
 

 

 الئحة إدارة املخاطر

  (تقييم املخاطر املتأصلة والكامنة)

 للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 

 بالمدينة المنورة

  



 

 املقدمة:

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني:

ية يف مواجهة املخاطر احملتملة ألنشطتها  إدارة املخاطر جزء أساسي من اسرتاتيجية اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ابملدينة املنورة، وهي اإلجراءات اليت تنتهجها اجلمع
 .وعملياهتا، هبدف حتقيق أمان واستقرار يف كل معامالهتا وأنشطتها

راسة وفهم مجيع اجلوانب اإلجيابية  وتركز اجلمعية على حمور أساسي إلدارة املخاطر وهو التعرف على املخاطر احملتملة ووضع إجراءات ملعاجلة وتفادي هذه املخاطر، ومن مث د
 .ى أداء اجلمعيةوالسلبية لكل العوامل اليت قد تؤثر عل 

 ( هذه الالئحة بـ )الئحة إدارة املخاطر تسمى  املادة األوىل: .1
 :املادة الثانية .2

 :التعريفات .2.1
 .أتثري األحداث غري املتوقعة على األهداف سلبا  اخلطر: .2.1.1
املسؤول عن ضمان أن اإلجراءات التشغيلية والضوابط ملعاجلة كل جمال من جماالت املخاطر ضمن نطاق مسؤوليته كافية    مسؤول اخلطر: .2.1.2

 .وفعالة



 

 .إضافة الصفة القانونية والشرعية للمال الذي مت احلصول عليه بطريقة غري قانونية غسيل األموال: .2.1.3
 .فراد والوطنمتويل أي عمل أو فعل يلحق العنف ابأل متويل اإلرهاب: .2.1.4
 .سوء استخدام املنصب لتحقيق أرابح أو مكاسب شخصية للموظف أو مجاعته مبخالفة القوانني والسياسات  الفساد املايل: .2.1.5
 .سوء استخدام املنصب لتحقيق أرابح أو مكاسب شخصية للموظف أو مجاعته الفساد اإلداري: .2.1.6
 .أنشطة منظمة هتدف إىل توجيه والتحكم يف املخاطر  عمليات إدارة املخاطر: .2.1.7
 .املوظف املسؤول عن التنسيق إلجراءات إدارة املخاطر ورفع التقارير هبا مسؤول اجلودة واملخاطر:  .2.1.8
 .رئيس جملس إدارة اجلمعية الرئيس: .2.1.9

 .جملس إدارة اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ابملدينة املنورة  جملس اإلدارة: .2.1.10
 .خطوات تساعد على دمج نشاط إدارة املخاطر مع األنشطة األخرى  العمل: إطار .2.1.11
 .اجملاالت واألهداف اليت يتم تفعيل إدارة املخاطر فيها  نطاق العمل: .2.1.12
 .املعايري اليت يتم عن طريقها حتديد درجة اخلطر واخلطة العامة لالستجابة لكل درجة معايري املخاطر: .2.1.13

  



 

 :املادة الثالثة .3

 :مبادئ وإطار عمل إدارة املخاطرتفعيل  .3.1
 .إحنا س مسؤول اجلودة واملخاطر على اختاذ اإلجراءات التالية لضمان تفعيل مبادئ وإطار عمل إدارة املخاطر .3.1.1

احلرص على اخنراط املدير التنفيذي والرئيس وجملس اإلدارة يف تنفيذ مراحل عمليات إدارة املخاطر ضمن نطاق مسؤولياهتا وذلك   .3.1.1.1
 :ابختاذ اإلجراءات التالية 

 .دعوة جملس اإلدارة لورش العمل التعريفية والتدريبية  .3.1.1.1.1
 .تنسيق التواصل بني جملس اإلدارة ومجيع اإلدارات بشكل دوري وعند احلاجة هبدف نشر وتثبيت ثقافة إدارة املخاطر  .3.1.1.1.2
 .رفع التقارير الدورية وغري الدورية يف توقيتاهتا مع املالحظات والتوصيات  .3.1.1.1.3

