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يجااد الحلاو  تُعترب املخاطر أمراً متوقعاً يف الحياة اليومية ألي فرد، مام يتطلب منه إ 

ور لتقلياال ارارهااا الساالبية، والتعاماال معهااا، أمااا فاايام يخاا  قطااا  األعااام  فقااد تطاا

مفهوم إدارة املخاطر بشكل كبري، وإدارة املخاطر ال تعنا  عادم وقوعهاال بال تعنا 

ق إدارتها بطريقة محوكمة ومحكمة ومنظمة تضمن حسن إدارتها لهذه املخااطر، وفا

ارة معايري موحدة داخل املنظماااة الواحااادة، وذلك من خال  اعاتامد الححاة منظماة  د

ات، املخاااطر املؤسساايةل يااتم ماان خاللهااا توحيااد الجهااود وتحديااد األدوار واملسااؤولي

ة وتوحياااد املعاااايري املساااتخدمة باااا كافاااة ا دارات، للمساااااااهمة يف رفااا  كفااااء

ة عا  اساااتخدام املوارد وتحديد الباداحل، ودعاااام اتخاااااذ القارارات التنفيذياة املبنيا

.معلومات املخاطر، والقدرة ع  مواجهة التحديات بشاااكل أكرث مرونة
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ية املنظمة وعليه فإن اهتامم املنظامت باملخاطر واالساااتثامر فااا  ضوابط رقابية استباقية لحام

قادرة وحقوق أصحاب العالقة واملوظفال يوضح ماد  تقادم العمال املؤسيا فيهاا، إذ تعتارب ال

املسااااابقة عاا  التنبااؤ باملخاااطر ماان أصااحاب العالقااة مؤلااااار عاا  مااد  الفهاام الكاماال ألعااام 

قطاا  املنظمة وأهدافها االسرتاتيجية، كام أن عدم جاهزية املنظمة للتعامل م  املخااطر يف أي

للمخاطر، أو قد يؤدي إىل ارتفا  تكلفة املعالجة، وضعف أو عدم إمكانية التعايف من اآلرار السلبية

اتخاذ تأخر التعايف منهال مام يؤدي إىل اضطراب األعام ، وتأخر تنفيذ األهداف، وضعف القدرة ع 

.القرارات من ا دارات التنفيذية، وغريها

خااطر ومؤخرا أصبحت قطاعات األعام ، وال سيام القطا  العام وغري الربح  أكارث اهتاممااً باإدارة امل

.بشكل أكرث مرونة، عرب مواجهة أي مخاطر بشكل مسبق و مخطط له2030لتحقيق رؤية 

7

رب هاذه ومام ال لك فيه فتختلف إدارة املخاطر بطبيعتها من منظمة إىل أخر ، وتعتا

يف السياسااة والاادليل الححااة ووريقااة اسرتلااادية لنظااام وسياسااة إدارة املخاااطر

فاق ويتضاح معاملهاا و ، "ُغاروس"مؤسسة محمد إبراهيم السابيع  وأوالده الخريياة 

: النقاط التالية
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:اآليتإىل" ُغروس"تهدف سياسة إدارة املخاطر يف مؤسسة محمد إبراهيم السبيع  وأوالده الخريية 

التنبؤ باملخاطر واألزمات املختلفة املحتمل حدورها يف املؤسسة، وتحديدها، وتصنيفها. 1.

تقديم نظرة عامة ولاملة لتنفيذ عمليات إدارة املخاطر باملؤسسةل مثال. التحليال، تحدياد املخااطر، و : )2

(. والتقييم

حوكمااة إدارة املخاااطر باملؤسسااة، وتحديااد الجهااات واألطااراف املعنيااة واملسااؤولة عاان التعاماال ماا . 3

.الخطر، حسب نوعه وتصنيفه، ودعم اتخاذ قرارات موزونة املخاطر

وض  كافة ا جراءات واالسرتاتيجيات الوقاحية أو االستباقية أو العالجية الواجب اتباعها لل. تمكن من إدارة 4

تجناب املخاطر واألزمات، وذلك ضمن منظومة معايري تقلل من اراار حادورها السالبية أو تاؤدي إىل منا  أو

.حدورها يف املستقبل قدر ا مكان

. الوع  باملخاطر املؤسسية لكافة املستويات الوظيفية باملؤسسةرف  . 5
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:يتتتضح مفاهيم أبرز املصطلحات الواردة يف هذا الدليل أو هذه السياسة وفق اآل 

