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 مقدمة :

المجاالت االلتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة التً ساهمت فً بروز  من خالل التغٌرات المتالحمة فً

بٌئة مفعمة بالخطر، توجب على مؤسسات المطاع الثالث العمل على ضرورة تجنب المخاطر التً لد 

تواجهها أو الحد منها أو السٌطرة علٌها ، ومن هنا نشأت حاجة الجمعٌة إلى اعتماد سٌاسة واضحة 

 لد تتعرض لها سواء فً الجانب اإلداري أو المالً او النشاط. إلدارة المخاطر التً

  

 اوال : الغرض من إعداد سياسة إدارة المخاطر

 .توضح السٌاسة تعرٌف الخطر وإدارة المخاطر والغرض من إدارة المخاطر 

  تفسر السٌاسة طرٌمة الجمعٌة الخاصة فً إدارة المخاطر وتوثٌك أدوار ومسئولٌات األطراف

 العاللة.ذات 

 .تعتبر سٌاسة إدارة المخاطر جزًء من مهام الرلابة الداخلٌة للجمعٌة وترتٌبات حوكمتها 

  تصف السٌاسة دور إجراء إدارة المخاطر فً كامل نظام الرلابة الداخلٌة وتحدٌد إجراءات

ة التمارٌر الرئٌسٌة، وتشرح اإلجراء الذي سٌتم اتخاذه من أجل تمٌٌم فعالٌة إجراءات الرلاب

 الداخلٌة للجمعٌة.

  

 ثانيا : تعريف الخطر وإدارة المخاطر: 

ٌعرف الخطر بأنه أي شًء ٌمكن أن ٌعوق من ممدرة المؤسسة على تحمٌك أهدافها، أو هو عبارة عن 

 ربط بٌن احتمال ولوع حدث واآلثار المترتبة على حدوثه.

المستخدمة لتحدٌد وتمٌٌم والسٌطرة على  ٌمكن تعرٌف إدارة المخاطر بأنه اإلجراء أو الهٌكل أو الثمافة

 جوانب المخاطر التً لد تؤثر فً ممدرة الجمعٌة على تحمٌك أهدافها.

هدافها االستراتٌجٌة، ولٌس تعتبر إدارة المخاطر أمرا ضرورٌا الستمرار ونمو الجمعٌة بما ٌتوافك مع أ

الغرض منه تجنب المخاطر، وفً حال استخدامه بصورة سلٌمة فإنه ٌمكن للجمعٌة مواصلة  إجراء

أنشطتها بأعلى المعاٌٌر حٌث أن المخاطر التً تم تحدٌدها وفهمها والسٌطرة علٌها بصورة جٌدة فإن 

 ما تبمى من المخاطر ٌصبح ألل حدة .
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 ثالثا : إدارة المخاطر وعالقتها بالرقابة الداخلية:

تعد إدارة المخاطر جزًء من نظام الرلابة الداخلٌة الذي ٌحتوي على عدد من العناصر التً تعمل مع 

بعضها على إٌجاد طرٌمة تشغٌل فعالة تساعد الجمعٌة على تحسٌن األداء فً كافة الجوانب المالٌة 

لٌس فمط مجرد واإلدارٌة ، كما تعتبر إدارة المخاطر جزًء هاما وضرورٌا بالنسبة لعمل الجمعٌة و

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

 

 تراعً إدارة المخاطر كافة عناصر الرلابة الداخلٌة مثل :

 .االستراتٌجٌات والسٌاسات واإلجراءات 

 .خطط الجمعٌة ومٌزانٌاتها 

 .سجالت المخاطر العالٌة 
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 رابعا : لجنة إدارة المخاطر ومهامها

مستشار  –نائب المدٌر العام  –لمراجعة إدارة المخاطر من كل من ) المدٌر العام للجمعٌة تشكل لجنة 

مساعد  –مساعد المدٌر العام لخدمات المستفٌدٌن  –مساعد المدٌر العام للتشغٌل والمتابعة  –الجمعٌة 

 المدٌر العام لعاللات الداعمٌن (،  وتتولى اللجنة المهام التالٌة :

 ة المخاطر بعد إجراء البحوث والدراسات المتعلمة بشأنها واعتمادها من مجلس إعداد خطة إدار

 إدارة الجمعٌة.

