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 تحديد المخاطر : 

ي قد تتعرض لها الجمعية 
تهدف عملية تحديد المخاطر إىل النظر بشكل متكامل وشامل للمخاطر الت 

ي 
ي هذه العملية يتم تحديد كافة المخاطر سواء كانت تحت  والت 

قد تؤثر عىل تحقيق أهدافها. وف 

ة للجمعية أم ل  السيطرة ي ل تبدو ذات أهمية؛ حيث من ، المباشر
الممكن   باإلضافة إىل المخاطر الت 

اكم وتتفاعل ار سلبية أو خلق فرص إيجابية أن تت  عىل  ،مع األحداث والظروف األخرى لتسبب أض 

ع وحيد كمصدر وحيد للدخل سبيل المثال: خطر العتماد  وفرصة تنوي    ع مصادر الدخل  ،عىل متتر

عي   اخرين أو استثمارات ها.  من خالل متتر  وغت 

 تقييم المخاطر : 

ي فهم طبيعة المخاطر تهدف عملية تقييم 
ها واحتمالية  ،المخاطر إىل التعمق ف  ومستويات تأثت 

كما تشمل مقارنة مستوى المخاطر مع حدود تقبل وتحمل الجمعية ،  بشكل نوعي وكمي  حدوثها 

وتكون نتائج تقييم   ،اإلجراءات والضوابط اإلضافية المطلوبة إلدارة الخطر  للمخاطر لتحديد 

 مشاركتها مع أصحاب المصلحة المعنيي   للمراجعة والعتماد.  مالمخاطر مسجلة ومدونة ويت

 معالجة المخاطر: 

 تهدف عملية معالجة المخاطر إىل اختيار أنسب خيار أو خيارات لتغيت  مستوى المخاطر مع األخذ

حة مقابل التكاليف  ئبالعتبار الموازنة ما بي   الفوا د المحتملة المستجدة من اإلجراءات المقت 

ي عىل الجهة تحديد كيفية تنفيذ الخيار أو   ، لتنفيذها  د والجهو 
وكجزء من معالجة المخاطر؛ ينبغ 

تيبات التالية  ، المختارة الخيارات من أصحاب  -عىل سبيل المثال ل الحرص -بحيث يتم فهم الت 

ي سيتم اكتساب  المصلحة: األساس
ي ذلك الفوائد المتوقعة الت 

ها. لختيار الخيار أو الخيارات بما ف 

األشخاص المسؤولي   عن اعتماد اإلجراءات التصحيحية واألشخاص  اإلجراءات المتوقع تنفيذها. 

ات األداء لمراقبة  المسؤولي   عن تنفيذها. الموارد المطلوبة لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية. مؤشر

ي تنفيذ 
المتوقع لنتهاء  اإلجراءات التصحيحية. التاري    خ  فعالية اإلجراءات المتبعة والتقدم المحرز ف 

 من معالجة الخطر 

 

 



 

  

 

 

 تقييم درجات الخطر 

 

 االحتمال          
 منخفض متوسط  عالي   التأثير

 متوسط  عالي  عالي جدا   عالي

 منخفض متوسط  عالي  متوسط 

 منخفض  جدا   منخفض متوسط  منخفض

 

  



 

  

 

 

 المخاطر الكامنة والمتأصلةجدول 

نوع   م

 المخاطرة 

مستوى   وصف المخاطرة 

 الخطر 

مدى  

 التأثير 

  أسلوب  الخطر  لجةمعا

 عهاالتعامل م

ة لالشتباه  تعرض الجمعي  المالية 1

 بغسيل أموال 

إلزام تطبيق سياسة مكافحة اإلرهاب وتمويله وغسل   عالي عالي

 األموال لذوي العالقة بالجمعية 

 إنهاء

تعرض أحد منسوبي الجمعية   المالية 2

 للرشوة 

 إنهاء بالجمعيةتطبيق الميثاق االخالقي للعاملين  عالي عالي

 تجنب تطبيق سياسة تعارض المصالح  متوسط  متوسط  تعارض المصالح  المالية 3

ضبط مصروفات الجمعية بما يتناسب مع حجم   متوسط  ط متوس الوفاء بااللتزامات المالية عدم  المالية 4

 اإليرادات بالجمعية 

 معالجة 

 معالجة  البحث عن موارد استدمه مالية مثل األوقاف وغيرها عالي عالي عدم وجود موارد ودخل ثابت  المالية 5

رات  غالعمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الث  عالي عالي ت والبياناتتسرب المعلوما  تقني  6

 ر. مت ومس نسخ احتياطية بشكل دوري  اخذ األمنية و

 معالجة 

 معالجة  تفعيل الئحة الصالحيات اإلدارية.  عالي عالي كزية اتخاذ القرار مر إدارية  7

الموارد   8

 البشرية

فاءات من  تسرب وخروج الك

 ة منسوبي الجمعي 

 معالجة  إيجاد نظام حوافز للموظفين.  إيجاد األمان الوظيفي و متوسط  متوسط 

البرامج  9

 والمشاريع

ضعف إدارة البرامج  

 والمشاريع

 معالجة  ج واألنشطة وتفعيلهارامتشكيل لجنة للب  منخفض منخفض

تشريعي  10

 وقانوني 

األنظمة الجديدة في سوق  

 العمل حول السعودة 

 تقبل ر السعودية إحالل الكواد منخفض منخفض

عدم تهيئة األماكن المناسبة   بيئي  11

 لذوي االحتياجات الخاصة 

تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي االحتياجات   منخفض منخفض

 الخاصة 

 معالجة 

االخالء وتقييم مخارج  السالمة و  وضع خطط   عالي عالي ريق حال بيئي  12

 طفايات الحريق   الطوارئ و التأكد من وجود

 معالجة 

التأكد من وضع المستندات المهمة خ الخزائن و   متوسط  متوسط  السرقة  بيئي  13

 الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن  تشغيل جميع

 تجنب

وجود تلف او   تقييم وضع األرشيف والتأكد من عدم منخفض منخفض لتلفا بيئي  14

 الى تلف المستندات  مواد تودي 

 معالجة 

                                

 فيق،،،، التو وباهلل                                                                     




