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 :دقدمةامل

ةن:خالل:التغيرات:املتالحدق :في:املجالت:القتصادي :والسياسي :والجتماعي :التي:ساهمت:في:بروز:بيئ :ةفعم :

نها:ة:بالخطر،:توجب:على:ةؤسسات:الدقطاع:الثالث:العمل:على:ضرورة:تجنب:املخاطر:التي:قم:تواجهها:أو:الحم

أو:السيطرة:عليها:،:وةن:هنا:نشأت:حاج :الجمعي :إلى:اعتماد:سياس :واضح :إلدارة:املخاطر:التي:قم:تتعرض:

 لها:سواء:في:الجانب:اإلداري:أو:املالي:او:النشاط.

 وال : الغرض من إعداد سياسة إدارة املخاطرأ

 :املخاطر.توضح:السياس :تعريف:الخطر:وإدارة:املخاطر:والغرض:ةن:إدارة 

 :املخاطر:وتوثيق:أدوار:وةسئوليات:األطراف:ذات: :إدارة :في :الخاص  :الجمعي  تفسر:السياس :طريدق 

 العالق .

 .ةن:ةهام:الرقاب :الماخلي :للجمعي :وترتيبات:حوكمتها:  تعتبر:سياس :إدارة:املخاطر:جزءا

 يم:إجراءات:التدقارير:تصف:السياس :دور:إجراء:إدارة:املخاطر:في:كاةل:نظام:الرقاب :الماخلي :وتحم

:الماخلي : :الرقاب  :إجراءات :فعالي  :تدقييم :أجل :ةن :اتخاذه :سيتم :الذي :اإلجراء :وتشرح الرئيسي ،

 للجمعي .

 : تعريف الخطر وإدارة املخاطر: ثانيا

يعرف:الخطر:بأنه:أي:ش يء:يمكن:أن:يعوق:ةن:ةدقمرة:املؤسس :على:تحدقيق:أهمافها،:أو:هو:عبارة:عن:ربط:بين:

 ع:حمث:واآلثار:املترتب :على:حموثه.احتمال:وقو 

يمكن:تعريف:إدارة:املخاطر:بأنه:اإلجراء:أو:الهيكل:أو:الثدقاف :املستخمة :لتحميم:وتدقييم:والسيطرة:على:جوانب:

 املخاطر:التي:قم:تؤثر:في:ةدقمرة:الجمعي :على:تحدقيق:أهمافها.

:همافها:الستراتيجي ،:وليس:إجراءق:ةع:أتعتبر:إدارة:املخاطر:أةرا:ضروريا:لستمرار:ونمو:الجمعي :بما:يتواف

الغرض:ةنه:تجنب:املخاطر،:وفي:حال:استخماةه:بصورة:سليم :فإنه:يمكن:للجمعي :ةواصل :أنشطتها:بأعلى:
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:تبدقى:ةن:املخاطر: املعايير:حيث:أن:املخاطر:التي:تم:تحميمها:وفهمها:والسيطرة:عليها:بصورة:جيمة:فإن:ةا

 يصبح:أقل:حمة:.

 ملخاطر وعالقتها بالرقابة الداخلية:ثالثا : إدارة ا

:ةن:نظام:الرقاب :الماخلي :الذي:يحتوي:على:عمد:ةن:العناصر:التي:تعمل:ةع:بعضها: تعم:إدارة:املخاطر:جزءا

على:إيجاد:طريدق :تشغيل:فعال :تساعم:الجمعي :على:تحسين:األداء:في:كاف :الجوانب:املالي :واإلداري :،:كما:

: هاةا:وضروريا:بالنسب :لعمل:الجمعي :وليس:فدقط:ةجرد:ةسأل :التزام،:تتطلب:دورا:تعتبر:إدارة:املخاطر:جزءا

 نشطا:أكثر:ةنه:ةجرد:ردة:فعل:.

 تراعي:إدارة:املخاطر:كاف :عناصر:الرقاب :الماخلي :ةثل: 

 .الستراتيجيات:والسياسات:واإلجراءات 

 .خطط:الجمعي :وةيزانياتها 

 . سجالت:املخاطر:العالي 

 رة املخاطر ومهامهارابعا : لجنة إدا

 :ةستشار:الجمعي:–نائب:املمير:العام::–تشكل:لجن :ملراجع :إدارة:املخاطر:ةن:كل:ةن:):املمير:العام:للجمعي :

ام:ةساعم:املمير:الع:–ةساعم:املمير:العام:لخمةات:املستفيمين::–ةساعم:املمير:العام:للتشغيل:واملتابع ::–

 هام:التالي : لعالقات:الماعمين:(،::وتتولى:اللجن :امل

 :إعماد:خط :إدارة:املخاطر:بعم:إجراء:البحوث:والمراسات:املتعلدق :بشأنها:واعتمادها:ةن:ةجلس:إدارة

 الجمعي .

