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 :مقدمة

إلقطاع إلثالث    من خالل إلتغريإت إملتالحقة يف إجملاالت الاقتصادية وإلس ياس ية والاجامتعية إليت سامهت يف بروز بيئة مفعمة ابخلطر، توجب عىل مؤسسات 

ىل إعامتد س يا   علهيا، إلعمل عىل رضورة جتنب إخملاطر إليت قد توإهجها أ و إحلد مهنا أ و إلس يطرة   سة وإحضة ال دإرة إخملاطر إليت  ومن هنا نشأ ت حاجة إمجلعية إ 

 .قد تتعرض لها سوإء يف إجلانب إال دإري أ و إملايل إو إلنشاط 

 

 الغرض من إعداد سياسة إدارة المخاطر اوال: 

دإرة إخملاطر .1 دإرة إخملاطر وإلغرض من إ   .توحض إلس ياسة تعريف إخلطر وإ 

دإرة إخملاطر   .2  .وتوثيق أ دوإر ومس ئوليات إل طرإف ذإت إلعالقة تفرس إلس ياسة طريقة إمجلعية إخلاصة يف إ 

دإرة إخملاطر جزًء من همام إلرقابة إدلإخلية للجمعية وترتيبات حومكهتا .3  .تعترب س ياسة إ 

جرإءإت إلتقارير إلرئيس ية، وترشح إال جرإء إذلي سيمت إ .4 دإرة إخملاطر يف اكمل نظام إلرقابة إدلإخلية وحتديد إ  جرإء إ  من   ختاذهتصف إلس ياسة دور إ 

جرإءإت إلرقابة إدلإخلية للجمعية  .أ جل تقيمي فعالية إ 

 

  :تعريف الخطر وإدارة المخاطر ثانيا: 

وقوع حدث وإلآاثر إملرتتبة   يعرف إخلطر بأ نه أ ي يشء ميكن أ ن يعوق من مقدرة إملؤسسة عىل حتقيق أ هدإفها، أ و هو عبارة عن ربط بني إحامتل  .1

 .عىل حدوثه 

دإرة إخملاطر  .2 بأ نه إال جرإء أ و إلهيلك أ و إلثقافة إملس تخدمة لتحديد وتقيمي وإلس يطرة عىل جوإنب إخملاطر إليت قد تؤثر يف مقدرة إمجلعية    ميكن تعريف إ 

 .عىل حتقيق أ هدإفها 

إخمل  .3 جتنب  منه  إلغرض  جرإءإ  إ  وليس  الاسرتإتيجية،  أ هدإفها  مع  يتوإفق  مبا  إمجلعية  ومنو  الس مترإر  رضوراي  أ مرإ  إخملاطر  دإرة  إ  حال  تعترب  ويف  اطر، 

نه ميكن للجمعية موإصةل أ نشطهتا بأ عىل إملعايري حيث أ ن إخملاطر إليت مت حتديدها وفهمها وإلس يطرة علهيا بصو  رة جيدة  إس تخدإمه بصورة سلمية فا 

ن ما تبقى من إخملاطر يصبح أ قل    .حدة فا 

 

 :إدارة المخاطر وعالقتها بالرقابة الداخلية ثالثا:

جياد طريقة تشغيل فعاةل   دإرة إخملاطر جزًء من نظام إلرقابة إدلإخلية إذلي حيتوي عىل عدد من إلعنارص إليت تعمل مع بعضها عىل إ  تساعد إمجلعية عىل  تعد إ 

دإرة إخملاطر جزًء هاما ورضوراي ابلنس بة لعمل إمجلعية ول   وإال دإرية، حتسني إل دإء يف اكفة إجلوإنب إملالية   يس فقط جمرد مسأ ةل إلزتإم، تتطلب دورإ  كام تعترب إ 
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 . نشطا أ كرث منه جمرد ردة فعل 

دإرة إخملاطر اكفة عنارص إلرقابة إدلإخلية    :مثلترإعي إ 

 .الاسرتإتيجيات وإلس ياسات وإال جرإءإت  ▪

 .خطط إمجلعية ومزيإنياهتا  ▪

 .جسالت إخملاطر إلعالية ▪

 

 لجنة إدارة المخاطر ومهامها  رابعا: 

دإرة إخملاطر من لك من ) رئيس جملس إال دإرة    : وتتوىل إللجنة إملهام إلتالية    رؤساء إل قسام  (،   – إملدير إلتنفيذي للجمعية  - تشلك جلنة ملرإجعة إ 

