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 :التعريفات اإلجرائية 

أعمال اجلمعية وأهدافها حدوث شيء ما يكون له أثر سليب يف حتقيق  اخلطر :

 أو يؤدي إىل خسائر بشرية أو مادية أو معنوية.، واستراتيجياهتا

 الوزن = مدى إمكانية حدوث هذه املخاطر. •

 التقدير= مدى أثر هذه املخاطر يف املنظمة يف حال حدوثها. •

جمموعة من األخطار الكبرية واملتتالية حبيث تؤثر سلبيًا يف أداء  األزمة / املخاطر:

 كليًا عن تقدمي اخلدمة.، وتؤدي إىل توقفها جزئيًا أو اجلمعية

النشاط اإلداري الذي يهدف إىل التحكم باملخاطر وختفيضها إىل  إدارة املخاطر :

قياسها و اجلمعية،وبشكل أدق هي عملية حتديد املخاطر اليت تواجه  ؛مستويات مقبولة

 . والسيطرة عليها وختفيضها

تمالية حدوثها، وقياس عملية حتديد شدة اخلطر يف إحداث اخلسائر واح  تقييم اخلطر:

حيث إن املعلومات اإلحصائية عن احلوادث السابقة  ،وحتديد معدل حدوثها املخاطرهذه 

 .ليست متوافرة دائمًا

 

 : الغرض من هذه الوثيقة

وترتيبات للجمعية من مهام الرقابة الداخلية  تعترب سياسة إدارة املخاطر هذه جزءًا -1

 .حوكمتها

للمخاطر وتوضح الغرض من إدارة املخاطر، وتفسر اجلمعية توضح السياسة تعريف  -2

اخلاصة بإدارة املخاطر وتوثق أدوار ومسئوليات األطراف األساسيني، وهي اجلمعية طريقة 

تصف دور إجراء إدارة املخاطر يف كامل نظام الرقابة الداخلية وحتديد إجراءات التقارير 



 

 

 سياسة

 إدارة املخاطر 

م2019 لواعي  مجيع احلقوق حمفوظة  

 جلسمل جلنة املراجعة الداخلية ورفعه به جراء الذي سيقوماإلتشرح  الرئيسية، وأخريًا

 جمعية.إجراءات الرقابة الداخلية لل من أجل تقييم فعالية اإلدارة

 

 سياسة إدارة املخاطر

 : حتديد الطريقة اخلاصة بإدارة املخاطر

 : يف إدارة املخاطراجلمعية  فيما يلي املبادئ األساسية اليت حتدد طريقة 

 ر .مفتوحة من أجل إدارة املخاطريقة تتبىن الشركة ط -1

مسألة  وليس فقط جمرد معيةبالنسبة لعمل اجل وضروريًا هامًا تعترب إدارة املخاطر أمرًا -2

 .أكثر منه جمرد ردة فعل نشطًا طلب إدارة املخاطر دورًاتالتزام، وت

 : دور جملس اإلدارة

ككل،  اجلمعيةتقع على عاتق جملس اإلدارة مسئولية اإلشراف على إدارة املخاطر يف 

  :ويتمثل دوره يف

 اجلمعية.ضبط اإليقاع والتأثري على ثقافة إدارة املخاطر يف  -1

 معية.املخاطر أو مستوى التعرض يف اجلحتديد الطريقة املثلى للتعاطي مع  -2

يف جمال إدارة املخاطر  معيةاليت قد تؤثر على أداء اجلاملوافقة على القرارات اهلامة  -3

 .وتعرضها

 الداخلية : دور جلنة املراجعة

 الداخلية نيابة عن جملس اإلدارة، تكون جلنة املراجعةال الداخلية دور جلنة املراجعة

 :مسئولة عن
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ضمان وضع الترتيبات املناسبة من أجل التأكد من أن املخاطر قد مت حتديدها  -1

 .قييمها وإدارهتا بطريقة فاعلةوت

 .االستراتيجيةألهدافها  معيةمراقبة اإلدارة للمخاطر الكبرية اليت قد هتدد حتقيق اجل -2

