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 التعريف بالمصطلحات

 الشرح املصطلح 

 أو مادية أو بشرية خسائر إىل يؤدي أو األهداف حتقيق يف سليب أثر له يكون قد ما شيء حدوث اخلطر

 .معنوية

 املخاطر هذه حدوث امكانية مدى الوزن

 . حدوثها حال يف اجلمعية يف املخاطر هذه أثر مدى التقدير

 جزئيا توقفه إىل وتؤدي اجلمعية أداء يف سلبيا تؤثر حبيث واملتتالية جمموعة من األخطار الكبرية املخاطر

 كليا  عن تقديم اخلدمة. وأ

 وقياسها مقبولة مستويات إىل وختفيضها باملخاطر التحكم إىل يهدف الذي اإلداري النشاط إدارة املخاطر

 .عليها والسيطرة

 معدل وحتديد وقياسها ، وقوعها واحتمالية اخلسائر إحداث يف اخلطر شدة حتديد عملية تقييم املخاطر

 . حدوثها

 

 إجراءات التعامل مع الخطر:

 الشرح املصطلح 

التحكم يف 

 املخاطر

 املوازنة ضمن مبلغ ورصد وآثاره، اخلطر احتمال لتقليل اجلمعية يستخدمها اليت الطرق حتديد

 املخاطر مع للتعامل

 وأ بتنفيذه لتقوم أخرى جهات إىل منه جزء أو العمل حتويل مثل أخرى جهات إىل اخلطر حتويل نقل املخاطر

 . جزئي عمل اىل املوظف حتويل

  هذه اختاذ تكلفة أو احلاالت، بعض يف حمدودة تكون اخلطر من للحد فعالة إجراءات اختاذ تقبل اخلطر

 مراقبة هو املطلوب اإلداري جراءاإل يكون احلالة هذه ويف مكلفة أو عالية، تكون قد اإلجراءات

 . تتغري لن تأثريه أو حدوثه احتمالية أن من والتأكد اخلطر

 إجراءات اختاذ خالل من اخلطر احتواء يتم حيث الفئة، هذه ضمن ستكون اخلطر حاالت معظم معاجلة اخلطر

 . منه للحد أو معه للتعامل وقائية

 لتنفيذ خمتلفة طرق استخدام مثل جذري بشكل اخلطر تزيل اليت اإلجراءات بعض اختاذ يتم إنهاء اخلطر

 .موجود غري اخلطر جتعل واليت خمتلفة، تكنولوجيا أو العمل،
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 المخاطر  إدارة  منهجية-1

 :  جلنةًإدارةًاملخاطرً:أواًلً

  . معيةاجلاملخاطر يف  إلدارةاملخاطر بوصفه الدليل املوثق  إلدارةالقياسي  اإلجراءمراجعة  •

 وعمليات إدارة املخاطر ضمن اخلطة التشغيليةعديل إجراءات ت •

والتعديل عليها ,حيث مت ترتيب املخاطر الواردة يف  الربدراسة وحتليل كشف املخاطر اليت تواجه مجعية  •

اليت مت اعتمادها يف كشف املخاطر بناء على الزيارات اليت قامت بها اللجنة  األولويةكشف املخاطر حسب 

 .التقييم والتحكم باملخاطر املعنية ومنوذج لإلدارات

على الفرص والتهديدات حتديد املخاطر اليت قد تؤثر يف  االطالعللجمعية, و  االسرتاتيجية األهدافدراسة  •

  االسرتاتيجية األهداف, وحصرها وفق منوذج خماطر للجمعية االسرتاتيجية األهدافحتقيق 

 (منوذج تقييم املخاطر ,خطة إدارة املخاطر : )وتضمينها يف الدليل  اآلتيةبناء النماذج  •

  

ً.وكفاءتهاًوالتغيريًاملخاطرًإدارةًدليلًفعاليةًقياس:ًثانيا

 .الراجعة التغذية ألخذ اإلدارات مديري على املخاطر تقييم ومنوذج املخاطر إدارة خطة ومنوذج دليل تعميم.1

 . منها املناسب وتعديل الراجعة التغذية بناء على الدليل مراجعة. 2

 . مبوجبها للعمل اإلدارات على املخاطر إدارة دليل تعميم. 3

 