التعريفالوصف

املخاطر

حالاة عادم اليقاا التا  مان املمكان أن : بأنها31000تُعرّف املخاطر  طبقاً ملعيار أيزو 

ملخااطر قاد تؤرر ع  األهداف االسرتاتيجية للمنظماة، وعلياه فاإن التاأرري النااحا مان ا

بزيااادة ، ويكااون اهااتامم إدارة املخاااطر(الفاار )أو إيجابياااً ( التهدياادات)يكااون ساالبياً 

.أو تقليل إحتاملية وتأرري التهديدات/إحتاملية حدوث الفر  و

إدارة املخاطر

عاادد ماان : بأنهاااIRMتُعاارّف إدارة املخاااطر طبقاااً ملعهااد إدارة املخاااطر الربيطااا  

باراما األنشطة الت  يجب أن تُادما ضامن رقافاة املنظماة مان خاال  سياساة فّعالاة و 

.متعددة بقيادة ا دارة العليا التنفيذية

إدارة املخاطر املؤسسية

نهاا : بأنهااIIAتُعرّف إدارة املخاطر املؤسساية بحساب معهاد املاراجعا الاداخليا 

ماانظم ومتسااق  دارة املخاااطر ماان خااال  تحديااد وتقياايم وإتخاااذ قاارار ا سااتجابة

نظمة مام املناسبة له، وبناء تقارير التهديدات والفر  الت  قد تورر ع  أهداف امل

.يعود بالفاحدة عليها بشكل كامل

.سسيةسياسة تتضمن توجهات مؤسسة ُغروس الخريية بخصو  إدارة املخاطر املؤ سياسة املخاطر

.اللجنة املختصة يف ا رشاف والرقابة واملتابعة ع  عمليات املخاطرلجنة املخاطر

مالك خطط معالجة املخاطر

(Risk Response Owner)

م الشخ  املسؤو  عن إعداد وتنفياذ ومتابعاة وإغاالق خطاة معالجاة الخطار، وتقادي

.بالوراحق الداعمة لإلغالق لإلدارة التنفيذية باملؤسسة يف الوقت املطلو 
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التعريفالوصف

(Risk Register)سجل املخاطر 
تصانيفها سجل يتضمن املعلومات والبيانات املرتبطاة باملخااطر التا  تام تحديادها و 

.لعمليات وإدارات املؤسسة

(Likelihood)االحتاملية 
ات، درجااة ا حتامليااة املتوقعااة لحاادوث الخطاار، وتاام تقساايمها إىل خمسااة مسااتوي

".مؤكد جداً "إىل " نادر الحدوث"ترتاوح من 

(Impact)األرر  
، األراار املحااتم حدورااه يف حااا  وقااو  الخطاار، وتاام تقساايمه إىل خمسااة مسااتويات

،"عايل جداً "إىل " ضعيف التأرري"ترتاوح من 

.ية للمخاطرعمليات أو إجراءات إختيار ا سرتاتيجية املناسبة للتعامل م  اآلرار السلبمعالجة الخطر

تخفيف أرر الخطر

(Mitigation Risk)

بب يستخدم يف إدارة املخاطر لوصف الخطوات املتخذة لضبط أو منا  خطار مان التسا

لااد  يف الرضار أو تقلياال الخطاار ملسااتو  مقبااو  وفقاااً ملسااتويات حاادود املخاااطر

.املؤسسة

تجنب الخطر 

(Avoid Risk) 

الخطار، يتم تجنب الخطر واألرر املرتتب عليه عن طرياق تارا النشااط املصااحب لحادوث

لوباة، ويتم إتبا  هذه ا سرتاتيجية يف حاا  وجاود باداحل تحقاق نفاد األهاداف املط

.وتستخدم غالباً يف املخاطر املرتبطة باملشاري 

قبو  الخطر 

(Acceptance Risk)

ها ا جااراءات املطبقااة لقبااو  الخطاار كقاارار تقباال الخطاار واآلرااار املحتملااة يف سااعي

.لتحقيق أهداف معينة

تحويل الخطر

(Transfer)

مال أرار وه  اسرتاتيجية ياتم إتباعهاا عناد الرغباة يف ا ساتعانة بجهاات خارجياة لتح

.الخطر كإستخدام رشكات التأما
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 معياارين تم تطوير العدياد مان املعاايري الدولياة للمخااطر عا  مار السانوات املاضاية وحاليااً يعتارب أكارث