 .ة يف إدارة املخاطر وإطار عمل إدارة املخاطرمعيمبراجعة طريقة اجل القيام سنويًا -3

وفعالية إدارة املخاطر وأهنم ضمان أن املراجعني الداخليني لديهم خطط ملراجعة كفاءة  -4

 معية.قادرون على تقدمي تقييم سنوي لترتيبات إدارة املخاطر باجل

 للهيئة التنفيذية :األدوار الرئيسية 

 .تنفيذ السياسات من قبل املجلس اخلاصة بإدارة املخاطر والرقابة الداخلية -1

، (HLRR)  ملستوىاخلاص باملخاطر العالية ااجلمعية عن سجل  أن يكون مسئوالا  -2

 : وبصفة خاصة

 .اجلمعيةحتديد وتقييم املخاطر الكبرية اليت تواجه * 

ضمان القيام باختاذ اإلجراءات املناسبة من وحتديد املسئولية عن املخاطر،  * 

 .أجل التخفيف من املخاطر

ضمان أن املخاطر األقل حدة )أي تلك اليت ميكن السيطرة عليها يف املوقع وعلى  -3

مستوى القسم واليت ال تظهر يف سجل املخاطر العالية املستوى( يتم إدارهتا بصورة نشطة 

مع توفر ضوابط مناسبة تعمل بصورة فعالة، وتقدمي املعلومات الكافية يف الوقت املحدد 

 .للمجلس وللجنة املراجعة واملالية حول موقف املخاطر والسيطرة عليها
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 : من نظام الرقابة الداخلية إدارة املخاطر بوصفها جزءًا

يتضمن نظام الرقابة الداخلية إدارة املخاطر، وحيتوي هذا النظام على عدد من  -1

على  معيةالعناصر اليت مع بعضها تعمل على إجياد طريقة تشغيل فعالة تساعد اجل

 : ، وتشمل هذه العناصر التايلنظاميةاالستجابة لعدد من املخاطر التشغيلية واملالية وال

 ات :ستراتيجيات والسياسات واإلجراءاال -أ

سلسلة من االستراتيجيات والسياسات واإلجراءات اليت حترك إجراء  اجلمعيةلدى 

الرقابة الداخلية الكلي، ويتم املوفقة على االستراتيجيات والسياسات الرئيسية 

دارة للعاملني دارة ويتم تنفيذها نقلها بواسطة كبار مسئويل اإلاإلبواسطة جملس 

 اجلمعية.يف 

 : ختطيط الشركة وميزانيتها -ب

من أجل حتديد األهداف واالتفاق  اجلمعيةيستخدم إجراء ختطيط ووضع ميزانية 

حول خطط العمل وختصيص املوارد، وتقدم سري العمل حنو استيفاء أهداف اخلطة 

 .يتم مراقبته بصورة منتظمة

 : الكبرية فقط( سجالت املخاطر العالية )املخاطر -ج

ويساعد  اهليئة التنفيذيةل خماطر الشركة العالية املستوى بواسطة جيتم مجع س

ة، مبا يف معييف تسهيل حتديد وتقييم واملراقبة املستمرة للمخاطر الكبرية يف اجل

 جراء املتخذ للتخفيف من املخاطر، ويتم تقييم الوثيقة بصورة رمسية سنويًاإلذلك ا

يت تظهر يتم إضافتها حسب احلاجة ويتم مراقبة إجراءات ولكن املخاطر ال

التخفيف من حدة املخاطر ومؤشرات املخاطر بصورة منتظمة وحتديثها مىت كان 

للهيئة ، وسجل املخاطر الكبرية يتم مناقشته يف االجتماعات املنتظمة ذلك مناسبًا

 .ملراجعة واملاليةوللجان ا للجمعيةدارة اإلونقلها بصورة منتظمة ملجلس التنفيذية 
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 ة :جلنة املراجع -د

طلوب من جلة املراجعة أن تبلغ جملس اإلدارة بالتقارير اخلاصة بإدارة املخاطر امل

، وباإلضافة لذلك، تقوم اللجنة طارئةعضاء املجلس خبصوص أي مسائل أوتنبيه 

باإلشراف على املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية واإلدارة حسب احلاجة 