ًمهامًفريقًإدارةًاملخاطرً

 الصالحياتكــل خطــر مت حتديــده يــتم حتديــد مســؤول عنـــه، ويكـــون هـــذا الشـــخص لديـــه  :    فريقًإدارةًاملخاطر

لوضــــــع اخلطــــــر حتــــــت الســــــيطرة  الالزمةالوقائيــــــة  اإلجراءاتوبإمكانــــــه أخــــــذ  مكانيـــات ملواجهـــة اخلطـــر،واإل

لومـــــــات ــوفر ويوثــــــق مجيـــــــع املعلومـــــــات املتعلقـــــــة بهـــــــذا اخلطـــــــر و أن يقـــــــوم باســـــــتخدام املعجيــــــب أن يــــ

 .السابقة واستحداث معلومات جديدة ملواجهة اخلطر حسب احلاجة
 

 :ً ملخاطر وهم مشـــاركني يف حتديـــد هـــذه املخـــاطر  ، وفـــي حـــال معنيــــــون فـــــي تقيــــــيم ومراجعــــــة ا املوظفون

معرفـــة املوظـــف خبطـــر معني يف منطقة عمله، ويكون هذا اخلطر غري معروف ؛ مجيعـــا يتوجـب عـلى املوظـف 

 . املعلومـــات حـــول هـــذا اخلطـــر ملـــديره املباشـــر بإدالءاملشـــاركة 
 

ًمدي  مسؤولون عـن التأكـد مـن أن مجيـع مـوظفيهم عـــــلـى درايــــــة بأحـــــــدث  اإلدارات: مجيع مديري  اإلداراتري

ــدى مــــوظفيهم، املعلومــــــات حــــــول إدارة املخـــــــاطر، وأن يقومــــــوا بتوصـــــــيل املعلومــــات حــــول خمــــاطر معروفــــة لــ

   .ألهدافاــــتم توضــــيحها وعنونــتهـا عند حتقيق لي
 

 اسرتاتيجيتناالتواصـل اجملتمعـي وبشكل دوري أخــذ رأي واقرتاحــات متلقــي اخلدمــة عن  خالل: مـن  املستفيدين

 . رضـا متلقـي اخلدمة وذوو املصلحة استبيانات خاللوتوجهاتنا يف إدارة املخـاطر مـن 
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 المخاطر :  إلدارة  الجمعية  نموذج 

ً

 
 اخلطوةًاألوىلً:ًًالتعرفًًعلىًاملخاطر:

ًباجلمعيةً:ًاملخاطرًإدارةًمفهوم

أو املنشـأة املاديـة أو املعنويـة  اإلنسانإن اخلطـر مبفهومـه الشـائع هـو مـا ميكـن أن يتسـبب فـي ضـرر أو أذى حليـاة 

 . االجتماعية عالقاتهاكممتلكاتهـا، و البيئـة احمليطـة بهـا، و ماهلـا، و وقتهـا، و سـمعتها، و حتـى 

 :املخاطرةًوًاخلطرًمفهومًحتديد 

املسـتثمرة،  لألصولرحبيـة  العنـه  ينتجمسـتقبلي يهـدد إدارة اجلمعيـة فـي حتقيـق أهدافهـا خطـرا،  كل حـدث يعد

إلـى احتمـال نقـص كفاءتهـا  باإلضافةتزيـد تكلفتهـا  ( ومتطوعـون، موظفـون )املعنويـة مـن مـوارد بشـرية  كاألصول

املــــادية قـد يـؤدي اخلطـر  باألصولثـار هـذا اخلطـر. أو فيمـا يتعلـق فـي أداء مهامهـا، أو تأثـر سـمعة اجلمعيـة جـراء آ

ـات التجاريـة، ممـا يؤثـر سـلبا الم، و املـواد، و حقـوق الطبـع، و العاألجهزةإلـى فقـدان اجلمعيـة مللكيتهـا، الوسـائل، و 

ًً. علـى دخـل اجلمعيـة الناتـج عـن: التربعـات، و املنـح، و الشـراكات

ً:ًاملخاطرًإدارةًتعريف

التعرف على المخاطر وتحديدها

.تحديد المخاطر

.وصف المخاطر

.أساليب معالجة المخاطر

.  تقدير وتقييم المخاطر

 اخلطوةًاألوىل

 الثانيةاخلطوةً

 الثالثةاخلطوةً

 الرابعةاخلطوةً

 اخلامسةاخلطوةً
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الـذي يهـدف إلـى التحكـم باملخاطـر و ختفيضهـا إلـى مسـتويات مقبولـة، و بشـكل أدق هـي عمليـة  اإلداريهـو النشـاط 

