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 الداخلي  املخاطر وأعمال املراجع إدارة سياسات

 التعريفات واملصطلحات 

 

 الخطر اتأثير األحداث الغير متوقعة على األهداف سلبي  

من مجاالت املخاطر ضمن نطاق مسؤوليته كافية  ن اإلجراءات التشغيلية والضوابط ملعالجة كل مجالأاملسؤول عن ضمان 

 وفعالة علي أساس يومي
 مسؤول الخطر

 غسل األموال إضافة الصفة القانونية والشرعية للمال الذي تم الحصول عليه بطريقة غير قانونية 

 تمويل اإلرهاب  تمويل أي عمل أو فعل ُيلحق العنف باألفراد 

 الفساد املالي سوء استخدام املنصب لتحقيق أرباح أو مكاسب شخصية للموظف أو جماعته بمخالفة القوانين والسياسات 

 الفساد اإلداري  سوء استخدام املنصب لتحقيق أرباح أو مكاسب شخصية للموظف أو جماعته

 عمليات إدارة املخاطر أنشطة منظمة تهدف إلى توجيه والتحكم في املخاطر 

 املراجع الداخلي  مسؤول الجودة واملخاطر املوظف املسؤول عن التنسيق إلجراءات إدارة املخاطر ورفع التقارير بها 

 االمين العام   االمين العام  ومن يمثله 

 مجلس االدارة   رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

 العملإطار  خطوات تساعد على دمج نشاط إدارة املخاطر مع األنشطة األخرى 

 نطاق العمل املجاالت واألهداف التي يتم تفعيل إدارة املخاطر فيها 

 معايير املخاطر املعايير التي يتم عن طريقها تحديد درجة الخطر والخطة العامة لالستجابة لكل درجة 
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 مبادئ تفعيل وإطار عمل إدارة املخاطر 

  يحرص مجلس اإلدارة على العمل مع األمين العام التخاذ التالي لضمان تفعيل مبادئ وإطار عمل إدارة املخاطر: 

II.1. .تعيين مسؤول مخاطر وجودة يتابع تحقيق وتنفيذ مراحل عمليات إدارة املخاطر 

II.2.   .عقد مجلس اإلدارة لورش العمل التعريفية والتدريبية 

II.3. رات بشكل دوري وعند الحاجة بهدف نشر وتثبيت ثقافة إدارة املخاطر.تنسيق التواصل بين جميع اإلدا  

II.4. .رفع التقارير الدورية وغير الدورية في توقيتاتها مع املالحظات والتوصيات   

II.5. رفع تقرير ربع أو نصف سنوي بالتحسينات املطلوبة على عمليات إدارة املخاطر من خالل التجارب واملالحظات.  

II.6. والتدريبية للموظفين بشكل دوري حسب الخطة املعتمدة إلدارة املخاطر عقد الورش التعريفية. 

II.7.  .إعداد خطة عمل سنوية إلدارة املخاطر 

II.8. إدراج مؤشرات األداء الخاصة بإدارة املخاطر ضمن مؤشرات األداء الخاصة بالخطة االستراتيجية والتشغيلية.  

II.9.  دراسة أي و ر الخاصة ببيئة العمل الداخلية والخارجية للجمعية خاطر جديدة إن وجدت وتحديث ودراسة سياقات املخاطمتحديد

 تحديثات على الخطة االستراتيجية. 

 

 

 عمليات إدارة املخاطر 

 أنشطة إدارة املخاطر في الجمعية

 :التواصل واالستشارة

ل، األسس التي تبنى عليها القرارات ومتطلبات العميهدف التواصل باملعلومات الخاصة بإدارة املخاطر إلى تمكين اإلدارة واملوظفين من فهم املخاطر و 

 ة الراجعةإضافة إلى إثراء جميع مراحل عملية إدارة املخاطر باآلراء والخبرات املتوفرة عند تنفيذها كما تهدف االستشارة إلى الحصول على التغذي

 واملعلومات الالزمة التخاذ القرار. 

