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  :السياسةأهداف 

 .عرفة املخاطر املتوقعة وكيفية إدارتها ن تحقيق األهداف االسرتاتيجية للجمعية    ض

  وقياسها وتحديد األثار املحتملة لها  املخاطر املحتملة وتحديدها لتوقع ودراسةتوحيد منهجية

راتها وأصولها والسيطرة والتخطيط لكيفية االستجابة  عىل أهداف الجمعية ومشاريعها واستث

  .عليها

  

  مجال التطبيق:

 .مجلس اإلدارة 

 .اإلدارة التنفيذية 

 .مدراء املشاريع 

 .الخطة االسرتاتيجية 

 

  السياسات ذات العالقة:

 التشغييل واالسرتاتيجي.التخطيط  سياسة 

 .سياسة إدارة املشاريع 
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  تنفيذ إدارة املخاطر مراحل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  املرحلة األوىل: تحديد املخاطر:

راتها  حيث يتم تحديد وتوثيق كل املخاطر التي قد تؤثر عىل الجمعية واسرتاتيجيتها ومشاريعها واستث

  ولتحديد هذه املخاطر هناك خطوتان:

املخاطر املحتملة: حيث يتم حرص كافة املخاطر املحتملة التي تواجه الجمعية  مجاالتتعريف  .١

  :املحتملة للمخاطر ما ييل املجاالتيف طريقها لتحقيق أهدافها االسرتاتيجية وتشمل 

  .مخاطر اقتصادية  

 وترشيعية مخاطر قانونية.  

 مخاطر تقنية وتشغيلية.  

 مخاطر إدارية وتنظيمية.  

 رات  .مخاطر األوقاف واالستث

 تحديد املخاطر الخاصة حسب فئات املخاطر:  .٢

تحديد المخاطر

تقييم المخاطر

خطة إلدارة المخاطراالستجابة للمخاطر

مراقبة المخاطر 
والسيطرة عليها
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  يقوم فريق التخطيط االسرتاتيجي وأصحاب املصلحة وفرق اإلدارات بعمل جلسات

عصف ذهني لحرص املخاطر املتوقعة حسب خرباتهم يف تنفيذ الخطط االسرتاتيجية أو 

 ملتوقعة بالشكل التايل.املشاريع السابقة وينتج عن ذلك سجل باملخاطر ا

  

  

  عملية تحديد املخاطر عملية مستمرة حيث يستمر تحديد املخاطر حتى أثناء تنفيذ الخطة

 االسرتاتيجية أو املشاريع وذلك بسبب تطور املخاطر وظهور مخاطر جديدة أثناء التنفيذ. 

  

  املرحلة الثانية: تقييم املخاطر

تحديد املخاطر ويتناول تقييم املخاطر ويقصد بها عملية التحديد الكمي للمخاطر املحددة يف عملية 

  جانب من تقييم املخاطر:

لية حدوث املخاطر. .١   تحديد احت

 خاطر.تحديد أثر حدوث امل .٢

لية واألثر. .٣  ترتيب أولوية املخاطر بعد تحديد تصنيف املخاطر حسب االحت

   

ل   الحالة  اسم املخاطرة  مجموع نقاط    األثر  االحت

  املخاطرة 

اسرتاتيجية  

  االستجابة 

الشخص  

  املسؤول 
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  املرحلة الثالثة: االستجابة للمخاطر:

تفرز املخاطر حسب األولوية يتم تحديد اسرتاتيجية لالستجابة للمخاطر ذات األولوية العليا حسب إحدى 

  االسرتاتيجيات التالية:

  :ويقصد ترك العمل أو العمل بشكل مختلف لتجنب حدوث املخاطرة.تجنب املخاطرة  

  ر مع طرف ثا تحويل املخاطرة: ويقصد بها نقل او مشاركة بعض جوانب املرشوع أو االستث

  رشكاء...خارج الجمعية كاستشاري أو مقاول أو 

  لية أو أثر املخاطرة بوضع حلول عملية التخفيف من املخاطرة: ويقصد بها التقليل من احت

  لذلك.

