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 :
ً
 : التعريفات واملصطلحاتأوال

 .سلباتأثير األحداث الغير متوقعة على األهداف  الخطر

املسؤول عن ضمان ان اإلجراءات التشغيلية والضوابط ملعالجة كل مجال من  مسؤول الخطر

 .ت املخاطر ضمن نطاق مسؤوليته كافية وفعالية علي أساس يوميال مجا

ية والشرّعية للمال الذي ت غسيل األموال
ّ
يةإضافة الصفة القانون

ّ
 . م الحصول عليه بطريقة غير قانون

 تمويل أ ّي عمل أو فعل يلحق العنف باألفراد . اإلرهابتمويل 

سوء استخدام املنصب لتحقيق أرباح أو مكاسب شخصية للموظف أو جماعته  الفساد املالي

 بمخالفة القوانين والسياسات .

 . سوء استخدام املنصب لتحقيق أرباح أو مكاسب شخصية للموظف أو جماعته داري إل الفساد ا

 أنشطة منظمة تهدف إلى توجيه والتحكم في املخاطر املخاطرعمليات إدارة 

 .املوظف املسؤول عن التنسيق إلجراءات إدارة املخاطر ورفع التقارير بها مسؤول الجودة واملخاطر

 من يعينه مجلس اإلدارة إلدارة الجمعية .ا ويمثله  املدير التنفيذي

 . دارةإل رئيس وأعضاء مجلس ا اإلدارة العليا

 مكونه من رئيس مجلس اإلدارة ونائبة واملدير التنفيذي  والتقييملجنة الجودة 

 .خطوات تساعد على دمج نشاط إدارة املخاطر مع األنشطة األخرى  إطار العمل

 املجاالت واألهداف التي يتم تفعيل إدارة املخاطر فيها. نطاق العمل

الستجابة لكل لاملعايير التي يتم عن طريقها تحديد درجة الخطر والخطة العامة  معايير املخاطر

 .درجة
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:
ً
 تفعيل مبادئ وإطار عمل إدارة املخاطر ثانيا

 :جراءات التالية لضمان تفعيل مبادئ وإطار عمل إدارة املخاطرإل يحرص مسؤول الجودة واملخاطر على اتخاذ ا

واإلدارة العليا في تنفيذ مراحل عمليات إدارة املخاطر ضمن نطاق  تنفيذيالحرص على انخراط املدير ال -1

 :مسؤولياتها وذلك باتخاذ اإلجراءات التالية

 دعوة اإلدارة العليا لورش العمل التعريفية والتدريبية . - أ

بشكل دوري وعند الحاجة بهدف  واألقسام تنسيق التواصل بين اإلدارة العليا مع جميع اإلدارات - ب

 ثبيت ثقافة إدارة املخاطر .نشر وت

 . والتوصيات املالحظاترفع التقارير الدورية وغير الدورية في توقيتاتها مع  - ت

رفع تقرير ربع أو نصف سنوي بالتحسينات املطلوبة على عمليات إدارة املخاطر من خالل التجارب  -2

 واملالحظات .

 طة املعتمدة إلدارة املخاطر .عقد الورش التعريفية والتدريبية للموظفين بشكل دوري حسب الخ -3

 .إعداد خطة عمل سنوية إلدارة املخاطر -4

إدراج مؤشرات األداء الخاصة بإدارة املخاطر ضمن مؤشرات األداء الخاصة بالخطة االستراتيجية  -5

 .والتشغيلية 

 SWOT)أخذ كل تحديث لدراسة سياقات املخاطر الخاصة ببيئة العمل الداخلية والخارجية للجمعية -6

& PESTLE ) ة إلى أي تحديثات على الخطة االستراتيجية، وذلك لتحديد في عين االعتبار إضاف

 .املخاطر جديدة إن وجدت
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: 
ُ
 عمليات إدارة املخاطر . ثالثا

 :تتلخص عمليات إدارة املخاطر في النشاطات التالية

 .التواصل واالستشارة -1

 تحديد نطاق وسياق ومعايير املخاطر.  -2

 لها. وتقييم املخاطر واالستجابةتحديد وتحليل    -3

 مراجعة وتسجيل وعمل التقارير الخاصة بإدارة املخاطر .   -4

 