 :املجلس:وضمان:وضع: :قبل :ةن :املعتممة :الماخلي  :املخاطر:والرقاب  :بإدارة :الخاص  :الخط  تنفيذ

 تحميمها:وتدقييمها:وإدارتها:بطريدق :فاعل .الترتيبات:املناسب :ةن:أجل:التأكم:ةن:أن:املخاطر:قم:تم:

 :وضمان:توفر:خطط: :الستراتيجي . :قم:تهمد:تحدقيق:الجمعي :ألهمافها :التي ةراقب :املخاطر:الكبيرة
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 ملراجع :كفاءة:وفعالي :إدارة:املخاطر:وقمرتها:على:تدقميم:تدقييم:سنوي:لترتيبات:إدارة:املخاطر:بالجمعي .

 دارة:املخاطر:ملجلس:اإلدارة:والدقيام:سنويا:بمراجع :طريدق :الجمعي :رفع:التدقارير:الموري :الخاص :بإ

 في:إدارة:املخاطر:وإطار:عمل:إدارة:املخاطر.

 :الستعان :بخمةات:الستشاريين:الخارجيين:في:الجوانب:التخصصي :لعمليات:الجمعي ،:واستخمام

:وع :الستشارات:النوعي  :تدقميم :أجل :ةن :األطراف:الخارجي  :التدقارير:لزيادة:الختصاصيين:ةن مل

 ةوثوقي :نظام:الرقاب :الماخلي .

 : تدقوم:لجن :املراجع :بإعماد:تدقرير:حول:ةراجعتها:لفعالي :إدارة:املخاطر:بالجمعي :وترتيبات:الرقاب

 والحكوة :بصورة:سنوي :وإجازتها:ةن:ةجلس:اإلدارة:.

أ
 
 :: دور مجلس اإلدارة  خامسا

 : بالجمعي .اعتماد:سياس :إدارة:املخاطر:الخاص 

 . ضبط:اإليدقاع:والتأثير:على:ثدقاف :إدارة:املخاطر:في:الجمعي 

 . تحميم:الطريدق :املثلى:للتعاطي:ةع:املخاطر:أو:ةستوى:التعرض:في:الجمعي 

 .املوافدق :على:الدقرارات:الهاة :التي:قم:تؤثر:على:أداء:الجمعي :في:ةجال:إدارة:املخاطر 

  ة:املخاطر:بالجمعي :وذلك:بناء:على:املعلوةات:املدقمة :بواسط :اعتماد:تدقرير:لجن :املراجع :لفعالي :إدار

 لجن :املراجع .

 

 

 آمال للتنمية السرية بخميس مشيط مجموعة املخاطر التي تواجه جمعية 

الخطر:في:الجمعي :يمكن:في:تحميم:ةجموع :املشاريع:لمعم:املستفيمين:ةع:عمم:أةكاني :تنفيذها:لعمم:توفير::

ذه:املشاريع:وبالتالي:ل:يمكن:بناء:خط :تمكن:لتحدقيق:ةوشرات:اهماف:الجمعي :.وتتلخص:املدقمرة:املالي :له

 ةجموع :املخاطر:في:الندقاط:ادناه: 



اململكة العربية السعودية              

والتنمية االجتماعيةاملوارد البشرية وزارة     

سرية بخميس مشيطتنمية الألل آمال جمعية    

(566مسجلة برقم )                 

 
 

Page 5 of 6 
 

 .:عمم:وجود:ةصمر:دخل:ثابت:لبناء:املشاريع:و:إعماد:ةيزاني :وارتباطات:لها 

 .:عمم:استدقرار:املوظفين 

 السنوي:للجمعي :.:الحاج :املاس :للمستفيمين:وعمم:توافق:الحاج :ةع:المخل 

 .:ةشكل :توريث:الفدقر:داخل:السر 

 .:املستوى:الفكري:للمستفيمين 

 :في:كل:ادارة:وعمم:وجود:عمد:كافي:ةن:املوظفين:في:كل:قسم:.:املتخصصعمم:وجود 

 .:الستغناء:عن:بعض:املوظفين:لدقل :املوارد 

 :لية عمل إدارة املخاطر بالجمعيةآ

 :الجمعي :.رصم:ةجموع :املخاطر:التي:تواجهها 

 .: تصنيف:ةجموع :املخاطر:التي:تواجهها:الجمعي 

 .:التعاةل:املستمر:ةع:هذه:املخاطر:وةحاول :الحم:ةنها 

 .:عدقم:اجتماعات:دوري :بين:ةمير:الجمعي :واملساعمين:لبحث:الحالت:و:ةحاول :حلها:والحم:ةنها 

 .:رفع:تدقارير:دوري :ملجلس:الدارة:للمشارك :في:الحم:ةن:هذه:املخاطر 

أ:اعتماد مجلس اإلدارة

:بتاريخ:(:4):رقم:في:الجتماع:هذه:السياس :آةال:للتنمي :األسري :بخميس:ةشيط:جمعي اعتمم:ةجلس:إدارة:

ــــــــــــــ::رقم:الدقرار:)17/06/1441 املوضــوع ::إدارة:املخاطر وتحل:هذه:الســياســ :ةحل:جميع:ســياســات:(:1/4/41هـ

 
ا
 .:سابدقا

 