III.1.1.  السياسات واإلجراءات والقرارات والتعميمات الصادرة من قبل اإلدارة أو هيئة تنظيم األعمال الخيرية على  الداخلي بتعميميقوم املراجع

 جميع اإلدارات حال صدورها. 

III.1.2.  لعقد ورش جماعية أو فردية مع اإلدارات لكل مرحلة من مراحل عملية إدارة املخاطر وتزويدهم  الداخلي بالتنسيقيقوم املراجع

  توبة، وذلك لتزويد املوظفين بالخلفية املطلوبة للمرحلة واإلجراءات املطلوب اتخاذها.باإلرشادات املك

III.1.3. .يتم توثيق االجتماعات والورش في محاضر ويتم استحداث أرشيف لوثائق عمليات إدارة املخاطر  

III.1.4.  دراء قة على عملياتها، وذلك بهدف إبقاء املاإلدارات بالتقارير الخاصة بإدارة املخاطر والتحديثات ذات العال الداخلي بتزويديقوم املراجع

  واملوظفين على اطالع بمدى تحقق خطة إدارة املخاطر واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنجاحها وتحسينها.

III.1.5.  التغذية الراجعة من اإلدارات األخرى. الداخلي علىيستند جزء أساس ي من تقارير األداء الصادرة من املراجع  
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  :وسياقتحديد نطاق 

 يتلخص نطاق العمل في إدارة املخاطر في املحاور التالية: 

 املحور  الــوصـــف

 تعطل أنشطة االمتثال مما يؤدي إلى عدم تحقق أهداف الجمعية  •

 عدم تحقق الشفافية والتكتم على املعلومات  •

  وممارسات مجلس اإلدارةعدم قيام أعضاء مجلس اإلدارة باألدوار املطلوبة منهم وعدم ممارستهم لسياسات  •

 الحوكمة 

 و فشل العمليات مما يؤدي الى خسارة محتملة في اإلنتاجيةأتعطل األنشطة اليومية بسبب األنظمة  •

 نظام إدارة سيئ يؤدي الي االزدواجية وفقدان محتمل لإلنتاجية  •

 العملو إجراءات أو الطويلة للعمليات أالعمليات غير املكتملة نتيجة للطبيعة املعقدة  •

 و املهارة لدي موظفي اإلدارة واألنشطة التشغيليةاو الخبرة أنقص العدد  •

  و قصور في خطة استعادة البيانات عند حدوث طارئ افقدان البيانات الناتج عن ضعف إجراءات الحماية ،  •

 العــمـلـيــات 

مكافحة غسل األموال   كوسيلة من قبل األطراف الخارجيةاالنخراط في أنشطة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عن طريق استخدام الجمعية  

 وتمويل اإلرهاب 

 سوء استغالل املوظفين أو املتعاونين أو املتطوعين ملناصبهم العامة لتحقيق مكاسب شخصية •

 الخسائر املادية والتأثيرات السلبية على تنظيم وكفاءة وفعالية اإلدارة وعلى ثقافة الجمعية  •

مكافحة الفساد املالي 

 واإلداري 

 الفشل في إدارة املوارد املالية للجمعية بشكل فعال مما قد يودي الي خسارة مالية    •

 و فقدان األصول أسرقة محتملة /  إلىخرق االمن بسبب عدم اتباع اإلجراءات مما يؤدي  •

 و االستخدام الغير املسموح به ألصول املؤسسةأالخسائر  •

 انخفاض في املوارد املالية مما ينتج عنة صعوبة في تأدية الخدمات  •

 ــية التمويل واملعامالت املــــــالــــ

 انخفاض جودة تقدم الخدمات مما يؤدي الي فقدان السمعة    •

 وسائل االعالم املعاكسة وقلق من املجتمع املحلي   •

 تأخر في تنفيذ البرامج واملشاريع  •

 الســـمـــعــة 

 و عقوبات من الجهة التنظيمية أغرامات  إلىعدم وجود أنظمة امتثال كافية تؤدي   •

 الغرامات والدعاوي القضائية الناتجة عن خرق العقود •

 و وضوح التشريعات املتعلقة بحيثيات العملأو كثافة أمدي تعقيد  •

 القــوانين واللوائح 

 