:استخداماً لذلك هام

.للمخاطر وهو املعيار املفّضل ألغلب الجهات لسهولة تنفيذه وفهمه 31000ISOمعيار 

.للمخاطر ويرتبط أكرث بالبيئة الرقابية COSOمعيار

:وه  كالتايلISO 31000وتعتمد مؤسسة ُغروس الخريية املبادئ العامة  دارة املخاطر بحسب معيار 

(  1)لكل 

ISO 31000إدارة املخاطر املؤسسية كام هو يف معيار مبادئ 
14

مستمرة 
التحسا

مدمجة

منظمة 
ومتكاملة

قابلة 
للتكيف

لاملة
قابلة 
للتغري

تعتمد ع 
أفضل 
املعلومات 
املتوفرة

تشمل 
العوامل 
الثقافية

بناء 
وحامية 
القيم



مدمجة. اءاً رانويااً مبعنى أن إدارة املخاطر جزءاً رحيساً من كافة العمليات باملؤسسة، وليست إجار :1

.أو الحقاً، وذلك رغبة يف تفعيل الدور االستباق   دارة املخاطر

منظمة ومتكاملة. ة لتنظايم ويقصد بها إتبا  مؤسساة ُغاروس الخريياة منهجياة لااملة ومتكاملا:2

.العمليات، بحيث تكون قابلة للمقارنة والقياس

قابلة للتكيف. املحيطاة حيث تتغاري وتتطاور إدارة املخااطر باملؤسساة وعملياتهاا طبقااً للظاروف:3

.تطورات ا يجابيةداخلياً وخارجياً، لتتكيف بشكل منسجم م  هذه التغريات، وال تكون عاحقاً بل مسانداً لل

لاملة. .ويقصد بها اآلخذ بكافة اراء وخربات أصحاب العالقة يف الوقت املناسب:4

قابلة للتغيري. الداخلياة داخال املخاطر ذات طاب  ىمتغري بشكل داحم، حيث ترتبط املخاطر باالتغريات:5

مال ونطااق املؤسسة، كتغريات األهداف االسرتاتيجية وتطورها، وتغري الهيكل التنظيما  وإدارات الع

ملخااطر األنظماة، والقارارات، فلتكاون إدارة ا: األعام ، كام يؤخذ بعا االعتبار التغاريات الخارجياةل مثال

.ذات فعالية، فإن هذه التغريات يجب أن تكون جزءاً من نطاق املخاطر

تعتمد ع  أفضل املعلومات املتوفرة. فّعالاة طبقااً للادور االساتباق  للمخااطر، فاإن املخااطر ال:6

.تعتمد ع  األحداث السابقة والحالية، كام يتم توق  األحداث املستقبلية املحتملة
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ية يف تأخاذ إدارة املخااطر الفعالاة العوامال الثقافياة والبرشا:العوامل الثقافية والبرشيةتشمل .7

 مؤسساة عمليات املخاطر لتأرريها ع  التوقعات بكافة املستويات، وعليه تعتمد إدارة املخاطر يف

طر بشاكل ُغروس الخريية تعتمد ع  معرفة أصحاب العالقة بشكل يسّهل عملية إجاراء عملياات املخاا

.أكرث مرونة، وإتبا  نها واحد م  الجمي 

فاإن إدارة تعترب إدارة املخاطر جزء من رقافة مؤسسة ُغروس الخريية، وبالتاايل:التحسامستمرة . 8

وب املخااطر تكاون قابلاة للتطاور بشاكل طاردي ماا  تطاور املؤسساة وتغاري أهادافها والنتااحا املرغاا

حاولاة تحقيقها، وكذلك تنو  أعاملهاا والاتعلم الاداحم واملساتمر مان األحاداث والتجاارب الساابقة وم

.تعديلها
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رص تعد سياسة إدارة املخاطر واألزمات جزًء من نظام الرقاباة الداخلياة الاذي يحتاوي عا  عادد مان العناا

كافاة الت  تعمل م  بعضها ع  إيجاد طريقة تشاغيل فعالاة تسااعد املؤسساة عا  تحساا األداء يف

ملؤسساة، الجوانب املالية وا دارية والفنية، كام تعترب إدارة املخاطر جزًء هاماا ووورياا بالنسابة لعمال ا

