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 مقدمة : 

من خالل التغیرات المتالحقة في المجاالت االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة التي ساھمت في بروز  
بیئة مفعمة بالخطر، توجب على مؤسسات القطاع الثالث العمل على ضرورة تجنب المخاطر التي قد 

اسة واضحة إلدارة تواجھھا أو الحد منھا أو السیطرة علیھا ، ومن ھنا نشأت حاجة الجمعیة إلى اعتماد سی
 المخاطر التي قد تتعرض لھا سواء في الجانب اإلداري أو المالي او النشاط. 

  

 اوال : الغرض من إعداد سیاسة إدارة المخاطر 

 توضح السیاسة تعریف الخطر وإدارة المخاطر والغرض من إدارة المخاطر. •
وار ومسئولیات األطراف  تفسر السیاسة طریقة الجمعیة الخاصة في إدارة المخاطر وتوثیق أد •

 ذات العالقة.
 تعتبر سیاسة إدارة المخاطر جزًء من مھام الرقابة الداخلیة للجمعیة وترتیبات حوكمتھا. •
إجراءات   • وتحدید  الداخلیة  الرقابة  نظام  كامل  في  المخاطر  إدارة  إجراء  دور  السیاسة  تصف 

ت أجل  من  اتخاذه  سیتم  الذي  اإلجراء  وتشرح  الرئیسیة،  الرقابة  التقاریر  إجراءات  فعالیة  قییم 
 الداخلیة للجمعیة. 

  

 ثانیا : تعریف الخطر وإدارة المخاطر:  

یعرف الخطر بأنھ أي شيء یمكن أن یعوق من مقدرة المؤسسة على تحقیق أھدافھا، أو ھو عبارة عن  
 ربط بین احتمال وقوع حدث واآلثار المترتبة على حدوثھ.

بأنھ اإلجراء أو الھیكل أو الثقافة المستخدمة لتحدید وتقییم والسیطرة على  یمكن تعریف إدارة المخاطر  
 جوانب المخاطر التي قد تؤثر في مقدرة الجمعیة على تحقیق أھدافھا. 

ھدافھا االستراتیجیة، ولیس  تعتبر إدارة المخاطر أمرا ضروریا الستمرار ونمو الجمعیة بما یتوافق مع أ
المخاط  إجراء تجنب  منھ  مواصلة  الغرض  للجمعیة  یمكن  فإنھ  سلیمة  بصورة  استخدامھ  وفي حال  ر، 

أنشطتھا بأعلى المعاییر حیث أن المخاطر التي تم تحدیدھا وفھمھا والسیطرة علیھا بصورة جیدة فإن ما 
 تبقى من المخاطر یصبح أقل حدة . 
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 ثالثا : إدارة المخاطر وعالقتھا بالرقابة الداخلیة:

من نظام الرقابة الداخلیة الذي یحتوي على عدد من العناصر التي تعمل مع   تعد إدارة المخاطر جزءً 
المالیة   الجوانب  كافة  في  األداء  تحسین  على  الجمعیة  تساعد  فعالة  تشغیل  طریقة  إیجاد  على  بعضھا 
واإلداریة ، كما تعتبر إدارة المخاطر جزًء ھاما وضروریا بالنسبة لعمل الجمعیة ولیس فقط مجرد مسألة 

 زام، تتطلب دورا نشطا أكثر منھ مجرد ردة فعل .الت

 

 تراعي إدارة المخاطر كافة عناصر الرقابة الداخلیة مثل :

 االستراتیجیات والسیاسات واإلجراءات.  •
 خطط الجمعیة ومیزانیاتھا. •
 سجالت المخاطر العالیة.  •
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 رابعا : لجنة إدارة المخاطر ومھامھا 

مستشار   –نائب المدیر العام    –تشكل لجنة لمراجعة إدارة المخاطر من كل من ( المدیر العام للجمعیة  
مساعد    –مساعد المدیر العام لخدمات المستفیدین    – مساعد المدیر العام للتشغیل والمتابعة    –الجمعیة  

 المدیر العام لعالقات الداعمین )،  وتتولى اللجنة المھام التالیة : 

د خطة إدارة المخاطر بعد إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشأنھا واعتمادھا من مجلس  إعدا •
 إدارة الجمعیة.