  وقياس أهميته معايير الخطر

  الخطر واحتمالية حدوثه فالاملخاطر بالنطاق الذي يرتبط به  تدرج أثر واألثر بينما يختلفمحورين وهم االحتمالية  الخطر علىتركز معايير 

 .دون االخر ألحدهمايمكن النظر 
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 مقياس األثر حسب املعايير في الجدول باألدنى .1

 25-16 9-15 8-5 4-3 21- العالمة

 جدامرتفع  مرتفع متوسط منخفض منخفض جد ا مستويات قيمة الخطر

 املستوى 

مخاطر ذات تأثير 

ا، وال منخفض جد  

تتطلب وضع خطط 

 محددة لها

مخاطر ذات تأثير 

منخفض وال تتطلب 

وضع خطط محددة 

 لها

مخاطر ذات تأثير 

متوسط والتي يمكن 

أخذها بعين االعتبار 

عند وضع الخطط 

 العامة

مخاطر ذات تأثير 

كبير على الجمعية  

وتحتاج إلى دراسة  

ووضع خطة 

 للمعالجة

مخاطر ذات تأثير 

جسيم على الجمعية 

ويتوجب وضع 

اإلجراءات والخطط 

 ملواجهتها

 

 يتم تحديد احتمالية حدوث الخطر حسب املعايير في الجدول التالي: .2

 االحتمال الوصف الدرجة املستوى 

 >%95 من املؤكد تكرار وقوع الحدث خالل العام 5 مؤكد 

 %70-%95 العامسيقع الحدث مرة خالل  4 ا غالب  

 69%-30% سنوات 3قد يقع الحدث مرة كل  3 محتمل 

 29%-5% سنوات  5قد يقع مرة كل  2 ضئيل 

 >%5 قد يقع في ظروف استثنائية 1 اضئيل  جد  

 

 

  :خريطة تدرج املخاطر على احتمالية حدوث الخطر ومدى تأثيره على تحقق األهداف .3

 مصفوفة املخاطر 

 التأثير

                (5  -ا  ا )مرتفع جد  

                ( 4-مرتفع   )  

                ( 3-متوسط  )  

                (  2-منخفض  )  

                (  1-)  امنخفض جد   

  
 مؤكد غالبا   محتمل  ضئيل  اضئيل جد   

 االحتمالية
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  :مثلة على قياس املخاطر حسب النطاقأ

 العمليات الحوكمة #

غسيل 

األموال  

وتمويل 

 االرهاب

الفساد املالي 

 واإلداري 
 القانون وااللتزام سمعة مالي

 امرتفع جد  
فقدان التوجه والرؤية 

 واالستراتيجية

داء أالتطوير في النظام عاجز عن 

وظائف رئيسية. زيادة في معدل دوران 

%. تأخير 20املوظفين بنسبة بأكثر من 

و مستحقات أفي تسلم املشروع 

 املستفيدين

التعامل مع 

أطراف 

منخرطين في 

عمليات 

غسيل 

األموال 

وتمويل 

 اإلرهاب

الضلوع في    

عملية احتيال أو 

 جريمة مالية

ثالثة مليون  ىخسائر تزيد عل

و انخفاض التبرعات أريال 

وااليرادات املتوقعة بنسبة اعلى 

   15من 

ضرر كبير وغير قابل لإلصالح 

 للسمعة. سخط من الراي العام  

خرق خطير لنظم الحوكمة من 

لي مراجعة وضع إن يؤدي أشانه 

 الجمعية. 