.وليد فقط مجرد مسألة التزام، تتطلب دوراً نشطاً أكرث منه مجرد ردة فعل

:سياسة إدارة املخاطر كافة عنارص الرقابة الداخليةل ومنهاوتراع  

.املؤسسة وأهدافهااسرتاتيجية -

.املؤسسة وإجراءاتها وأدلتها املعتمدةسياسات -

.املؤسسة وميزانياتها السنويةخطط -

مناوذ  خطاوط الدفااااا  الثالراة، لضمااااان تحدياد بإصاااادار  IIAالداخليياااانقااااام معهااااد املاراجعا وقاد 

ة باإدارة عمليات التواصل واملهاام واملسااااؤوليات، لبياان العالقاة واألدوار باا الهيئاات واللجاان املختصا

نماوذ  وميثال الشاكل التاايل الاملخاطر بأي مؤسسة وكذلك إدارات املراجعة الداخلية أو الخارجية فيها، 

:لخطوط الدفا  الثالرة داخل أي مؤسسة أو منظمة2020املحدث خال  عام 
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IIA202019منوذ  خطوط الدفا  الثالرة بحسب معهد املراجعا الداخليا ( 2)لكل 

الجهة الت  تقوم باملساءلة عن الرقابة التنظيمية

توفري القيادة والنزاهة والشفافية

الجهة الت  تقوم با جراءات وإدارة
املخاطر لتحقيق األهداف

د الجهة الت  تقدم خدمات التأكي
املستقل

الدور األسايس

و تقااديم املنتجااات
أو الخااااااااااااادمات / 

للجمهااااااور وإدارة 
املخاااطر املرتبطااة

بها

الدور األسايس

تقاااااديم الخاااااربات 
، والدعم واملراقبة
وطااااارح التحاااااديات 
بشاااااأن املسااااااحل 
املتعلقاااااااااااااااااااة 

.باملخاطر

الدور األسايس

التوكيااااد املسااااتقل واملوضااااوع ،
واملشااااااورة يف جمياااااا  األمااااااور 

.املتعلقة بتحقيق األهداف

مواءمة 
وتعاون

تفويض
وتوجيه

مساءلة 
وتقارير
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تعتاارب لجنااة املخاااطر هاا  الجهااة املسااؤولة عاان متابعااة أعااام  إدارة املخاااطر يف املؤسسااة، وتتضاامن 

:مهامها ومسؤولياتها يف إدارة املخاطر ما هو موضح بالشكل التايل

( 3)لكل 

لجنة املخاطر يف مؤسسة ُغروس الخرييةمهام 

:وتتكون  لجنة إدارة املخاطر مبؤسسة ُغروس الخرييةل من اآليت

األما العام أو ناحبه . (.رحيساً للجنة)1

مدير  وحدة املراجعة والجودة باملؤسسة   . (.عضواً )2

املدير املايل للمؤسسة . 21(عضواً )3

متابعاااااة حااااااالت ساااااجالت 
املخااااااااااطر مااااااااا  ا دارة 
التنفيذياااااة وحالاااااة خطاااااط 

معالجة املخاطر

مراجعاااااة واعاااااتامد 
وراحق املخاطر

مراجعاااة أداء واساااتجابة 
القطاعااااااااااااات وا دارات 

ومستو  نضجها

ياا تبن  رقافة املخااطر كاإدارة عل
دودعم عمليات املخاطر والتصعي

مراقبااة أهاام املخاااطر 
ةواعتامد الخطط الزمني

ا طاااااال  واملوافقاااااة عااااا  
إسرتاتيجية إدارة املخاطر
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لتفعيال ISO 31000تتحد إجراءات إدارة املخاطر طبقاً للمعيار الذي يتم إستخدامه، وميكن استخدام معيار 

ق إجراءات إدارة املخاطر باملؤسسة، وتنطلاق هاذه ا جاراءات مان األهاداف ا سارتاتيجية للمؤسساة، وفا

:الشكل اآليت

 ISO 31000إجراءات إدارة املخاطر باستخدام معيار (4)لكل 
23

رلجنة املخاطر، سياسة املخاطر، إطار املخاطر، إطار الرغبة يف املخاط



أما عن إجراءات إدارة املخااطر مبؤسساة ُغاروس الخريياةل والتا  يقصاد بهاا ا جاراءات أو الخطاوات أو 

لتنباؤ بهاا يف إدارة املخااطر وا-ممثلة يف لجنة املخااطر -املراحل التنفيذية الت  تتبعها املؤسسة 

:وتحديدها وتقييمها، ومعالجتها، الحد من حدورها، فتتضح وفق املراحل اآلتية

النطاق والسياق واملعايري: املرحلة األوىل :

النطاق. 1 :