 .تقرير نصف سنوي ابلتحسينات املطلوبة على عمليات إدارة املخاطر من خالل التجارب واملالحظات  رفع .3.1.1.2
 .عقد الورش التعريفية والتدريبية للموظفني بشكل دوري حسب اخلطة املعتمدة إلدارة املخاطر .3.1.1.3
 .إعداد خطة عمل سنوية إلدارة املخاطر .3.1.1.4
 .مؤشرات األداء اخلاصة ابخلطة االسرتاتيجية والتشغيليةدراجة مؤشرات األداء اخلاصة إبدارة املخاطر ضمن  .3.1.1.5



 

يف عني  (PESTLE & SWOT) أخذ كل حتديث لدراسة سياقات املخاطر اخلاصة ببيئة العمل الداخلية واخلارجية للجمعية .3.1.1.6
 .االعتبار إضافة إىل أي حتديثات على اخلطة االسرتاتيجية، وذلك لتحديد املخاطر اجلديدة إن وجدت 

 :املادة الرابعة .4

 :عمليات إدارة املخاطر .4.1
 :عمليات إدارة املخاطر يف النشاطات التالية ختتص .4.1.1

 .التواصل واالستشارة .4.1.1.1
 .حتديد نطاق وسياق ومعايري املخاطر .4.1.1.2
 .حتديد وحتليل وتقييم املخاطر واالستجابة هلا .4.1.1.3
 .مراجعة وتسجيل وعمل التقارير اخلاصة إبدارة املخاطر .4.1.1.4

 :واالستشارةالتواصل  .4.2
التواصل ابملعلومات اخلاصة إبدارة املخاطر إىل متكني اإلدارة واملوظفني من فهم املخاطر واألسس اليت تبىن عليها القرارات   .4.2.1 يهدف 

احلصول    ومتطلبات العمل، إضافة إىل إثبات مجيع مراحل عملية إدارة املخاطر ابآلراء واخلربات املتوفرة عند تنفيذها، ما هتدف االستشارة إىل 
 .على التغذية الراجعة واملعلومات الالزمة الختاذ القرار



 

يقوم مسؤول اجلودة واملخاطر بتعميم السياسات واإلجراءات والقرارات والتعميمات الصادرة من قبل اإلدارة أو وزارة املوارد البشرية  .4.2.2
 .والتنمية االجتماعية على مجيع اإلدارات حالة صدورها

اجلودة واملخاطر ابلتنسيق لعقد ورش مجاعية أو فردية مع اإلدارات لكل مرحلة من مراحل عملية إدارة املخاطر وتزويدهم تقوم مسؤول   .4.2.3
 .ابإلرشادات املكتوبة، وذلك لتزويد املوظفني ابخللفية املطلوبة للمرحلة واإلجراءات املطلوب اختاذها

 .أرشيف لواثئق عمليات إدارة املخاطريتم توثيق االجتماعات والورش يف حماضر ويتم استحداث  .4.2.4
يقوم مسؤول اجلودة واملخاطر بتزويد اإلدارات ابلتقارير اخلاصة إبدارة املخاطر والتحديثات ذات العالقة على عملياهتا، وذلك هبدف  .4.2.5

 .سينهاإبقاء املدراء واملوظفني على اطالع مبدى حتقق خطة إدارة املخاطر واختاذ اإلجراءات الالزمة إلجناحها وحت
 .يستند جزء أساسي من تقارير األداء الصادرة من مسؤول اجلودة واملخاطر عن التغذية الراجعة من اإلدارات األخرى .4.2.6

  



 

 :نطاق املخاطر .4.3
 :يتلخص نطاق العمل يف إدارة املخاطر على احملاور التالية .4.3.1

 الوصف المحور
 .أهداف اجلمعيةتعطل أنشطة االمتثال مما يؤدي إىل عدم حتقق  • احلوكمة

 .عدم حتقق الشفافية والتكتم على املعلومات  •
 .ت جملس اإلدارةعدم قيام أعضاء جملس اإلدارة ابألدوار املطلوبة منهم وعدم ممارستهم لسياسات وممارسا •

 .تعطل األنشطة اليومية بسبب األنظمة أو فشل العمليات مما يؤدي إىل خسارة حمتملة يف اإلنتاجية • العمليات
 .نظام إدارة سيئ يؤدي إىل االزدواجية وفقدان حمتمل لإلنتاجية •
 .العمليات غري املكتملة نتيجة للعمليات املعقدة أو الطويلة أو إجراءات العمل •
 .نقص العدد أو اخلربة أو املهارة لدى موظفي اإلدارة واألنشطة التشغيلية •
 .يف خطة استعادة البياانت عند حدوث أخطار فقدان البياانت الناجتة عن ضعف إجراءات احلماية، أو قصور •

