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سياسة إدارة المخاطر
المادة )1(: تمهيد:

مــع عــدم اإلخــال بمــا جــاء يف الترشيعــات والقوانــن المعمــول بهــا يف المملكــة العربيــة الســعودية، ونظــام   -1

اجلمعيــات والمؤسســات األهليــة والئحتــه التنفيذيــة، والائحــة األساســية للجمعيــة، تأيت هذه السياســة اســتكمااًل 

لهــا، دون أن تحــل محلهــا.

سياســة إدارة المخاطــر تحــدد مبــادئ وعناصــر نظــام إدارة المخاطــر، وطــرق إدارة المخاطــر، وآليــات المحافظــة   -2

ــة عــى فاعليــة نظــام إدارة المخاطــر، واألفــراد المســؤولن عــن إدارة المخاطــر واإلفصــاح عــن المعلومــات  والرقاب

المرتبطــة بهــا.

ــه  ــه احتمــال حــدوث حــدث معــن ويتوقــع أن يكــون ل ألغــراض هــذه السياســة، فــإن اخلطــر يمكــن تحديــده عــى أن  -3

تأثــر عــى أنشــطة اجلمعيــة يف ســبيل تحقيــق أهدافهــا االســراتيجية أو التشــغيلية أو الماليــة أو االمتثــال لكافــة 

األنظمــة والسياســات المعمــول بهــا، وأن أســلوب اجلمعيــة إلدارة المخاطــر يقــوم عــى احتســاب احتمــال حــدوث 

ــة والفــرص المتاحــة وأثرهــا المتوقــع. ــة والمرغوب األحــداث غــر المرغوب

تــرى اجلمعيــة أن إدارة المخاطــر يعتــر مــن أهــم العناصــر االســراتيجية للجمعيــة وللرقابــة الداخليــة، وهــي عبــارة عــن   -4

العمليــات الــي تســتخدمها اجلمعيــة بصفــة منتظمــة مــن أجــل تحديــد وتقييــم والرقابــة عــى المخاطــر.

نظــام إدارة المخاطــر يف اجلمعيــة مصمــم لــزايدة إمكانيــة تحقيــق األهــداف االســراتيجية والتشــغيلية والماليــة   -5

واالمتثــال للجمعيــة، والقيــام ابتخــاذ األســاليب المناســبة لتقليــل احتمــال وحجــم اآلثــار الســلبية المتوقعــة وتعظيــم 

احتمــال وحجــم المنافــع المتوقعــة.

هــذه السياســة ليســت محــدودة فقــط بحمايــة مصــاحل أعضــاء اجلمعيــة، بــل أيضــاً تقــوم عــى حمايــة بقيــة أصحــاب   -6

المصــاحل.

المادة )2(: مبادئ وأهداف إدارة المخاطر:

ــة والمتعلقــة  ــد مســتوايت اخلطــر المقبول ــة تحدي ــة يف اجلمعي عــى مجلــس اإلدارة وابلتنســيق مــع اإلدارة التنفيذي  )1

بجميــع أنشــطة اجلمعيــة بصــورة واضحــة.

يجــب األخــذ يف احلســبان العاقــات بــن مختلــف المخاطــر وذلــك بهــدف تقييــم تأثرهــم المجمــع عــى عمليــات   )2

اجلمعيــة. وأنشــطة 

تطبيق والمحافظة عى نظام إدارة المخاطر ابجلمعية يهدف إىل:  )3

استدامة اجلمعية. أ . 
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زايدة فاعلية إدارة اجلمعية. ب . 

ج. حماية األهداف االسراتيجية للجمعية وأنشطتها.

د. االستخدام األمثل للموارد المختلفة.