    

الدعاية السلبية املستمرة التي 

لي فقدان الثقة العامة إدت أ

 واملهنية والسياسية في الجمعية

مقاضاة وغرامات كبيرة ودعاوي 

   للغاية.قضائية خطيرة 

        

و إخفاء أتضارب املصالح    مرتفع  

 املعلومات وعدم اإلفصاح

تطوير النظام لم يتناول بعض الوظائف 

الرئيسية وشكوى مؤيدة من عمالء 

و خارجيين يواجهون صعوبات أداخليين 

 تقنية.  

الضلوع في سوء     

 استخدام

للمنصب أضر 

بشكل مؤثر 

وجوهري في موارد 

الجمعية أو كفاءة 

 وفعالية إدارتها

خسائر تتراوح ما بين مليون 

وثالثة مليون ريال او انخفاض 

التبرعات وااليرادات املتوقعة 

% الي 10بنسبة تتراوح ما بين 

15% 

ضرر كبير ال يمكن اصالحه عن 

السمعة.  تأثير سلبي كبير علي 

سمعة الجمعية يمكن ان يؤثر 

ذلك على قدرة الجمعية علي  

التأثير على العامة/ املهنيين / 

السياسيين   ينش ي عددا كبيرا من 

 الشكاوى 

خرق كبير لنظم الحوكمة يتطلب 

اخطار مباشر للهيئات 

التنظيمية. انتهاء كبير للنظم 

والتعرض للمالحقة القانونية 

و مستحقات أتأخير في تسليم املشروع  هيكل تنظيمي غير فعال  ودعاوي قضائية كبيرة.  

% الي 15املستفيدين ملدة تتراوح ما بين 

 % من مدة التنفيذ20

  

افتقار أعضاء مجلس   متوسط  

 اإلدارة إلى الخبرات

واملهارات الالزمة ألداء 

مهامهم اعتماد املجلس 

فقدان او اعطال بالنظم يؤدي إلى 

 االعمال بدرجة متوسطة توقف

سوء استخدام      

املوارد واتباع 

 أساليب او تؤثر

على كفاءة 

خسائر تتراوح ما بين مليون و   

ريال انخفاض في  خمسمائة الف

التبرعات وااليرادات املتوقعة 

 %10% الى 5بنسبة تتراوح بين 

اإلصرار الثانوية لكل نطاق   

منخفض على  سلبي واسع تأثير

املستوى املحلي لكن على نطاق 

النظم والتعرض للتحقق  خرق  

واملقاضاة وغرامة محتملة. خرق 

 لنظم الحوكمة يتطلب جهد كبير

 لتصحيحه
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 العمليات الحوكمة #

غسيل 

األموال  

وتمويل 

 االرهاب

الفساد املالي 

 واإلداري 
 القانون وااللتزام سمعة مالي

ا على عدد محدود نسبي  

اإلدارة  من أعضاء في

 واتخاذ القرار

وفاعلية األنظمة 

 اإلدارية

واسع على سمعة الجمعية يولد 

 شكاوي محددة

فقدان بعض النظم يؤدي الي توقف     منخفض 

بسيط لألعمال. زيارة في معدل دوران 

%  10% الي 5املوظفين  بنسبة تتراوح بين 

. 

حاالت فردية في      

 سوء استخدام

وهدر املوارد مؤثره 

 بشكل بسيط

 خسائر تتراوح بين مائة الف و  

الف ريال او انخفاض في  500

التبرعات وااليرادات املتوقعة 

 %5الى  %1تتراوح بين  بنشبة

اضرار  ثانوية في منطقة محدودة 

قد يكون لها تأثير سلبي منخفض 

على املستوى املحلي وشكاوي 

محدودة التأثير على سمعة 

 الجمعية 

وقضايا مخالفات اللوائح  

  .ثانوية قانونية

تأخير في تسليم املشروع او مستحقات 

% 10% الي 5املستفيدين ملدة تتراوح بين 

 من مدة التنفيذ

خرق بسيط لنظم الحوكمة   

 يمكن تصحيحه

      