اق الاذي يعترب تحديد النطاق من العنارص األولياة قبال البادء بعملياات املخااطر، وذلاك لتحدياد النطا

ثال النطااق سيتم أخذه باالعتبار عند البادء بادورة املخااطر، لياتم تحدياد وتحليال وتقيايم املخااطر، ومي

هاداف الحدود األساسية لسجل املخاطر، ويتم ربط النطاق بأهداف القطا  أو ا دارة ومن رام ربطاه باأل 

.ا سرتاتيجية للمؤسسة بشكل عام، وما ينبغ  تحقيقه

:السياق. 2

قد ينشأ عنها يشمل السياق الداخيل تحديد مكونات وعنارص البيئة الداخلية يف املؤسسة، والت 

.أي مخاطر، مام يؤرر ع  السع  يف الوصو  وتحقيق األهداف ا سرتاتيجية

:وتختلف عنارص السياق الداخيل بإختالف طبيعة أعام  املؤسسة وأهدافها، ومن أمثلتها

.السياسات وا جراءات والعمليات-

.املهام واملسؤوليات-

.البيئة الرقابية والتنظيمية باملؤسسة-

.تقنية املعلومات ومستو  األمتتة- 24



ها عملياتهاا، عن السياق الخارج  للمؤسسة فيشمل البيئة الخارجية الت  متارس املؤسسة فيأما 

تعلايامت وتسعى لتحقيق أهدافها ا سارتاتيجية مان خاال  التكياف والعمال ضامن األطار والقاوانا وال

.لعالقةالرسمية املحددة من قبل الجهات الحكومية والرقابية والتنظيمية وغريها من الجهات ذات ا

:ومن أمثلة السياق الخارج  للمؤسسة

.العوامل القانونية والسياسية-

.العوامل االجتامعية والبيئية-

.العوامل التقنية-

.العوامل ا قتصادية-
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:وه  درجة ا حتاملية املتوقعة لحدوث الخطر، وتتضح وفق الجدو  اآليت: (Likelihood)ا حتاملية . أ

إحتاملية حدوث املخاطر
(نسبة حدوث الخطر)

املعيارالتقييمالدرجة

وأع % 90من املحتمل حدوره بنسبة مؤكد غالباً 5

%89.99إىل % 65من املحتمل حدوره بنسبة من محتمل4

%64.99إىل % 35من املحتمل حدوره بنسبة من ممكن3

%34.99إىل % 5من املحتمل حدوره بنسبة من غري محتمل2

%5من املحتمل حدوره بنسبة أقل من نادر1

26

املعايري. 1:

الهاماة يعترب إعداد وتحديد املعايري الت  سيتم ا عتامد عليهاا لاوزن املخااطر يف دورة املخااطر مان األساد

حادود التا  قبل عملية تحديد وتحليل وتقيايم ملخااطر، حياث يعتارب اساتخدام هاذه املعاايري إنعكاسااً لعادد مان ال

ملخااطر تعكد توجه املؤسسة وتحملها للمخاطر، ومن املعايري التا  تعتمادها مؤسساة ُغاروس الخريياة لاوزن ا

:اآليت



ية أو األرر املحتمال حدوراه ساواء عا  األهاداف ا سارتاتيجية أو العملياات التشاغيل:(Impact)األرر . ب

:االستثامرات أو السمعة حا  وقو  الخطر، ويتضح وفق الجدو  اآليت

أرر املخاطر
(نسبة األرر حا  وقو  الخطر)

املعيارالتقييمالدرجة

عايل جداً 5
لية، أو معاد  معد  التأرري يف التأخر يف تنفيذ االسرتاتيجيات أو العملياات التشاغي

فأع % 90التأرري ع  السمعة أو استثامرات املؤسسة بنسبة 

عايل التارري4
لية، أو معاد  معد  التأرري يف التأخر يف تنفيذ االسرتاتيجيات أو العملياات التشاغي

%89.99إىل % 65التأرري ع  السمعة أو استثامرات املؤسسة بنسبة من 

متوسط التأرري3
لية، أو معاد  معد  التأرري يف التأخر يف تنفيذ االسرتاتيجيات أو العملياات التشاغي

%64.99إىل % 35التأرري ع  السمعة أو استثامرات املؤسسة بنسبة من 

قليل التأرري2
لية، أو معاد  معد  التأرري يف التأخر يف تنفيذ االسرتاتيجيات أو العملياات التشاغي

%34.99إىل % 5التأرري ع  السمعة أو استثامرات املؤسسة بنسبة من 

ضعيف التأرري1
لية، أو معاد  معد  التأرري يف التأخر يف تنفيذ االسرتاتيجيات أو العملياات التشاغي

%5التأرري ع  السمعة أو استثامرات املؤسسة بنسبة أقل من 
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د واستخدام يتم وزن املخاطر كنتا  لتقييم ا حتاملية واألرر، ويتم إعتام:املخاطرأوزان مصفوفة .  