المادة )3(: تحديد المخاطر:

ــذل  ــه( بب ــة )كل حســب اختصاصــه ونطــاق عمل ــة ومديــري اإلدارات يف اجلمعي ــع أعضــاء اإلدارة التنفيذي يقــوم جمي  -1

قصــارى جهدهــم لتحديــد المخاطــر الهامــة الــي تتعــرض لهــا اجلمعيــة )عــى المســتوى الــكيل للجمعيــة وعــى مســتوى 

أدارتهــا / مواقــع العمــل( أو المحتمــل أن تتعــرض لهــا يف المســتقبل، ولتحقيــق ذلــك يجــب اســتخدام اآلليــات التاليــة 

لتحديــد المخاطــر:

عقــد اجتماعــات العصــف الذهــي عــى مختلــف المســتوايت اإلداريــة يف اجلمعيــة بهــدف التفكــر يف كل أنــواع  أ ( 

تفصيليــة. وأخــرى  عامــة  ســيناريوهات  وطــرح  المختلفــة،  المخاطــر 

إجراء المسوح واستقصاء الرأي بما يناسب كل إدارة / موقع عى حدة. ب ( 

ج( إجراء المقابات الشخصية وعقد ورش العمل.

د( استنتاج سلسلة العاقات السببية الي تربط بن األنواع المختلفة للمخاطر.

.)Key Risk Indicators( استخاص مؤرشات قياس المخاطر )هـ

و( استخدام التقييمات الي يقوم بها خراء من خارج اجلمعية.

( نتائج أنشطة المراجعة الداخلية ومراجعة احلساابت اخلارجية. ز

تقــوم اجلمعيــة بتحديــد المخاطــر المتعلقــة أبنشــطة اجلمعيــة التشــغيلية وتســجيلها يف ســجل يســمى “ســجل   -2

المخاطــر”، يتضمــن وصــف طبيعــة اخلطــر والــرأي الفــي المتعلــق أبهميــة هــذا اخلطــر عــى عمليــات اجلمعية، هــذا ويتم 

تعديــل هــذا الســجل بصفــة دوريــة وفقــاً للتغــرات والظــروف الداخليــة الــي تحــدث لعمليــات اجلمعيــة واخلارجيــة يف 

بيئــة عملهــا.

المادة )4(: تحليل وتقييم وتصنيف المخاطر:

لكل خطر من المخاطر عى حدة تقوم اجلمعية بقياس المخاطر أو تقديرها)1( من خال:  -1

تقدـيـر احتمــال وقــوع اخلطــر، يســتخدم يف هــذا الصــدد مقيــاس مــن ثاثــة مســتوايت )يمكــن اســتخدام خمســة  أ ( 

مســتوايت:



3

 سياسة إدارة المخاطر

.H ويرمز له ابحلرف )High Probability( المستوى األول: يعر عن احتمال مرتفع لوقوع / تحقق اخلطر  •

.M ويرمز له ابلرمز )Medium Probability( المستوى الثاين: يعر عن احتمال متوسع لوقوع / تحقق اخلطر  •

.L ويرمز له ابلرمز )Low Probability( المستوى الثالث: يعكس احتمااًل منخفضاً لوقوع / تحقق اخلطر  •

ويشــر كل مســتوى مــن المســتوايت الســابقة إىل طبيعــة الحتمــال وقــوع اخلطــر، فالمســتوى H يعــي أنــه إذا مــا غابــت 

 M  كافــة الضوابــط للتعامــل مــع هــذا النــوع مــن المخاطــر فإنــه مــن المؤكــد أنهــا ســوف تتحقــق، ويشــر المســتوى

ــه مــن المحتمــل تحقــق هــذا النــوع مــن المخاطــر لكــن  إىل غيــاب الضوابــط عــن هــذا النــوع مــن المخاطــر يعــي أن

تكــرار حدوثــه عــادة مــا يكــون محــدوداً ربمــا مــرة أو مرتــن يف العــام )عــى ســبيل االسرشــاد وتختلــف حســب طبيعــة 

النشــاط(، أمــا المســتوى الثالــث L فإنــه يعــي أن غيــاب الضوابــط عــن هــذا النــوع مــن المخاطــر ال يعــي تحققهــا وإذا 

تحققــت المخاطــر فإنهــا لــن تحــدث إال مــرة كل ثــاث إىل خمــس ســنوات )عــى ســبيل االسرشــاد( وتختلــف حســب 

طبيعــة النشــاط(.

