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مقدمة:

مــن خــال التغيــرات المتالحقــة فــي المجــاالت اإلقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة التي ســاهمت
فــي بــروز بيئــة مفعمــة بالخطــر ،توجــب علــى مؤسســات القطــاع الثالــث العمــل علــى ضــرورة
تجنــب المخاطــر التــي قــد تواجههــا أو الحــد منهــا أو الســيطرة عليهــا ،ومــن هنــا نشــأت حاجــة
الجمعيــة إلــى اعتمــاد سياســة واضحــة إلدارة المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا ســواء فــي الجانــب
اإلداري أو المالــي او النشــاط.

أوال :الغرض من إعداد سياسة إدارة المخاطر

توضح السياسة تعريف الخطر وإدارة المخاطر والغرض من إدارة المخاطر.
تفســر السياســة طريقــة الجمعيــة الخاصــة فــي إدارة المخاطــر وتوثيــق أدوار ومســئوليات األطــراف
ذات العالقــة.
تعتبر سياسة إدارة المخاطر جز ًء من مهام الرقابة الداخلية للجمعية وترتيبات حوكمتها.
تصــف السياســة دور إجــراء إدارة المخاطــر فــي كامــل نظــام الرقابــة الداخليــة وتحديــد إجــراءات
التقاريــر الرئيســية ،وتشــرح اإلجــراء الــذي ســيتم اتخــاذه مــن أجــل تقييــم فعاليــة إجــراءات
الرقابــة الداخليــة للجمعيــة.

ثانيا :تعريف الخطر وإدارة المخاطر

يعــرف الخطــر بأنــه أي شــيء يمكــن أن يعــوق مــن مقــدرة المؤسســة علــى تحقيــق أهدافهــا ،أو
هــو عبــارة عــن ربــط بيــن احتمال وقــوع حــدث واآلثــار المترتبــة علــى حدوثــه.
يمكــن تعريــف إدارة المخاطــر بأنــه اإلجــراء أو الهيــكل أو الثقافــة المســتخدمة لتحديــد وتقييــم
والســيطرة علــى جوانــب المخاطــر التــي قــد تؤثــر فــي مقــدرة الجمعيــة علــى تحقيــق أهدافهــا.
تعتبــر إدارة المخاطــر أمــرا ضروريــا الســتمرار ونمو الجمعيــة بما يتوافق مــع أهدافها االســتراتيجية،
وليــس إجــراء الغــرض منــه تجنــب المخاطــر ،وفــي حــال اســتخدامه بصــورة ســليمة فإنــه يمكــن
للجمعيــة مواصلــة أنشــطتها بأعلــى المعاييــر حيــث أن المخاطــر التــي تــم تحديدهــا وفهمهــا
والســيطرة عليهــا بصــورة جيــدة فــإن مــا تبقــى مــن المخاطــر يصبــح أقــل حــدة.