 التواصل واالستشارة :

املخاطر إلى تمكين اإلدارة واملوظفين من فهم املخاطر يهدف التواصل باملعلومات الخاصة بإدارة 

إضافة إلى إثراء جميع مراحل عملية إدارة  واألسس التي تبنى عليها القرارات ومتطلبات العمل،

املخاطر باآلراء والخبرات املتوفرة عند تنفيذها، كما تهدف االستشارة إلى الحصول على التغذية 

 .الراجعة واملعلومات الالزمة  التخاذ القرار

ن قبل اإلدارة يقوم مسؤول الجودة واملخاطر بتعميم السياسات واإلجراءات والقرارات والتعميمات الصادرة م - أ

 .على جميع اإلدارات حال صدورها مركز التنمية أو وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةأو 

يقوم مسؤول الجودة واملخاطر بالتنسيق لعقد ورش جماعية أو فردية مع اإلدارات لكل مرحلة من مراحل  - ب

يد املوظفين بالخلفية املطلوبة للمرحلة عملية إدارة املخاطر وتزويدهم باإلرشادات املكتوبة، وذلك لتزو

 .واإلجراءات املطلوب اتخاذها

 .يتم توثيق االجتماعات والورش في محاضر ويتم استحداث أرشيف لوثائق عمليات إدارة املخاطر - ت

قة اليقوم مسؤول الجودة واملخاطر بتزويد اإلدارات بالتقارير الخاصة بإدارة املخاطر والتحديثات ذات الع - ث

ع بمدى تحقق خطة إدارة املخاطر واتخاذ ال ياتها، وذلك بهدف إبقاء املدراء واملوظفين على اطعلى عمل

 .اإلجراءات الالزمة إلنجاحها وتحسينها

مسؤول يستند جزء أساس ي من تقارير األداء الصادرة من مسؤول الجودة واملخاطر على التغذية الراجعة من  - ج

 .األخرى  الرعاية األسرية واإلدارات

  - ح



 

 5 جمعية البر بمحافظة الشماسية                                                                                                            سياسات وإجراءات إدارة املخاطر            
 

 

 تحديد نطاق وسياق ومعايير املخاطر

 نطاق املخاطر :

 :يتلخص نطاق العمل في إدارة املخاطر في املحاور التالية -1

 الــوصـــف املحور 

 الحوكمة

 . تعطل أنشطة االمتثال مما يؤدي إلى عدم تحقق أهداف الجمعية 

 . عدم تحقق الشفافية والتكتم على املعلومات 

 باألدوار املطلوبة منهم وعدم ممارستهم لسياسات وممارسات  عدم قيام أعضاء مجلس اإلدارة

 مجلس اإلدارة .

 العــمـلـيــات

 تعطل األنشطة اليومية بسبب األنظمة او فشل العمليات مما يؤدي الي خسارة محتملة في اإلنتاجية  

 نظام إدارة سيئ يؤدي الي االزدواجية وفقدان محتمل لإلنتاجية. 

 نتيجة للطبيعة املعقدة او الطويلة للعمليات او إجراءات العمل العمليات غير املكتملة . 

 او الخبرة او املهارة لدي موظفي اإلدارة واألنشطة التشغيليةكفاءة نقص ال. 

  فقدان البيانات الناتج عن ضعف إجراءات الحماية ، او قصور في خطة استعادة البيانات عند

 حدوث طارئ .

مكافحة غسيل األموال 

 اإلرهابوتمويل 

  االنخراط في أنشطة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب عن طريق استخدام الجمعية كوسيلة من قبل

 األطراف الخارجية .

مكافحة الفساد املالي 

 واإلداري 

 ل املوظفين أو املتعاونين أو املتطوعين ملناصههم العامة لتحقيق مكاسب شخصية.السوء استغ 

  وعلى ثقافة الجمعية اإلدارةالخسائر املادية والتأثيرات السلبية على تنظيم وكفاءة وفعالية. 

التمويل واملعامالت 

ـــالــــــية ــ  املـ

 الفشل في إدارة املوارد املالية للجمعية بشكل فعال مما قد يودي الي خسارة مالية . 