مكافحة غسيل األموال 

 ومتويل اإلرهاب

 .االخنراط يف أنشطة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب عن طريق استخدام اجلمعية كوسيلة من قبل األطراف اخلارجية •

مكافحة الفساد املالي 

 واإلداري

 املتطوعني ملناصبهم العامة لتحقيق مكاسب شخصية.سوء استغالل املوظفني أو املتعاونني أو  •
 اخلسائر املادية والتأثريات السلبية على تنظيم وكفاءات وفعالية اإلدارة وعلى ثقافة اجلمعية.  •



 

 الفشل يف إدارة املوارد املالية للجمعية بشكل فعال مما قد يؤدي إىل خسارة مالية.  • التمويل واملعامالت املالية
 عدم اتباع اإلجراءات مما يؤدي إىل سرقة حمتملة أو فقدان األصول.ق األمن بسبب ر خ •
 اخلسائر أو االستخدام غري املسموح به ألصول وممتلكات اجلمعية. •
 اخنفاض يف املوارد املالية مما ينتج عنه صعوبة يف أتدية اخلدمات أو سداد االلتزامات. •

 ي إىل فقدان السمعة.اخنفاض جودة تقدمي اخلدمات للمستفيدين مما يؤد • السمعة
 وسائل اإلعالم املعاكسة وقلق من اجملتمع احمللي. •
 أتخر يف تنفيذ الربامج واملشاريع.  •

 عدم وجود أنظمة امتثال كافية تؤدي إىل غرامات أو عقوابت من اجلهة التنظيمية.  • القوانني واللوائح
 غرامات والدعاوى القضائية الناجتة عن خرق العقود.  •
 كثافة أو وضوح التشريعات املتعلقة حبيثيات العمل. مدى تعقيد أو   •

 

  



 

 :معايري اخلطر .4.4
 معايري تقييم اخلطر  .4.4.1

 تعتمد خريطة تدرج املخاطر على احتمالية حدوث اخلطر ومدى أتثريه على حتقق األهداف  .4.4.1.1

ومصفوفة المخاطر  تقييم درجات الخطر  

 يةاالحتمال
 التأثري 

 ضئيل جدا  -1 ضئيل-2 حمتمل-3 غالبا  -4 مؤكد -5

      ًمرتفع جدا -5
      مرتفع-4

      توسط م-3
      منخفض -2
منخفض  -1

 جدا  
     

 



 

 مقياس قيمة الخطر 

درجة   التأثري
 بيان اخلطر والتأثري  قيمة اخلطر اخلطر 

مرتفع 
 ًجدا

خماطر ذات أتثري جسيم على اجلمعية ويتوجب وضع اإلجراءات  16-25 5
 ملواجهتها واخلطط 

خماطر ذات أتثري كبري على اجلمعية و حتتاج إىل دراسة و وضع خطة   15-9 4 مرتفع 
 للمعاجلة

 8-5 3 متوسط
خماطر ذات أتثري املتوسط واليت ميكن أخذه بعني االعتبار عند وضع  

 اخلطط العامة 

 خماطر ذات أتثري منخفض وال تتطلب وضع خطط حمددة هلا  4-3 2 منخفض 

منخفض  
 ًجدا

 خماطر ذات أتثري منخفض جدا وال تتطلب وضع خطط حمددة هلا  1-2 1

 

  



 

 :يتم حتديد احتمالية حدوث اخلطر حسب املعايري يف اجلدول التايل  .4.4.1.2

 الوصف االحتمال الدرجة مستوىال

 من املؤكد تكرار وقوع احلدث خالل العام %95< 5 ًمرتفع جدا

 خالل العام سيقع احلدث مرة  %95-%70 4 مرتفع

 قد يقع احلدث مرة كل ثالث سنوات  %69-%30 3 متوسط

 قد يقع احلدث مرة كل مخسة سنوات  %29-%5 2 منخفض

 قد يقع يف ظروف استثنائية  %5> 1 ًمنخفض جدا
 

  



