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 التعريف بالمصطلحات 

 الشرح  المصطلح

 الخطر 
  مادية أو بشرية خسائر إلى يؤدي أو األهداف تحقيق في سلبي  أثر له يكون قد ما شيء حدوث

 .معنوية أو

 المخاطر  هذه  حدوث  امكانية مدى الوزن 

 .  حدوثها حال في الجمعية في المخاطر هذه  أثر مدى التقدير 

 المخاطر 
  توقفه إلى وتؤدي الجمعية أداء في سلبيا  تؤثر  بحيث  والمتتالية مجموعة من األخطار الكبيرة 

 كليًا عن تقديم الخدمة.  وأ جزئيا

 إدارة المخاطر 
وقياسها   مقبولة مستويات إلى وتخفيضها بالمخاطر التحكم إلى يهدف الذي اإلداري النشاط

 . عليها والسيطرة 

 تقييم المخاطر 
  معدل وتحديد وقياسها ، وقوعها  واحتمالية الخسائر إحداث في الخطر شدة   تحديد عملية

 .  حدوثها

 إجراءات التعامل مع الخطر: 

 الشرح  المصطلح
التحكم في  

 المخاطر 

  ضمن  مبلغ ورصد وآثاره، الخطر احتمال لتقليل الجمعية يستخدمها التي الطرق تحديد

 المخاطر  مع للتعامل الموازنة

 نقل المخاطر 
  بتنفيذه  لتقوم  أخرى جهات إلى منه جزء أو العمل تحويل مثل أخرى جهات إلى الخطر تحويل

 . جزئي عمل الى الموظف تحويل وأ

 تقبل الخطر 

   هذه  اتخاذ تكلفة أو الحاالت، بعض يف محدودة  تكون الخطر من للحد فعالة إجراءات اتخاذ

  هو المطلوب اإلداري جراءاإل يكون الحالة هذه  وفي مكلفة أو عالية، تكون قد اإلجراءات

 .  تتغير لن تأثيره  أو حدوثه احتمالية أن من والتأكد الخطر مراقبة

 معالجة الخطر 
 اتخاذ خالل من الخطر احتواء يتم  حيث الفئة، هذه  ضمن  ستكون الخطر حاالت معظم

 . منه للحد أو معه للتعامل وقائية إجراءات

 إنهاء الخطر 
  لتنفيذ مختلفة طرق  استخدام  مثل جذري بشكل الخطر تزيل التي اإلجراءات بعض  اتخاذ يتم

 . موجود غير الخطر تجعل والتي مختلفة، تكنولوجيا أو العمل،
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 المخاطر  إدارة  منهجية 

 :   تشكيل لجنة إدارة المخاطر: أواًل 

                                                رقم   أمين عام الجمعيةتم تشكيل لجنة إدارة المخاطر بخطاب سعادة 

 : وقد قامت اللجنة بما يأتي        

المخاطر    إلدارةالمخاطر بوصفه الدليل الموثق    إلدارةالقياسي    اإلجراءمراجعة   ▪

   . جمعيةالفي 

 تعديل إجراءات وعمليات إدارة المخاطر ضمن الخطة التشغيلية  ▪

والتعديل عليها ,حيث تم   البردراسة وتحليل كشف المخاطر التي تواجه جمعية   ▪

التي تم اعتمادها في    األولويةترتيب المخاطر الواردة في كشف المخاطر حسب  

اللجنة   بها  قامت  التي  الزيارات  على  بناء  المخاطر  المعنية    لإلداراتكشف 

 . ونموذج التقييم والتحكم بالمخاطر

و    الستراتيجيةا  األهدافدراسة   ▪ والتهديدات    االطالعللجمعية,  الفرص  على 

تحقيق   في  تؤثر  قد  التي  المخاطر  ,  للجمعية   االستراتيجية  األهدافتحديد 

  االستراتيجية األهدافوحصرها وفق نموذج مخاطر  

نموذج تقييم   ,خطة إدارة المخاطر  : ) وتضمينها في الدليل    اآلتيةبناء النماذج   ▪

 ( المخاطر

 . وكفاءتها والتغيير المخاطر إدارة دليل  فعالية  قياس: ثانيا

 على  المخاطر تقييم ونموذج  المخاطر إدارة خطة  ونموذج دليل تعميم .1

 . الراجعة  التغذية ألخذ اإلدارات مديري

 .   منها المناسب وتعديل  الراجعة التغذية بناء على الدليل مراجعة .2
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 .  بموجبها للعمل اإلدارات  على المخاطر إدارة دليل تعميم .3