تقديــر األثــر المتوقــع عنــد وقــوع اخلطــر: يســتخدم يف هــذا الصــدد مقيــاس مــن ثاثــة مســتوايت )يمكــن اســتخدام  ب ( 

خمســة مســتوايت(:

.H ويرمز له ابحلرف )High Impact( المستوى األول: يعر عن أثر مرتفع عند وقوع تحقق اخلطر  •

.M ويرمز له ابلرمز )Medium Impact( المستوى الثاين: يعر عن أثر متوسط عند وقوع /تحقق اخلطر  •

.L ويرمز له ابلرمز )Low Impact( المستوى الثالث: يعكس أثراً منخفضاً لوقوع /تحقق اخلطر  •

ويشــر كل مســتوى مــن المســتوايت الســابقة إىل طبيعــة مختلفــة ألثــر وقــوع اخلطــر، فالمســتوى H يعــي إنــه إذا مــا 

وقــع هــذا النــوع مــن المخاطــر فإنــه ســوف ينتــج عنــه أضــرار وخســائر كثــرة وعظيمــة األثــر، ويشــر المســتوى M إىل 

أنــه إذا مــا وقــع هــذا النــوع مــن المخاطــر فإنــه ســوف ينتــج عنــه أضــرار وخســائر متوســطة األثــر، ويشــر المســتوى 

L إىل أنــه إذا مــا وقــع هــذا النــوع مــن المخاطــر فإنــه ســوف ينتــج عنــه أضــرار وخســائر تــكاد ال تذكــر.

بنــاء عــى نتائــج قيــاس المخاطــر أو تقديرهــا يتــم توزيــع المخاطــر حســب نوعهــا عــى الوظائــف اإلداريــة ابجلمعيــة،   -2

ويتــم تصنيفهــا.

تقوم اجلمعية بتحديد احلد األقىص لكل مؤرش خطر، لتحديد مدى قابليته ومائمته ألهداف اجلمعية.  -3

تقــوم اجلمعيــة بتضمــن ســجل المخاطــر نتائــج قيــاس المخاطــر أو تقديرهــا وتوزيعهــا وتصنيفهــا، وتقــوم بعمــل   -4

مراجعــة للســجل بصفــة دوريــة بهــدف تحديثــه.
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المادة )5(: التعامل مع المخاطر:

تقــوم اجلمعيــة بإعــداد الطــرق واحللــول للتعامــل مــع كل خطــر ســليب )تهديــد Threat( عــى حــدة بهــدف تقليــل احتمال   .1

وقوعــه أو تقليــل األثــر المتوقــع عنــد وقوعــه أو تقليلهمــا معــاً. وتقــوم اجلمعيــة بإعــداد الطــرق واحللــول للتعامــل مــع 

كل خطــر إيجــايب )فرصــة Opportunity( عــى حــدة بهــدف زايدة احتمــال وقوعــه أو زايدة األثــر المتوقــع عنــد وقوعــه 

أو زايدتهمــا معــاً.

نوع وهيكل الطريقة الي تستخدمها اجلمعية مبي عى تحليل المنافع المتوقعة منها وتكلفة تطبيقها.  .2

ــث تشــتمل عــى واحــدة أو أكــر مــن األســاليب  ــدات( بحي تتعــدد أســاليب التعامــل مــع المخاطــر الســلبية )التهدي  .3

التاليــة:

تجنــب المخاطــر: يتــم تجنــب اخلطــر مــن خــال اتخــاذ بعــض اإلجــراءات الــي تزيــل اخلطــر بشــكل جــذري، مثــل اســتخدام  أ ( 

طــرق مختلفــة لتنفيــذ العمــل، أو تكنولوجيــا مختلفــة، أو إلغــاء مــرشوع معــن والــي تجعــل اخلطــر غــر موجــود.

ــة بهــدف توفــر  ــة أو توجيهي تقليــل المخاطــر: يتــم مــن خــال وضــع ضوابــط رقابيــة وقائيــة أو كشــفية أو تصحيحي ب ( 

ــة: ــة اآلتي ــق أهــداف اجلمعي ــداً معقــواًل بتحقي تأكي

حماية األصول واحلد من وقوع الغش واألخطاء واكتشافها فور وقوعها ودقة السجات المحاسبية واكتمالها.  •

فاعليــة وكفــاءة األحــداث والعمليــات أو الظــروف الــي تتأثــر بهــا اجلمعيــة بمــا يف ذلــك اســتخدام المــوارد بكفــاءة   •

وبشــكل مائــم وزايدة اإلنتاجيــة.