  سرقة محتملة / او فقدان األصول.خرق اآلمن بسبب عدم اتباع اإلجراءات مما يؤدي الي 

  الجمعية صول أل الخسائر او االستخدام الغير املسموح به . 

  الخدمات تأديةانخفاض في املوارد املالية مما ينتج عنة صعوبة في . 

 الســـمـــعــة

 مما يؤدي الي فقدان السمعة والبرامج جودة تقدم الخدمات انخفاض. 

  من املجتمع املحليوسائل اإلعالم املعاكسة و قلق . 

  والبرامج الخدماتتأخر في تنفيذ. 

 القــوانين واللوائح

 . عدم وجود أنظمة امتثال كافية تؤدي اليي غرامات او عقوبات من الجهة التنظيمية 

 .الغرامات و الدعاوي القضائية الناتجة عن خرق العقود 

  العمل .مدي تعقيد او كثافة او وضوح التشريعات املتعلقة بحيثيات 
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 : معايير الخطر

  معايير تقييم املخاطر - أ

 . األهدافتعتمد خريطة تدرج املخاطر على احتمالية حدوث الخطر ومدى تأثيره على تحقق  -1أ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

 مؤكد غالبا   محتمل ضئيل ضئيل جدا  

 مقياس اإلحتمالية

 5عمود 4عمود 3عمود 2عمود 6عمود



 

 7 جمعية البر بمحافظة الشماسية                                                                                                            سياسات وإجراءات إدارة املخاطر            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5
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 قاس قيمة الخطرم

 
ً
  منخفض متوسط مرتفع مرتفع جدا

ً
 منخفض جدا

25-16 15-9 8-5 4-3 2-1 
 

 مقاس قيمة الخطر

 
ً
  منخفض متوسط مرتفع مرتفع جدا

ً
 منخفض جدا

5 4 3 2 1 

مخاطر ذات تأثير جسيم 

على الجمعية ويتوجب 

والخطط  اإلجراءاتوضع 

 ملواجهتها

مخاطر ذات تأثير 

كبير على الجمعية 

وتحتاج إلى دراسة 

ووضع خط 

 للمعالجة

مخاطر ذات تأثير 

متوسط، والتي يمكن 

 االعتبارأخذه بعين 

عند وضع الخطط 

 العامة

مخاطر ذات تأثير 

تتطلب  المنخفض، و 

 وضع خطط محددة لها

مخاطر ذات تأثير 

 المنخفض جدا ، و 

تتطلب وضع خطط 

 محددة لها

 

 :يتم تحديد احتمالية حدوث الخطر حسب املعايير في الجدول التالي

 االحتمال الوصف الدرجة املستوى 

 
ً
 %95أكثر من  . العام خاللمن املؤكد تكرار وقوع الحدث  5 مرتفع جدا

 %70% : 95 العام خاللسيقع الحدث مرة  4 مرتفع

 %30: %69 سنوات 3قد يقع الحدث مرة كل  3 متوسط

 %5:   %29 سنوات 5قد يقع الحدث مرة كل  2 منخفض

 
ً
 %5أقل من  في ظروف استثنائية الحدث  قد يقع 1 منخفض جدا
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 باألدنىحسب املعايير في الجدول  األثربالنطاق الذي يرتبط به الخطر، ويتم تحديد  األثريختلف تدرج املخاطر من حيث 

طر
لخ
ى ا
تو
س
م

 

 نطاق الخطر

 العمليات الحوكمة
غسيل األول 

 وتمويل اإلرهاب

الفساد املالي 

 واإلداري 

التمويل 

واملعامالت 

 املــــــالــــــية

 الســـمـــعــة
القوانين 

 واللوائح

دا  
ج
ع 
تف
مر

 

  فقدان التوجه

 واالستراتيجيةوالرؤية 

  التطوير في النظام

عاجز عن اداء وظائف 

 .رئيسيةال عملياته

  زيادة في معدل دوران

املوظفين بنسبة بأكثر 

 % .20من 

  تأخير في تسلم

الخدمات او 

مستحقات 

املستفيدين ملدة اعلي 

من مدة % 20من 

 . التنفيذ

  التعامل مع

أطراف منخرطين 

في عمليات غسيل 

وتمويل  األموال

 . اإلرهاب

  الضلوع في

عملية احتيال 

أو جريمة 

 مالية .

