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 سياست إدارة المخاطر

  : مقذمت

يٍ خالل انخغٛشاث انًخالدمت فٙ انًجبالث االلخصبدٚت ٔانسٛبسٛت ٔاالجخًبػٛت انخٙ 

سبًْج فٙ بشٔص بٛئت يفؼًت ببنخطش، حٕجب ػهٗ يؤسسبث انمطبع انزبنذ انؼًم 

ػهٗ ظشٔسة حجُب انًخبغش انخٙ لذ حٕاجٓٓب أٔ انذذ يُٓب أٔ انسٛطشة ػهٛٓب ، ٔيٍ 

إنٗ اػخًبد سٛبست ٔاظذت إلداسة  شكض يهٛجتجًؼٛت انبش انخٛشٚت بًُْب َشأث دبجت 

 .االجخًبػٙانًخبغش انخٙ لذ حخؼشض نٓب سٕاء فٙ انجبَب اإلداس٘ أٔ انًبنٙ أ 

 اوال : الغرض من إعذاد سياست إدارة المخاطر

 .حٕظخ انسٛبست حؼشٚف انخطش ٔإداسة انًخبغش ٔانغشض يٍ إداسة انًخبغش .1

إداسة انًخبغش ٔحٕرٛك أدٔاس  حفسش انسٛبست غشٚمت انجًؼٛت انخبصت فٙ .2

 .ٔيسئٕنٛبث األغشاف راث انؼاللت

حؼخبش سٛبست إداسة انًخبغش جضًء يٍ يٓبو انشلببت انذاخهٛت نهجًؼٛت ٔحشحٛببث  .3

 .دٕكًخٓب

حصف انسٛبست دٔس إجشاء إداسة انًخبغش فٙ كبيم َظبو انشلببت انذاخهٛت  .4

نز٘ سٛخى احخبرِ يٍ ٔحذذٚذ إجشاءاث انخمبسٚش انشئٛسٛت، ٔحششح اإلجشاء ا

 .أجم حمٛٛى فؼبنٛت إجشاءاث انشلببت انذاخهٛت نهجًؼٛت

  :ثانيا : تعريف الخطر وإدارة المخاطر

ٚؼشف انخطش بأَّ أ٘ شٙء ًٚكٍ أٌ ٚؼٕق يٍ يمذسة انًؤسست ػهٗ حذمٛك  .1

ٔلٕع دذد ٔاٜربس انًخشحبت ػهٗ  أْذافٓب، أٔ ْٕ ػببسة ػٍ سبػ بٍٛ ادخًبل

 .دذٔرّ

إداسة انًخبغش بأَّ اإلجشاء أٔ انٓٛكم أٔ انزمبفت انًسخخذيت  ًٚكٍ حؼشٚف .2

نخذذٚذ ٔحمٛٛى ٔانسٛطشة ػهٗ جٕاَب انًخبغش انخٙ لذ حؤرش فٙ يمذسة 

 .انجًؼٛت ػهٗ حذمٛك أْذافٓب

حؼخبش إداسة انًخبغش أيشا ظشٔسٚب السخًشاس ًَٕٔ انجًؼٛت بًب ٚخٕافك يغ  .3

يُّ حجُب انًخبغش، ٔفٙ دبل انغشض  ْذافٓب االسخشاحٛجٛت، ٔنٛس إجشاءأ

اسخخذايّ بصٕسة سهًٛت فئَّ ًٚكٍ نهجًؼٛت يٕاصهت أَشطخٓب بأػهٗ انًؼبٚٛش 

دٛذ أٌ انًخبغش انخٙ حى حذذٚذْب ٔفًٓٓب ٔانسٛطشة ػهٛٓب بصٕسة جٛذة فئٌ 

 . يب حبمٗ يٍ انًخبغش ٚصبخ ألم دذة

 

 



 :ثالثا : إدارة المخاطر وعالقتها بالرقابت الذاخليت

سة انًخبغش جضًء يٍ َظبو انشلببت انذاخهٛت انز٘ ٚذخٕ٘ ػهٗ ػذد يٍ حؼذ إدا

انؼُبصش انخٙ حؼًم يغ بؼعٓب ػهٗ إٚجبد غشٚمت حشغٛم فؼبنت حسبػذ انجًؼٛت ػهٗ 

حذسٍٛ األداء فٙ كبفت انجٕاَب انًبنٛت ٔاإلداسٚت ، كًب حؼخبش إداسة انًخبغش جضًء 

يجشد يسأنت انخضاو، حخطهب دٔسا  ْبيب ٔظشٔسٚب ببنُسبت نؼًم انجًؼٛت ٔنٛس فمػ

 . َشطب أكزش يُّ يجشد سدة فؼم

 : حشاػٙ إداسة انًخبغش كبفت ػُبصش انشلببت انذاخهٛت يزم

 االسخشاحٛجٛبث ٔانسٛبسبث ٔاإلجشاءاث. 

 خطػ انجًؼٛت ٔيٛضاَٛبحٓب. 

 سجالث انًخبغش انؼبنٛت.  