:مصفوفة املخاطر لألسباب التالية

.معرفة الوض  الحايل لكافة املخاطر وأماكن تركزها-

.ربط أرر الخطر بإحتاملية الحدوث للرتتيب املسبق ملعالجة الخطر-

.مراقبة حركة املخاطر بعد خطط املعالجة-

.التصعيد بشكل عميل بناًء ع  قيم املخاطر-

.معرفة املخاطر ذات األهمية العالية-

28



(مستو  الخطر)مفاتيح مصفوفة معد  املخاطر 

(ةتتطلب إجراء عاجل وتصعيد وخطط عالجي)عالية للغاية بشكل غري مقبو  مرتف  جداً 25–15

(تتطلب إجراء عاجل)عالية بشكل غري مقبو  مرتف 12–8

مقبولة، ولكن يجب إدارتها بحيث تبقى يف أدىن مستو  عميلمتوسط6–4

مقبولة، دون الحاجة التخاذ إجراء م  املتابعة والتحسا للبعد عن الخطرمنخفض3–1

مصفوفة أوزان املخاطر

احتاملية الحدوث

تأرري الخطر

(1)

ضعيف التأرري

(Insignificant)

(2)

ريقليل التأر

(Minor)

(3)

ريمتوسط التأر

(Moderate)

(4)

عايل التأرري

(Major)

(5)

عايل جداً 

(Extreme)

12345 (Rare)نادر ( 1)

246810(Unlikely)محتمل غري ( 2)

3691215 (Possible)ممكن ( 3)

48121620(Likely)محتمل  ( 4)

510152025(Almost certain)غالباً مؤكد ( 5)
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:وفق الجدو  اآليتالخريية وتتضح مصفوفة أوزان املخاطر مبؤسسة ُغروس 



:املخاطرتصنيف . 4

:بالشكل التايلمؤسسة ُغروس الخريية ع  تصنيف املخاطر وفقاً للتصنيفات الرحيسة املوضحةتعتمد 

التصنيفات الرحيسة للمخاطر مبؤسسة ُغروس الخريية( 5)لكل 

30

0102030405

مخاطر مالية مخاطر حوكمةمخاطر اسرتاتيجية مخاطر تشغيليةمخاطر التزام

وهاا  املخاااطر التاا  قااد 
ق تنشأ بسبب عدم التوافا
جية با األهداف االسارتاتي

واالسااااااااااااااااااااارتاتيجيات 
املوضاااااوعة أو املاااااوارد 
ذه املستخدمة لتحقيق ه

األهداف أو جاودة تطبياق 
هاااااذه االسااااارتاتيجيات أو 
استغال  هذه املوارد

وهاا  املخاااطر التاا  ماان 
املمكاااان أن تااااؤرر عاااا  
عمليااااة إعااااداد القااااواحم 
  والبيانااات املاليااة ومااد
امتثالهااااا ماااا  املعااااايري 
املحاسااااابية وتحقيقهاااااا
ة لتوقعات أصحاب املصالح
ذوي العالقة، أو املخااطر 
املرتبطااة بالوضاا  املااايل
والسااااااايولة والقااااااارارات 

االستثامرية

ن وه  املخاطر الت  ميك
مواجهتهاااا نتيجاااة عااادم 
التقيااااااااااد بااااااااااالقوانا 
والتعلاااايامت أو األنظمااااة 
وللااااااواحح والترشاااااايعات 
املعماااااااااو  بهاااااااااا يف 
اململكاااة مثااال تعاااديل أو
تغيااااااااااااري القااااااااااااوانا 
و والترشاايعات الخارجيااة، أ 
قااااوانا مكافحااااة غساااال 
األمااوا  ومتوياال ا رهاااب 

والجراحم املالية

وه  املخاطر الناتجة عان 
عاادم وضااوح األهاااداف أو 
املسااااؤوليات للساااالطات
ا رشافياااااااة أو أي مااااااان 
إداراتهااااااا، أو خلاااااال يف 
التسلساااااااااااال ا داري أو 
اساااااااتقاللية الوظااااااااحف، 
وتضااااااااااارب املصااااااااااالح، 
واالفتقااااااار إىل الفصاااااال 
املناساااب باااا الواجباااات،
وتخصااااي  املهااااام غااااري 
املناسااااااااااااابةلإلدارات أو 
خطااااوط الاااادفا  الااااثالث، 
.عيدوعمليات ا بالغ والتص