ومراجعتها للضوابط الداخلية، وبالتايل تكون اللجنة يف وضع جيد من أجل تقدمي 

اجلمعية النصح للمجلس حول فعالية نظام الرقابة الداخلية، مبا يف ذلك نظام 

 .املخاطر اخلاص بإدارة

 ة :برنامج املراجعة الداخلي -هـ

، ة على املخاطر يف عملها هبدف كليتتبىن خدمة املراجعة الداخلية طريقة قائم

ة والرقابة الداخلية معيالغرض منه تقييم وحتسني فعالية إدارة املخاطر باجل

، ويتضمن هذا القيام مبراجعة سنوية لكفاية معيةوإجراءات احلوكمة يف اجل

ى ساسية علأة وبرنامج املراجعات القائم بصورة معيبات إدارة املخاطر باجلترتي

 ى.ة للمخاطر العالية املستومعيتقييم اجل

توفر املراجعة الداخلية واخلارجية تغذية راجعة للجنة املراجعة حول تفعيل  -و

 ة.ا كجزء من عملية املراجعة السنويالضوابط املالية الداخلية اليت مت مراجعته

من وقت آلخر قد تكون هناك ضرورة لالستفادة من تقارير الطرف الثالث:  -ط

، معيةخدمات االستشاريني اخلارجيني يف اجلوانب التخصصية لعمليات اجل

واستخدام االختصاصيني من األطراف الثالثة من أجل االستشارة وعمل التقارير 

 .ميكن أن يعمل على زيادة موثوقية نظام الرقابة الداخلية

 

 



 

 

 سياسة

 إدارة املخاطر 

م2019 لواعي  مجيع احلقوق حمفوظة  

 أنواع املخاطر يف اجلمعية :

 خماطر مرتبطة بالبيئة الداخلية للجمعية ومنها : -1

 املخاطر التنظيمية أو اإلدارية . •

 املخاطر املالية . •

 املخاطر املتعلقة بالربامج واملشاريع اخلريية والتنموية . •

 املخاطر املتعلقة باملوارد البشرية . •

 . وامللفات اإللكترونية وأعمال اجلمعية املخاطر التقنية املتعلقة باملعلومات •

 خماطر مرتبطة بالبيئة اخلارجية اخلاصة ومنها : -2

 خماطر نطاق العمل )القطاع الثالث( . •

 خماطر املتربعني )املاحنني(. •

 خماطر املنافسة . •

 خماطر مرتبطة بالبيئة اخلارجية العامة ومنها : -3

 والنظامية.خماطر البيئة السياسية والتشريعية  •

 خماطر البيئة االقتصادية . •

 خماطر البيئة االجتماعية . •

 . التقنيةخماطر البيئة  •

 سياسة االستجابة للمخاطر :

 تتضمن االستجابة للمخاطر مهمتني أساسيتني :

 التخطيط لكيفية االستجابة للمخاطر . -1

 تنفيذ ومراقبة خطط العمل املعدة لالستجابة للمخاطر . -2
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عملية التعرف على املخاطر وتقييمها فإن مجيع التقنيات املستخدمة للتعامل  بعد أن تتم

 معها تقع ضمن واحدة أو أكثر من أربع جمموعات رئيسية :

 استراتيجية جتنب اخلطر . •

 استراتيجية نقل اخلطر إىل طرف آخر . •

 استراتيجية التخفيف أو التلطيف من حدة اخلطر . •

 استراتيجية القبول باخلطر . •

 

 وهناك نوعان من أنشطة تقليل املخاطرة وهي :

إجراءات الطوارئ : وهي األنشطة اليت يبدأ العمل هبا مبجرد حدوث املخاطر  -1

 لتقليل أثرها .

 .الوقاية : من خالل إجراء تقليل احتمالية حدوث املخاطرة وأثرها  -2

 كما جيب عمل خطة لالستجابة للمخاطر يف إطار القواعد التالية :

 يتم قبول املخاطر ذات األثر املنخفض واالحتمال املنخفض . -1

يتم إعداد خطط الطوارئ لكافة املخاطر املصنفة )مرتفعة االحتمال،  -2

 ومرتفعة األثر( .