 

   المخاطر إدارة فريق مهام

كــل خطــر تم تحديــده يــتم تحديــد مســؤول عنـــه، ويكـــون   :  فريق إدارة المخاطر ▪

لديـــه    الشـــخص  الخطـــر، واإل   الصالحياتهـــذا  لمواجهـــة  وبإمكانــــــه    مكانيـــات 

لوضــــــع الخطــــــر تحــــــت الســــــيطرة يجــــــب    الالزمة الوقائيــــــة    اإلجراءاتأخــــــذ  

أن   و  الخطـــــــر  بهـــــــذا  المتعلقـــــــة  المعلومـــــــات  جميـــــــع  ويوثــــــق  يــــــوفر  أن 

جديد معلومات  واستحداث  السابقة  المعلومـــــــات  باســـــــتخدام  ة  يقـــــــوم 

 . لمواجهة الخطر حسب الحاجة

معنيــــــون فـــــي تقيــــــيم ومراجعــــــة المخاطر وهم مشـــاركين في   الموظفون :  ▪

في   معين  بخطـــر  الموظـــف  معرفـــة  حـــال  وفـــي   ، المخـــاطًر  هـــذه  تحديـــد 

يتوجـب عـلى الموظـف المشـــاركة  منطقة عمله، ويكون هذا الخطر غير معروف  

 .   ــول هـــذا الخطـــر لمـــديره المباشـــرالمعلومـــات حـ  بإدالء

 

التأكـد مـن أن جميـع    اإلداراتجميع مديري   :  اإلدارات مديري    ▪ مسؤولون عـن 

مـوظفيهم عـــــلـى درايــــــة بأحـــــــدث المعلومــــــات حــــــول إدارة المخـــــــاطر، وأن  

ــول مخــــاطر معروفــــة لــــدى مــــوظفيهم،  يقومــــــوا بتوصـــــــيل المعلومــــات حــ 

   .ألهدافاليــــتم توضــــيحها وعنونــتهـا عند تحقيق 
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رأي    خاللمـن   :  المستفيدين ▪ أخــذ  دوري  وبشكل  المجتمعـي  التواصـل 

وتوجهاتنا في إدارة المخـاطر مـن    استراتيجيتناواقتراحــات متلقــي الخدمــة عن  

 . رضـا متلقـي الخدمة وذوو المصلحة استبيانات خالل

 

 المخاطر : إلدارة  الجمعية   نموذج

 

 

 

 

 

 

 الخطوة األولى :  التعرف  على المخاطر:

 بالجمعية :   المخاطر  إدارة  مفهوم

لحيـاة   أذى  أو  ضـرر  فـي  يتسـبب  أن  يمكـن  مـا  هـو  الشـائع  بمفهومـه  الخطـر  إن 

أو المنشـأة الماديـة أو المعنويـة كممتلكاتهـا، و البيئـة المحيطـة بهـا، و    اإلنسان

 . االجتماعية عالقاتهامالهـا، و وقتهـا، و سـمعتها، و حتـى  
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 : المخاطرة و  الخطر مفهوم تحديد 

أهدافهـا خطـرا،    يعد تحقيـق  الجمعيـة فـي  إدارة  يهـدد   ينتجكل حـدث مسـتقبلي 

بشـرية    كاألصولالمسـتثمرة،    لألصولربحيـة    ال عنـه   مـوارد  مـن  المعنويـة 

إلـى احتمـال نقـص كفاءتهـا فـي    باإلضافةتزيـد تكلفتهـا    ( ومتطوعـون، موظفـون  )

الجمعيـة سـمعة  تأثـر  أو  مهامهـا،  يتعلـق   أداء  فيمـا  أو  الخطـر.  هـذا  آثـار  جـراء 

و    باألصول الوسـائل،  الجمعيـة لملكيتهـا،  إلـى فقـدان  الخطـر  يـؤدي  المــــادية قـد 

ـات التجاريـة، ممـا يؤثـر سـلبا علـى دخـل  الم، و المـواد، و حقـوق الطبـع، و العاألجهزة 