وهاااا  املخااااااطر التااااا  
تااؤدي إىل خساااحر ناتجااة
عان عادم كفااءة وفعالياة 
أو فشاااال يف العمليااااات 
الداخلياااااااة أو املااااااااوارد 
البرشاااااية أو األنظماااااة أو 
ث نتيجة أحاداث خارجياة حيا
اءة تؤرر ع  استمرار وكف
، ودقة األعام  والعملياات
تا والت  من املمكن أن ينا
عنها توقف أو انقطا  يف
األعاااااااااااام  أو عااااااااااادم 
ارداالستخدام األمثل للمو 



:عمليات املخاطر: املرحلة الثانية

:املخاطرتحديد . 1

  كافاة تهدف مؤسسة ُغروس الخريية من تحديد املخاطر توريق وتحديد جمي  املخاطر ذات العالقاة ما

ها عا  إدارات ووحدات املؤسسة، والت  ميكن أن تؤرر ع  األهاداف ا سارتاتيجية للمؤسساة أو تسااعد

حدراة مان تحقيقها، وه  عملية مستمرة تبدأ بالفهم الواضاح لألهاداف وا سارتاتيجيات واملعلوماات امل

.ا دارات املختلفة للمؤسسة

لتحليل العوامل املحيطة باملؤسسة لتحديد وتحليل املخاطرPESTELتحليل ( 6)لكل 
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سياساااااااية 
مثااااااااااااااال 
األنظمااااااااة 
الحكومية

اقتصاااااادية
مثااااااااااااااال 
التضخم

ثل تقنية م
األمتتة

قانونيااااااااة 
مثل أنظماة
العمل

اجتامعياااااة 
مثاال األماان 
والسالمة

ثااال بيئياااة م
القااااااوانا 
البيئية



:املخاطرتحليل . 2

ن عنارص تتضمن عملية تحليل املخاطر عدداً من ا جراءات ملعرفة املخاطر وأحدارها ومسبباتها، وعدداً م

 التا  التحليل األخر ، والت  يتم وضعها يف ساجل املخااطر بشاكل تفصالييل، حياث أن مان أهام العناارص

للخطار، تحر  مؤسسة ُغروس الخريية ع  تحليلها يف سجل املخاطر ه  املسببات واألحداث والتبعاات

:والت  ميكن أن ينظر لها من خال  الشكل التايل

تحليل مسببات الخطر وتبعاته( 7)لكل 

32

املسبب1التبعات 
األو 

2التبعات 

3التبعات 

املسبب
الثا 

املسبب
الثالث

الخطر

الحدث

مسببات الخطرالتبعات

:تقييم املخاطر. 3

اطر إىل ربااط عمليااات تحلياال املخاااطر بتحديااد أوزان وأولويااات املخاا" تقياايم املخاااطر"تهاادف عمليااة 

خااطر مان ملعالجتها، وذلك من خال  تقييمها مقابل معاايري املخااطر املحاددة مسابقاً يف مصافوفة امل

.خال  تقاط  ا حتاملية واألرر



:معالجة املخاطر: الثالثةاملرحلة 

يات معالجة تهدف مؤسسة ُغروس الخريية من خال  هذه املرحلة إىل تصميم وبناء وتنفيذ ومتابعة عمل

املخاطر، إذ ياتم يف هاذه املرحلاة االعاتامد عا  جميا  البياناات ومخرجاات العمال الصاادرة عان املراحال

ة املخااطر بشاكل عاام، وذلاك لتحدياد إسارتاتيجية خطاط معالجا( تحديد وتحليل وتقيايم املخااطر)السابقة 

لياة تقيايم املناسبة للتقليل من ارر وإحتاملية حدوث املخاطر بناًء ع  األوزان التا  تام تحديادها يف عم

.املخاطر

:خطط معالجة املخاطراسرتاتيجيات . 1

الخطاة يعترب اختيار إسارتاتيجية خطاط املعالجاة املحادد األساايس لبنااء خطاط املعالجاة، بحياث تكاون

:مرتبطة بنو  ا سرتاتيجية، ويتم تحديدها من خال  األنوا  التالية
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اسرتاتيجيات خطط معالجة املخاطر الت  تعتمدها مؤسسة ُغروس الخريية( 8)لكل 

