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 سياسة إدارة المخاطر
 

 أهداف السياسة:

 المخاطر المتوقعة وكيفية إدارتها. بمعرفةمعية تحقيق األهداف االستراتيجية للج ضمان •

 توحيد منهجية لتوقع ودراسة المخاطر المحتملة وتحديدها وقياسها وتحديد األثار المحتملة لها •

 عليها. وأصولها والتخطيط لكيفية االستجابة والسيطرة راتهاتثماواسعلى أهداف الجمعية ومشاريعها 

 مجال التطبيق:

 مجلس اإلدارة. •

 اإلدارة التنفيذية. •

 مدراء المشاريع. •

 الخطة االستراتيجية. •

 السياسات ذات العالقة: •

 سياسة التخطيط التشغيلي واالستراتيجي. •

 سياسة إدارة المشاريع. •

 

 السياسات ذات العالقة:

 سياسة التخطيط التشغيلي واالستراتيجي. •

 سياسة إدارة المشاريع •

 

 ر مراحل تنفيذ إدارة المخاط                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 : : تحديد المخاطرالمرحلة األولى

 ا واستثماراتها ولتحديد هذه المخاطر ة واستراتجيتها ومشاريعهحيث يتم تحديد وتوثيق كل المخاطر التي قد تؤثر على الجمعي

 :انوتهناك خط

 قيق أهدافها ملة التي تواجه الجمعية في طريقها لتحلمحتملة : حيث يتم حصر كافة المخاطر المحتتعريف مجاالت المخاطر ا-1

 : جية وتشمل المجاالت المحتملة للمخاطر مايلياالسترات

 اطر اقتصادية مخ •

 خاطر قانونية وتشريعيه م •

 مخاطر تقنية وتشغلية  •

 مخاطر إدارية وتنظيمية  •

 مخاطر األوقاف واالستثمارات •

 حسب فئات المخاطر:تحديد المخاطر الخاصة -2

ة حسب ف ذهني لحصر المخاطر المتوقعيقوم فريق التخطيط االستراتيجي وأصحاب المصلحة وفرق اإلدارات بعمل جلسات عص •

 بالمخاطر المتوقعة بالشكل التالي.ة وينتج عن ذلك سجل المشاريع السابق جية أوفي تنفيذ الخطط االستراتخبراتهم 

 

 األثر االحتمال الحالة رةاسم المخاط
نقاط  مجموع

 المخاطرة
ستراتجية ا

 االستجابة
الشخص 
 المسؤول

       

       

       

 

االستراتيجية أو المشاريع وذلك بسبب  عملية تحديد المخاطر عملية مستمرة حيث يستمر تحديد المخاطر حتى أثناء تنفيذ الخطة •

 يذ.تطور المخاطر وظهور مخاطر جديدة أثناء التنف

 المرحلة الثانية: تقييم المخاطر

 من تقييم المخاطر: جانب ويقصد بها عملية التحديد الكمي للمخاطر المحددة في عملية تحديد المخاطر ويتناول تقييم المخاطر

 حدوث المخاطر. احتماليةتحديد  .1

 تحديد أثر حدوث المخاطر. .2

 واألثر. االحتماليةترتيب أولوية المخاطر بعد تحديد تصنيف المخاطر حسب  .3

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 المخاطر تقييم فوفةمص

 منخفض 1 2 3

 االحتمالية
 متوسط 2 4 6

 مرتفع 3 6 9

  منخفض وسطمت ع مرتف

  راألث

 مخاطر كبرى 9 – 6
 عالية بشكل غير مقبول 

 جراءات عالجيةنشاط والتعديل ليتضمن خطط وإف اليجب إيقا

 وسطةمخاطر مت 4 – 3
كن البدء يم مستوى عملي منطقي أدنى مقبولة لكن يجب إدارتها بحيث تضل في 

 بالنشاط بشرط اإلدارة والتعديل.

 مخاطر منخفضة 2 – 1
 مقبولة دون الحاجة التخاذ اجراء.

 يكن تصعيد المخاطر ممكناً. ملال يتطلب اتخاذ اجراء ما 

 

 المرحلة الثالثة: االستجابة للمخاطر:

 االستراتيجيات التالية: ية لالستجابة للمخاطر ذات األولوية العليا حسب إحدىتفرز المخاطر حسب األولوية يتم تحديد استراتيج

 : ويقصد ترك العمل أو العمل بشكل مختلف لتجنب حدوث المخاطرة. تجنب المخاطرة •

ين أو كاستشارخارج الجمعية ثاني مع طرف  االستثمار: ويقصد بها نقل او مشاركة بعض جوانب المشروع أو  تحويل المخاطرة •

 أو شركاء  مقاولين

 لذلك. أو أثر المخاطرة بوضع حلول عملية احتماليةالتخفيف من المخاطرة: ويقصد بها التقليل من  •

وأن كالً من  والتأثير االحتمالية قبول المخاطرة: ويتم استخدام هذه االستراتيجية عند تقييم المخاطرة من حيث بأنها معقولة •

 .ا التأثير لن يتغيركالً من االحتمالية ور وأن التأثيو االحتمالية

خالل اتخاذ إجراءات وقائية للتعامل معه  عالجة الخطر: معظم حاالت الخطر ستكون ضمن هذه الفئة، حيث يتم احتواء الخطر منم •

 أو للحد منه.

طرق مختلفة لتنفيذ العمل، أو  إنهاء الخطر: حيث يتم اتخاذ بعض اإلجراءات التي تزيل الخطر بشكل جذري، مثل استخدام •

 .موجود غيرلتي تجعل الخطر تكنولوجيا مختلفة، وا

 

 : مراقبة المخاطر والسيطرة عليهاالمرحلة الخامسة

إدارة المخاطر هي مراقبة المخاطر ) سجل المخاطر ( باستمرار لتحديد اي تغيير في حالتها النهائية في عملية تبر الخطوة تع

 بحيث 

 ملة وحتى االنتهاء بطرق مختلفة منها:يق الخطة االستراتجية كاعتتحول من مخاطر متوقعه الى عوائق أو مشاكل ت

 طر ث الخرارية حدوتك •

 مدى التغير في قائمة المخاطر  •

 احها في الحد من الخطر الوقائية المتبعة ونجفعالية االجراءات مدى  •

 إنهاء مخاطر سابقة.ور جديدة، ظهور مخاطتحديث قائمة المخاطر من حيث  مدى •

 

 

 

   


