
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمة:

من خالل التغريات املتالحقة يف اجملاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت ساهمت يف  

بروز بيئة مفعمة باخلطر، توجب على مؤسسسسسسسسسسسسات القطال ال الى العمة على  سسسسسرو     ب 

، ومن ه ا نشأت حاجة اجلمعية إىل  عليهاا أو احلد م ها أو السيطر   املخاطر اليت قد تواجهه

اعتماد سسسياسسسة وا سسرة ادا   املخاطر اليت قد تتعرو ءا سسسواب يف اجلانب اادا ل أو املال   

 او ال شاط.

 وال: الغرو من إعداد سياسة إدا   املخاطرأ

 تو ح السياسة تعريف اخلطر وإدا   املخاطر والغرو من إدا   املخاطر.

سة طريق      ة اجلمعية اخلاصة يف إدا   املخاطر وتوثيق أدوا  ومسئوليات األطراف    تفسر السيا

 ذات العالقة.

 تعترب سياسة إدا   املخاطر جزًب من مهام الرقابة الداخلية للجمعية وترتيبات حوكمتها.

تصسسسف السسسسياسسسسة دو  إجراب إدا   املخاطر يف كامة نبام الرقابة الداخلية وءديد إجرابات 

الرئيسسسية، وتشسسرج ااجراب اليل سسسيته اناذج من أجة تقييه  عالية إجرابات الرقابة التقا ير 

 الداخلية للجمعية.

 ثانيا: تعريف اخلطر وإدا   املخاطر: 

يعرف اخلطر بأنه أل شسس ب ن ن أي يعوم من مقد   املؤسسسسسسة على ءقيق أهدا ها، أو هو 

 املرتتبة على حدوثه.عبا   عن  بط بني احتمال وقول حدث واآلثا  

ن ن تعريف إدا   املخاطر بأنه ااجراب أو اءي ة أو ال قا ة املسسسسسسسسستخدمة لترديد وتقييه 

 والسيطر  على جوانب املخاطر اليت قد تؤثر يف مقد   اجلمعية على ءقيق أهدا ها.

 

 

 



 

 

ها تعترب إدا   املخاطر أمرا  سسسسسسسسسسسسسسسسسسرو يا السسسسسسسسسسسسسسسسسسستمرا  و و اجلمعية  ا يتوا ق م  أهدا 

الغرو م ه   ب املخاطر، ويف حال اسسستخدامه بصسسو   سسسليمة   راًباالسسسرتاتيجية، وليإ إج

 إنه ن ن للجمعية مواصسسسسسسسلة أنشسسسسسسسطتها بأعلى املعايري حيى أي املخاطر اليت   ءديدها  

 حد .و همها والسيطر  عليها بصو   جيد   إي ما تبقى من املخاطر يصبح أقة 

 قتها بالرقابة الداخلية:إدا   املخاطر وعال ثال ًا:

من نبام الرقابة الداخلية اليل حيتول على عدد من الع اصسسسسسسسسر اليت  اتعد إدا   املخاطر جزًب

كا ة  تعمة م  بعضها على إجياد طريقة تشغية  عالة تساعد اجلمعية على ءسني األداب يف     

يا بال سسسسسسسسسسسسبة لعمة ، كما تعترب إدا   املخاطر جزًب هاما و سسسسسسسسسسسرو اجلوانب املالية واادا ية

 .و ا نشطا أك ر م ه جمرد  د   عةاجلمعية وليإ  قط جمرد مسألة التزام، تتطلب د

 تراع  إدا   املخاطر كا ة ع اصر الرقابة الداخلية م ة:

 االسرتاتيجيات والسياسات وااجرابات. -1

 خطط اجلمعية وميزانياتها. -2

 سجالت املخاطر العالية. -3

 مهامها: جل ة إدا   املخاطر و ابعًا

املدير  –نائب  ئيإ جملإ اادا   راجعة إدا   املخاطر من كة من )تشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ة جل ة مل

 اللج ة (، وتتوىلمدير العالقات العامة وااعالم – مدير املشسساي  – املشسسرف املال  – الت فييل

 التالية: املهام

واعتمادها إعداد خطة إدا   املخاطر بعد إجراب البروث والد اسسسسات املتعلقة بشسسسأنها   -1

 من جملإ إدا   اجلمعية.

