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 تحديد المخاطر : 

والتـً لـد تؤثـر تهـدف عملٌـة تحدٌـد المخاطـر إلـى النظـر بشـكل متكامـل وشـامل للمخاطـر التـً لـد تتعـرض لهـا الجمعٌة 

علـى تحمٌـك أهدافهـا. وفـً هـذه العملٌـة ٌتـم تحدٌـد كافـة المخاطـر سـواء كانـت تحـت السـٌطرة المباشـرة للجمعٌة أم ال، 

باإلضافة إلـى المخاطـر التـً ال تبـدو ذات أهمٌـة، حٌـث مـن الممكـن أن تتراكـم وتتفاعـل مـع األحداث والظـروف األخرى 

ب أضـرار سـلبٌة أو خلـك فـرص إٌجابٌـة، علـى سـبٌل المثـال: خطـر االعتماد علـى متبرع وحٌد كمصـدر وحٌـد للدخـل، لتسـب

 .وفرصـة تنوٌـع مصـادر الدخـل مـن خالل متبرعٌن اخرٌن أو اسـتثمارات وغٌرهـا

 

 تقييم المخاطر : 

فهــم طبٌعــة المخاطــر، ومســتوٌات تأثٌرهــا واحتمالٌـة حدوثهـا بشـكل تهــدف عملٌــة تمٌٌــم المخاطــر إلــى التعمــك فــً 

نوعـً وكمـً، كمـا تشـمل ممارنـة مسـتوى المخاطـر مـع حـدود تمبـل وتحمـل الجمعٌة للمخاطـر لتحدٌـد اإلجراءات والضوابـط 

ة ومدونـة وٌتـم مشـاركتها مـع أصحـاب المصلحـة اإلضافٌة المطلوبـة إلدارة الخطـر. وتكـون نتائـج تمٌٌـم المخاطـر مسـجل

 المعنٌٌـن للمراجعـة واالعتماد.

 

 معالجة المخاطر: 

 باالعتبار األخذتهــدف عملٌــة معالجــة المخاطــر إلــى اختٌــار أنســب خٌــار أو خٌــارات لتغٌٌــر مســتوى المخاطــر مــع  

الممترحــة ممابــل التكالٌــف والجهــود لتنفٌذهــا. وكجــزء  اإلجراءاتملــة المســتجدة مــن الموازنــة مــا بٌــن الفوائــد المحت

ـات مــن معالجــة المخاطــر، ٌنبغــً علــى الجهــة تحدٌــد كٌفٌــة تنفٌـذ الخٌـار أو الخٌـارات المختـارة، بحٌـث ٌتـم فهـم الترتٌب

أو الخٌــارات، بمــا فــً ذلــن  الختٌار الخٌــار األساس :مـن أصحـاب المصلحـة -صـرالح العلـى سـبٌل المثـال -التالٌـة 

التصحٌحٌـة  اإلجراءاتالمسـؤولٌن عـن اعتمـاد  األشخاص .المتولع تنفٌذها اإلجراءات .الفوائــد المتولعــة التــً ســٌتم اكتســابها

لمرالبــة فعالٌــة  األداءمؤشــرات  .التصحٌحٌة اإلجراءاتة لتنفٌذ الموارد المطلوب .المسـؤولٌن عـن تنفٌذها واألشخاص

 من معالجة الخطر النتهاءالتارٌخ المتولع  .التصحٌحٌــة اإلجراءاتالمتبعــة والتمــدم المحــرز فــً تنفٌــذ  اإلجراءات
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 لمخاطر المتأصلة والكامنةاجدول 

 

 اعتماد مجلس اإلدارة

 

 وصف المخاطرة نوع المخاطرة م
مستوى 

 المخاطرة

مدى 

 التأثٌر
 معالجة المخاطرة

أسلوب 

التعامل 

 معها

 عالً عالً تعرض الجمعٌة لالشتباه بغسل األموال المالٌة 1
إلزام تطبٌك سٌاسات مكافحة جرائم اإلرهاب وتموٌله وغسل 

 األموال لذوي العاللة بالجمعٌة.
 إنهاء

 إنهاء المٌثاق األخاللً للعاملٌن فً المطاع غٌر الربحً.تطبٌك  متوسط عالً تعرض أحد منسوبً الجمعٌة للرشوة المالٌة 2

 تجنب تطبٌك سٌاسة تعارض المصالح متوسط عالً تعارض المصالح المالٌة 3

 معالجة ضبط إٌرادات الجمعٌة من األولاف واالستثمارات والتبرعات متوسط متوسط عدم الوفاء بااللتزامات المالٌة المالٌة 4

 عالً عالً المعلوماتً التمنًالتسرب  تمنً 5
العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات األمنٌة و اخذ 

 نسخ احتٌاطٌة بشكل دوري
 معالجة

 معالجة تفعٌل الئحة الصالحٌات اإلدارٌة. منخفض متوسط مركزٌة اتخاذ المرار تنظٌمٌة وإدارٌة 6

 الموارد البشرٌة 7
منسوبً تسرب وخروج المهارات والكفاءات من 

 الجمعٌة
 معالجة إٌجاد نظام حوافز للموظفٌن. متوسط منخفض

8 
البرامج 

 والمشارٌع
 متوسط منخفض ضعف إدارة البرامج والمشارٌع

تطوٌر المولع اإللكترونً وتفعٌل وسائل التواصل لنشر 

 البرامج والمشارٌع
 معالجة

 تمبل توظٌف كوارد سعودٌة منخفض منخفض األنظمة الجدٌدة فً سوق العمل حول السعودة تشرٌعً ولانونً 9

 بٌئً 11
عدم تهٌئة األماكن المناسبة لذوي االحتٌاجات 

 الخاصة.
 تمبل تجهٌز وتهٌئة أماكن مخصصة لذوي االحتٌاجات الخاصة منخفض منخفض

 عالً متوسط الحرٌك بٌئً 11
وضع خطط االخالء وتمٌٌم مخارج الطوارئ و التأكد من 

 وجود طفاٌات الحرٌك
 معالجة

 متوسط منخفض السرلة بٌئً 12
التأكد من وضع المستندات المهمة فً الخزائن و تشغٌل جمٌع 

 الكامٌرات والتعالد مع حارس أمن
 تجنب

 منخفض منخفض التلف بٌئً 13
تمٌٌم وضع األرشٌف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي 

 الى تلف المستندات
 معالجه