 

 :اجلدول ابألدىنخيتلف تدرج املخاطر من حيث األثر ابلنطاق الذي يرتبط به اخلطر ويتم حتديد األثر حسب املعايري يف  .4.4.1.3

مستوى 
 الخطر

 نطاق اخلطر

غسيل األموال  العمليات احلوكمة

 ومتويل اإلرهاب

الفساد املالي 

 واإلداري

 القانون وااللتزام السمعة املعامالت املالية

مرتفع 
 جدا

فقدان التوجه والرؤية   •
 واالسرتاتيجية 

أداء  • عن  عاجز  النظام  يف  التطوير 
 .وظائف رئيسية

معدل دوران املوظفني بنسبة  زايدة يف   •
 %30أكثر من 

أتخري يف تسلم املشروع أو مستحقات   •
أعلى من   ملدة  من   %20املستفيدين 

 مدة التنفيذ 

أطراف  • مع  التعامل 
يف  منخرطني 
غسيل  عمليات 
ومتويل   األموال 

 اإلرهاب

عملية   • يف  الضلوع 
 احتيال أو جرمية مالية 

على  • تزيد  خسائر 
 رايل  3,000,000

التربعات  • اخنفاض 
بنسبة   املتوقعة  واإليرادات 

 %30أعلى من 

قابل  • وغري  كبري  ضرر 
 .لإلصالح للسمعة

الدعاية السلبية املستمرة اليت  •
أدت إىل فقدان الثقة العامة 

 .واملهنية يف اجلمعية
وسخط  • إعالمية  ضجة 

 الرأي العام 

خرق خطري لنظم احلوكمة   •
إىل   يؤدي  أن  شأنه  من 

 .اجلمعيةمراجعة وضع 
كبرية   • وغرامات  أىب 

خطرية   قضائية  ودعاوى 
 .للغاية

 مرتفع

 تضارب املصال  •
غري  • تنظيمي  هيكل 

 فعال
املعلومات   • إخفاء 

 وعدم اإلفصاح 

تطوير النظام مل يتناول بعض العمليات   •
 الرئيسية 

شكوى مؤيدة من عمالء داخليني أو   •
 خارجيني يواجهون صعوابت تقنية 

فني بنسبة  زايدة يف معدل دوران املوظ  •
 %30% إىل 20ترتاوح ما بني 

أو  • املشروعات  تسليم  يف  أتخري 
مستحقات املستفيدين ملدة ترتاوح ما  

إىل  15بني   مدة %20  من   %
 التنفيذ 

سوء   •  يف  الضلوع 
للمنصب   استخدام 
مؤثر  بشكل  أضر 
موارد   يف  وجوهري 
كفاءة   أو  اجلمعية 

 وفعالية إدارهتا. 

بني   • ما  ترتاوح  خسائر 
إىل   1,000,000
 رايل  3,000,000

التربعات  • اخنفاض 
بنسبة   املتوقعة  واإليرادات 

% إىل  15ترتاوح ما بني  
20% 

ضرر كبري ال ميكن إصالحه   •
 عن السمعة 

أتثري حدث كبري سليب على  •
مسعة اجلمعية ميكن أن يؤثر 
على  اجلمعية  قدرة  على 

 التأثري وحتقيق أهدافها 

احلوكمة  خرق   • لنظم  كبري 
مباشر  إخطار  يتطلب 

 جمللس اإلدارة
 انتهاك كبري للنظم  •
للمالحقة   • التعرض 

القانونية ودعاوى قضائية  
 كبرية 



 

 متوسط

أعضاء جملس   • افتقار 
اخلربات  إىل  اإلدارة 
الالزمة   واملهارات 

 ألداء مهامهم 
على   • اجمللس  اعتماد 

عدد حمدود نسبيا من  
اإلدارة  يف  األعضاء 

 واختاذ القرارات

إىل   • يؤدي  ابلنظم  أعطال  أو  فقدان 
 توقف األعمال بدرجة متوسطة 

هدر   •  استخدام  سوء 
أساليب   واتباع  املوارد 
تؤثر على   إجراءات  أو 
كفاءة وفعالية األنظمة  

 اإلدارية

بني   • ما  ترتاوح  خسائر 
إىل   1,000,000

 رايل  500,000
التربعات  • يف  اخنفاض 

بنسبة   املتوقعة  واإليرادات 
% إىل  10رتاوح ما بني  ت

15% 

ميكن   • الثانوية  األضرار 
 إصالحها 

أتثري حدث سليب منخفض  •
يولد  اجلمعية  مسعة  على 

 شكاوى حمدودة

والتعرض   • النظم  خلق 
للتحقق واملقاضاة وغرامة  

 حمتملة
احلوكمة  • لنظم  خلق 

كبري  جهد  يتطلب 
 لتصحيحه. 

