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أسلوب التعامل معهامعاجلة المخاطرةمدى التأثريمستوى المخاطرةوصف المخاطرةنوع المخاطرةم

المالية1
تعرض اجلمعية لالشتباه بغسل 

األموال
عايلعايل

إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم 
اإلرهاب وتمويله وغسل األموال لذوي 

العالقة ابجلمعية.
إنهاء

المالية2
تعرض أحد منسويب اجلمعية 

للرشوة
متوسطعايل

تطبيق الميثاق األخاليق للعاملني يف 
القطاع غري الربيح.

إنهاء

تجنبتطبيق سياسة تعارض المصاحلمتوسطعايلتعارض المصاحلالمالية3

متوسطمتوسطعدم الوفاء اباللزتامات الماليةالمالية4
ضبط إيرادات اجلمعية من األوقاف 

واالستثمارات والتربعات
معاجلة

عايلعايلالترسب المعلومايت التقينتقين5
العمل عىل وضع خطط عاجلة لمعاجلة 
الثغرات األمنية واخذ نسخ احتياطية 

بشكل دوري
معاجلة

6
تنظيمية 
وإدارية

معاجلةتفعيل الئحة الصالحيات اإلدارية.منخفضمتوسطمركزية اتخاذ القرار

الموارد البرشية7
ترسب وخروج المهارات 

والكفاءات من منسويب اجلمعية
معاجلةإيجاد نظام حوافز للموظفني.متوسطمنخفض

8
الربامج 

والمشاريع
متوسطمنخفضضعف إدارة الربامج والمشاريع

تطوير الموقع اإللكرتوين وتفعيل وسائل 
التواصل لنرش الربامج والمشاريع

معاجلة

9
ترشيعي 
وقانوين

األنظمة اجلديدة يف سوق العمل 
حول السعودة

تقبلتوظيف كوارد سعوديةمنخفضمنخفض

بييئ10
عدم تهيئة األماكن المناسبة 

لذوي االحتياجات اخلاصة.
منخفضمنخفض

تجهزي وتهيئة أماكن مخصصة لذوي 
االحتياجات اخلاصة

تقبل

عايلمتوسطاحلريقبييئ11
وضع خطط االخالء وتقييم مخارج 

الطوارئ والتأكد من وجود طفاايت احلريق
معاجلة

متوسطمنخفضالرسقةبييئ12
التأكد من وضع المستندات المهمة يف 

اخلزائن وتشغيل جميع الكامريات والتعاقد 
مع حارس أمن

تجنب

منخفضمنخفضالتلفبييئ13
تقييم وضع األرشيف والتأكد من 

عدم وجود تلف او مواد تؤدي اىل تلف 
المستندات

معاجلة

اعتماد مجلس اإلدارة 

الغــد للشــباب، يف اجتمــاع مجلــس اإلدارة بجلســته احلــادي عــر رقــم   تــم اعتمــاد الالئحــة الماليــة جلمعيــة 

م  2022  /  10  /26 الموافــق  1444 هـــ   /  02  /11 بتاريــخ   المنعقــدة 

تحديد المخاطر: 

تهـــدف عمليـــة تحديـــد المخاطـــر إلـــى النظـــر بشـــكل متكامـــل وشـــامل للمخاطـــر التـي قـــد تتعـرض لهـــا اجلمعية والتـي قـد 

تؤثـــر علـــى تحقيـــق أهدافهـــا. وفـــي هـــذه العمليـــة يتـم تحديـد كافـة المخاطـر سـواء كانـــت تحـت السـيطرة المباشـرة 

ــع  ــل مـ ــم وتتفاعـ ــن أن ترتاكـ ــن الممكـ ــة، حيـــث مـ ــدو ذات أهميـ ــي ال تبـ ــر التـ ــى المخاطـ للجمعيــة أم ال، ابإلضافــة إلـ

األحداث والظـــروف األخرى لتســـبب أضـــرار ســـلبية أو خلـــق فـــرص إيجابيـــة، علـى سـبيل المثـــال: خطـر االعتماد علـى 

متــربع وحيــد كمصـــدر وحيـــد للدخـــل، وفرصـــة تنويـــع مصـــادر الدخـــل مـــن خــالل متربعــني اخريــن أو اســـتثمارات وغريهـــا.

تقييم المخاطر: 

تهــــدف عمليــــة تقييــــم المخاطــــر إلــــى التعمــــق فــــي فهــــم طبيعــــة المخاطــــر، ومســــتوايت تأثريهــــا واحتماليـــة حدوثهـــا 

بشـــكل نوعـــي وكمـــي، كمـــا تشـــمل مقارنـــة مســـتوى المخاطـــر مـــع حـــدود تقبـــل وتحمـــل اجلمعية للمخاطـــر لتحديـــد 

اإلجــراءات والضوابـــط اإلضافيــة المطلوبـــة إلدارة اخلطـــر. وتكـــون نتائـــج تقييـــم المخاطـــر مســـجلة ومدونـــة ويتـــم 

مشـــاركتها مـــع أصحـــاب المصلحـــة المعنييـــن للمراجعـــة واالعتمــاد.

معاجلة المخاطر: 

 تهــــدف عمليــــة معاجلــــة المخاطــــر إلــــى اختيــــار أنســــب خيــــار أو خيــــارات لتغييــــر مســــتوى المخاطــــر مــــع األخذ ابالعتبار 

الموازنــــة مــــا بيــــن الفوائــــد المحتملــــة المســــتجدة مــــن اإلجراءات المقرتحــــة مقابــــل التكاليــف واجلهــــود لتنفيذهــا. 

وكجــزء مــن معاجلــة المخاطــر، ينبغــي علــى اجلهــة تحديــد كيفيــة تنفيـذ اخليـار أو اخليـارات المختـارة، بحيـث يتـم فهـم 

الرتتيبـات التاليـة -علـى سـبيل المثـال ال احلصـر- مـن أصحـاب المصلحـة: األساس الختيار اخليــار أو اخليــارات، بمــا فــي 

ذلــــك الفوائــــد المتوقعــــة التــــي ســــيتم اكتســــابها. اإلجراءات المتوقع تنفيذها. األشخاص المسـؤولني عـن اعتمـاد 

اإلجــراءات التصحيحيـــة واألشــخاص المســـؤولني عـــن تنفيذهــا. المــوارد المطلوبــة لتنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة. 

مؤشــــرات األداء لمراقبــــة فعاليــــة اإلجراءات المتبعــــة والتقــدم المحــــرز فــي تنفيــذ اإلجراءات التصحيحيــة. التاريخ 

المتوقــع النتهــاء مــن معاجلــة اخلطــر
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