درء اخلطر أو  - :حتديـد و قيـاس و سـيطرة و ختفيـض املخاطـر التـي تواجـه اجلمعيـة. و تهـدف إدارة املخاطـر إلـى

 .الوقاية من عواقبه، و العمل على عدم تكراره

 املخاطر:ًحتديد:ًًًالثانيةاخلطوةً

ً: مكونًعملياتًإدارةًاملخاطر

 .حدوثها قبل فيها املرغوب غري النتائج من للوقاية اإلجراءات و السياسات وفقها تنفذ و تصمم: وقائية عملية -

 .حدوثها بعد األخطاء على التعرف فيهـا املرغوب غري النتـائج على للتعرف اجراءات تصميم: اكتشافية عملية -

 عدم من للتأكد أو فيها، املرغوب غري النتائج لرصد التصحيحية اإلجراءات من التأكد: تصحيحية عملية -

 .تكرارها

 : تكون أن جيب فعالة، اإلجراءات تكون لكي و 

 .الفهم عدم و للخلط سهلة تكون و متوافقة، تكون ما نادرا  الشفوية فالتعليمات: مكتوبة •

 .العمليات تدفق لتوضيح األشكال و الرسوم استخدام يتم أن و مباشرة، تكون أن مبعنى: واضحة و بسيطة •

 .الوظيفي مستواه و عمله لطبيعة وفقا  موظف كل مع وجودها من بالتأكد ذلك و: متاحة •

 .عليها العاملني كافة بتدريب ذلك و: مفهومة •

 .عليها التدريب و توصيلها من التأكد من البد تغريها حالة ففي: عالقة ذات •

 .عليها منصوص هو كما باتباعها العاملني مجيع يقوم أن جيب: مطبقة/منفذة •

 املخاطر:ًوصف:ًًًالثالثةاخلطوةً

ً:معيةاجلًيفًاملخاطرًإدارةًتطبيقات

 : يلي فيما حصرها ميكن اليت و اجلمعيات، هلا تتعرض اليت للمخاطر وفقا املخاطر إدارة تطبيق يتم

 . الذهنية الصورة أو االجتماعية الرسالة بفقد تهدد: املؤسسية املخاطر

 /العمليـات و ، التربعـات: اليوميـة العمليـات فـي اجلمعيـة تواجههـا التـي الضعـف نقـاط هـي: التشـغيلية املخاطـر

 .الرضـى عـدم و الكفـاءة، عـدم و ،/اخلدمـات

 .السيولة و ، املوجودات/األصول إدارة شؤون تشمل: املالية اإلدارة خماطر

 السياســات االستقرار كمــدى جيــب لكــن و ، اجلمعيــة ســيطرة خــارج تكــون مــا عــادة و: اخلارجيــة املخاطــر -

 .الــخ...  االقتصادية املتغيــرات و ، والتشــريعات
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 املخاطر:ًأساليبًمعاجلةً:ًًًالرابعةاخلطوةً

ً:املخاطرًمعًالتعاملًأساليب

 الوقايـة أو العقـود طريـق عـن تكـون مـا عـادة و آخـر، طـرف قبـل مـن اخلطـر قبـول علـى تسـاعد وسـائل هـي و: النقـل

 .العقـود طريـق عـن اخلطـر نقـل علـى الطبـي كالتأميـن املاليـة،

 .ما خطر حدوث إىل تؤدي اليت النشاطات جتنب حماولة تعين و: التجنب

 .تدرجيي بشكل برامج كتطوير اخلطر عن الناجتة اخلسائر حدة من للتقليل طرقا تشمل و: التقليص

 . حدوثها عند اخلسائر قبول تعين و: القبول

ً:املخاطرًوتقييمًتقدير:ًًًاخلامسةاخلطوةً

 مصفوفة معدل املخاطر

 ( التأثري مدى ) الشدة االحتمال

 ( 5 )كارثية  (  4 )كربى   (3)متوسطة   (2)صغرى   (1)غري ملموسة 

 5 4 3 2 1 (1)ضعيف جدا 

 10 8 6 4 2 (2ضعيف )