التقيد ابألنظمة والتعليمات والسياسات:  •

تحويــل المخاطــر: تقــوم عمليــة تحويــل المخاطــر عــى أســاس نقــل عــبء المخاطــر مــن الطــرف المعــرض لهــا بصــورة  ج ( 

مبــارشة إىل طــرف أخــر متخصــص يف إدارة هــذا النــوع مــن المخاطــر، نظــر مقابــل مــادي)2(.

د( التحــوط ضــد المخاطــر: التحــوط ضــد المخاطــر هــو اســتثمار فرعــي يف أداة أو منتــج تتحــرك أســعاره )عنــد وقــوع الضــرر 

المحتمــل( يف االتجــاه المقابــل ألســعار األداة أو المنتــج المــراد إدارة مخاطــر االســتثمار فيــه بصفة أساســية.

هـــ( توزيــع المخاطــر: يتــم توزيــع المخاطــر مــن خــال تنويــع االســتثمارات يف عــدد من األصــول والمنتجــات ذات االرتباط 

الســليب المرتفع.

و( قبول اخلطر: يف حال كان أكر ضرر متوقع إذا ما تحققت سوف تكون أقل من أي بديل إلدارتها.

4. تتعدد أساليب التعامل مع المخاطر اإليجابية )الفرص( بحيث تشتمل عى واحدة أو أكر من األساليب اآلتية:
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أ( استغال الفرصة والتأكد من تحققها واستثمارها يف تحسن أداة اجلمعية.

ب( مشاركة الفرصة عن طريق تحويل كل أو جزء من الفرصة إىل طرف ثالث.

ج( تعزيز أثر أو احتمالية حدوث الفرصة.

د( القبول وعدم اتخاذ أي إجراء.

5. عند اختيار طريقة االستجابة للخطر يؤخذ يف االعتبار كل من اآليت:

أ( استعداد اجلمعية لقبول حجم اخلطر احلايل.

ب( التوازن بن الرقابة الوقائية والرقابة الكشفية.

ج( التوازن بن تكلفة ومنفعة إدارة اخلطر.

المادة )6(: الرقابة والمحافظة على نظام إدارة المخاطر:

تضمن اجلمعية المحافظة والمراجعة المستمرة لنظام إدارة المخاطر.  -1

يجــب التعــرف عــى التغــرات يف اجلمعيــة وبيئــة عملهــا وإدارتهــا وعمــل التغــرات الازمــة عــى نظــام إدارة المخاطــر.   -2

ــا يف اجلمعيــة )مجلــس اإلدارة  ــإدارة العلي ــة ل يتطلــب نظــام إدارة المخاطــر الفاعــل نظــام لتقديــم التقاريــر الدوري

واإلدارة التنفيذيــة( والمراجعــة الموضوعيــة والمســتقلة للتأكــد مــن التعــرف الفاعــل عــى المخاطــر وفحصهــا، 

والتأكــد مــن أن إجــراءات التعامــل مــع المخاطــر المائمــة قــد تــم عملهــا، ويجــب إجــراء المراجعــة الدوريــة لمســتوايت 

التوافــق مــع القوانــن واألنظمــة والسياســات، ومراجعــة معايــر األداء لتحديــد فــرص التطويــر.

يجب عى عمليات الرقابة والمراجعة أن تحدد فيما إذا كانت:  -3

اإلجراءات المتبعة قد أعطت النتائج المخطط لها. أ . 

اإلجراءات المتبعة والمعلومات الي تم جمعها خال عمليات إدارة المخاطر كانت مائمة. ب . 

