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 األهداف: 
 

للمخاطر التي قد تتعرض لها   وشاملهدف سياسة تحديد المخاطر الى النظر بشكل متكامل  ت

هذه العملية يتم تحديد كافة المخاطر   وفيقد تؤثر على تحقيق أهدافها.    والتيالجمعية  

و ذات  سواء كانت تحت السيطرة المباشرة للجمعية أم ال، باإلضافة الى المخاطر التي ال تبد 

األخرى لسبب أضرار   والظروفمع االحداث    وتتفاعلأهمية، حيث من الممكن أن تتراكم  

سلبية او خلق فرص إيجابية، على سبيل المثال: خطر االعتماد على متبرع وحيد كمصدر 

 .وغيرهاتنويع مصادر الدخل من خالل متبرعين اخرين أو استثمارات    وفرصةوحيد للدخل،  
 

 تقييم المخاطر: 
 

المخاطر،   طبيعة  فهم  في  التعمق  الى  المخاطر  تقييم  عملية  تأثيرها    اتومستويتهدف 

، كما تشمل مقارنة مستوى المخاطر مع حدود تقبل وكميحدوثها بشكل نوعي  واحتمالية

الخطر.   إلدارةاإلضافية المطلوبة    والضوابطالجمعية للمخاطر لتحديد اإلجراءات    وتحمل

المعنيين    المصلحةمشاركتها مع أصحاب    ويتم  ومدونةنتائج تقييم المخاطر مسجلة    وتكون

 . االعتمادوللمراجعة 
 

 معالجة المخاطر: 
 

تهدف عملية معالجة المخاطر الى اختيار أنسب خيار او خيارات لتغيير مستوى المخاطر مع  

الموازنة ما بين الفوائد المحتملة المستجدة من اإلجراءات المقترحة مقابل االخذ باالعتبار  

ينبغي على الجهة تحديد كيفية    المخاطر، من معالجة    وكجزءلتنفيذها    والجهودالتكاليف  

على سبيل المثال ال   -بحيث يتم فهم الترتيبات التالية  المختارة،تنفيذ الخيار او الخيارات  

حة: األساس الختيار الخيار او الخيارات، بما في ذلك الفوائد من أصحاب المصل  -الحصر

المتوقعة التي سيتم اكتسابها، اإلجراءات المتوقع تنفيذها. األشخاص المسؤولين عن اعتماد  

التصحيحية   عن    واألشخاصاإلجراءات  لتنفيذ    تنفيذها،المسؤولين  المطلوبة  الموارد 

المحرز في    والتقدمقبة فعالية اإلجراءات المتبعة  مؤشرات األداء لمرا  التصحيحية،اإلجراءات  

 من معالجة الخطر. النتهاءالتاريخ المتوقع  التصحيحية،تنفيذ اإلجراءات 
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 والكامنةجدول المخاطر المتأصلة 

الكامنة  اعتماد    تماإلدارة:  اعتماد مجلس   المخاطر  تقييم  الخيرية    والمتأصلةدليل  بجمعية مضر 

 م. 2023/ 01 /20المنعقدة بتاريخ  03/23بالقديح في اجتماع مجلس اإلدارة بجلسته رقم 

 

 

 م 
نوع  

 المخاطرة 
 وصف المخاطر 

 مستوى 

 المخاطرة 

مدى  

 التأثير 
 معالجة المخاطرة 

أسلوب  

التعامل  

 معها 

 المالية  1
بغسل  لالشتباه  الجمعية  تعرض 

 األموال 

 

 عالي

 

 عالي
 وغسل  وتمويلهتطبيق سياسات مكافحة اإلرهاب    إلزام

 األموال لذوي العالقة بالجمعية. 
 إنهاء

 المالية  2
عدم كفاية الموارد التنموية لتمويل  

 مشاريع الجمعية
 عالي عالي

الخطط   ايراد   إليجادباالستثمارات    والبدءوضع 

 مستديم
 معالجة

 متوسط  عالي  تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة  المالية  3
غير  القطاع  في  للعاملين  األخالقي  الميثاق  تطبيق 

 الربحي. 
 إنهاء

 تجنب  تطبيق سياسة تعارض المصالح. متوسط  عالي  تعارض المصالح   المالية  4

 معالجة . والتبرعاتضبط إيرادات الجمعية من االستثمارات  متوسط  متوسط  عدم الوفاء بااللتزامات المالية  المالية  5

6 
إدارية 

 وتنظيمية
 متوسط  متوسط  ضعف اإلدارة 

اإلدارية    إلزام الصالحيات  مصفوفات   والمالية تطبيق 

 بها.  والعملالمهام  وتوضيح
 معالجة

7 
إدارية 

 وتنظيمية

العاملين   ثقافة    والمستوىضعف 

 التعليمي 
 متوسط  متوسط 

التدريب   موظفين   وتوظيف  والتأهيلتكثيف 

 أكاديميين 
 معالجة

 عالي عالي التسرب المعلوماتي التقني  تقني  8
العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات األمنية  

 نسخ احتياطية بشكل دوري. وأخذ
 معالجة

9 
تنظيمية  

 وإدارية
 معالجة الئحة الصالحيات اإلدارية. تفعيل  منخفض متوسط  مركزية اتخاذ القرار  

10 
الموارد  

 البشرية 

من   والكفاءاتالمهارات    وخروجتسرب  

 منسوبي الجمعية. 
 معالجة إيجاد نظام حوافز للموظفين متوسط  منخفض

11 
البرامج 

 والمشاريع
 متوسط  منخفض . والمشاريعضعف إدارة البرامج 

االلكتروني   الموقع  التواصل    وتفعيلتطوير  وسائل 

 . والمشاريعلنشر البرامج 
 معالجة

12 
تشريعي  

 وقانوني

األنظمة الجديدة في سوق العمل حول 

 السعودة
 تقبل  توظيف كوادر سعودية منخفض منخفض

 بيئي  13
لذوي   المناسبة  األماكن  تهيئة  عدم 

 االحتياجات الخاصة. 

االحتياجات    وتهيئةتجهيز   منخفض منخفض لذوي  مخصصة  أماكن 

 الخاصة.
 تقبل 

 عالي  متوسط  الحريق   بيئي 14
 والتأكد مخارج الطوارئ    وتقييموضع خطط االخالء  

 من وجود طفايات الحريق.
 معالجة

 متوسط  منخفض السرقة   بيئي 15
الخزائن   في  المهمة  المستندات  وضع  من  التأكد 

 مع حارس أمن   والتعاقدجميع الكاميرات  وتشغيل
 تجنب 

 منخفض منخفض التلف  بيئي  16
من عدم وجود تلف او    والتأكدتقييم وضع األرشيف  

 مواد تؤدي الى تلف المستندات
 معالجة

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 
 

 مهدي سلمان الجارودي 


