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التَّعريف بالمصطلحات:

ي إلى خسائر  أو يؤدِّ أثٌر سلبيٌّ في تحقيق األهداِف،  حدوث شيٍء ما قد يكون له  الخطر: 
ٍة. ٍة أو معنويَّ يَّ ٍة أو مادِّ بشريَّ

الوزن: مدى إمكانيَّة حدوث هذه الَمخاطر.

التَّقدير: مدى أثر هذه المخاطر في الجمعيَّة في حال حدوثها.

ِة،  الجمعيَّ أداء  في  سلًبا  ُتؤثِّر  بحيث  والُمتتالية،  الكبيرة  األخطار  من  مجموعٌة  المخاطر: 
ا عن تقديِم الخدمِة. ّيً ا أو ُكلِّ فِه جزئّيً ي إلى توقُّ وُتؤدِّ

إلى  وتخفيِضها  بالمخاطِر،  م  التَّحكُّ إلى  يهدف  الذي  اإلداريُّ  النَّشاط  المخاطر:  إدارُة 
يطرة عليها. مستوياٍت مقبولٍة، وقياِسها، والسَّ

وقوعها،  ِة  واحتماليَّ الخسائِر،  إحداِث  في  الخطر  ة  شدَّ تحديد  ُة  عمليَّ المخاطر:  تقييم 
ل حدوِثها. وقياِسها، وتحديد ُمعدَّ

إجراءات التَّعامل مع الخطر

ة لتقليل احتمال الخطر  التي َتستخدُمها الجمعيَّ رق  الطُّ تحديد  المخاطر:  م في  التَّحكُّ
وآثاِره، ورصد مبلٍغ ضمن الموازنِة للتَّعامل مع الَخطر.

نقُل الَمخاطر: تحويُل الخطِر إلى جهاٍت ُأخرى؛ مثل تحويل العمِل، أو جزٍء منه؛ إلى جهاٍت 
. ف إلى عمٍل جزئيٍّ أخرى؛ لتقوم بتنفيذِه، أو تحويل الموظَّ

الٍة للحدِّ من الخطِر، تكون محدودًة في بعض الحاالت،  ل المخاطر: اتِّخاذ إجراءاٍت فعَّ تقبُّ
أو تكلفة اتِّخاذ هذه اإلجراءات قد تكون عاليًة، أو ُمكلفًة، وفي هذه الحال؛ يكون اإلجراُء 

ر. د من احتماليَّة حدوِثه، أو أنَّ تأثيره لن يتغيَّ أكُّ اإلداريُّ المطلوُب هو مراقَبة الَخطر، والتَّ

معالجة الَخطر: معظم حاالت الخطِر ستكون ضمن هذه الِفئة، حيث يتمُّ احتواء الخطر 
ٍة؛ للتَّعامل معه، أو للحدِّ منه. من خالل اتِّخاذ إجراءاٍت وقائيَّ

؛ مثل استخدام  الخطَر بشكٍل جذريٍّ ُتزيل  التي  اتِّخاذ بعض اإلجراءات  يتمُّ  الخطر:  إنهاء 
طرٍق مختلفٍة لتنفيذ العمل، أو تكنولوجيا مختلفٍة تجعل الخطر غير موجوٍد.

ة إدارِة المخاطر منهجيَّ

ًلا: تشكيل لجنِة إدارة المخاطِر أوَّ

ِة؛ لتقوَم بما يأتي: تمَّ تشكيُل لجنة إدارة المخاطر بخطاب رئيس مجلِس إدارة الجمعيَّ

ليَل الموثَّق إلدارة المخاطر في  	 مراجعة اإلجراء القياسيِّ إلدارِة المخاطر؛ بوصفه الدَّ
ة. الجمعيَّ
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ة التَّشغيلية. 	 اتها ضمن الخطَّ تعديل إجراءاِت إدارة المخاطِر وعمليَّ

َة )وئام(، والتَّعديل َعليها، حيُث تمَّ  	 دراسُة وتحليل كشف المخاطر التي تواجُه جمعيَّ
اعتمادها في  التي تمَّ  األولويَّة  الَمخاطر، حسب  الواردة في كشف  المخاطر  ترتيب 
ونموذج  ة،  المعنيَّ لإلدارات  اللجنُة  بها  قامت  التي  الزياراِت  على  بناء  المخاطِر؛  كشِف 

التَّقييم والتَّحكم بالمخاطر.