ج. التطويــر المعــريف قــد ســاعد عــى الوصــول إىل قــرارات أفضــل وتحديــد الــدروس المســتفادة لفحــص وإدارة المخاطــر 

. مستقبًا

المادة )7(: األشخاص المسؤولين عن نظام إدارة المخاطر:

الموظفــون: هــم معنيــون يف تقييــم ومراجعــة المخاطــر، ولكــن يمكــن أن يكونــوا جمعيــاً مشــاركن يف تحديــد هــذه   -1

المخاطــر، ويف حــال معرفــة الموظــف بخطــر معــن يف منطقــة عملــه، ويكــون هــذا اخلطــر غــر معــروف؛ يتوجــب عــى 

الموظــف المشــاركة بــإدالء المعلومــات حــول هــذا اخلطــر لمديــره المبــارش، والتوجــه العــام يجــب أن يكــون أبنــه ال 

يوجــد خطــر يمكــن إهمالــه، وبعــد مناقشــة اخلطــر وتأثــره، يتــم تحديــد احلاجــة إىل تســجيل اخلطــر واإلجــراءات الكفيلــة 

ابحلــد مــن آثــاره ووضعــه تحــت الســيطرة أم ال.
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المســؤولون عــن إدارة المخاطــر: لــكل خطــر يتــم تحديــده يتــم تحديــد مســؤول عنــه، ويكــون هــذا الشــخص لديــه   -2

الصاحيــات واإلمكانيــات لمواجهــة اخلطــر، وبإمكانــه أخــذ اإلجــراءات الوقائيــة الازمــة لوضــع اخلطــر تحــت الســيطرة 

ــه القــدرة عــى تحويــل المــوارد الازمــة لمواجهــة اخلطــر، وقــد يكــون عــى حســاب عمــل أخــر  ــال: أن يكــون لدي )مث

ذي أهميــة أقــل(. إذا كان المســؤول عــن إدارة اخلطــر غــر قــادر عــى اتخــاذ مثــل هــذا اإلجــراء، فابــد أن يتــم تعيــن 

مســؤول أعــى منــه إلدارة اخلطــر. المســؤول عــن إدارة اخلطــر يجــب أن يوفــر ويوثــق جميــع المعلومــات المتعلقــة بهــذا 

اخلطــر، وأن يقــوم ابســتخدام المعلومــات الســابقة واســتحداث معلومــات جديــدة لمواجهــة اخلطــر حســب احلاجــة.

المديــرون: جميــع مديــري اإلدارات يف اجلمعيــة مســؤولون عــن التأكــد مــن أن جميــع موظفيهــم عــى درايــة أبحــدث   -3

المعلومــات حــول إدارة المخاطــر، وأن يقومــوا بتوصيــل المعلومــات حــول مخاطــر معروفــة لديهــم لموظفيهــم، ليتــم 

توضيحهــا وعنونتهــا عنــد تحقيــق األهــداف.

اإلدارة التنفيذيــة: تطبيــق أنظمــة رقابيــة مناســبة لقيــاس وإدارة المخاطــر؛ وذلــك بوضــع تصــور عــام عــن المخاطــر   -4

الــي قــد تواجــه اجلمعيــة وإنشــاء بيئــة ملمــة بثقافــة احلــد مــن المخاطــر عــى مســتوى اجلمعيــة، وطرحهــا بشــفافية مــع 

مجلــس اإلدارة وغرهــم مــن أصحــاب المصــاحل، والتحقــق مــن فاعليــة تلــك النظــم وكفايتهــا، واحلــرص عــى االلــزام 

بمســتوى المخاطــر المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة.

المديــر التنفيــذي للجمعيــة: مســؤول عــن تطبيــق سياســة ونظــام إدارة المخاطــر يف اجلمعيــة، ويجــوز لــه تشــكيل جلنــة   -5

تكــون تابعــة مبــارشة لــه، لتجتمــع ابنتظــام مــرة كل ثاثــة )3( أشــهر لمناقشــة الموضوعــات التاليــة:

المخاطــر االســراتيجية والتشــغيلية والماليــة واالمتثــال الــي تتعــرض أو قــد تتعــرض لهــا اجلمعيــة يف المســتقبل  أ ( 

والــي تــم تحديدهــا عــن طرـيـق مدـيـري اإلدارات يف اجلمعيــة.

تقييم وتحليل المخاطر الي تم تحديدها. ب ( 

ج(  تطوير ومراجعة خطة /خطط التعامل مع المخاطر.

يقــوم المديــر التنفيــذي للجمعيــة بتقديــم تقريــر لمجلــس اإلدارة يحتــوي عــى معلومــات عــن الظــروف العامــة لنظــام   -6

إدارة المخاطــر، وعــن أي عيــوب تــم اكتشــافها يف النظــام واخلطــوات الــي تمــت للتحســن.