  انخفاض

التبرعات و 

اإليرادات 

املتوقعة 

بنسبة اعلي 

 .% 15من

  ضرر كبير و غير

قابل إلصالح 

  . للسمعة

  الدعاية السلبية

املستمرة التي 

دت الي فقدان أ

الثقة العامة و 

املهنية 

والسياسية في 

 .الجمعية

 ضجة إعالمية 

 .العام يأالر .وسخط 

  خرق خطير لنظم

الحوكمة من 

نه ان يؤدي الي أش

مراجعة وضع 

 .الجمعية

  مقاضاة و

غرامات كبيرة و 

دعاوي قضائية 

 خطيرة للغابة.

فع
رت
م

 

  املصالح. تضارب 

  تنظيمي غير  هيكل

 . فعال

 املعلومات  إخفاء

 وعدم اإلفصاح

 لم   - تطوير النظام

يتناول بعض الوظائف 

الرئيسية و شكوي 

موظفين مؤيدة من 

 مستفيدين وأداخليين 

خارجيين يواجهون 

 . صعوبات تقنية

  معدل دوران  زيادة في

املوظف بنسبة تتراوح 

 % .20الي  % 15بين  ما

 

    الضلوع في

سوء استخدام 

للمنصب أضر 

بشكل مؤثر 

وجوهري في 

موارد الجمعية 

أو كفاءة 

وفعالية 

 .إدارتها

انخفاض التبرعات 

و اإليرادات 

املتوقعة بنسبة 

% 10تتراوح ما بين

 % 20إلى 

 ال ضرر كبير 

حه ال يمكن اص

  عن السمعة

 سلبي كبير  تأثير

علي سمعة 

الجمعية يمكن 

ان يؤثر ذلك علي 

قدرة الجمعية 

علي  التأثيرعلي 

شأ ين  مما العامة

من  عددا كبيرا

 . الشكاوي 

  لنظم  خرق كبير

الحوكمة يتطلب 

اخطار مباشر 

 للوزارة واملراكز

 . التنظيمية

 للنظم  انتهاء كبير

و التعرض 

للمالحقة 

القانونية ودعاوي 

 . قضائية كبيرة
ط
س
تو
م

 

 أعضاء  افتقار

مجلس اإلدارة إلى 

الخبرات واملهارات 

داء أل الالزمة 

 .مهامهم

  املجلس على  اعتماد

 عدد محدود من 

األعضاء في اإلدارة 

 واتخاذ القرارات .

 اعطال   - فقدان او

 ة واملعلوماتنظمباأل 

يؤدي الي توقف 

األعمال بدرجة 

 . متوسطة

   سوء استخدام

وهدر املوارد 

أساليب واتباع 

أو إجراءات 

تؤثر على 

كفاءة وفعالية 

األنظمة 

 اإلدارية.

  انخفاض في

التبرعات و 

اإليرادات 

املتوقعة بسبة 

%تتراوح  10الي 

 %.5 ما بين

  الثانوية  األضرار

 . لكل نطاق واسع

تأثير سلبي 

منخفض علي 

املستوي املحلي 

لكن علي نطاق 

واسع علي سمعة 

الجمعية يولد 

 شكاوي محدودة.

  خرق النظم و 

التعرض للتحقق 

و املقاضاة و 

 غرامة محتملة.

  خرق لنظم

الحوكمة يتطلب 

جهد كبير 

 لتصحيحه.
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ض
خف
من

 

   األنظمة فقدان بعض

يؤدي الي  - واملعلومات

  عمالل توقف بسيط ل

  ة في معدل دوران دزيا

 تتراوح املوظفين بنسبة

 10%بين  ما   %5

تأخير في تسليم 

 الخدمات .

   فردية حاالت

في سوء 

استخدام 

وهدر املوارد 

مؤثرة بشكل 

 . بسيط

  انخفاض في
التبرعات و 
  اإليرادات

بنسبة 
تتراوح ما 

% إلى 1بين 
5.% 

  اضرار ثانوية
تقديم بعض في 

 الخدمات
. قد  (محدودة)

 تأثيريكون له 
سلبي منخفض 
علي المستوي 

او داري اإل
شكاوي 
 التأثيرمحدودة 

علي سمعة 
 الجمعية.