 رابعا : لجنت إدارة المخاطر ومهامها 

سئٛس  –نهجًؼٛت  انخُفٛز٘حشكم نجُت نًشاجؼت إداسة انًخبغش يٍ كم يٍ ) انًذٚش 

 : ٔحخٕنٗ انهجُت انًٓبو انخبنٛت  (، يذبسب انجًؼٛت – شئٌٕ انًسخفٛذٍٚ

إػذاد خطت إداسة انًخبغش بؼذ إجشاء انبذٕد ٔانذساسبث انًخؼهمت بشأَٓب  .1

 .ٔاػخًبدْب يٍ يجهس إداسة انجًؼٛت

بصت بئداسة انًخبغش ٔانشلببت انذاخهٛت انًؼخًذة يٍ لبم حُفٛز انخطت انخ .2

انًجهس ٔظًبٌ ٔظغ انخشحٛببث انًُبسبت يٍ أجم انخأكذ يٍ أٌ انًخبغش لذ 

 .حى حذذٚذْب ٔحمًٛٛٓب ٔإداسحٓب بطشٚمت فبػهت

يشالبت انًخبغش انكبٛشة انخٙ لذ حٓذد حذمٛك انجًؼٛت ألْذافٓب االسخشاحٛجٛت.  .3

ؼت كفبءة ٔفؼبنٛت إداسة انًخبغش ٔلذسحٓب ػهٗ حمذٚى ٔظًبٌ حٕفش خطػ نًشاج

 .حمٛٛى سُٕ٘ نخشحٛببث إداسة انًخبغش ببنجًؼٛت

سفغ انخمبسٚش انذٔسٚت انخبصت بئداسة انًخبغش نًجهس اإلداسة ٔانمٛبو سُٕٚب  .4

 .بًشاجؼت غشٚمت انجًؼٛت فٙ إداسة انًخبغش ٔإغبس ػًم إداسة انًخبغش

انخبسجٍٛٛ فٙ انجٕاَب انخخصصٛت نؼًهٛبث  االسخؼبَت بخذيبث االسخشبسٍٚٛ .5

انجًؼٛت، ٔاسخخذاو االخخصبصٍٛٛ يٍ األغشاف انخبسجٛت يٍ أجم حمذٚى 

 .االسخشبساث انُٕػٛت ٔػًم انخمبسٚش نضٚبدة يٕرٕلٛت َظبو انشلببت انذاخهٛت

حمٕو نجُت انًشاجؼت بئػذاد حمشٚش دٕل يشاجؼخٓب نفؼبنٛت إداسة انًخبغش  .6

ث انشلببت ٔانذكٕيت بصٕسة سُٕٚت ٔإجبصحٓب يٍ يجهس ببنجًؼٛت ٔحشحٛبب

 . اإلداسة

 

 



  رابعا : دور مجلس اإلدارة

 .اػخًبد سٛبست إداسة انًخبغش انخبصت ببنجًؼٛت .1

 .ظبػ اإلٚمبع ٔانخأرٛش ػهٗ رمبفت إداسة انًخبغش فٙ انجًؼٛت .2

 .حذذٚذ انطشٚمت انًزهٗ نهخؼبغٙ يغ انًخبغش أٔ يسخٕٖ انخؼشض فٙ انجًؼٛت .3

انًٕافمت ػهٗ انمشاساث انٓبيت انخٙ لذ حؤرش ػهٗ أداء انجًؼٛت فٙ يجبل إداسة  .4

 .انًخبغش

اػخًبد حمشٚش نجُت انًشاجؼت نفؼبنٛت إداسة انًخبغش ببنجًؼٛت ٔرنك بُبء ػهٗ  .5

 .انًؼهٕيبث انًمذيت بٕاسطت نجُت انًشاجؼت

  

 بمركز مليجتمجمىعت المخاطر التي تىاجه جمعيت البر الخيريت  *

  

ٍ فٙ حذذٚذ يجًٕػت انًشبسٚغ نذػى انًسخفٛذٍٚ يغ ػذو كًانخطش فٙ انجًؼٛت ٚ

ش انًمذسة انًبنٛت نٓزِ انًشبسٚغ ٔببنخبنٙ ال ًٚكٍ بُبء خطت يكبَٛت حُفٛزْب نؼذو حٕفإ

 . اْذاف انجًؼٛت يؤششاثحًكٍ نخذمٛك 

 : ٔحخهخص يجًٕػت انًخبغش فٙ انُمبغ ادَبِ

 انًشبسٚغ ٔ إػذاد يٛضاَٛت ٔاسحببغبث نٓب ػذو ٔجٕد يصذس دخم رببج نبُبء . 

 ٍٛػذو اسخمشاس انًٕظف . 

 انذبجت انًبست نهًسخفٛذٍٚ ٔػذو حٕافك انذبجت يغ انذخم انسُٕ٘ نهجًؼٛت . 

 يشكهت حٕسٚذ انفمش داخم االسش . 

 ٍٚانًسخٕٖ انفكش٘ نهًسخفٛذ . 

 فٙ كم اداسة ٔػذو ٔجٕد ػذد كبفٙ يٍ انًٕظفٍٛ فٙ  ػذو ٔجٕد انًخخص

 . كم لسى

 االسخغُبء ػٍ بؼط انًٕظفٍٛ نمهت انًٕاسد . 

 أليت عمل إدارة المخاطر بالجمعيت

 سصذ يجًٕػت انًخبغش انخٙ حٕاجٓٓب انجًؼٛت . 

 حصُٛف يجًٕػت انًخبغش انخٙ حٕاجٓٓب انجًؼٛت . 

  انذذ يُٓبانخؼبيم انًسخًش يغ ْزِ انًخبغش ٔيذبٔنت . 

  ٔ ػمذ اجخًبػبث دٔسٚت بٍٛ يذٚش انجًؼٛت ٔانًسبػذٍٚ نبذذ انذبالث

 . يذبٔنت دهٓب ٔانذذ يُٓب

 سفغ حمبسٚش دٔسٚت نًجهس االداسة نهًشبسكت فٙ انذذ يٍ ْزِ انًخبغش  



 