  تنفٌذ الخطة الخاصة بإدارة المخاطر والرلابة الداخلٌة المعتمدة من لبل المجلس وضمان وضع

 الترتٌبات المناسبة من أجل التأكد من أن المخاطر لد تم تحدٌدها وتمٌٌمها وإدارتها بطرٌمة

 فاعلة.

  مرالبة المخاطر الكبٌرة التً لد تهدد تحمٌك الجمعٌة ألهدافها االستراتٌجٌة. وضمان توفر

خطط لمراجعة كفاءة وفعالٌة إدارة المخاطر ولدرتها على تمدٌم تمٌٌم سنوي لترتٌبات إدارة 

 المخاطر بالجمعٌة.

 ٌام سنوٌا بمراجعة طرٌمة رفع التمارٌر الدورٌة الخاصة بإدارة المخاطر لمجلس اإلدارة والم

 الجمعٌة فً إدارة المخاطر وإطار عمل إدارة المخاطر.

  ،االستعانة بخدمات االستشارٌٌن الخارجٌٌن فً الجوانب التخصصٌة لعملٌات الجمعٌة

واستخدام االختصاصٌٌن من األطراف الخارجٌة من أجل تمدٌم االستشارات النوعٌة وعمل 

 الرلابة الداخلٌة.التمارٌر لزٌادة موثولٌة نظام 

  تموم لجنة المراجعة بإعداد تمرٌر حول مراجعتها لفعالٌة إدارة المخاطر بالجمعٌة وترتٌبات

 الرلابة والحكومة بصورة سنوٌة وإجازتها من مجلس اإلدارة .
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 : دور مجلس اإلدارة  خامسا  

 .اعتماد سٌاسة إدارة المخاطر الخاصة بالجمعٌة 

  على ثمافة إدارة المخاطر فً الجمعٌة.ضبط اإلٌماع والتأثٌر 

 .تحدٌد الطرٌمة المثلى للتعاطً مع المخاطر أو مستوى التعرض فً الجمعٌة 

 .الموافمة على المرارات الهامة التً لد تؤثر على أداء الجمعٌة فً مجال إدارة المخاطر 

 ى المعلومات الممدمة اعتماد تمرٌر لجنة المراجعة لفعالٌة إدارة المخاطر بالجمعٌة وذلن بناء عل

 بواسطة لجنة المراجعة.

 

 

 ………………………………مجموعة المخاطر التي تواجه جمعية 

الخطر فً الجمعٌة ٌمكن فً تحدٌد مجموعة المشارٌع لدعم المستفٌدٌن مع عدم أمكانٌة تنفٌذها لعدم  

موشرات اهداف الجمعٌة توفٌر الممدرة المالٌة لهذه المشارٌع وبالتالً ال ٌمكن بناء خطة تمكن لتحمٌك 

 .وتتلخص مجموعة المخاطر فً النماط ادناه :

 . عدم وجود مصدر دخل ثابت لبناء المشارٌع و إعداد مٌزانٌة وارتباطات لها 

 . عدم استمرار الموظفٌن 

 . الحاجة الماسة للمستفٌدٌن وعدم توافك الحاجة مع الدخل السنوي للجمعٌة 

 . مشكلة تورٌث الفمر داخل االسر 

 لمستوى الفكري للمستفٌدٌن .ا 

  فً كل ادارة وعدم وجود عدد كافً من الموظفٌن فً كل لسم . المتخصصعدم وجود 

 . االستغناء عن بعض الموظفٌن لملة الموارد 
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 لية عمل إدارة المخاطر بالجمعيةآ

 . رصد مجموعة المخاطر التً تواجهها الجمعٌة 

  الجمعٌة .تصنٌف مجموعة المخاطر التً تواجهها 

 . التعامل المستمر مع هذه المخاطر ومحاولة الحد منها 

  عمد اجتماعات دورٌة بٌن مدٌر الجمعٌة والمساعدٌن لبحث الحاالت و محاولة حلها والحد منها

. 

 . رفع تمارٌر دورٌة لمجلس االدارة للمشاركة فً الحد من هذه المخاطر 

  