  . شـراكاتالجمعيـة الناتـج عـن: التبرعـات، و المنـح، و ال 

 :  المخاطر إدارة تعريف

النشـاط   إلـى    اإلداريهـو  تخفيضهـا  و  بالمخاطـر  التحكـم  إلـى  يهـدف  الـذي 

مسـتويات مقبولـة، و بشـكل أدق هـي عمليـة تحديـد و قيـاس و سـيطرة و تخفيـض  

الوقاية  درء الخطر أو   - :المخاطـر التـي تواجـه الجمعيـة. و تهـدف إدارة المخاطـر إلـى

 .من عواقبه، و العمل على عدم تكراره

 المخاطر:  تحديد :   الثانيةالخطوة 

 : مكون عمليات إدارة المخاطر

  غير النتائج  من للوقاية  اإلجراءات و السياسات وفقها تنفذ و تصمم  :وقائية عملية -

 . حدوثها قبل فيها  المرغوب

  التعرف فيهـا المرغوب غير  النتـائج على  للتعرف اجراءات تصميم :هاكتشافي  عملية -

 .حدوثها بعد األخطاء على
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  فيها، المرغوب غير النتائج لرصد التصحيحية اإلجراءات من التأكد :تصحيحية عملية -

 . تكرارها عدم من للتأكد أو

 : تكون أن يجب فعالة، اإلجراءات  تكون لكي و 

  للخلط سهلة تكون و متوافقة،  تكون ما نادراً  الشفوية فالتعليمات :مكتوبة •

 . الفهم عدم و

  و الرسوم استخدام يتم أن و مباشرة،  تكون أن بمعنى :واضحة  و بسيطة •

 . العمليات تدفق لتوضيح األشكال

  و عمله  لطبيعة وفقاً  موظف كل مع وجودها من بالتأكد ذلك  و :متاحة •

 . الوظيفي مستواه

 .عليها العاملين  كافة بتدريب ذلك  و :مفهومة •

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

  منصوص   هو   كما  باتباعها  العاملين  جميع  يقوم  أن  يجب  :مطبقة/منفذة •

 . عليها

 المخاطر:  وصف:   الثالثةالخطوة 

 :جمعيةال في المخاطر إدارة تطبيقات

  يمكن   التي  و   الجمعيات،   لها   تتعرض   التي   للمخاطر  وفقا  المخاطر  إدارة   تطبيق  يتم

 :  يلي فيما حصرها

 .  الذهنية الصورة  أو االجتماعية  الرسالة بفقد تهدد :المؤسسية المخاطر ▪

  فـي الجمعيـة تواجههـا التـي الضعـف نقـاط هـي :التشـغيلية المخاطـر ▪

  و الكفـاءة، عـدم و  ،/الخدمـات /العمليـات و  ، التبرعـات - اليوميـة العمليـات

 . الرضـى عـدم

 . السيولة  و ، الموجودات/األصول إدارة شؤون تشمل :المالية اإلدارة  مخاطر ▪



 
  

 

 

8 

  يجــب لكــن  و ،  الجمعيــة ســيطرة  خــارج  تكــون مــا  عــادة  و :الخارجيــة المخاطــر ▪

...   االقتصادية المتغيــرات و ،  والتشــريعات  السياســات االستقرار كمــدى

 . الــخ

 

 المخاطر:  أساليب معالجة :   الرابعةالخطوة 

 :المخاطر مع التعامل أساليب

  مـا   عـادة   و   آخـر،  طـرف  قبـل  مـن   الخطـر  قبـول   علـى  تسـاعد  وسـائل  هـي  و  :النقـل

  عـن   الخطـر  نقـل  علـى   الطبـي  كالتأميـن  الماليـة،  الوقايـة  أو  العقـود  طريـق   عـن  تكـون

 . العقـود طريـق

 . ما خطر حدوث إلى تؤدي التي النشاطات  تجنب محاولة تعني و :التجنب

  كتطوير   الخطر  عن   الناتجة  الخسائر  حدة  من  للتقليل  طرقا  تشمل  و  :التقليص

 . تدريجي بشكل برامج

 .  حدوثها عند الخسائر قبول تعني و :القبول
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 : المخاطر  وتقييم تقدير :   الخامسةالخطوة 

 معدل المخاطر 

 االحتمال 
 مدى التأثير

 (  5 )كارثية  (  4 )كبرى    (3)متوسطة    (2)صغرى   (1)غير ملموسة 

      ضعيف جدا 

      ضعيف 

      متوسط 

      كبير 

      كبير جدًا 

 

