO) أي السلسلة المنبثقة منها كحصولها على (ISO 14000) و(ISO 45000) في أواخر جوان 2013 المتعلقة بنظام الادارة البيئية ونظام السلامة والأمن؛
	د- الحصول على رضا الزبائن والمتعاملين؛
	ه- البحث عن الأسواق الجديدة؛
	1- سرقة واختلاس الأموال بطرق غير مباشرة مثل مخصصات الخدمات الاجتماعية مثل المبالغ المخصصة للحج والعمرة والنشاطات الرياضية وهي مخاطر تحدث بشكل دوري وغير مقيمة بشكل واضح لأنها لا تحدث في العلن مما يوجب وجود نظام ذكاء اقتصادي داخل الشركة للكشف عن هذه الح...
	2- كما حدثت أيضا مخاطر التجسس والتي حدثت فعلا في الشركة الأم سوناطراك خلال سنوات 2004 وما بعدها لكن تم التستر عليها جراء الفضائح الاقتصادية التي مرت بها الشركة خلال تلك الفترة؛
	3- الثقافة المحددة في الشركة هي الرشوة في بعض حالات التعيين والتوظيف وكذا في طلب التقريب مكان الإقامة؛
	4- بالنسبة للجرد يكون بشكل سداسي سلف، فإذا كان الجرد إيجابي فالأمور تسير بشكل عاد. أما إذا كان الجرد سلبي وكان سلف بين ورشة وبين ورشات أخرى والأدهى هو خروجها لشركات أخرى دون علم، وعدم اكتشاف الأمر إلا بعد سنتين وهي خسائر غير مباشرة غير مصرح بها؛
	5- بالنسبة للعتاد المشترك بين الورشات يتم التسليف بينها في عمليات التفكيك والنقل والتركيب، كإضاعة معدات بسبب النسيان كضياع مولد مثلا بقيمة 10.000.000دج، وهذا مشكل أساسي في التسيير.
	6- نقص كبير في الإفصاح في مواقع التواصل الاجتماعي واقتصار الأمر على مجلة النقاب وموقع الشركة الالكتروني. قد تكون هناك مشاكل في التواصل بين العمال والنقابة والإدارة لعدة أسباب منها: تعمد الإدارة في مخاطبة فئة العمال باللغات الأجنبية في مراسلتها أو تعلي...
	ثالثا: تكوين خلية الاستماع (مركز الشكاوى) لكل احتياجات وشكاوى وملاحظات العملاء على الخط 7/24 ساعة على موقع الشركة ومواقع التواصل الاجتماعي؛
	رابعا: اتصال مجاني مباشر بنائب الرئيس المدير العام أو الرئيس المدير العام للعملاء الهامين أو جميعهم على موقع الشركة ومواقع التواصل الاجتماعي؛
	الشكل رقم (17-3): يوضح آلية تفادي المخاطر التشغيلية الداخلية بالتعاون مع أصحاب المصلحة
	1- خلق نظام ابلاغ آلي (مدمج مع برامج كشف أنواع المخاطر التشغيلية بشكل آني) من طرف أصحاب المصلحة إلى مركز الشكاوى حول أسماء الموظفين مسيئي التعامل مثلا وحالات الاحتيال المفترض ولو في حالة الشك مع أصحاب المصلحة بإجبار الموظفين وضع بطاقة مهنية لكل موظف و...
	2- التدريب واختبارات الضغط على الموظفين بصفة دورية لمعرفة مدى تحملهم لجميع الظروف المواجهة بينهم وبين أعوان الشركة؛
	3- دور الهيئة العليا للرقابة والتدقيق المستقلة في قطاع النقط والطاقة بالتعاون مع الوزارة الوصية ويتمثل دور هذه الهيئة في مهمة التدقيق في الحالات المعلنة من طرف أصحاب المصلحة مع علم الشركة. بالإضافة للتحري تحت إشراف إطارات هذه الشركة وإيجاد عوامل الاجا...
	4-  اعتماد الشركة على فكر شراء كل ما هو برمجي سواء في نظم المعلومات أو تكنولوجيا الاتصال والاعلام دفع للتفكير في مدى مساهمة الاطارات المحلية في ذلك. وعدم اقتصاره على مجالات تسييرية محددة.
