سياسة
إدارة املخاطر

اإلصدار)10( :
0000/10/01هـ 0101/00/10-م

 oمقدمة
نتيجة للتغيرات المفاجأة والمتكررة في املجاالت االقتصادية واالجتماعية والتي قد تساهم في إحداث املخاطر،
مما يستلزم مؤسسات القطاع غير الربحي أن تراعي ضرورة التعـرف ومعالجـة هـذه املخاطر وفهـم الجوانـب
اإليجابيـة والسـلبية املحتملـة لـكل العوامـل التي قد تؤثـر على األداء والتعامل معها بحيث تتجنبها وتحد منها
وتسيطر عليها.
فقد ّ
ضمنت جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه في اسـتراتيجيتها "سياسة إدارة املخاطـر"،
ولذلك عمدت إلى إعداد سياسة واضحة إلدارة املخاطر وهـي االجـراءات التـي تتبعهـا لمواجهـة املخاطر
المصاحبة ألنشـطتها ،بهدف تحقيـق المزايـا المسـتدامة لـكل البرامج والمشـاريع.

 oالنطاق

نطاق هذه السياسة يشمل جميع من يعمل مع أو لصالح الجمعية ً
سواء كانوا من األعضاء أو المسؤولين
أو العاملين أو المتطوعين أو المستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية.

 oالهدف
تهدف هذه السياسة لآلتي:
 )1التعريف بالخطر وإدارة املخاطر والغرض من إدارة املخاطر.
 )2تفسير منهجية الجمعية في إدارة املخاطر وتوثيق أدوار ومسئوليات األطراف ذات العالقة.
 )3التوعية بأن إدارة املخاطر جزء من مهام الرقابة الداخلية للجمعية وترتيبات حوكمتها.

 oالبيان
 )1التعريفات:
 الخطر:
ّ
يعرف بأنه أي ش يء يمكن أن يعوق من مقدرة الجمعية على تحقيق أهدافها ،أو هو عبارة عن ربط بين
احتمال وقوع حدث واآلثار المترتبة على حدوثه.
 إدارة املخاطر:
ّ
تعرف بأنها اإلجراء أو الهيكل أو الثقافة المستخدمة لتحديد وتقييم والسيطرة على جوانب املخاطر التي
قد تؤثر على مقدرة الجمعية في تحقيق أهدافها.
 )2الغرض من إدارة املخاطر:
تعتبر إدارة املخاطر ً
أمرا ضرورًيا الستمرار ونمو الجمعية بما يتوافق مع أهدافها االستراتيجية ،حيث إن
ً
الغرض منها ليس فقط تجنب املخاطر لحظة وقوعها ،بل هي تتضمن أيضا عملية قياس وتقييم املخاطر لتقليل

أثارها السلبية على الجمعية وأنشطتها ،كما أنه من شأنها في حال تفعيلها بصورة سليمة خفض مستوى
ً
ً
املخاطر التي تواجه الجمعية حاال أو مستقبال.
 )3إدارة املخاطروعالقتها بالرقابة الداخلية:
تعد إدارة املخاطر ً
جزءا من الرقابة الداخلية الذي تحتوي على عدد من العناصر التي تعمل مع بعضها
على إيجاد طريقة تشغيل ّ
فعالة تساعد الجمعية على تحسين أدائها في كافة الجوانب المالية واإلدارية ،كما
ً
ً
جزءا ً
تعتبر إدارة املخاطر ً
هاما وضرورًيا بالنسبة لعمل الجمعية وليست مجرد التزام ،تتطلب دورا نشطا أكثر
من مجرد ردة فعل.
وتراعي إدارة املخاطرعناصرالرقابة الداخلية ومنها:
 .1االستراتيجيات والسياسات واإلجراءات.
 .2خطط الجمعية وميزانياتها.
 .3سجالت املخاطر العالية.
 )4لجنة إدارة املخاطرومهامها:
تتكون لجنة إدارة املخاطرمن المناصب التالية:
 .1عضو مجلس إدارة.
 .2الرئيس التنفيذي.
 .3مدير إدارة المتابعة والتطوير.
 .4مستشار خارجي.
وتتولى اللجنة المهام التالية:
 .1إعداد خطة وسياسة إدارة املخاطر واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة ،وضمان توفر خطط لمراجعة
كفاءة وفعالية إدارة املخاطر وقدرتها على تقديم تقييم سنوي لترتيبات إدارة املخاطر بالجمعية.
 .2مراقبة املخاطر العالية التي قد تهدد تحقيق الجمعية ألهدافها االستراتيجية.
 .3إعداد ورفع التقارير الدورية ملجلس اإلدارة فيما يخص إدارة املخاطر ومدى فاعليتها تجاه عمليات
الجمعية.
 .4مراجعة منهجية الجمعية في إدارة املخاطر.
 .5االستعانة باستشاريين متخصصين في العمليات التي تمارسها الجمعية لتقديم االستشارات المعززة
لكفاءة إدارة الرقابة الداخلية وزيادة موثوقيتها.
 )5دور مجلس اإلدارة:
 .1اعتماد سياسة إدارة املخاطر.
 .2اعتماد خطة إدارة املخاطر.

.3
.4
.5
.6
.7
.8

اختيار اآللية المناسبة في التعامل مع املخاطر-حسب مستوياتها-والتي قد تتعرض لها الجمعية.
ضبط اإليقاع والتأثير على ثقافة إدارة املخاطر في الجمعية.
الموافقة على قرارات إدارة املخاطر التي قد تؤثر على أداء الجمعية.
اعتماد تقرير لجنة المراجعة فيما يخص إدارة املخاطر.
تشكيل لجان تنفيذية مؤقتة إلدارة املخاطر للقيام بمهام يحددها قرار تشكيلها عند الحاجة لذلك.
نشر سياسة إدارة املخاطر على الموقع االلكتروني للجمعية.

 oالتطبيق

ّ
تطبق سياسة إدارة املخاطر هذه على كافة العمليات التي يتم التعامل بها في الجمعية ،وعلى كل من له
عالقة عمل مع الجمعية االطالع واإللمام وااللتزام بما ورد فيها من بنود عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم.
وعلى إدارة الشؤون اإلدارية والمالية نشر هذه الالئحة ،وكذلك نشر الوعي بما يخص هذه الالئحة وتزويد
الجميع بنسخة منها.

 oالمراجع
اعتمد مجلس اإلدارة في اجتماعه (السابع) في دورته (الثامنة) في 1442/24/22هـ ،هذه الالئحة وهي سارية
التطبيق.