تنفیذ الخطة الخاصة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلیة المعتمدة من قبل المجلس وضمان وضع   •
 تھا بطریقة فاعلة. الترتیبات المناسبة من أجل التأكد من أن المخاطر قد تم تحدیدھا وتقییمھا وإدار

مراقبة المخاطر الكبیرة التي قد تھدد تحقیق الجمعیة ألھدافھا االستراتیجیة. وضمان توفر خطط   •
لمراجعة كفاءة وفعالیة إدارة المخاطر وقدرتھا على تقدیم تقییم سنوي لترتیبات إدارة المخاطر 

 بالجمعیة. 
المخاطر   • بإدارة  الخاصة  الدوریة  التقاریر  طریقة  رفع  بمراجعة  سنویا  والقیام  اإلدارة  لمجلس 

 الجمعیة في إدارة المخاطر وإطار عمل إدارة المخاطر.
واستخدام   الجمعیة،االستعانة بخدمات االستشاریین الخارجیین في الجوانب التخصصیة لعملیات   •

زیادة  االختصاصیین من األطراف الخارجیة من أجل تقدیم االستشارات النوعیة وعمل التقاریر ل
 موثوقیة نظام الرقابة الداخلیة. 

وترتیبات   • بالجمعیة  المخاطر  إدارة  لفعالیة  مراجعتھا  حول  تقریر  بإعداد  المراجعة  لجنة  تقوم 
 اإلدارة. الرقابة والحكومة بصورة سنویة وإجازتھا من مجلس 
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 ً  : دور مجلس اإلدارة  خامسا

 اعتماد سیاسة إدارة المخاطر الخاصة بالجمعیة.  •
 اإلیقاع والتأثیر على ثقافة إدارة المخاطر في الجمعیة.ضبط  •
 تحدید الطریقة المثلى للتعاطي مع المخاطر أو مستوى التعرض في الجمعیة.  •
 الموافقة على القرارات الھامة التي قد تؤثر على أداء الجمعیة في مجال إدارة المخاطر. •
معیة وذلك بناء على المعلومات المقدمة اعتماد تقریر لجنة المراجعة لفعالیة إدارة المخاطر بالج •

 بواسطة لجنة المراجعة. 

 

 

 تحفیظ القرآن الكریم في محافظة االفالج مجموعة المخاطر التي تواجھ جمعیة 
الخطر في الجمعیة یمكن في تحدید مجموعة المشاریع لدعم المستفیدین مع عدم أمكانیة تنفیذھا لعدم  

اھداف الجمعیة    مؤشراتتوفیر المقدرة المالیة لھذه المشاریع وبالتالي ال یمكن بناء خطة تمكن لتحقیق  
 .وتتلخص مجموعة المخاطر في النقاط ادناه : 

 المشاریع و إعداد میزانیة وارتباطات لھا .  عدم وجود مصدر دخل ثابت لبناء  •
 عدم استقرار الموظفین .  •
 الحاجة الماسة للمستفیدین وعدم توافق الحاجة مع الدخل السنوي للجمعیة .  •
 مشكلة توریث الفقر داخل االسر . •
 المستوى الفكري للمستفیدین .  •
 في كل ادارة وعدم وجود عدد كافي من الموظفین في كل قسم .  المتخصصعدم وجود  •
 االستغناء عن بعض الموظفین لقلة الموارد .  •
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 لیة عمل إدارة المخاطر بالجمعیة آ

 الجمعیة. رصد مجموعة المخاطر التي تواجھھا  •
 الجمعیة. تصنیف مجموعة المخاطر التي تواجھھا  •
 منھا. الحد التعامل المستمر مع ھذه المخاطر ومحاولة  •
 منھا. حلھا والحد  ومحاولة عقد اجتماعات دوریة بین مدیر الجمعیة والمساعدین لبحث الحاالت  •
 المخاطر. رفع تقاریر دوریة لمجلس االدارة للمشاركة في الحد من ھذه  •

 

 اعتماد مجلس اإلدارة

        )  ھــذه السیاســة   العادیــة) فــي دورتــھ (   التاســعاعتمــد مجلــس إدارة الجمعیــة فــي االجتمــاع (  و قــد           
   وتحل ھذه السیاسة محل جمیع سیاسات إدارة المتطوعین الموضوعة سابقا. ۱٤٤۲ /۱۲ /۳  تاریخ  في 
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