وتحديد  	 والتَّهديداِت،  الفرِص  على  الع  واالطِّ ة،  للجمعيَّ ة  االستراتيجيَّ األهداف  دراسُة 
وفَق  وحصرها  ة،  للجمعيَّ ة  االستراتيجيَّ األهداف  تحقيق  في  ُتؤثِّر  قد  التي  المخاطر 

ة. نموذج مخاطر األهداِف االستراتيجيَّ

ة إدارة المخاطر، نموذج تقييم الَمخاطر(. 	 ليل: )خطَّ بناء النَّماذج اآلتية، وتضمينها في الدَّ

ثانًيا: قياُس فعالية دليِل إدارة المخاطر والتَّغيير وكفاءتها:

ُمديري . 1 على  المخاطر  تقييم  ونموذج  المخاطر،  إدارة  ة  خطَّ ونموذج  دليِل  تعميُم 
اجعة. اإلداراِت؛ ألخذ التَّغذية الرَّ

ليل بناًء على التَّغذية الراجعة، وتعديل الُمناسب منها.. 2 مراجعُة الدَّ

تعميُم دليِل إدارِة المخاطر على اإلداراِت؛ للعمِل بموجِبها.. 	

مهام فريِق إدارِة الَمخاطر:

فريق إدارِة الَمخاطر: كلُّ خطٍر تمَّ تحديدُه؛ يتمُّ تحديد مسؤوٍل عنه، ويكون هذا  	
اإلجراءاِت  أخذ  وبإمكانِه  الخطر،  لمواجهِة  واإلمكاَنات  ات  الحيَّ الصَّ لديه  خص  الشَّ
َر وُيوثِّق جميع المعلومات  يطرِة، ويجُب أن ُيوفِّ ة الالزمة لوضع الخطر تحت السَّ الوقائيَّ
واستحداث  ابقِة،  السَّ المعلوماِت  باستخدام  يقوم  وأن  الخطر،  بهذا  المتعلِّقة 

معلوماٍت جديدٍة لمواجهة الخطر حسب الحاجة.

تحديد  	 في  مشاركون  وهم  المخاطر،  ومراجعة  تقديم  في  معنيُّون  فون:  الموظَّ
ٍن في منطقِة عمله، ويكون  ف بخطٍر ُمعيَّ هذه الَمخاطر، وفي حال معرفة الموظَّ
ِف الُمشاركُة بإدالء المعلوماِت عن هذا  ُب على الموظَّ هذا الخطُر غير معروٍف؛ يتوجَّ

الخطِر لُمديره الُمباشر.

فيهم  	 د من أنَّ جميَع موظَّ أكُّ مديُرو اإلدارات: جميُع مديري اإلداراِت مسؤولوَن عن التَّ
على درايٍة بأحدث المعلوماِت عن إدارِة المخاطر، وأن يقوموا بتوصيل المعلوماِت عن 

فيهم، ليتمَّ توضيحها وعنونُتها عند تحقيق األهداف. مخاطر معروفٍة لدى موظَّ

؛ يجُب أخذ رأِي واقتراحات  	 ، وبشكٍل دوريٍّ المستفيدون: من خالل التَّواصل المجتمعيِّ
المخاطِر، من خالل استبياناِت  إدارِة  هاتنا في  ِتنا وتوجُّ الخدمِة عن استراتيجيَّ ي  ُمتَلقِّ

ي الخدمِة وذوي المصلحِة. ِرضا متلقِّ
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ة إلدارِة المخاطر نموذج الجمعيَّ

ف ِإلى المخاطِر وتحديدها. الخطوة األولى: التَّعرُّ

الخطوة الثانية: تحديد المخاطر.

الخطوة الثالثة: وصف المخاطر.

الخطوة الرابعة: أساليب معالجة المخاطر.

الخطوة الخامسة: تقدير وتقييم المخاطر.

ف ِإلى المخاطر: الخطوة األولى: التَّعرُّ

ة: مفهوم إدارة المخاطر بالجمعيَّ

أَو  ائع هَي ما ُيمكن أن يتسّبب في ضرٍر أو أذى لحياِة اإلنسان  إنَّ المخاطَر بمفهومها الشَّ
المنشأة الماديَّة أو المعنويَّة؛ كممتلكاتها، والبيئِة المحيطة بها، وماِلها، ووقِتها، وُسمعتها، 

ة. وحتى عالقاتها االجتماعيَّ

تحديد مفهوم الخطر والمخاطرة:

ال  عنه  ينتج  خطًرا،  أهداِفها  تحقيق  في  الجمعية  إدارة  د  ُيهدِّ ُمستقبليٍّ  حدٍث  كلُّ  ُيعدُّ 
فين(، و  ٍة )متطّوعين وموظَّ ة لألصوِل المستثمرِة؛ كاألصوِل المعنويَّة من موارد بشريَّ ربحيَّ
ة  تزيد تكلفتها باإلضافة إلى احتمال نقص كفاءِتها في أداء مهامها، أو تأثُّر سمعِة الجمعيَّ
ِة  ي الخطر إلى فقداِن الجمعيَّ ِة، وقد يؤدِّ اء آثاِر هذا الخطِر، أو فيما يتعلَّق باألصول الماديَّ جرَّ
يؤثِّر  مما  التِّجارية،  والعالماِت  الّطباعة،  وحقوِق  والمواّد،  واألجهزِة،  والوسائل،  تها،  لملكيَّ