 15 12 9 6 3 (3متوسط )

 20 16 12 8 4 (4كبري )

 25 20 15 10 5 (5كبري جدا )

 

 مفاتيح معدل املخاطر

 ( النشاط مواصلة عدم) مقبول غري بشكل للغاية عالية خماطر بليغة  15-25

 (عالجية خطط النشاط تعديل ) مقبول غري بشكل عالية خماطر كربى 8-12

 عملي توىسم أدنى يف تبقى حبيث إدارتها جيب لكن مقبولة خماطر متوسطة 4-6

 للمخاطر تصعيد األجراء يكن مل ما إجراء ختاذال احلاجة دون مقبولة خماطر ضعيفة 1-5
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 :المخاطر  نموذج تقييم

مستوى  وصف املخاطرة نوع املخاطرة

 اخلطر

مدى 

 التأثري

أسلوب  معاجلة اخلطر

التعامل 

 مع اخلطر

 املسؤول

التعاقد مع شركة كفاءات    القيمة املضافة تشريعات

لتحمل جزء من رواتب املوظفني 

 . السعوديني

 جتنب 

 

اخلدمات 

 املساندة

احلكومي  اإلنفاقمستويات  تشريعات

 على اجلمعيات اخلريية

من % 10وقف لتغطية ال تأجري  

 . ميزانية اجلمعية

 املالية اإلدارة تقليص

 

لوائح وقوانني مجع  تشريعات

 اإللكرتونيةالتربعات 

 للجمعيات

نشاء منصات الكرتونية للتربع إ  

 لصغار املتربعني

 تنمية املوارد القبول

يف  االقتصاديالوضع  االقتصادية

 اجلمعية

من % 10شراء وقف لتغطية   

 ميزانية اجلمعية

 تنمية املوارد جتنب 

تصميم مواثيق املشاريع وفق    سياسة الدعم من املاحنني االقتصادية

- . معايري املؤسسات املاحنة

اجملتمعية االحتياجات دراسة 

حتسني آليات وطرق التواصل 

ارسال تقارير - املاحننيمع 

الشفافية واحلوكمة والتقارير 

 الشهرية الدورية للماحنني

 -جتنب 

 التقليص

مجيع 

 اإلدارات

إسناد –تنويع أوعية الوقف    اخنفاض اإليرادات الوقفية االقتصادية

 إدارة الوقف ملؤسسات تسويقية

 اإلدارة العليا جتنب

السكانية بناء الرتكيبة   االجتماعي

 والتعداد السكاني

شراكة اسرتاتيجية تكاملية مع   

 القطاعات واجلمعيات التنموية

مجيع  جتنب

 اإلدارات

التغيريات يف أمناط احلياة  االجتماعي

 االجتماعيةوالتوجهات 

-تطوير الربامج واملشاريع   

لنمط  استطالعيةدراسات 

احباث ودراسات تساهم - املعيشة

منط سلوكيات  عالجيف 

  األسري االستقرار

اخلدمات  التقليص

 االجتماعية
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مستوى  وصف املخاطرة نوع املخاطرة

 اخلطر

مدى 

 التأثري

أسلوب  معاجلة اخلطر

التعامل 

 مع اخلطر

 املسؤول

 إدارةتصميم برنامج إدارة املهام    سرعة النقل التكنولوجي   -التكنولوجي 

–.وتسهيل التواصل اخلدمات

)البوابة االلكرتونية  والعمليات 

 نظام رافد (

 جتنب 

 صيالتقل

تقنية 

 املعلومات

مداخل  -تهيئة منافذ التهوية  -   العوامل البيئية للمناخ العام البيئة

نقطة  -وخمارج الطوارئ 

 التجمع للطوارئ

اخلدمات  التجنب

 املساندة

 اإلدارة العليا تقليص تكليف مدير تنفيذي متفرغ   تفرغ املدير التنفيذي التشغيلية

ندرة وعزوف الكوادر البشرية  التشغيلية

 )الكفاءات(

العمل على استقطاب الكفاءات   

 وإجياد حوافز تشجيعية هلم

 اإلدارة العليا تقليص

التأهيل والتطوير املستمربن    العاملنيضعف ثقافة  التشغيلية

 هلم .