منخفض  

  اجد  

و اعمال لبعض النظم ال يؤثر أفقدان    

االعمال.  زيادة في معدل دوران  على

تأخير في   %.5املوظفين بنسبة اقل من 

تسليم املشروع او مستحقات 

% من مدة 5املستفيدين ملدة اقل من 

 التنفيذ

في فردية  حاالت    

سوء استخدام 

وهدر املوارد غير 

 مؤثرة

خسائر اقل من مائة الف ريال او 

انخفاض في التبرعات و االيرادات 

 1املتوقعة بنسبة اقل من  %

تأثير سلبي علي  ليس له اي 

سمعة الجمعية او عدم اهتمام 

   وسائل االعالم بها

قضايا امتثال ثانوية. ال يوجد 

   تأثير علي نظام الحوكمة  
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 خريطة االستجابة للخطر .1

 

 تقدير املخاطر 

 تحديد املخاطر .1

 تحديد أهداف الوحدة اإلدارية 

 تحقيق األهداف وتحديد خطواتفهم 

الداخلية والخارجية للجمعية والتقارير املالية وتعميمات مراجعة الوثائق والتقارير )مثل الخطة االستراتيجية وتحليل السياقات  

 الهيئة(

 تحديد املخاطر باستخدام واحد أو أكثر من األساليب التالية: 

 العصف الذهني الفردي والجماعي 

 املقابالت الفردية 

 (checklistsاستخدام قوائم التدقيق)

 

 وصف املخاطر التي تم تحديدها، وذلك من حيث: 

 ح موجز للخطر توصيف وشر 

 مجال الخطر 

 طبيعة الخطر 

 أصحاب الصلة بالخطر 

 الخسائر املتوقعة من الخطر 

 

 

 

 

 

 

  

 العمليات الحوكمة مستوى الخطر

 امرتفع جد  
مطلوب إجراء  فوري إلدارة الخطر بشكل فعال و الحد 

 من التعرض له
التصعيد ملجلس اإلدارة بحيث ال يتم قبول املخاطر او االحتفاظ 

 بها بشكل عام

 مرتفع

الفائدة لتقييم الي أي مدي يبقي  تحليل التكلفة و

معالجة و مراقبة املخاطر لضمان عدم تغير املخاطر مع 

 مرور الوقت

التصعيد للمدير العام بحيث ال يتم قبول املخاطر أو االحتفاظ  

 بها بشكل عام

 متوسط
املراقبة املستمرة لضمان إدارة التعرض للمخاطر 

 األدنىبفعالية و تقليل االضطرابات الي الحد 

التصعيد الي مستوي مدير اإلدارة تحديد إجراءات إدارة املخاطر 

 قد تم االحتفاظ باملخاطر عموما و ادارتها علي مستوي التنفيذي

 منخفض
مراقبة و إدارة املخاطر علي املستوي التشغيلي يتم 

 االحتفاظ باملخاطر بشكل عام

الداخلية إدارة فعالة من خالل اإلجراءات الروتينية والضوابط 

 املناسبة

 مراقبة املخاطر على املستوى التشغيلي يتم االحتفاظ باملخاطر بشكل عام امنخفض جد  
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نا ء على ا لخطة إدارة املخاطر املعتمدة. يتم بلإلجراءات املذكورة وتزويد اإلدارات واملوظفين بالنماذج املطلوبة، وذلك وفق   الداخلي بالتنسيقيقوم املراجع 

 العام بالتنسيقتحديد املخاطر تحديد املسؤول عنها لتحليلها وتقييمها واقتراح خطة االستجابة لها وتنفيذها، ويتم تحديد مسؤول الخطر عن طريق املدير 

  الداخلي.مع املراجع 

 

 تحليل املخاطر  .2
خطر ضمن نطاق عمله، وذلك بتحديد درجته ضمن مصفوفة املخاطر عن طريق تحديد االحتمالية ومدى تأثير يتم تحليل املخاطر عن طريق مسؤول ال

 ا. الخطر على تحقيق األهداف، وذلك باالسترشاد بمعايير الخطر، مع األخذ بعين االعتبار الضوابط املوجودة مسبق  

  

 تقييم املخاطر  .3
ة للمخاطر، وذلك لتحديد طبيعة االستجابة املطلوبة تجاه املخاطر.  يتم تقييم املخاطر عن طريق مسؤول ربط الخطر بعد وصفه وتحليله بخريطة االستجاب

 الخطر ضمن نطاق عمله. 