  أنها معقولة اتيجية عند تقييم املخاطرة من حيث بقبول املخاطرة: ويتم استخدام هذه االسرت

ا. لية والتأث لن يتغ لية والتأث وأن كالً من االحت  االحت

  معالجة الخطر: معظم حاالت الخطر ستكون ضمن هذه الفئة، حيث يتم احتواء الخطر من

 خالل اتخاذ إجراءات وقائية للتعامل معه أو للحد منه.

 م اتخاذ بعض اإلجراءات التي تزيل الخطر بشكل جذري، مثل استخدام إنهاء الخطر: حيث يت

 طرق مختلفة لتنفيذ العمل، أو تكنولوجيا مختلفة، والتي تجعل الخطر غ موجود.

  

  املرحلة الرابعة: خطة إلدارة املخاطر

  مصفوفة تقييم املخاطر

  منخفض  ١  ٢  ٣

لية   االحت
  متوسط  ٢  ٤  ٦
  مرتفع  ٣  ٦  ٩

    منخفض  متوسط  مرتفع

    األثر

  مخاطر كربى ٩ – ٦
  عالية بشكل غ مقبول 

  يجب إيقاف النشاط والتعديل ليتضمن خطط وإجراءات عالجية 

  مخاطر متوسطة  ٤ -٣
  مقبولة لكن يجب إدارتها بحيث تضل يف أد مستوى عميل منطقي. 

  كن البدء بالنشاط برشط اإلدارة والتعديل.

  مخاطر منخفضة  ٢ – ١
  مقبولة دون الحاجة التخاذ اجراء.

  ال يتطلب اتخاذ اجراء ما  يكن تصعيد املخاطر ممكناً.
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وذلك بعد تحديد املخاطر هي عملية تحديد الطريقة التي يتم من خاللها تطبيق أنشطة إدارة املخاطر 

  واملخاطر ذات األولوية وتحديد اسرتاتيجيات االستجابة املناسبة.

ليتها وأثرها وكيفية  تحوي خطة إدارة املخاطر عىل املخاطر وحالة املخاطرة يف التقييم ودرجة احت

  ا تدون كلها يف جدول سجل املخاطر ك يف الجدول التايل:االستجابة له

  سجل املخاطر:

  

  املرحلة الخامسة: مراقبة املخاطر والسيطرة عليها

عملية إدارة املخاطر هي مراقبة املخاطر (سجل املخاطر) باستمرار لتحديد أي تعترب الخطوة النهائية يف 

تغي يف حالتها بحيث تتحول من مخاطر متوقعة إىل عوائق أو مشاكل تعيق الخطة االسرتاتيجية أو 

املشاريع واملبادرات حيث يصبح عىل اإلدارة مواجهة هذه املشاكل باسرتاتيجيات جديدة، وتقوم إدارة 

ة املخاطر بشكل دوري خالل فرتة الخطة االسرتاتيجية كاملة الجو  راجعة قا دة والتطوير يف الجمعية 

  وحتى االنتهاء بطرق مختلفة منها:

  .تكرارية حدوث الخطر  

 .ة املخاطر  مدى التغ يف قا

 .مدى فعالية اإلجراءات الوقائية املتبعة ونجاحها يف الحد من الخطر 

 ة املخ  اطر من حيث ظهور مخاطر جديدة، وإنهاء مخاطر سابقة.مدى تحديث قا
 

ل   الحالة  اسم املخاطرة  اسرتاتيجية    نقاط املخاطرة  مجموع  األثر  االحت

  االستجابة 

  الشخص املسؤول 

              

              

د  مراجعة   اعداد    اعت
  مجلس اإلدارة  املدير التنفيذي  مدير إدارة التخطيط

 عطاء وإحسان