 إجياد احتياطي مايل لتنفيذ أنشطة خطط الطوارئ . -3
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 لعملية إدارة املخاطر :خطوات 

 االجراء اخلطوة رقم

 حتليل املخاطر 1

 طارهاإو ثرهاأو حدوثها احتمال وحتديد املخاطرة مبراجعة القيام 1-1

 .تارخيه حىت االستجابة نشطةأو الزمين

 حتليل جدول باستخدام ولياهتاأو املخاطر درجة بتحديد القيام 2-1

 . املخاطر

 .الفترة بتلك اخلاص احلالة وتقرير املخاطر سجل حتديث 3-1

 للمخاطر االستجابة ختطيط 2

( قبول األثر، تقليل ،نقل ،جتنب) للخطر املناسبة االستجابة حتديد 1-2

 ذاإو( 2-5اخلطوة) دارةاإل جملس عالمإ يتعني املخاطر قبول تقرر ذاإ

 نشطةأ حتديد التالية اخلطوة تكون تقليل وأ نقل وأ جتنب تقرر

 . االستجابة

 تقليل وأ نقل وأ لتجنب هبا القيام يتعني اليت نشطةاأل بتحديد القيام 2-2

 .املخاطر سجل حتديث مث املخاطرة ثرأ

 ملزيد (خضرأ صفر،أ، محر)أ ولويةاأل حسب املخاطرة بتوجيه القيام 3-2

 .واالتصال جراءاتاإل من

 االمحر باللون املميزة املخاطر لكل طوارئ خطة بإعداد القيام 4-2

 املخاطر لكافة االستجابة بأنشطة دارةاإل جملس بإخطار القيام 5-2

 .صفراأل باللون املميزة

 للمخاطر. االستجابة نشطةأ تعديل وأ باملوافقة دارةاإل جملس يقوم 6-2

 للمخاطر االستجابة 3

 نشطةأ لتشمل ةمعياجل عمالأ جتزئة هيكل بتحديث القيام 1-3

 . للمخاطر االستجابة
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 .املطلوبة باإلجراءات املسؤولية مراكز بإعالم القيام 2-3

 بالفعل حدث قد الطوارئ خطة حمرك كان ما ذاإ بتحديد القيام 3-3

 اخلطوة تكون الإو( 4-3) التالية ةاخلطو تكون حدوثه حال ويف

 (.6-3)التالية

 القيام يتم بالفعل حدث قد الطوارئ خطة حمرك ّنأ يتقرر نإ ما 4-3

 .الطوارئ خطة بأنشطة الفريق بتكليف

 وامليزانية الزمين اجلدول حيث من املخاطر دارةإ خطة بتحديث القيام 5-3

 ومدى املتعلقة بإدارة املخاطر نشطةاأل جنازإ مبراقبة القيام يتم 6-3

 .املخاطرة ثرأ تقليل يف فاعليتها

 .الزمنية بالفترة احلالة وتقرير املخاطر سجل بتحديث القيام 7-3

 

  



 

 

 سياسة

 إدارة املخاطر 

م2019 لواعي  مجيع احلقوق حمفوظة  

 النماذج :

 

 النموذج األول :  منوذج حتديد املخاطر

 

 رقم املخاطرة :

 وصف املخاطرة اليت مت حتديدها : -1

 )يتضمن هذا القسم وصفًا دقيقًا ملا ميكن أن حيدث ويكون له أثر ضار على اجلمعية(

 وصف األثر على اجلمعية : -2

 )يتضمن هذا القسم األثر الذي ميكن أن متثله املخاطرة على اجلمعية(

 :الشخص الذي قام بتحديد املخاطرة  -3

 االسم :

 الوظيفة :

 تاريخ حتديد املخاطرة : -4

 )اذكر تاريخ تلقي منوذج حتديد املخاطرة(
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 النموذج الثاين :  منوذج تقييم املخاطر

 رقم املخاطرة :

