سياسة إدارة املخاطر
للجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع باألعضاء باملنطقة الشرقية (إيثار)
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أهداف السياسة:
• ضمان تحقيق األهداف الستراتيجية للجمعية بمعرفة املخاطراملتوقعة وكيفية إدارتها.
• توحيد منهجية لتوقع ودراسة املخاطراملحتملة وتحديدها وقياسها وتحديد األثاراملحتملة لها

على أهداف الجمعية ومشاريعها واستثماراتها وأصولها والتخطيط لكيفية الستجابة والسيطرة عليها.
مجال التطبيق:
• مجلس الدارة.
• الدارة التنفيذية.
• مدراء املشاريع.
• الخطة األستراتيجية.
• السياسات ذات العالقة:
• سياسة التخطيط التشغيلي واألستراتيجي.
• سياسة إدارة املشاريع.

السياسات ذات العالقة:
• سياسة التخطيط التشغيلي والستراتيجي.
• سياسة إدارة املشاريع
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مراحل تنفيذ إدارة املخاطر

تحديد المخاطر
تقييم المخاطر

مراقبة المخاطر
والسيطرة عليها

االستجابة للمخاطر
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املرحلة األولى :تحديد املخاطر:
حيث يتم تحديد وتوثيق كل املخاطرالتي قد تؤثرعلى الجمعية واستراتجيتها ومشاريعها واستثماراتها ولتحديد هذه املخاطر

هناك خطوتان:
 -1تعريف مجالت املخاطراملحتملة  :حيث يتم حصركافة املخاطراملحتملة التي تواجه الجمعية في طريقها لتحقيق أهدافها األستراتجية وتشمل
املجالت املحتملة للمخاطرمايلي:
• مخاطراقتصادية
• مخاطرقانونية وتشريعيه
• مخاطرتقنية وتشغلية
• مخاطرإدارية وتنظيمية
• مخاطراألوقاف والستثمارات
 -2تحديد املخاطرالخاصة حسب فئات املخاطر:
• يقوم فريق التخطيط الستراتيجي وأصحاب املصلحة وفرق الدارات بعمل جلسات عصف ذهني لحصراملخاطراملتوقعة حسب خبراتهم في تنفيذ
الخطط الستراتجية أو املشاريع السابقة وينتج عن ذلك سجل باملخاطراملتوقعة بالشكل التالي.
اسم املخاطرة

4

الحالة

الحتمال

األثر

مجموعة نقاط
الخاطرة

استراتيجية
الستجابة

الشخص املسؤول

• عملية تحديد املخاطرعملية مستمرة حيث يستمرتحديد املخاطرحتى أثناء تنفيذ الخطة الستراتيجية أو املشاريع وذلك بسبب تطوراملخاطروظهور
مخاطرجديدة أثناء التنفيذ.

املرحلة الثانية :تقييم املخاطر
ويقصد بها عملية التحديد الكمي للمخاطراملحددة في عملية تحديد املخاطرويتناول تقييم املخاطرجانب من تقييم املخاطر:
. 1تحديد احتمالية حدوث املخاطر.
. 2تحديد أثرحدوث املخاطر.
. 3ترتيب أولوية املخاطربعد تحديد تصنيف املخاطرحسب الحتمالية واألثر.
مصفوفة تقييم املخاطر
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مرتفع

2
4
6
متوسط
األثر
 9-6عالية املخاطر
 4-3متوسطة املخاطر
 2-1منخفضة املخاطر
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1
2
3
منخفض

منخفض
متوسط
مرتفع

الحتماليه

عالية بشكل غيرمقبول
يجب إيقاف النشاط والتعديل ليتضمن خطط وإجراءات عالجية
مقبولة لكن يجب إدارتها بحيث تضل في أدنى مستوى عملي منطقي يمكن البدء
بالنشاط بشرط الدارة والتعديل.
مقبولة دون الحاجة لتخاذ اجراء.
ً
ل يتطلب اتخاذ اجراء ما لم يكن تصعيد املخاطرممكنا.

املرحلة الثالثة :الستجابة للمخاطر:
تفرزاملخاطرحسب األولوية يتم تحديد استراتيجية للستجابة للمخاطرذات األولوية العليا حسب إحدى الستراتيجيات التالية:
• تجنب املخاطرة  :ويقصد ترك العمل أو العمل بشكل مختلف لتجنب حدوث املخاطرة
• تحويل املخاطرة  :ويقصد بها نقل او مشاركة بعض جوانب املشروع أو الستثمارمع طرف ثاني خارج الجمعية كاستشارين أو مقاولين أو شركاء
• التخفيف من املخاطرة :ويقصد بها التقليل من احتمالية أو أثراملخاطرة بوضع حلول عملية لذلك.
• قبول املخاطرة :ويتم استخدام هذه الستراتيجية عند تقييم املخاطرة من حيث بأنها معقولة الحتمالية والتأثيروأن كال من الحتمالية والتأثيرلن
يتغيرا .
• معالجة الخطر :معظم حالت الخطرستكون ضمن هذه الفئة ،حيث يتم احتواء الخطرمن خالل اتخاذ إجراءات وقائية للتعامل معه أو للحد منه.
• إنهاء الخطر :حيث يتم اتخاذ بعض الجراءات التي تزيل الخطربشكل جذري ،مثل استخدام طرق مختلفة لتنفيذ العمل ،أو تكنولوجيا مختلفة،
والتي تجعل الخطرغيرموجود.
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املرحلة الرابعة :مر اقبة املخاطروالسيطرة عليها
تعتبرالخطوة النهائية في عملية إدارة املخاطرهي مر اقبة املخاطر(سجل املخاطر) باستمرارلتحديد اي تغيير في حالتها بحيث تتحول من مخاطرمتوقعه الى
عوائق أو مشاكل تعيق الخطة الستراتجية كاملة وحتى النتهاء بطرق مختلفة منها:
• تكرارية حدوث الخطر
• مدى التغيرفي قائمة املخاطر
• مدى فعالية األجراءات الوقائية املتبعة ونجاحها في الحد من الخطر
• مدى تحديث قائمة املخاطرمن حيث ظهورمخاطرجديدة ،وإنهاء مخاطرسابقة.
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