  مخالفات
اللوائح و 

قضايا قانونية 
ثانوية خرق 
بسيط لنظم 

الحوكمة يمكن 

 . تصحيه

دا  
ج
ض 

خف
من

 

    فقدان او اعمال
النظم  - لبعض

يؤثر  معلوماتالو
 األعمالعلي 

 . والخدمات المقدمة

  زيادة في معدل
دوران الموظفين 

 % 5بنسبة اقل من 

   فردية  حاالت
في سوء 
استخدام 

 وهدر
الموارد غير 

 .مؤثرة

  انخفاض في
التبرعات و 
اإليرادات 
المتوقعة 
بنسبة اقل 

 %.1 من

  ليس له اي
سلبي  تأثير

علي سمعة 
الجمعية او عدم 
اهتمام وسائل 

 .به ألعالما

  قضايا امتثال
ال  . ثانوية

 تأثير يوجد
علي نظام 

 . الحوكمة

 

 

 

 

 : خريطة االستجابة للمخاطر

 التصعيد إرشادات لعالج الخطر مستوي الخطر
دارة الخطر بشكل فعال و الحد من إل مطلوب إجراء فوري  مرتفع جدا

 التعرض له

يتم قبول املخاطر او  الالتصعيد ملجلس اإلدارة بحيث 

 . االحتفاظ بها بشكل عام

معالجة و  يتثنى لناتحليل التكلفة و الفائدة لتقييم الي أي مدي  مرتفع

 مراقبة املخاطر لضمان عدم تغير املخاطر مع مرور الوقت

يتم قبول املخاطر أو  البحيث  تنفيذيالتصعيد للمدير ال

 . االحتفاظ بها بشكل عام

املراقبة املستمرة لضمان إدارة التعرض للمخاطر بفعالية و  متوسط

 . دنىاأل تقليل االضطرابات الي الحد 

تحديد إجراءات إدارة لاإلدارة  ولسؤ التصعيد الي مستوي م

املخاطر قد تم االحتفاظ باملخاطر عموما و ادارتها علي 

 مستوي التنفيذ .

إدارة فعالة من خالل اإلجراءات الروتينية والضوابط الداخلية  منخفض

 . املناسبة

مراقبة و إدارة املخاطر علي املستوي التشغيلي يتم 

 . االحتفاظ باملخاطر بشكل عام

 . يتم االحتفاظ باملخاطر بشكل عام . مراقبة املخاطر على املستوى التشغيلي منخفض جدا
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 تقدير املخاطر

o طر اتحديد املخ 
 :يتم تحديد املخاطر عن طريق اإلجراءات التالية

 .هداف تحديد األ  (1

 . تحديد خطوات تحقيق األهداف (2

 :التاليةتحديد املخاطر باستخدام واحد أو أكثر من األساليب  (3

الداخلية والخارجية للجمعية  األهدافوتحليل  االستراتيجيةمراجعة الوثائق والتقارير)مثل الخطة  - أ

 . )وزارةوالتقارير املالية وتعميمات ال

 . ةالجماعياالطالع على األفكار الفردية و  - ب

 . املقابالت الفردية  - ت

  . ( checklists) استخدام قوائم التدقيق - ث
  :وصف املخاطر التي تم تحديدها، وذلك من حيث     (4

 توصيف وشرح موجز للخطر . - أ

 مجال الخطر. - ب

 طبيعة الخطر . - ت

 أصحاب الصلة بالخطر . - ث

 الخسائر املتوقعة من الخطر. - ج

واملـــونفين بالنمـــاذج املطلولـــة، وذلـــك وفقـــا  اإلداراتيقـــوم مســـؤول الجـــودة واملخـــاطر بالتتســـيق ل جـــراءات املـــذكورة وتزويـــد 

اقتراح خطـة  .لخطة إدارة املخاطر املعتمدة  االسـتجابةيتم بنا ء على تحديد املخاطر تحديد املسؤول عنها لتحليلها وتقييمها و

 .بالتتسيق مع مسؤول الجودة واملخاطر تنفيذيلها وتنفيذها، ويتم تحديد مسؤول الخطر عن طريق املدير ال
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 املخاطر تحليل 