 منخفض

توقف   •  إىل  يؤدي  النظم  بعض  فقدان 
 لألعمال. بسيط 

زايدة يف معدل دوران املوظفني بنسبة   •
 % 10% إىل 5ترتاوح بني 

أو  • املشروع  تسليم  يف  أتخري 
مستحقات املستفيدين ملدة ترتاوح بني  

 % من مدة التنفيذ. 10% إىل 5

سوء   •  يف  فردية  حاالت 
املوارد  هدر  استخدام 

 مؤثرة بشكل بسيط 

بني   • ترتاوح  خسائر 
إىل   100,000
 رايل  500,000

التربعات  • يف  اخنفاض 
املتوقعة  واإليرادات 

بني   ترتاوح  % 1ابلنسبة 
 %5إىل 

منطقة  • يف  اثنوية  أضرار 
أتثري   له  يكون  قد  حمدودة، 
مسعة  على  منخفض  سليب 
شكاوى  يولد  أو  اجلمعية 

 حمدودة

وقضااي   • اللوائح  خمالفات 
 قانونية اثنوية. 

للنظم   • بسيط  خلق 
 احلوكمة ميكن تصحيحه. 

منخفض 
 جدا

فقدان أعمال أو بعض النظم ال يؤثر   • 
 على العمليات. 

زايدة يف معدل دوران املوظفني ابلنسبة   •
 % 5أقل من 

أو  • املشروع  تسليم  يف  أتخري 
من   أقل  ملدة  املستفيدين  مستحقات 

 % من مدة التنفيذ 5

سوء   •  يف  فردية  حاالت 
املوارد  وهدر  استخدام 

 غري مؤثرة

من   • أقل  خسائر 
 رايل  100,000

التربعات  • يف  اخنفاض 
واإليرادات املتوقع ابلنسبة  

 % 1أقل من 

أتثري  • أي  له  ليس  حدث 
سليب على مسعة اجلمعية أو 
عدم اهتمام وسائل اإلعالم 

 هبا 

 قضااي امتثال اثنوية  •
ال يوجد أتثري على نظام   •

 احلوكمة 

 



 

 :خريطة االستجابة للمخاطر  .4.4.1.4

 التصعيد إرشادات لعالج الخطر مستوى الخطر

 طلوب إجراء فوري إلدارة اخلطر بشكل فعال واحلد من التعرض له م ًمرتفع جدا
التصعيد جمللس اإلدارة حبيث ال يتم قبول املخاطر  

 أو االحتفاظ هبا بشكل عام

حتليل التكلفة والفائدة للتقييم إىل أي مدى ينبغي معاجلة ومراقبة  مرتفع
 الوقتاملخاطر لضمان عدم تغري املخاطر مع مرور 

التصعيد لرئيس جملس اإلدارة حبيث ال يتم قبول  
 املخاطر أو االحتفاظ هبا بشكل عام 

املراقبة املستمرة لضمان إدارة التعرض للمخاطر بفعالية وتقليل  متوسط
 االضطراابت إىل احلد األدىن

التصعيد إىل مستوى املدير التنفيذي وحتديد 
ملخاطر  إجراءات إدارة املخاطر، يتم االحتفاظ اب

 عموما وإدارهتا على املستوى التنفيذي 

إدارة فعالة من خالل اإلجراءات الروتينية والضوابط الداخلية   منخفض
 املناسبة 

مراقبة وإدارة املخاطر على املستوى التشغيلي، يتم  
 االحتفاظ ابملخاطر بشكل عام

 االحتفاظ ابملخاطر بشكل عام يتم  مراقبة املخاطر على املستوى التشغيلي ًمنخفض جدا
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