دإرة إمجلعية  .1 جرإء إلبحوث وإدلرإسات إملتعلقة بشأ هنا وإعامتدها من جملس إ  دإرة إخملاطر بعد إ  عدإد خطة إ   .إ 

دإرة إخملاطر وإلرقابة إدلإخلية إملعمتدة من قبل إجمللس وضامن وضع إلرتتيبات إملناس بة من أ جل إلتأ كد من أ ن إخملاطر قد مت  تنفيذ إخلطة إخلاص  .2 ة اب 

دإرهتا بطريقة فاعةل  .حتديدها وتقيميها وإ 

دإرة إخملاطر وقدرهتا عىل تقدمي    مرإقبة إخملاطر إلكبرية إليت قد هتدد حتقيق إمجلعية ل هدإفها الاسرتإتيجية. وضامن توفر خطط ملرإجعة  .3 كفاءة وفعالية إ 

دإرة إخملاطر ابمجلعية  .تقيمي س نوي لرتتيبات إ 

دإرة  .4 طار معل إ  دإرة إخملاطر وإ  دإرة إخملاطر جمللس إال دإرة وإلقيام س نواي مبرإجعة طريقة إمجلعية يف إ   .إخملاطر  رفع إلتقارير إدلورية إخلاصة اب 

الاستشاريني إ  .5 أ جل  الاس تعانة خبدمات  الاختصاصيني من إل طرإف إخلارجية من  إمجلعية, وإس تخدإم  لعمليات  إجلوإنب إلتخصصية  يف  خلارجيني 

 .تقدمي الاستشارإت إلنوعية ومعل إلتقارير لزايدة موثوقية نظام إلرقابة إدلإخلية 

دإرة إخملاطر ابمجلعية وترتيبات   .6 عدإد تقرير حول مرإجعهتا لفعالية إ  جازهتا من جملس إال دإرة تقوم جلنة إملرإجعة اب   . إلرقابة وإحلكومة بصورة س نوية وإ 

  

  : دور مجلس اإلدارةخامسا

دإرة إخملاطر إخلاصة ابمجلعية .1  .إعامتد س ياسة إ 

دإرة إخملاطر يف إمجلعية  .2 يقاع وإلتأ ثري عىل ثقافة إ   .ضبط إال 

 .إمجلعيةحتديد إلطريقة إملثىل للتعاطي مع إخملاطر أ و مس توى إلتعرض يف  .3

دإرة إخملاطر .4  .إملوإفقة عىل إلقرإرإت إلهامة إليت قد تؤثر عىل أ دإء إمجلعية يف جمال إ 
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دإرة إخملاطر ابمجلعية وذكل بناء عىل إملعلومات إملقدمة بوإسطة جلنة إملرإجعة  .5  .إعامتد تقرير جلنة إملرإجعة لفعالية إ 

 بدائع العضيان  لية بمركزهجمعية البر األمجموعة المخاطر التي تواجه  * 

ع وابلتايل ال ميكن بناء خطة  إخلطر يف إمجلعية ميكن يف حتديد مجموعة إملشاريع دلمع إملس تفيدين مع عدم أ ماكنية تنفيذها لعدم توفري إملقدرة إملالية لهذه إملشاري  

 . هدإف إمجلعية أ    مؤرشإت متكن لتحقيق  

 :إدانه وتتلخص مجموعة إخملاطر يف إلنقاط 

عدإد عدم وجود مصدر دخل اثبت لبناء إملشاريع   ▪  .لهامزيإنية وإرتباطات    وإ 

 .إملوظفني عدم إس تقرإر  ▪

 .قسم عدم وجود إخملتص يف لك إدإرة وعدم وجود عدد اكيف من إملوظفني يف لك   ▪

 .إملوإرد الاس تغناء عن بعض إملوظفني لقةل   ▪

 لية عمل إدارة المخاطر بالجمعية آ 

 .إمجلعيةرصد مجموعة إخملاطر إليت توإهجها  ▪

 .إمجلعيةتصنيف مجموعة إخملاطر إليت توإهجها   ▪

 .مهنا إلتعامل إملس متر مع هذه إخملاطر وحماوةل إحلد  ▪

 .مهنا حلها وإحلد   وحماوةل م لبحث إحلاالت  عقد إجامتعات دورية بني مدير إمجلعية ورؤساء إل قسا  ▪

 .إخملاطر رفع تقارير دورية جمللس الادإرة للمشاركة يف إحلد من هذه  ▪
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 االعتماد

 

 دارةاإل اعتماد مجلس
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