يتم تحليل املخاطر عن طريق مسؤول الخطر ضمن نطاق عمله، وذلك بتحديد درجته ضمن مصفوفة املخاطر عن 

، وذلك باالسترشاد بمعايير الخطر، مع الجمعية  طريق تحديد االحتمالية ومدى تأثير الخطر على تحقيق أهداف

 . األخذ بعين االعتبار الضوابط املوجودة مسبقا

 

 تقييم املخاطر 

رلط الخطر بعد وصفه وتحليله بخريطة االستجابة للمخاطر، وذلك لتحديد طبيعة االستجابة املطلولة تجاه 

  .املخاطر

 .يتم تقييم املخاطر عن طريق مسؤول الخطر ضمن نطاق عمله

 

 خطة االستجابة

إلى طبيعة االستجابة، ولاإلمكان الحياد يقوم مسؤول الخطر باقتراح خطة االستجابة حسب تقييم املخاطر الذي يؤشر 

تتكون خطة االستجابة  .بخطة االستجابة عن تقييم املخاطر باالستثناء من الجهة املخولة حسب درجة الخطر وخصوصيته

 :من أحد الخيارات التالية

 . خدمة أو البرنامجتفادي الخطر؛ ويتمثل في إلغاء ال -1

اقبتهقبول الخطر؛ ويتمثل في عدم إبداء أي رد  -2  . فعل للخطر مع مر

اقب الخطر في حال تحققه -3  . مشاركة الخطر؛ ويتمثل في نقل جزء من املخاطر إلى طرف خارجي يشارك في تحمل عو

تخفــيض الخطــر: ويتمثـــل فــي تصــميم وتنفيـــذ خطــة للتقليـــل مــن احتماليــة حـــدوث الخطــر أو مــن أثـــره ليــدخل ضـــمن  -4

رى تكلفة خطة االستجابة للتأكد من عدم تجاوزها لتكلفة تحقق على مسؤول الخطر أن يتح ، نطاق الخطر املقبول 

 :الخطر، وأن يذكر البيانات التالية ضمن خطة االستجابة
 عنوان خطة االستجابة. 

 املخاطر التي تهدف الخطة إلى معالجتها . 

 اهداف الخطة . 



 

 14 جمعية البر بمحافظة الشماسية                                                                                                            سياسات وإجراءات إدارة املخاطر            

 

 اإلجراءات املقترحة . 

 املونفين املسؤولين عن تطوير الخطة وتنفيذها . 

  الخطرمسؤول . 

  تأثيرقبة الااملوارد املطلولة لتحقيق الخطة ومر . 

 اقبته  . تدابير األداء ومر

 

 التسجيل والتقارير 

  :يتم تسجيل وأرشفة الوثائق التالية من قبل مسؤول الجودة واملخاطر

 . املراسالت -1

 . محاضر االجتماعات -2

 . النماذج املعبأة -3

 . سجل املخاطر -4

 . الخطرالتقارير الصادرة من مسؤولي  -5

 . التقارير الصادرة من مسؤول الجودة واملخاطر -6
 يتم اعتماد النماذج الخاصة بتشاطات إدارة املخاطر من قبل املدير التنفيذي .

 

 املتابعة واملراجعة

يقوم مسؤول الخطر برفع تقارير دورية إلى إدارته ومسؤول الجودة واملخاطر، وذلك حسب خطة إدارة املخاطر 

 والتقييم لجنة الجودة يقوم مسؤول الجودة واملخاطر برفع تقارير دورية والتقارير إلى  .املعتمدة
 
إلى  ، وذلك استنادا

  :على تقارير األداء املذكورة أن تحتوي على البيانات الكافية لتحقيق األهداف التالية .خطة إدارة املخاطر املعتمدة

 تقييم عملية تحديد وتحليل وتقييم املخاطر . -1

 . تقييم فعالية تصميم خطة االستجابة في معالجة الخطر -2

 . تقييم فعالية تنفيذ خطة االستجابة -3
 .يتم تصميم هذه التقارير وتزويدها للمونفين ومسؤولي الخطر من قبل مسؤول الجودة واملخاطر


