
 

 

 
 
 

 
 

 
 سياسة إدارة املخاطر   

 

  الطائف ب واالرشاد الدعوةجلمعية 



  

 
 

 مقدمة :

من خالل التغريات املتالحقة يف اجملاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت ساهمت يف بروز 

املخاطر اليت قد بيئة مفعمة باخلطر، توجب على مؤسسات القطاع الثالث العمل على ضرورة جتنب 

تواجهها أو احلد منها أو السيطرة عليها ، ومن هنا نشأت حاجة اجلمعية إىل اعتماد سياسة واضحة 

 إلدارة املخاطر اليت قد تتعرض هلا سواء يف اجلانب اإلداري أو املالي او النشاط

 
 اوال : الغرض من إعداد سياسة إدارة املخاطر

 املخاطر والغرض من إدارة املخاطر.توضح السياسة تعريف اخلطر وإدارة  •

تفسر السياسة طريقة اجلمعية اخلاصة يف إدارة املخاطر وتوثيق أدوار ومسئوليات األطراف ذات  •

 العالقة.

 تعترب سياسة إدارة املخاطر جزًء من مهام الرقابة الداخلية للجمعية وترتيبات حوكمتها. •

ام الرقابة الداخلية وحتديد إجراءات التقارير تصف السياسة دور إجراء إدارة املخاطر يف كامل نظ •

الرئيسية، وتشرح اإلجراء الذي سيتم اختاذه من أجل تقييم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية 

 للجمعية.

  
 :  ثانيا : تعريف اخلطر وإدارة املخاطر

عبارة عن ربط  على حتقيق أهدافها، أو هو اجلمعيةيعرف اخلطر بأنه أي شيء ميكن أن يعوق من مقدرة 

 بني احتمال وقوع حدث واآلثار املرتتبة على حدوثه.

ميكن تعريف إدارة املخاطر بأنه اإلجراء أو اهليكل أو الثقافة املستخدمة لتحديد وتقييم والسيطرة على 

 جوانب املخاطر اليت قد تؤثر يف مقدرة اجلمعية على حتقيق أهدافها.

تمرار ومنو اجلمعية مبا يتوافق مع أهدافها االسرتاتيجية، وليس تعترب إدارة املخاطر أمرا ضروريا الس

إجراء الغرض منه جتنب املخاطر، ويف حال استخدامه بصورة سليمة فإنه ميكن للجمعية مواصلة 

أنشطتها بأعلى املعايري حيث أن املخاطر اليت مت حتديدها وفهمها والسيطرة عليها بصورة جيدة فإن ما 

 بح أقل حدة .تبقى من املخاطر يص



  

  

 
 : ثالثا : إدارة املخاطر وعالقتها بالرقابة الداخلية

تعد إدارة املخاطر جزًء من نظام الرقابة الداخلية الذي حيتوي على عدد من العناصر اليت تعمل مع 

بعضها على إجياد طريقة تشغيل فعالة تساعد اجلمعية على حتسني األداء يف كافة اجلوانب املالية 

واإلدارية ، كما تعترب إدارة املخاطر جزًء هاما وضروريا بالنسبة لعمل اجلمعية وليس فقط جمرد 

 مسألة التزام، تتطلب دورا نشطا أكثر منه جمرد ردة فعل .

 تراعي إدارة املخاطر كافة عناصر الرقابة الداخلية مثل :

 االسرتاتيجيات والسياسات واإلجراءات. •

 وميزانياتها.خطط اجلمعية  •

 العاليةسجالت املخاطر  •

 رابعا : جلنة إدارة املخاطر ومهامها

 –مستشار اجلمعية  –للجمعية املدير العام تشكل جلنة ملراجعة إدارة املخاطر من كل من ) 

 (،  وتتوىل اللجنة املهام التالية : مدراء اإلدارات 

والدراسات املتعلقة بشأنها واعتمادها من إعداد خطة إدارة املخاطر بعد إجراء البحوث  •

 جملس إدارة اجلمعية.

تنفيذ اخلطة اخلاصة بإدارة املخاطر والرقابة الداخلية املعتمدة من قبل اجمللس وضمان  •

وضع الرتتيبات املناسبة من أجل التأكد من أن املخاطر قد مت حتديدها وتقييمها وإدارتها 

 بطريقة فاعلة.

رية اليت قد تهدد حتقيق اجلمعية ألهدافها االسرتاتيجية. وضمان توفر مراقبة املخاطر الكب •

خطط ملراجعة كفاءة وفعالية إدارة املخاطر وقدرتها على تقديم تقييم سنوي لرتتيبات إدارة 

 املخاطر باجلمعية.

رفع التقارير الدورية اخلاصة بإدارة املخاطر جمللس اإلدارة والقيام سنويا مبراجعة طريقة  •

 عية يف إدارة املخاطر وإطار عمل إدارة املخاطر.اجلم



  

 

االستعانة خبدمات االستشاريني اخلارجيني يف اجلوانب التخصصية لعمليات اجلمعية,  •

واستخدام االختصاصيني من األطراف اخلارجية من أجل تقديم االستشارات النوعية وعمل 

 التقارير لزيادة موثوقية نظام الرقابة الداخلية.

ة املراجعة بإعداد تقرير حول مراجعتها لفعالية إدارة املخاطر باجلمعية وترتيبات تقوم جلن •

 الرقابة واحلكومة بصورة سنوية وإجازتها من جملس اإلدارة .

  :    امسًا : دور جملس اإلدارةخ

 اعتماد سياسة إدارة املخاطر اخلاصة باجلمعية. •

 املخاطر يف اجلمعية.ضبط اإليقاع والتأثري على ثقافة إدارة  •

 حتديد الطريقة املثلى للتعاطي مع املخاطر أو مستوى التعرض يف اجلمعية. •

 املوافقة على القرارات اهلامة اليت قد تؤثر على أداء اجلمعية يف جمال إدارة املخاطر. •

املعلومات اعتماد تقرير جلنة املراجعة لفعالية إدارة املخاطر باجلمعية وذلك بناء على  •

 املقدمة بواسطة جلنة املراجعة.

 معية اجلجمموعة املخاطر اليت تواجه 

اخلطر يف اجلمعية ميكن يف حتديد جمموعة املشاريع لدعم املستفيدين مع عدم أمكانية تنفيذها  

شرات اهداف ؤلعدم توفري املقدرة املالية هلذه املشاريع وبالتالي ال ميكن بناء خطة متكن لتحقيق م

 معية .وتتلخص جمموعة املخاطر يف النقاط ادناه :اجل

 عدم وجود مصدر دخل ثابت لبناء املشاريع و إعداد ميزانية وارتباطات هلا . •

 عدم استقرار املوظفني . •

 احلاجة املاسة للمستفيدين وعدم توافق احلاجة مع الدخل السنوي للجمعية . •

 من املوظفني يف كل قسم . عدم وجود املتخصص يف كل ادارة وعدم وجود عدد كايف •

 االستغناء عن بعض املوظفني لقلة املوارد . •

  
  



  

 
 

 : آلية عمل إدارة املخاطر باجلمعية
 

 رصد جمموعة املخاطر اليت تواجهها اجلمعية . •

 تصنيف جمموعة املخاطر اليت تواجهها اجلمعية . •

 التعامل املستمر مع هذه املخاطر وحماولة احلد منها . •

 اجتماعات دورية بني مدير اجلمعية واملساعدين لبحث احلاالت و حماولة حلها واحلد منها .عقد  •

 رفع تقارير دورية جمللس االدارة للمشاركة يف احلد من هذه املخاطر . •

 