	4-  اعتماد الشركة على فكر شراء كل ما هو برمجي سواء في نظم المعلومات أو تكنولوجيا الاتصال والاعلام دفع للتفكير في مدى مساهمة الاطارات المحلية في ذلك. وعدم اقتصاره على مجالات تسييرية محددة.
	4-  اعتماد الشركة على فكر شراء كل ما هو برمجي سواء في نظم المعلومات أو تكنولوجيا الاتصال والاعلام دفع للتفكير في مدى مساهمة الاطارات المحلية في ذلك. وعدم اقتصاره على مجالات تسييرية محددة.
	1- خلق تطبيق للشركة في كل هاتف نقال لكل موظف داخل الشركة يتضمن تتبع الكتروني بالبصمة عبر الـ GPS خلال أوقات العمل وهو دليل على التواجد في الوقت داخل المكاتب والتحرك في الشركة وخارجها أثناء العمل وعند الخروج؛
	2- خلق تطبيق للشركة في كل حاسوب تابع للشركة مع حق الولوج والتتبع حتى بالكاميرا إن لزم الأمر لكل موظف داخل الشركة يتضمن تتبع الكتروني بالبصمة حتى وإن تطلب الأمر أن يكون الأمر سريا؛
	2- خلق تطبيق للشركة في كل حاسوب تابع للشركة مع حق الولوج والتتبع حتى بالكاميرا إن لزم الأمر لكل موظف داخل الشركة يتضمن تتبع الكتروني بالبصمة حتى وإن تطلب الأمر أن يكون الأمر سريا؛
	2- خلق تطبيق للشركة في كل حاسوب تابع للشركة مع حق الولوج والتتبع حتى بالكاميرا إن لزم الأمر لكل موظف داخل الشركة يتضمن تتبع الكتروني بالبصمة حتى وإن تطلب الأمر أن يكون الأمر سريا؛
	3- نظام الكتروني إجباري للتعليم والتدريب عن بعد (E-training) (E-learning) لكل الموظفين داخل الشركة وخارجها (في المنزل)؛
	4- خلق تطبيق خاص بتنقيط الأداء اليومي لكل موظف بشكل متكامل مع التطبيقات السابقة؛
	5- خلق مستشاري المورد البشري في كل الفروع بالاعتماد على الطلبة المتخرجين بتخصيص مكاتب استشارة أولية قبل بداية العمل وتسديد أتعاب هؤلاء المستشارين يكون عبر الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب. فهذه الشركة في فترات التربص لا تتحمل أي عبء مالي ونفس الوقت تقوم ...
	6-  في بعض فروع الشركة يكلف الاطارات السامية في الشركة بإجراء تربصات متكررة للموظفين ومجهود ووقت إضافيين يمكن تفاديه بما تم ذكره أعلاه وفق التقنيات المختلفة.
	- النتائج غير المباشرة لعدم شفافية المعلومات وعدم وجود نظام لإدارة مخاطر الشركة الأم أو الشركات الفرعية خاصة ما تعلق بمكافحة أهم المخاطر مثل: مخاطر الاحتيال، ومخاطر الخلافات التجارية؛ ومخاطر العمليات غير المدخلة في البرمجيات مثل: عمليات الانتاج...الخ؛...
	- إمكانية الدمج أو الربط الالكتروني المباشر والآني بين تطبيق النظام المقترح لإدارة المخاطر التشغيلية ونظام المعلومات للموارد البشرية (RESHUM).
	- زيادة على عدم استقرار الأسعار في السوق العالمية تواجه تحدي تخفيض التكاليف، والتحدي الآخر فيتمثل في ضمان أطول مدة لاستغلال الثروة والمحافظة على البيئة عن طريق زيادة جودة المنتج وتنوعه وتحسين ظروف وشروط الاستكشاف والاستخراج؛ بالإضافة للمخاطر التشغيلية...
	- زيادة الطلب على الموارد البشرية المتخصصة في القطاع، وهو ما أدى إلى بروز ظاهرة تسرب اليد العاملة المؤهلة والمتخصصة في الوظائف الأساسية. وأصبحت مديرية الموارد البشرية مطالبة بشكل خاص بتفادي كل العراقيل والمشاكل...الخ التي قد تؤدي لحدوث المخاطر التشغيل...
	- جلب وتكوين خبراء في مختلف الميادين خاصة الاكتوارية والتسويقية منها؛
	- خلق نظام لإدارة الكفاءات المتواجدة في الشركة.
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