اخلدمات  تقليص

 املساندة

قوانني سوق العمل املتعلقة  القانوني

 بالسعودة

اخلدمات  التجنب يةتوظيف كوادر سعود -  

 املساندة

 اإلدارة العليا التقليص إيقاف توظيف غري السعوديني -   قانون التوظيف القانوني
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 :المخاطر بالجمعية نتائج نسب تقييم 

 

 نسبة تأثري اخلطر العام نسبة تقييم مستويات اخلطر العام باجلمعية

  
 

 

 مفاتيح مدى تأثري اخلطر مفاتيح مستوى اخلطر

 كارثية  خماطر بليغة 15-25

 كربى  خماطر كربى 8-12

 متوسطة  خماطر متوسطة 4-6

 صغرى  خماطر منخفضة 1-3

 

 

 

27%

46%

27%

0%

المخاطر

مخاطر بليغة مخاطر كبرى

مخاطر متوسطة مخاطر منخفظة
0%

80%

0%

20%

التأثير

كارثية كبرى متوسطة صغرى
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 التغيير :  إدارة  منهجية-2

 بالجمعية: أهداف إدارة التغييرأوال : 

 حتقيق البناء املؤسسي للجمعية وحتسني كفاءة العاملني وتنمية املوارد املالية . –

 دراسة اهليكل التنظيمي وحتديثه وفق متطلبات العمل. –

 تطوير آليات العمل وحوسبته وأمتمته. –

 وحتسينها.بناء منظومة العمليات  –

 دراسة حتديات اجلمعية واقرتاح احللول. –

 وضع اخلطط العالجية بناء على نتائج تقييم العمل وقياس الرضا. –

 بناء معايري التميز يف األداء. –

 

 : التغييرثانيا : مسارات ومحددات 

 العاملني : )الكوادر البشرية (  (أ

 العمليات )اإلجراءات والنماذج( (ب

 نوية(بيئة العمل: )املادية واملع (ت

 

 المسار األول: العاملين:

حتسني مهارات وقدرات العاملني بدأ من تعريفهم بسياسة وأنظمة اجلمعية وأساليب العمل اجلديدة   

 ومنظومة القوانني واللوائح اليت حتقق العمل املؤسسي باجلمعية .

والرغبة ، لتحقيق حتسني خدمات مع االنطالقة إىل حتسني أدائهم وتشجيعهم على االبتكار واالبداع 

 اجلمعية من خالهلم ، وحتقيق االستقرار الوظيفي هلم.

 المسار الثاني: العمليات:

حتسني العمليات وتطويرها حيقق للجمعية التوفري يف الوقت واجلهد ويسهم يف تعزيز امليزة التنافسية 

 هلا.
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  دته،فبتحسني العمليات تنخفض التكاليف وتزداد مرونة العمل وجو

فيبدأ حتسني العمليات بتحديثها ووصفها يف دليل إجرائي ومراجعتها بتقليل خطوات العملية والوصول 

 إىل جودتها بتحديد القرارات املناسبة للوصول إىل رضا العميل الداخلي واخلارجي .

 المسار الثالث : بيئة العمل:

حتسني بيئة العمل للوصول إىل أفضل مستويات األداء وأعلى القدرات االنتاجية. فمن خالل تطوير بيئة   

عمل املنظومة  : كاألنظمة والقوانني والعالقات يف العمل والثقافة والقواعد والسياسات واالضاءة 

فراحهم وأحزانهم وخلق جو من واألثاث املكتيب والرتتيب املكاني ..إخل، باإلضافة إىل مشاركة العاملني أ

 األلفة واالنسجام واالنتماء للجمعية.

إجياد البيئة احملفرة واجلاذبة لتمكني العاملني من أداء عملهم بإرادة جازمة وانتماء قوي وقدرات عالية و 

 معدالت رضا وظيفي عالية .

 آلية  العمل : 

 بالتحسني والتطوير .وضع خطة جمدولة للموضوعات ذات األولوية والعالقة  •

 االجتماع األسبوعي للفريق كل يوم اثنني بعد صالة العشاء ملدة ساعة ملناقشة جدول األعمال. •

 حتديد املشكالت ووضع احللول وتزويد املعنيني بها. •

 حتديد فرتة زمنية ملتابعة خطوات التحسني. •

 تزويد الفريق بنتائج التحسني. •

 .ق جتاوزها بل واستثمارهاإدارة األزمات وفق خطوات علمية حتق •
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