34

04 01

03 02

قبو  الخطر

تخفيف أرر الخطر تجنب الخطر

تحويل الخطر

وهااا  اسااارتاتيجية ياااتم اعتامدهاااا لقباااو 
الخطاار مبسااتواه الحااايل دون أي معالجااة 
لعااادة اعتباااارات كارتفاااا  تكلفاااة املعالجاااة 
 أو بقيمة أع  من تكلفة أرر الخطار الحاايل
.عدم القدرة ع  رفض الخطر أو تحويله

ن يااتم تجنااب الخطاار واألراار املرتتااب عليااه عاا
ر، طريق ترا النشاط املصاحب لحادوث الخطا
وجود ويتم اتبا  هذه االسرتاتيجية يف حا 

باااداحل تحقاااق نفاااد األهاااداف املطلوباااة، 
وتساااتخدم غالباااا يف املخااااطر املرتبطاااة 

باملشاري 

وهاااا  االساااارتاتيجية املتبعااااة يف أغلااااب 
املخااااطر مااان خاااال  وضااا  خطاااط وضاااوابط 

أو احتاملية الخطر/ لتخفيف أرر و 

بااة وهاا  اساارتاتيجية يااتم اتباعهااا عنااد الرغ
يف االسااتعانة بجهااات خارجيااة لتحماال أراار

.الخطر كاستخدام رشكات التأما



:خطط املعالجةحاالت . 2

جة املخاطر مبؤسسة ُغروس الخريية املسؤولة عن متابعةعمليات تنفيذ خطط معالتكون لجنة املخاطر

.بشكل دوري، وذلك لضامن عدم تجاوز يف مستويات املخاطر الت  قد تؤرر ع  املؤسسة

ماان خااال  االعااتامد عاا  رااالث( مااد  التقاادم يف تنفيااذها)ويااتم تحديااد حالااة خطااط معالجااة املخاااطر 

:مستويات رحيسة ممثلة يف الشكل التايل

حاالت خطط معالجة املخاطر( 9)لكل 
35

ا تم تطبيق خطة معالجة املخاطر بنااء عا  املعلوماات املرسالة مان ماال

.املخاطر وال تحتا  إىل تصعيد

ق تم التطبي
بشكل كامل

تحت ا جراء

متأخااااار

خطة معالجة الخطر تحات ا جاراء، والزا  العمال جااري كاام تام التخطايط لاه 

.طبقا للخط الزمن  املعتمد

وري مان مل يتم تطبيق خطة املعالجة بشكل كامل وتتطلب إجاراء تصاحيح فا
جااون قبل املستو  ا داري التايل وتحا  للجنة املخاطر يف حالاة عادم الت

.حسب الية التصعيد املعتمدة



:املتابعة واملراجعة: املراحلة الرابعة

هاذه تعترب هذه ه  املرحلة األخرية من مراحل إدارة املخااطر مبؤسساة ُغاروس الخريياة، حياث تتضامن

رة املخااطر املرحلة تنفيذ عمليات املراقبة واملراجعاة املساتمرة للتأكاد مان فعالياة باراما وسياساات إدا

جعااة الحاليااة، والخطااوات املتبعااة واملُطبقااة يف دورة وسااجالت املخاااطر باملؤسسااة، علااامً برضااورة مرا

.مستمرة ودورية لضامن تغيري منهجيات إدارة املخاطر لتعزيز أفضل املامرسات

أساسيات املراقبة واملراجعة  دارة املخاطر مبؤسسة ُغروس الخريية( 10)لكل 
36

التأكاااد الاااداحم مااان 
تطبياااااااااق إطاااااااااار 
املخاااطر يف كافااة 

القطاعات

التأكااااد ماااان ملكيااااة 
املخاااااااطر وخطااااااط 
املعالجااة واالهااتامم 
بالضوابط الرقابية

التأكااااد ماااان تنفيااااذ
توجه لجناة املخااطر
اسة فيام يخ  السي
العامة للمخاطر

التأكاااد ماااان وجااااود 
سااااااجالت مخاااااااطر 
محدراااااااة لكافاااااااة 

القطاعات

ا بااالغ يف الوقاات املحاادد
عااان نجااااح أو عااادم تنفياااذ 
إجاااااراءات إدارة املخااااااطر 
ة الت  تم تحديادها والحاجا
إىل إجراءات خطط معالجاة 

.إضافية
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