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 إدارة المخاطرسياسة 

 : مقدمة

من خالل التغريات املتالحقة يف اجملاالت الاقتصادية والس ياس ية والاجامتعية اليت سامهت يف بروز بيئة مفعمة ابخلطر، توجب 

عىل مؤسسات القطاع الثالث العمل عىل رضورة جتنب اخملاطر اليت قد تواهجها أ و احلد مهنا أ و الس يطرة علهيا ، ومن هنا نشأ ت 

ىل اعامتد س ي  .اسة واحضة ال دارة اخملاطر اليت قد تتعرض لها سواء يف اجلانب اال داري أ و املايل او النشاطحاجة امجلعية ا 

دارة اخملاطر  عداد س ياسة ا   اوال : الغرض من ا 

دارة اخملاطر .1 دارة اخملاطر والغرض من ا   .توحض الس ياسة تعريف اخلطر وا 

دارة اخملاطر وتوثيق أ دو  .2  .ار ومس ئوليات ال طراف ذات العالقةتفرس الس ياسة طريقة امجلعية اخلاصة يف ا 

دارة اخملاطر جزًء من همام الرقابة ادلاخلية للجمعية وترتيبات حومكهتا .3  .تعترب س ياسة ا 

جراءات التقارير الرئيس ية، وترشح  .4 دارة اخملاطر يف اكمل نظام الرقابة ادلاخلية وحتديد ا  جراء ا  تصف الس ياسة دور ا 

جراءات الرقابة ادلاخلية للجمعيةاال جراء اذلي سيمت اختاذه من أ جل تق   .يمي فعالية ا 

دارة اخملاطر    :اثنيا : تعريف اخلطر وا 

يعرف اخلطر بأ نه أ ي يشء ميكن أ ن يعوق من مقدرة املؤسسة عىل حتقيق أ هدافها، أ و هو عبارة عن ربط بني  .1

آاثر املرتتبة عىل حدوثه احامتل  .وقوع حدث وال

دارة اخملاطر بأ نه اال ج .2 راء أ و الهيلك أ و الثقافة املس تخدمة لتحديد وتقيمي والس يطرة عىل جوانب اخملاطر ميكن تعريف ا 

 .اليت قد تؤثر يف مقدرة امجلعية عىل حتقيق أ هدافها

جراءا الغرض منه  .3 دارة اخملاطر أ مرا رضوراي الس مترار ومنو امجلعية مبا يتوافق مع أ هدافها الاسرتاتيجية، وليس ا  تعترب ا 

نه ميكن للجمعية مواصةل أ نشطهتا بأ عىل املعايري حيث أ ن اخملاطر جتنب اخملاطر، ويف ح ال اس تخدامه بصورة سلمية فا 

 . اليت مت حتديدها وفهمها والس يطرة علهيا بصورة جيدة فا ن ما تبقى من اخملاطر يصبح أ قل حدة
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دارة اخملاطر وعالقهتا ابلرقابة ادلاخلية  :اثلثا : ا 

دارة اخملاطر جزًء من نظام جياد طريقة تشغيل  تعد ا  الرقابة ادلاخلية اذلي حيتوي عىل عدد من العنارص اليت تعمل مع بعضها عىل ا 

دارة اخملاطر جزًء هاما ورضوراي ابلنس بة  فعاةل تساعد امجلعية عىل حتسني ال داء يف اكفة اجلوانب املالية واال دارية ، كام تعترب ا 

 . لب دورا نشطا أ كرث منه جمرد ردة فعللعمل امجلعية وليس فقط جمرد مسأ ةل الزتام، تتط

دارة اخملاطر اكفة عنارص الرقابة ادلاخلية مثل  : تراعي ا 

 الاسرتاتيجيات والس ياسات واال جراءات. 

 خطط امجلعية ومزيانياهتا. 

 جسالت اخملاطر العالية. 