اكات. عاِت، والِمنح، والشرَّ برُّ اتج عن التَّ ة النَّ سلًبا في دخل الجمعيَّ

تعريُف إدارِة المخاطر:

م بالمخاطر، وتخفيِضها إلى مستوياٍت مقبولٍة،  هو النَّشاط اإلداريُّ الذي يهدف إلى التَّحكُّ
َة،  وبشكٍل أدّق؛ هي عمليُة تحديِد وقياس وسيطرة وتخفيض المخاطر التي تواجُه الجمعيَّ

وتهدُف إدارة المخاطر إلى درِء الخطِر، أو الوقايِة من عواقبِه، والعمل على عدم تكراره.

انية: تحديد المخاطر: الخطوة الثَّ

اِت إدارة المخاطر: مكّون عمليَّ

تائج غير  	 ذ وفقها السياساُت واإلجراءاُت؛ للوقاية من النَّ ُم وُتنفَّ ة: ُتصمَّ ٌة وقائيَّ عمليَّ
المرغوب فيها قبل حدوِثها.
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ف  	 تائج غير المرغوب فيها، والتعرُّ ِف ِإلى النَّ ة: تصميم إجراءاٍت للّتعرُّ عمليٌة اكتشافيَّ
ِإلى األخطاِء بعد حدوِثها.

تائج غير المرغوِب فيها،  	 ة لرصد النَّ د من اإلجراءات التَّصحيحيَّ ة: التأكُّ ة تصحيحيَّ عمليَّ
الًة؛ يجُب أن تكوَن: د من عدم تكراِرها، ولكي تكوَن اإلجراءاُت فعَّ أكُّ أو للتَّ

فوّية نادًرا ما تكون متوافقًة، وتكون سهلًة للخلِط، وعدم  	 مكتوبًة: فالتَّعليمات الشَّ
الفهم.

سوِم واألشكال  	 بسيطًة وواضحًة: بمعنى أن تكون مباشرًة، وأن يتمَّ استخداُم الرُّ
ق العملياِت. لتوضيح تدفُّ

ٍف؛ وفًقا لطبيعة عملِه ومستواه  	 د من وجوِدها مع كلِّ موظَّ بالتأكُّ وذلك  متاحًة: 
. الوظيفيِّ

ًة. 	 مفهومًة: وذلك بتدريِب العاملين عليها كافَّ

ِد ِمن توصيِلها، والتَّدريب َعليها. 	 أكُّ ِرها؛ ال بدَّ من التَّ ذات عالقٍة: ففي حالة تغيُّ

منفذًة/مطّبقًة: يجُب أن يقوم جميع العاملين باتِّباعها كما هو منصوٌص عليها. 	

الثة: وصف المخاطِر الخطوة الثَّ

ة: تطبيقاُت إدارة المخاطر في الجمعيَّ

ض لها الجمعياُت، والتي يمكن حصرها  يتمُّ تطبيُق إدارة المخاطر وفًقا للمخاطِر التي تتعرَّ
فيما َيأِتي:

هنية. 	 ورة الذِّ ِة، أو الصُّ سالة االجتماعيَّ د بفقد الرِّ ة: ُتهدِّ سيَّ المخاطر الُمؤسَّ

ات  	 العمليَّ في  ُة  الجمعيَّ تواجُهها  التي  عف  الضَّ نقاط  هي  التَّشغيلية:  المخاطر 
ضا. ات/الخدمات، وعدم الكفاءِة، وعدم الرِّ ِة؛ التبرعات، والعمليَّ اليوميَّ

يولة. 	 ة: تشمُل شؤوَن إدارة األصول/ الموجودات، والسُّ مخاطر اإلدارِة الماليَّ

كمدى  	 يجب  ولكن  ة،  الجمعيَّ سيطرة  خارج  تكون  ما  وعادًة  ة:  الخارجيَّ المخاطر 
ة...إلخ.// ياسات والتَّشريعات، والمتغّيرات االقتصاديَّ االستقرار السِّ

ابعة: أساليب معالجِة الخطِر الخطوة الرَّ

أساليب التَّعامل مع الَمخاطر:

النَّقل: وهي وسائُل تساعد على قبول الخَطِر ِمن ِقبل طرٍف آخر، وعادًة ما تكون عن طريِق 
بيِّ على نقل الخطر عن طريِق العقود. أمين الطِّ ة؛ كالتَّ العقود أو الوقايِة الماليَّ

ي إلى حدوث خطٍر ما. التجنُّب: وتعني محاولة تجنُّب النَّشاطات التي تؤدِّ
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برامج  كتطوير  الخطِر،  عن  اتجة  النَّ الَخسائر  ة  حدَّ من  للتَّقليل  طرًقا  وتشمُل  التَّقليص: 
. بشكٍل تدريجيٍّ

القبول: وتعني قبوَل الخسائر عند حدوثها.

