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 :مقدمة 

مً خالل التغريات املتالحك٘ يف اجملاالت االقتصادٓ٘ ّالطٔاضٔ٘ ّاالدتناعٔ٘ اليت ضاٍنت يف بسّش بٔٝ٘ 

مفعن٘ بارتطس، تْدب علٙ مؤضطات الكطاع الجالح العنل علٙ ضسّزٗ جتيب املداطس اليت قد تْادََا 

أّ اذتد ميَا أّ الطٔطسٗ علَٔا ، ّمً ٍيا ىشأت حاد٘ ادتنعٔ٘ إىل اعتناد ضٔاض٘ ّاضح٘ إلدازٗ املداطس 

 .اليت قد تتعسض هلا ضْاٛ يف ادتاىب اإلدازٖ أّ املالٕ اّ اليشاط

 

 الغرض من إعداد سياسة إدارة المخاطر: اوال 

 تْضح الطٔاض٘ تعسٓف ارتطس ّإدازٗ املداطس ّالغسض مً إدازٗ املداطس. 

  تفطس الطٔاض٘ طسٓك٘ ادتنعٔ٘ ارتاص٘ يف إدازٗ املداطس ّتْثٔل أدّاز ّمطْٝلٔات األطساف ذات

 .العالق٘

 مً مَاو السقاب٘ الداخلٔ٘ للذنعٔ٘ ّتستٔبات حْننتَا ًٛ  .تعترب ضٔاض٘ إدازٗ املداطس دص

  تصف الطٔاض٘ دّز إدساٛ إدازٗ املداطس يف نامل ىعاو السقاب٘ الداخلٔ٘ ّحتدٓد إدساٛات التكازٓس

السٜٔطٔ٘، ّتشسح اإلدساٛ الرٖ ضٔته اختاذِ مً أدل تكٔٔه فعالٔ٘ إدساٛات السقاب٘ الداخلٔ٘ 

 .للذنعٔ٘

 

 :تعريف الخطر وإدارة المخاطر: ثانيا 

ٓعسف ارتطس بأىُ أٖ شٕٛ ميهً أٌ ٓعْم مً مكدزٗ املؤضط٘ علٙ حتكٔل أٍدافَا، أّ ٍْ عبازٗ عً زبط 

 .بني احتنال ّقْع حدخ ّاآلثاز املرتتب٘ علٙ حدّثُ

ميهً تعسٓف إدازٗ املداطس بأىُ اإلدساٛ أّ اهلٔهل أّ الجكاف٘ املطتددم٘ لتحدٓد ّتكٔٔه ّالطٔطسٗ علٙ 

 .دْاىب املداطس اليت قد تؤثس يف مكدزٗ ادتنعٔ٘ علٙ حتكٔل أٍدافَا

تعترب إدازٗ املداطس أمسا ضسّزٓا الضتنساز ّمنْ ادتنعٔ٘ مبا ٓتْافل مع أٍدافَا االضرتاتٔذٔ٘، ّلٔظ 
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إدساٛ الغسض ميُ جتيب املداطس، ّيف حال اضتددامُ بصْزٗ ضلٔن٘ فإىُ ميهً للذنعٔ٘ مْاصل٘ 

أىشطتَا بأعلٙ املعآري حٔح أٌ املداطس اليت مت حتدٓدٍا ّفَنَا ّالطٔطسٗ علَٔا بصْزٗ دٔدٗ فإٌ ما 

 .تبكٙ مً املداطس ٓصبح أقل حدٗ 

 

 :إدارة المخاطر وعالقتها بالرقابة الداخلية: ثالثا 

ًٛ مً ىعاو السقاب٘ الداخلٔ٘ الرٖ حيتْٖ علٙ عدد مً العياصس اليت تعنل مع  تعد إدازٗ املداطس دص

بعضَا علٙ إجياد طسٓك٘ تشغٔل فعال٘ تطاعد ادتنعٔ٘ علٙ حتطني األداٛ يف ناف٘ ادتْاىب املالٔ٘ 

ًٛ ٍاما ّضسّزٓا باليطب٘ لعنل ادتنعٔ٘ ّلٔظ فكط زتسد مطأل٘  ّاإلدازٓ٘ ، ننا تعترب إدازٗ املداطس دص

. التصاو، تتطلب دّزا ىشطا أنجس ميُ زتسد زدٗ فعل 

 

 :تراعي إدارة المخاطر كافة عناصر الرقابة الداخلية مثل 

 االضرتاتٔذٔات ّالطٔاضات ّاإلدساٛات. 

 خطط ادتنعٔ٘ ّمٔصاىٔاتَا. 

 ٘ٔضذالت املداطس العال. 
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 لجنة إدارة المخاطر ومهامها: رابعا 

 مطتشاز – ىاٜب املدٓس العاو –املدٓس العاو للذنعٔ٘  )تشهل دتي٘ ملسادع٘ إدازٗ املداطس مً نل مً 

 مطاعد – مطاعد املدٓس العاو رتدمات املطتفٔدًٓ – مطاعد املدٓس العاو للتشغٔل ّاملتابع٘ –ادتنعٔ٘ 

 :،  ّتتْىل اللذي٘ املَاو التالٔ٘ (املدٓس العاو لعالقات الداعنني 

  إعداد خط٘ إدازٗ املداطس بعد إدساٛ البحْخ ّالدزاضات املتعلك٘ بشأىَا ّاعتنادٍا مً زتلظ