ت فيي اخلطة اخلاصسسسسسسسسسسسسسسسسة بإدا   املخاطر والرقابة الداخلية املعتمد  من قبة اجمللإ  -2

و سسماي و سس  الرتتيبات امل اسسسبة من أجة التأكد من أي املخاطر قد   ءديدها وتقييمها   

 وإدا تها بطريقة  اعلة.

 



 

 

اجلمعية ألهدا ها االسسسسسسسسسسسسسسسسسسرتاتيجية. مراقبة املخاطر ال بري  اليت قد تهدد ءقيق  -3

و سسسماي تو ر خطط ملراجعة كفاب  و عالية إدا   املخاطر وقد تها على تقديه تقييه سسسس ول 

 لرتتيبات إدا   املخاطر باجلمعية.

    التقا ير الدو ية اخلاصسسسسسة بإدا   املخاطر جمللإ اادا   والقيام سسسسسس ويا  راجعة  -4

 طا  عمة إدا   املخاطر.طريقة اجلمعية يف إدا   املخاطر وإ

االسسسسسستعانة  دمات االسسسسسستشسسسسسا يني اخلا جيني يف اجلوانب التخصسسسسسصسسسسسية لعمليات    -5

واسسسستخدام االختصسسساصسسسيني من األطراف اخلا جية من أجة تقديه االسسسستشسسسا ات    اجلمعية،

 ال وعية وعمة التقا ير لزياد  موثوقية نبام الرقابة الداخلية.

تقوم جل سسة املراجعسسة بسسإعسسداد تقرير حول مراجعتهسسا لفعسساليسسة إدا   املخسساطر بسساجلمعيسسة  -6

 اادا  .وترتيبات الرقابة واحل ومة بصو   س وية وإجازتها من جملإ 

 :دو  جملإ اادا   : ابعا

 اعتماد سياسة إدا   املخاطر اخلاصة باجلمعية. -1

 اجلمعية.  بط اايقال والتأثري على ثقا ة إدا   املخاطر يف -2

 ءديد الطريقة امل لى للتعاط  م  املخاطر أو مستوى التعرو يف اجلمعية. -3

 املوا قة على القرا ات اءامة اليت قد تؤثر على أداب اجلمعية يف جمال إدا   املخاطر. -4

ات اعتماد تقرير جل ة املراجعة لفعالية إدا   املخاطر باجلمعية وذلك ب اب على املعلوم              -5

 .جل ة املراجعة املقدمة بواسطة

6-  

 مجعية سقيا اخلريية   طقة املدية امل و  :* جمموعة املخاطر اليت تواجه 

اخلطر يف اجلمعية ن ن يف ءديد جمموعة املشسسسا ي  لدعه املسسسستفيدين م  عدم أم انية  

ت فييها لعدم تو ري املقد   املالية ءيج املشسسسسسا ي  وبالتال  ال ن ن ب اب خطة ت ن لترقيق 

 .اهداف اجلمعية مؤشرات

 

 



 

 

 ادناج:وتتلخص جمموعة املخاطر يف ال قاط 

 .وا تباطات ءا وإعداد ميزانية  عدم وجود مصد  دخة ثابت لب اب املشا ي -1

 املوظفني.عدم استقرا   -2

 .احلاجة م  الدخة الس ول للجمعية احلاجة املاسة للمستفيدين وعدم توا ق -3

 .سرمش لة تو يى الفقر داخة األ -4

 .املستوى الف رل للمستفيدين -5

عدد كايف من املوظفني يف كة  عدم وجود املختصسسسسسسسسسسص يف كة ادا   وعدم وجود -6

 .قسه

 .اب عن بعض املوظفني لقلة املوا داالستغ  -7

 :ألية عمة إدا   املخاطر باجلمعية

 اجلمعية. صد جمموعة املخاطر اليت تواجهها  -1

 اجلمعية.تص يف جمموعة املخاطر اليت تواجهها  -2

 م ها.التعامة املستمر م  هيج املخاطر وحماولة احلد  -3

واملسسسسسساعدين لبرى احلاالت   اادا   الت فييية للجمعيةعقد اجتماعات دو ية بني  -4

 م ها.واحلد  وحماولة حلها

 املخاطر.    تقا ير دو ية جمللإ االدا   للمشا كة يف احلد من هيج  -5
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