دارة اخملاطر وهماهما   رابعا : جلنة ا 

دارة اخملاطر من لك من )  مساعد املدير  ––مستشار امجلعية  –انئب املدير  –للجمعية  املدير التنفيذيتشلك جلنة ملراجعة ا 

 : وتتوىل اللجنة املهام التالية  مساعد املدير العام لعالقات ادلامعني (، –العام خلدمات املس تفيدين 

جراء البحوث وادلراسات املتعلقة بشأ هنا واعامتدها من جملس  .1 دارة اخملاطر بعد ا  عداد خطة ا  دارة امجلعيةا   .ا 

دارة اخملاطر والرقابة ادلاخلية املعمتدة من قبل اجمللس وضامن وضع الرتتيبات املناس بة من أ جل  .2 تنفيذ اخلطة اخلاصة اب 

دارهتا بطريقة فاعةل  .التأ كد من أ ن اخملاطر قد مت حتديدها وتقيميها وا 

رتاتيجية. وضامن توفر خطط ملراجعة كفاءة وفعالية مراقبة اخملاطر الكبرية اليت قد هتدد حتقيق امجلعية ل هدافها الاس .3

دارة اخملاطر ابمجلعية دارة اخملاطر وقدرهتا عىل تقدمي تقيمي س نوي لرتتيبات ا   .ا 

طار  .4 دارة اخملاطر وا  دارة اخملاطر جمللس اال دارة والقيام س نواي مبراجعة طريقة امجلعية يف ا  رفع التقارير ادلورية اخلاصة اب 

دارة اخملاطر  .معل ا 

الاس تعانة خبدمات الاستشاريني اخلارجيني يف اجلوانب التخصصية لعمليات امجلعية، واس تخدام الاختصاصيني من  .5

 .ال طراف اخلارجية من أ جل تقدمي الاستشارات النوعية ومعل التقارير لزايدة موثوقية نظام الرقابة ادلاخلية

عداد تقرير حول مراجعهتا لفعالية  .6 دارة اخملاطر ابمجلعية وترتيبات الرقابة واحلكومة بصورة س نوية تقوم جلنة املراجعة اب  ا 

جازهتا من جملس اال دارة  . وا 
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  رابعا : دور جملس اال دارة

دارة اخملاطر اخلاصة ابمجلعية .1  .اعامتد س ياسة ا 

دارة اخملاطر يف امجلعية .2 يقاع والتأ ثري عىل ثقافة ا   .ضبط اال 

 .أ و مس توى التعرض يف امجلعية حتديد الطريقة املثىل للتعاطي مع اخملاطر .3

دارة اخملاطر .4  .املوافقة عىل القرارات الهامة اليت قد تؤثر عىل أ داء امجلعية يف جمال ا 

دارة اخملاطر ابمجلعية وذكل بناء عىل املعلومات املقدمة بواسطة جلنة املراجعة .5  .اعامتد تقرير جلنة املراجعة لفعالية ا 

 مبدينة طلعة المتياط : حصيتمجموعة اخملاطر اليت تواجه مجعية   *

ع اخلطر يف امجلعية ميكن يف حتديد مجموعة املشاريع دلمع املس تفيدين مع عدم أ ماكنية تنفيذها لعدم توفري املقدرة املالية لهذه املشاري 

 . وابلتايل ال ميكن بناء خطة متكن لتحقيق مورشات اهداف امجلعية

 : وتتلخص مجموعة اخملاطر يف النقاط ادانه

 عداد مزيانية وارتباطات لها  . عدم وجود مصدر دخل اثبت لبناء املشاريع و ا 

 عدم اس تقرار املوظفني . 

 احلاجة املاسة للمس تفيدين وعدم توافق احلاجة مع ادلخل الس نوي للجمعية . 

 مشلكة توريث الفقر داخل الارس . 

 يناملس توى الفكري للمس تفيد . 

 عدم وجود اخملتصص يف لك ادارة وعدم وجود عدد اكيف من املوظفني يف لك قسم . 

 الاس تغناء عن بعض املوظفني لقةل املوارد . 

دارة اخملاطر ابمجلعية   :أ لية معل ا 

 رصد مجموعة اخملاطر اليت تواهجها امجلعية . 

 تصنيف مجموعة اخملاطر اليت تواهجها امجلعية . 
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 هذه اخملاطر وحماوةل احلد مهنا التعامل املس متر مع . 

 عقد اجامتعات دورية بني مدير امجلعية واملساعدين لبحث احلاالت و حماوةل حلها واحلد مهنا . 

 رفع تقارير دورية جمللس الادارة للمشاركة يف احلد من هذه اخملاطر . 

 

 