 معدل المخاطر مفاتيح 
 (  النشاط مواصلة عدم )  مقبول غير بشكل  للغاية عالية مخاطر بليغة   25 – 15

 (عالجية خطط النشاط تعديل ) مقبول غير بشكل عالية مخاطر كبرى  12 – 08

 عملي  توىسم أدنى في تبقى  بحيث  إدارتها يجب لكن مقبولة مخاطر متوسطة  06  – 04

 للمخاطر  تصعيد األجراء يكن لم ما إجراء  تخاذال  الحاجة دون مقبولة مخاطر ضعيفة  05 - 01
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 التغيير :  إدارة منهجية

 بالجمعية:  أهداف إدارة التغييرأواًل: 

تحقيق البناء المؤسسي للجمعية وتحسين كفاءة العاملين وتنمية الموارد   ▪

 المالية . 

 دراسة الهيكل التنظيمي وتحديثه وفق متطلبات العمل.  ▪

 العمل وحوسبته وأتممته. تطوير آليات   ▪

 بناء منظومة العمليات وتحسينها.  ▪

 دراسة تحديات الجمعية واقتراح الحلول.  ▪

 وضع الخطط العالجية بناء على نتائج تقييم العمل وقياس الرضا.  ▪

 بناء معايير التميز في األداء.  ▪

 

 : التغييرثانيًا: مسارات ومحددات 

   .: )الكوادر البشرية ( العاملين .1

 . )اإلجراءات والنماذج( : العمليات .2

 . : )المادية والمعنوية(بيئة العمل .3

 

 المسار األول: العاملين: 

وأنظمة     بسياسة  تعريفهم  من  بدأ  العاملين  وقدرات  مهارات  تحسين 

تحقق   التي  واللوائح  القوانين  ومنظومة  الجديدة  العمل  وأساليب  الجمعية 

 ي بالجمعية . العمل المؤسس

مع االنطالقة إلى تحسين أدائهم وتشجيعهم على االبتكار واالبداع والرغبة ،  

الوظيفي   االستقرار  وتحقيق   ، الجمعية من خاللهم  تحسين خدمات  لتحقيق 

 لهم. 
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 المسار الثاني: العمليات:

تحسين العمليات وتطويرها يحقق للجمعية التوفير في الوقت والجهد ويسهم  

 تعزيز الميزة التنافسية لها. في 

  فبتحسين العمليات تنخفض التكاليف وتزداد مرونة العمل وجودته، 

بتقليل   ومراجعتها  إجرائي  دليل  في  ووصفها  بتحديثها  العمليات  تحسين  فيبدأ 

إلى   للوصول  المناسبة  القرارات  بتحديد  جودتها  إلى  والوصول  العملية  خطوات 

 رضا العميل الداخلي والخارجي . 

 المسار الثالث : بيئة العمل:

القدرات     وأعلى  األداء  مستويات  أفضل  إلى  للوصول  العمل  بيئة  تحسين 

االنتاجية. فمن خالل تطوير بيئة عمل المنظومة  : كاألنظمة والقوانين والعالقات  

والترتيب   المكتبي  واألثاث  واالضاءة  والسياسات  والقواعد  والثقافة  العمل  في 

أ العاملين  إلى مشاركة  باإلضافة  ..إلخ،  فراحهم وأحزانهم وخلق جو من  المكاني 

 األلفة واالنسجام واالنتماء للجمعية. 

إيجاد البيئة المحفرة والجاذبة لتمكين العاملين من أداء عملهم بإرادة جازمة  

 وانتماء قوي وقدرات عالية و معدالت رضا وظيفي عالية . 

 آلية  العمل : 

 . بالتحسين والتطوير وضع خطة مجدولة للموضوعات ذات األولوية والعالقة  ▪

االجتماع األسبوعي للفريق كل يوم اثنين بعد صالة العشاء لمدة ساعة   ▪

 لمناقشة جدول األعمال.

 تحديد المشكالت ووضع الحلول وتزويد المعنيين بها. ▪

 تحديد فترة زمنية لمتابعة خطوات التحسين.  ▪

 تزويد الفريق بنتائج التحسين.  ▪

 . ق تجاوزها بل واستثمارهاإدارة األزمات وفق خطوات علمية تحق ▪