 

 خطة االستجابة 

ييم املخاطر يقوم مسؤول الخطر باقتراح خطة االستجابة حسب تقييم املخاطر الذي يؤشر إلى طبيعة االستجابة، وباإلمكان الحياد بخطة االستجابة عن تق

 باالستثناء من الجهة املخولة حسب درجة الخطر وخصوصيته. 

 تتكون خطة االستجابة من أحد الخيارات التالية: 

 في إلغاء النشاط  ويتمثل: تفادي الخطر

 ويتمثل في عدم إبداء أي رد فعل للخطر مع مراقبته : قبول الخطر

 ويتمثل في نقل جزء من املخاطر إلى طرف خارجي يشارك في تحمل عواقب الخطر في حال تحققه : مشاركة الخطر

ويتمثل في تصميم وتنفيذ خطة للتقليل من احتمالية حدوث الخطر أو من أثره ليدخل ضمن نطاق الخطر املقبول على مسؤول الخطر : تخفيض الخطر

 أن يتحرى تكلفة خطة االستجابة للتأكد من عدم تجاوزها لتكلفة تحقق الخطر، وأن يذكر البيانات التالية ضمن خطة االستجابة: 

  .عنوان خطة االستجابة 

 اطر التي تهدف الخطة إلى معالجتها  املخ 

   اهداف الخطة 

   اإلجراءات املقترحة 

   اسم)أسماء(املوظفين املسؤولين عن تطوير الخطة وتنفيذها 

   مسؤول الخطر 

   املوارد املطلوبة لتحقيق الخطة ومراقبة التقدم 

  تدابير األداء ومراقبته 
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 التسجيل والتقارير 

  الداخلي:يتم تسجيل وأرشفة الوثائق التالية من قبل املراجع 

  املراسالت 

  محاضر االجتماعات 

  النماذج املعبأة 

  سجل املخاطر 

  التقارير الصادرة من مسؤولي الخطر 

   التقارير الصادرة من املراجع الداخلي 

  

 و األمين العام أن وجدت إطر رة املخاطر من قبل لجنة املخايتم اعتماد النماذج الخاصة بنشاطات إدا

 

 املتابعة واملراجعة 

 وذلك حسب خطة إدارة املخاطر املعتمدة.  الداخلي،يقوم مسؤول الخطر برفع تقارير دورية إلى مدير إدارته واملراجع 

اء تقارير دورية والتقارير إلى مدير مكتب التخطيط والجودة، وذلك استنادا إلى خطة إدارة املخاطر املعتمدة على تقارير األد الداخلي برفعيقوم املراجع 

 املذكورة أن تحتوي على البيانات الكافية لتحقيق األهداف التالية: 

  تقييم عملية تحديد وتحليل وتقييم املخاطر 

 ي معالجة الخطر تقييم فعالية تصميم خطة االستجابة ف 

   تقييم فعالية تنفيذ خطة االستجابة 

  

  الداخلي.يتم تصميم هذه التقارير وتزويدها للموظفين ومسؤولي الخطر من قبل املراجع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: سياسة إدارة املخاطر اسم املستند

 وأعمال املراجع الداخلي

 تاريخ املراجعات   5/12/2017تاريخ اإلصدار أول مرة  

  .2  .1   3/3/2017 رقم  قرار  االعتماد: 

  .4  .3  أمين الصندوق  املنصب: أ. لين فليفل االسم:

      :التوقيع
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 سجل مراقبة عمليات التحديث

 ملخص التغييرات  التاريخ 

1.     

2.     

3.     

4.     

    
 

 

 قرارات مجلس اإلدارة ذات العالقة 
 

 

 

 

 

 مالحظات وتعليقات 
 

 

 

 

 
 