ة: أهداف إدارة التَّغيير بالجمعيَّ

ة. 	 ة، وتحسين كفاءة العاِملين، وتنمية الموارد الماليَّ سيِّ للجمعيَّ تحقيق البناِء الُمؤسَّ

دراسة الهيكل التَّنظيمي، وتحديثه وفق متطّلبات الَعمل. 	

تطوير آلياِت العمِل، وحوسبته وأَْتَمَتته. 	

ات وتحسينها. 	 بناء منظومة العمليَّ

ة واقتراح الُحلول. 	 يات الَجمعيَّ دراسة تحدِّ

ضا. 	 ِة؛ بناًء على نتائج تقييم العمِل، وقياس الرِّ وضع الُخطط العالجيَّ

ز في األداء. 	 ميُّ بناء معايير التَّ

مسارات التَّغييِر وُمحدداُته:

العاملون: )الكوادر البشريَّة(.
ات: )اإلجراءات والنماذج(. العمليَّ

بيئة العمل: )المادية والمعنوية(.

ل: العاملون المسار األوَّ

وأَنظمِتها،  ِة  الجمعيَّ بسياسة  تعريفِهم  من  وُقدراِتهم  العامليَن  مهاراِت  تحسيُن  َبَدأَ 
سي  المؤسَّ العمَل  ُق  تحقِّ التي  واللوائح  القوانين  ومنظومِة  الجديدِة،  العمل  وأساليب 
غبة،  ة، مع االنطالقة إلى تحسيِن أداِئهم، وتشجيعهم على االبتكاِر واإِلبداع والرَّ بالجمعيَّ

ة من خاللهم، وتحقيِق االستقرار الوظيفيِّ لهم. لَتحقيق تحسين خدماِت الجمعيَّ

اني: العمليَّات المسار الثَّ

في  وُيسهم  والجهد،  الوقِت  في  التَّوفير  ة  للجمعيَّ ق  ُيحقِّ وتطويرها  العملّيات  تحسين 
العمل  مرونُة  وتزداد  التَّكاليُف،  تنخفض  العملّياِت  ن  فبتحسُّ لها،  ة  نافسيَّ التَّ الميزة  تعزيز 

وجودته.

خطوات  بتقليل  ومراجعِتها   ، إجرائيٍّ دليٍل  في  ووصِفها  بتحديِثها  ات  العمليَّ تحسين  َيبدأ 
اخليِّ  العمليِة، والوصول إلى جودتها بتحديد القراراِت المناسبة للُوصول إلى رضا العميل الدَّ

. والخارجيِّ
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الث: بيئة العمل المسار الثَّ

فمن  ة،  اإلنتاجيَّ القدرات  وأَعلى  األداِء،  مستوياِت  أفضل  إلى  للوصول  العمِل  بيئة  تحسيُن 
العمِل، والثقافة،  المنظومة؛ كاألنظمِة، والقوانين، والعالقات في  بيئة عمِل  خالل تطوير 
إلى  باإلضافة  إلخ،   .. المكانيِّ رتيب  والتَّ  ، المكتبيِّ واألثاث  واإِلضاءِة،  ياسات،  والسِّ والقواعد، 
ة. مشاركة العاملين أفراَحهم وأحزاَنهم، وخلق جوٍّ من اأُللفة واالنسجاِم واالنتماء للجمعيَّ

وانتماٍء  جازمٍة،  بإرادٍة  عمِلهم  أداء  من  العاِملين  لتمكين  والجاِذبة  زة  الُمحفِّ البيئِة  إيجاد 
الت رضا وظيفيٍّ عالية. ، وقدراٍت عاليٍة، وُمعدَّ قويٍّ

ة العمل: آليَّ

ِة والعالقة بالتَّحسين والتَّطوير. 	 وضع خطٍة مجدولٍة للموضوعات ذات األولويَّ

االجتماع األسبوعّي للفريق ُكلَّ يوم اثنين، بعد صالة العشاء، لمدة ساعٍة؛ لمناقشة  	
جدول األعمال.

ٍة زمنيٍة لمتابعة خطوات التَّحسين. 	 تحديد ُمدَّ

تزويد الفريق بنتائج التَّحسين. 	

ق تجاوزها، بل واستثماَرها. 	 إدارة األزماِت وفق خطواٍت عمليٍة ُتحقِّ

واهلل الموفق
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