ثالثاً :إدارة المخاطر وعالقتها بالرقابة الداخلية

تعــد إدارة المخاطــر جــز ًء ال يتجــزأ مــن نظــام الرقابــة الداخلــي الــذي يحتــوي علــى عــدد مــن
العناصــر التــي تعمــل مــع بعضهــا علــى إيجــاد طريقــة تشــغيل فعالــة تســاعد الجمعيــة علــى
تحســين األداء فــي كافــة الجوانــب الماليــة واإلداريــة ،كمــا تعتبــر إدارة المخاطــر جــز ًء هامــا
وضروريــا بالنســبة لعمــل الجمعيــة وليــس فقــط مجــرد مســألة التــزام ،تتطلــب دورا نشــطا أكثــر
منــه مجــرد ردة فعــل.
تراعي إدارة المخاطر كافة عناصر الرقابة الداخلية مثل:
االستراتيجيات والسياسات واإلجراءات.
خطط الجمعية وميزانياتها.
سجالت المخاطر العالية.
الئحة سياسة إدارة المخاطر
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تشــكل لجنــة لمراجعــة إدارة المخاطــر مــن كل مــن (المدير العــام التنفيــذي للجمعية – مســاعد
المديــر العــام – مديــر إدارة الرقابــة الداخليــة – مديــرة القســم النســائي) ،وتتولــى اللجنــة
المهــام التاليــة:
إعــداد خطــة إدارة المخاطــر بعــد إجــراء البحــوث والدراســات المتعلقــة بشــأنها واعتمادهــا مــن
مجلــس إدارة الجمعيــة.
تنفيــذ الخطــة الخاصــة بــإدارة المخاطــر والرقابــة الداخل ّيــة المعتمــدة مــن قبــل المجلــس وضمان
وضــع الترتيبــات المناســبة مــن أجــل التأكــد مــن أن المخاطــر قــد تــم تحديدهــا وتقييمهــا
وإدارتهــا بطريقــة فاعلــة.
مراقبــة المخاطــر الكبيــرة التــي قــد تهدد تحقيــق الجمعيــة ألهدافهــا االســتراتيجية .وضمــان توفر
خطــط لمراجعــة كفــاءة وفعاليــة إدارة المخاطــر وقدرتهــا علــى تقديــم تقييــم ســنوي لترتيبــات
إدارة المخاطــر بالجمعيــة.
رفــع التقاريــر الدوريــة الخاصــة بــإدارة المخاطــر لمجلــس اإلدارة والقيــام ســنويًا بمراجعــة طريقــة
الجمعيــة فــي إدارة المخاطــر وإطــار عمــل إدارة المخاطــر.
االســتعانة بخدمــات االستشــاريين الخارجييــن فــي الجوانــب التخصصيــة لعمليــات الجمعيــة،
واســتخدام االختصاصييــن مــن األطــراف الخارجيــة مــن أجــل تقديــم االستشــارات النوعيــة وعمــل
التقاريــر لزيــادة موثوقيــة نظــام الرقابــة الداخليــة.
تقــوم لجنــة المراجعــة بإعــداد تقريــر حــول مراجعتهــا لفعاليــة إدارة المخاطــر بالجمعيــة وترتيبات
الرقابــة والحكومــة بصــورة ســنوية وإجازتهــا من مجلــس اإلدارة.

خامساً :دور مجلس اإلدارة

اعتماد سياسة إدارة المخاطر الخاصة بالجمعية.
ضبط اإليقاع والتأثير على ثقافة إدارة المخاطر في الجمعية.
تحديد الطريقة المثلى للتعاطي مع المخاطر أو مستوى التعرض في الجمعية.
الموافقة على القرارات الهامة التي قد تؤثر على أداء الجمعية في مجال إدارة المخاطر.
اعتمــاد تقريــر لجنــة المراجعــة لفعاليــة إدارة المخاطــر بالجمعيــة وذلــك بنــاء علــى المعلومــات
المقدمــة بواســطة لجنــة المراجعــة.
مجموعة المخاطر التي تواجه الجمعية
الخطــر فــي الجمعيــة يمكــن فــي تحديــد مجموعــة المشــاريع لدعــم المســتفيدين مــع عــدم
أمكانيــة تنفيذهــا لعــدم توفيــر المقــدرة الماليــة لهــذه المشــاريع وبالتالــي ال يمكــن بنــاء خطــة
تمكــن لتحقيــق مؤشــرات اهــداف الجمعيــة.
وتتلخص مجموعة المخاطر في النقاط ادناه:
عدم وجود مصدر دخل ثابت لبناء المشاريع وإعداد ميزانية وارتباطات لها.
عدم استقرار الموظفين.
الحاجة الماسة للمستفيدين وعدم توافق الحاجة مع الدخل السنوي للجمعية.
مشكلة توريث الفقر داخل األسر.
المستوى الفكري للمستفيدين.
الئحة سياسة إدارة المخاطر
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عدم وجود المختصص في كل ادارة وعدم وجود عدد كافي من الموظفين في كل قسم.
االستغناء عن بعض الموظفين لقلة الموارد.
ألية عمل إدارة المخاطر بالجمعية
رصد مجموعة المخاطر التي تواجهها الجمعية.
تصنيف مجموعة المخاطر التي تواجهها الجمعية.
التعامل المستمر مع هذه المخاطر ومحاولة الحد منها.
عقــد اجتماعــات دوريــة بيــن المديــر العــام التنفيــذي للجمعيــة والمســاعدين لبحــث الحــاالت
ومحاولــة حلهــا والحــد منهــا.
رفع تقارير دورية لمجلس االدارة للمشاركة في الحد من هذه المخاطر.
** ** **
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