المراجعــة الداخليــة: دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر يف اجلمعيــة، والركــز عــى المخاطــر   -7

ــة اإلجــراءات  ــة التنفيذي ــة والتأكــد مــن اتخــاذ إدارة اجلمعي ــات إدارة المخاطــر داخــل اجلمعي الهامــة، ومراجعــة عملي

المناســبة حلمايــة اجلمعيــة مــن المخاطــر االســراتيجية والماليــة والتشــغيلية ومخاطــر االلــزام، وتقديــم توصيــات 

لتطوـيـر األداء يف اجلمعيــة وتحســن فاعليــة الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر.
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مجلــس اإلدارة: وضــع نظــم ســليمة إلدارة المخاطــر والرقابــة الداخليــة ومراجعتهــا وتوجيههــا بنــاًء عــى فهــم وتحليــل   -8

طبيعــة وحجــم المخاطــر الــي تواجــه أنشــطة اجلمعيــة للحــد منهــا أكــر قــدر مســتطاع، فضــًا عــن تحديــد اإلجــراء 

المناســب للتعامــل معهــا، وتعزيــز الســلوك المهــي والقيــم األخاقيــة ووضــع سياســات وآليــات بشــأن احلــد مــن 

حــاالت تعــارض المصــاحل وأســاليب معاجلتهــا والتعامــل معهــا.

يقــوم مجلــس اإلدارة ابعتمــاد سياســة إدارة المخاطــر ابجلمعيــة وتحديــد المقاييــس المعينــة لتطويرهــا بشــكل   -9

منتظــم.

10- يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة األمور التالية عى أساس منتظم:

طبيعة المخاطر الي تواجهها اجلمعية. أ . 

تحديد المخاطر المقبولة وغر المقبولة للجمعية. ب . 

قدرة اجلمعية عى تحمل اخلسائر المرتبطة ابلمخاطر أو إدارة تلك المخاطر. ج . 

د.  تكلفة المحافظة عى نظام شامل إلدارة المخاطر والمنافع المرتبطة به.

هـ( هيكل وتنظيم نظام إدارة المخاطر ابجلمعية’.

11-  بعــد اســتام التقييــم الســنوي لنظــام إدارة المخاطــر ابجلمعيــة، يقــوم مجلــس اإلدارة بمناقشــة واتخــاذ قــرارات 

متعلقــة ابلموضوعــات التاليــة:

التغرات الي تحدث يف طبيعة اخلطر وأولويته وقدرة اجلمعية عى التعامل مع تلك المتغرات. أ - 

ب - جودة وحجم أنشطة األعضاء التنفيذين والمراجعن الداخلين واألشخاص اآلخرين المعنين ابلرقابة الداخلية.

ج- هــل التقاريــر عــن حالــة إدارة المخاطــر يتــم تقديمهــا عــن اإلدارة التنفيذيــة إىل مجلــس اإلدارة يف الوقــت وابلشــكل 

المناســب.

د- األخطاء اجلسيمة يف نظام إدارة المخاطر وأثرها عى األنشطة التشغيلية والمالية واالمتثال.

ــة المراجعــة )إن وجــدت(، ويف  ــة عــى نظــام إدارة المخاطــر مــن مســؤوليات مجلــس اإلدارة عــن طريــق جلن  12- الرقاب

حالــة اســتام مجلــس اإلدارة معلومــات تفيــد بوجــوب عيــوب وقصــور يف النظــام فيجــب أن يقــوم مجلــس اإلدارة 

ــم نظــام إدارة المخاطــر. ــة، وتقيي ــة يف اجلمعي بمراجعــة اإلدارة التنفيذي

 13- ابيق أصحــاب المصــاحل: أصحــاب المصــاحل لديهــم دور مهــم يف إدارة المخاطــر مــن خــال التواصــل المجتمعــي عــى 

الرغــم مــن أنــه ال يوجــد لديهــم مســؤوليات واضحــة يف نظــام إدارة المخاطــر يف اجلمعيــة، ولكــن يجــب أن يتــم بشــكل 