 .إدازٗ ادتنعٔ٘

  تيفٔر ارتط٘ ارتاص٘ بإدازٗ املداطس ّالسقاب٘ الداخلٔ٘ املعتندٗ مً قبل اجمللظ ّضناٌ ّضع

الرتتٔبات املياضب٘ مً أدل التأند مً أٌ املداطس قد مت حتدٓدٍا ّتكٔٔنَا ّإدازتَا بطسٓك٘ 

 .فاعل٘

 ّ٘ٔضناٌ تْفس . مساقب٘ املداطس الهبريٗ اليت قد تَدد حتكٔل ادتنعٔ٘ ألٍدافَا االضرتاتٔذ

خطط ملسادع٘ نفاٛٗ ّفعالٔ٘ إدازٗ املداطس ّقدزتَا علٙ تكدٓه تكٔٔه ضيْٖ لرتتٔبات إدازٗ 

 .املداطس بادتنعٔ٘

  ٘زفع التكازٓس الدّزٓ٘ ارتاص٘ بإدازٗ املداطس جمللظ اإلدازٗ ّالكٔاو ضيْٓا مبسادع٘ طسٓك

 .ادتنعٔ٘ يف إدازٗ املداطس ّإطاز عنل إدازٗ املداطس

 ٘ٔاالضتعاى٘ خبدمات االضتشازٓني ارتازدٔني يف ادتْاىب التدصصٔ٘ لعنلٔات ادتنع ،

ّاضتدداو االختصاصٔني مً األطساف ارتازدٔ٘ مً أدل تكدٓه االضتشازات اليْعٔ٘ ّعنل 

 .التكازٓس لصٓادٗ مْثْقٔ٘ ىعاو السقاب٘ الداخلٔ٘

  تكْو دتي٘ املسادع٘ بإعداد تكسٓس حْل مسادعتَا لفعالٔ٘ إدازٗ املداطس بادتنعٔ٘ ّتستٔبات

 .السقاب٘ ّاذتهْم٘ بصْزٗ ضيْٓ٘ ّإداشتَا مً زتلظ اإلدازٗ 
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ًا   دور مجلس اإلدارة : خامسا

 ٘ٔاعتناد ضٔاض٘ إدازٗ املداطس ارتاص٘ بادتنع. 

 ٘ٔضبط اإلٓكاع ّالتأثري علٙ ثكاف٘ إدازٗ املداطس يف ادتنع. 

 ٘ٔحتدٓد الطسٓك٘ املجلٙ للتعاطٕ مع املداطس أّ مطتْٚ التعسض يف ادتنع. 

 املْافك٘ علٙ الكسازات اهلام٘ اليت قد تؤثس علٙ أداٛ ادتنعٔ٘ يف زتال إدازٗ املداطس. 

  ٘اعتناد تكسٓس دتي٘ املسادع٘ لفعالٔ٘ إدازٗ املداطس بادتنعٔ٘ ّذلو بياٛ علٙ املعلْمات املكدم

 .بْاضط٘ دتي٘ املسادع٘

 زائد لحفظ النعمةمجموعة المخاطر التي تواجه جمعية 

ارتطس يف ادتنعٔ٘ ميهً يف حتدٓد زتنْع٘ املشازٓع لدعه املطتفٔدًٓ مع عدو أمهاىٔ٘ تيفٔرٍا لعدو 

  ادتنعٔ٘ ّأٍدافشسات ؤتْفري املكدزٗ املالٔ٘ هلرِ املشازٓع ّبالتالٕ ال ميهً بياٛ خط٘ متهً لتحكٔل و

 :تتلدص زتنْع٘ املداطس يف اليكاط ادىاِ 

  عدو ّدْد مصدز دخل ثابت لبياٛ املشازٓع ّ إعداد مٔصاىٔ٘ ّازتباطات هلا. 

  عدو اضتكساز املْظفني. 

  ٘ٔاذتاد٘ املاض٘ للنطتفٔدًٓ ّعدو تْافل اذتاد٘ مع الدخل الطيْٖ للذنع. 

  مشهل٘ تْزٓح الفكس داخل االضس. 

  ًٓاملطتْٚ الفهسٖ للنطتفٔد. 

  يف نل ادازٗ ّعدو ّدْد عدد نايف مً املْظفني يف نل قطه املتدصصعدو ّدْد . 

  االضتغياٛ عً بعض املْظفني لكل٘ املْازد. 
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 لية عمل إدارة المخاطر بالجمعيةآ

  ٘ٔزصد زتنْع٘ املداطس اليت تْادََا ادتنع. 

  ٘ٔتصئف زتنْع٘ املداطس اليت تْادََا ادتنع. 

  التعامل املطتنس مع ٍرِ املداطس ّستاّل٘ اذتد ميَا. 

  عكد ادتناعات دّزٓ٘ بني مدٓس ادتنعٔ٘ ّاملطاعدًٓ لبحح اذتاالت ّ ستاّل٘ حلَا ّاذتد ميَا. 

  زفع تكازٓس دّزٓ٘ جمللظ االدازٗ للنشازن٘ يف اذتد مً ٍرِ املداطس. 

  

 اعتماد مجلس اإلدارة

  / ......./    .......هذه السياسة في  )      (  في دورته  (    ) اعتمد مجلس إدارة الجمعية في االجتماع 

 . الموضوعة سابقاإدارة المتطوعينوتحل هذه السياسة محل جميع سياسات  . .......