 وصف املخاطرة : -1

يتضمن هذا القسم وصفًا للمخاطرة اليت مت حتديدها، وجيب أن تلخص ما ميكن أن )

 (ويتضمن ملخص عام ألثر هذه املخاطرة على اجلمعيةحيدث يف املستقبل 

 : االحتمال -2

 (ما مدى احتمال حدوث هذه املخاطرة بالنسبة املئوية)

 :اإلطار الزمين -3

 (حتديد املدى الزمين الذي ميكن أن حتدث فيه املخاطرة)

 أثر املخاطرة : -4

 هل تؤثر املخاطرة على :

 التفاصيل نوع األثر ال نعم

  استراتيجي  

  تشغيلي  

  مايل  

  قانوين  

  تقين  

  بشري  

  )              ( أخرى  

 اإلجراء املقترح : -5

 اذكر بوضوح ما هو اإلجراء املقترح لالستجابة للمخاطر:

 جتنب املخاطرة قم بتغيري خطة املشروع واجلدول الزمين لتجنب املخاطرة بشكل كامل. -1

 تقبل املخاطرة قم بتوثيق وتوصيل املخاطرة ول كن ال ختطط الختاذ إجراء . -2

 نقل املخاطرة قم بنقل املخاطرة لطرف آخر من خالل التأمني أو التعاقد من الباطن . -3

 تقليل اثر املخاطرة قم باختاذ إجراء لتقليل احتمال وأثر املخاطرة إىل حد معقول . -5



 

 

 سياسة

 إدارة املخاطر 
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 تارخيه :اإلجراءات حىت  -6

 (اذكر بوضوح اإلجراءات اليت مت اختاذها حىت تارخيه لالستجابة للمخاطر)

 

 

 النموذج الثالث :  تقرير حالة املخاطر

 رقم املخاطرة :

 بيان حدث املخاطرة :

 

 درجة املخاطرة هذه املرة :

 

 درجة املخاطرة هذه املرة :

 

 حالة أنشطة االستجابة :
 

 ال توجد خطة   غري مفعلة خطة   خطة مفعلة   خطة مفعلة ومؤثرة 
 

 الشخص املسؤول :

 

 :وعناصر معاجلة اخلطروصف ألنشطة االستجابة 

 

 

 

 

 



 

 

 سياسة

 إدارة املخاطر 
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 النموذج الرابع:  سجل املخاطر

 معلومات أساسية عن املخاطر : -1

 وصف املخاطرة رقم املخاطرة
الشخص 

 املسؤول

تاريخ اإلبالغ 

 عن املخاطرة
 آخر حتديث

     

     

     

     

 

 معلومات عن تقييم املخاطر : -2

 اإلطار الزمين االحتمال وصف األثر األثر رقم املخاطرة
حالة أنشطة 

 االستجابة

  مرتفع 

 متوسط 

 منخفض 

  مرتفع 

 متوسط 

 منخفض 

 قريب 

 متوسط 

 بعيد املدى 

 ال توجد خطة 

 خطة غري مفعلة 

 خطة مفعلة 

  ومؤثرةخطة مفعلة 

  مرتفع 

 متوسط 

 منخفض 

  مرتفع 

 متوسط 

 منخفض 

 قريب 

 متوسط 

 بعيد املدى 

 ال توجد خطة 

 خطة غري مفعلة 

 خطة مفعلة 

 خطة مفعلة ومؤثرة 
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 معلومات عن االستجابة للمخاطر : -2

 حالة املخاطرة اإلجراءات املستقبلية اإلجراءات اليت متت

   مغلقة 

 مفتوحة 

 حتولت إىل مشكلة قائمة 

  مغلقة 

 مفتوحة 

 حتولت إىل مشكلة قائمة 

   مغلقة 

 مفتوحة 

 حتولت إىل مشكلة قائمة 

  مغلقة 

 مفتوحة 

 حتولت إىل مشكلة قائمة 

   مغلقة 

 مفتوحة 

 حتولت إىل مشكلة قائمة 

  مغلقة 

 مفتوحة 

 حتولت إىل مشكلة قائمة 

 

 -انتهى  -