دوري أخــذ رأي واقراحــات أصحــاب المصــاحل عــن نظــام إدارة المخاطــر يف اجلمعيــة مــن خــال عمــل مســوحات.
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المادة )8(: اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بإدارة المخاطر:

تفصح اجلمعية يف تقريرها السنوي المعلومات الواردة أدناه للمهتمن بشؤون اجلمعية اخلارجين:

هيكل تحديد مسؤولية كل وظائف إدارة المخاطر.  -1

تحليل عن المخاطر الي تواجه اجلمعية.  -2

عمليات الرقابة عى المخاطر وطرق إدارة المخاطر.  -3

التغرات الي تحدث لنظام إدارة المخاطر ابجلمعية وأسبابها.  -4

المادة )9(: اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة:

تعتمــد هــذه السياســة وأي تعديــل الحــق عليهــا مــن مجلــس اإلدارة يف اجلمعيــة، ويعتمــد العمــل بهــذه السياســة مــن 

تاريــخ اعتمادهــا، ويبلــغ بهــا جميــع موظفــي اجلمعيــة المعنيــن، ويــري العمــل أبي تعديــل الحــق لهــا ابتــداًء مــن 

تاريــخ ذلــك التعديــل.

تحــدد هــذه السياســة المســؤوليات العامــة يف جمــع الترعــات والمســؤوليات المحــددة جلامعــي الترعــات ومانحيهــا، 

وفيمــا يتعلــق ابســتخدام األمــوال والمســؤولية عنهــا.

 البيانات

تضمن اجلمعية وكل ما يتبعها عى حدة أن:

تعمل عى الدوام بطريقة تتسم ابلعدالة وابألمانة واالستقامة والشفافية.  .1

تلزم، يف جميع أنشطتها، بقوانينها السارية ولوائحها وبمبادئها وممارستها.  .2

يعتــر مجلــس إدارة اجلمعيــة أنفســهم مســؤولن أمــام مــن قدمــوا إليهــم األمــوال. وعليهــم االمتنــاع عــن اســتخدام   .3

الرســائل أو الرســوم والصــور الــي تســتغل بــؤس اإلنســان، أو تمــس، أبي شــكل مــن االشــكال، بكرامتــه.

ال يســتغل منســوبو اجلمعيــة موقعهــم لتحقيــق منفعــة شــخصية. وعليهــم أال يقبلــوا كتعويــض ســوى اجرهــم أو   .4

االتعــاب المحــددة لهــم.

تلــزم اجلمعيــة أبي الئحــة تصــدر مــن اجلهــات المرشفــة عليهــا، بشــأن حقــوق المترعــن. ويحــق للمترعــن، أوال وقبــل   .5

كل يشء، احلصــول يف حينــه عــى المعلومــات الكاملــة عــن كيفيــة اســتخدام أموالهــم.

تســتخدم جميــع األمــوال الــي تــم جمعهــا يف األغــراض الــذي جمعــت مــن اجلهــا، وذلــك خــال الفــرة الزمنيــة الــي   .6

اتفــق عليهــا.
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تبقــى تكلفــة جمــع الترعــات يف جميــع احلــاالت محصــورة يف نســبة مئويــة مــن الدخــل مقبولــة عامــة داخــل أوســاط   .7

مهنــة جمــع الترعــات ومــن اجلمهــور. ويكــون هنــاك تــوازن مناســب بــن التكاليــف والدخــل واجلــودة.

يطبــق نظــام محاســيب معــرف بــه لتتبــع حركــة الترعــات ومراقبتهــا. وإعــداد تقاريــر دقيقــة يف حينــه ونرشهــا علنــا،   .8

متضمنــه المبالــغ الــي تــم جمعهــا وكيفيــة إنفاقهــا والنســبة الصافيــة المخصصــة للهــدف او للنشــاط.

المسؤوليات:

ــون جمــع الترعــات القطــاع العــام أو  ــع االفــراد الذيــن يتول ــة وعــى جمي تطبــق هــذه السياســة ضمــن أنشــطة اجلمعي

اخلــاص أو غــر ربــي أو مــن المصــادر األخــرى.

ويشجع أولئك الذين يستخدمون جلمع الترعات عى توقيع مدونة القواعد األخاقية والسلوك المهي.
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