في جمعية آباء لرعاية االيتام بعسير
مقدمة:

يحرص مجلس االدارة على تحقيق االهداف االستراتيجية للجمعية بهدف الحد والتقليل من
االثار السلبية للمخاطر التي قد تحول دون تحقيق تلك األهداف من خالل مجموعة من
االجراءات الوقائية والعالجية بما يمكن ادارة الجمعية من االستمرار في تقديم خدماتها
بكفاءة وفاعلية وفي مختلف الظروف .

تعمل الجمعية على مجموعة من االجراءات الهامة:
 .1االطالع على سجل املخاطر التي قد تؤثر في اداء الجمعية ويعتبر ذلك اجراء وقائيا
للحد من وقوعها.
 .2متابعة االجراءات املخصصة لتالفي حدوث املخاطر أو الحد من آثارها في وقت مبكر
البتكار الحلول املثلى واألكثر فاعلية بدال من الحلول اآلنية التي قد تكون أكثر كلفة
وأقل تأثيرا.
 .3اعتماد منهجية علمية للتنبؤ باملخاطر والتعامل معها.
 .4تقديم الدعم للعاملين وتوجيههم لضبط اداءهم اثناء وقوع املخاطر واملساعدة في
املحافظة على مستوى الجودة في اداء الجمعية.
 .5العمل على نقل الخبرات واملعرفة بين مختلف املستويات االدارية في الجمعية.

في جمعية آباء لرعاية االيتام بمنطقة عسير

ً
اوال :اجراءات سيراملنهجية:
 .1مراجعة تقرير املخاطر في الخطة االستراتيجية بشكل دوري.
 .2مسح بيئة العمل من خالل تحليل البيئة الداخلية والخارجية مع أصحاب املصلحة وفرق
االدارات من خالل جلسات عصف ذهني لحصر املخاطر املتوقعة حسب خبراتهم في تنفيذ
الخطط االستراتيجية .وفق سجل املخاطر (مرفق باملالحق).
 .3تجميع املخاطر ودراستها من خالل اعداد مصفوفة املخاطر وتتضمن بعدين اساسيين
باحتمالية الحدوث:
▪ وفق مصفوفة تحديد حدوث الخطر ( مرفق النموذج باملالحق )
▪ ومدى تأثير الخطر وفق نموذج مصفوفة تحديد تأثير الخطر ( مرفق باملالحق )
 .4تحديد قيمة الخطر واألولويات وفق مخرجات مصفوفتي تحديد حدوث الخطر وتأثيره
 .5تحديد آليات الوقاية والعالج للمخاطر.

ً
ثانيا :اجراءات التعامل مع املخاطر:
 .1التحكم في املخاطر :تحديد الطرق التي تستخدمها الجمعية لتقليل احتمال الخطر وآثاره
ورصد مبلغ ضمن املوازنة للتعامل مع املخاطر من خالل:
▪ نقل الخطر :تحويل الخطر الى جهات أخرى؛ مثل تحويل عمل الجمعية او اقامة
الفعالية او النشاط الى امكان اخرى لتنفيذه.
▪ تقبل الخطر :ان اتخاذ اجراءات فعالة للحد من الخطر تكون محدودة في بعض
الحاالت وتكلفة اتخاذ هذه االجراءات قد تكون عالية أو مكلفة وفي هذه الحالة يكون
االجراء االداري هو مراقبة الخطر والتأكد من أن احتمالية حدوثه أو تأثيره لن تتغير
وقد يكون التعامل مع هذا الخطر في املستقبل بشكل أفضل عند توافر طرق إدارية
مختلفة إلدارة هذا الخطر.
▪ معالجة الخطر :معظم حاالت الخطر ستكون ضمن هذه الفئة حيث يتم احتواء
الخطر من خالل اتخاذ اجراءات وقائية للتعامل معه أو الحد منه.
▪ انهاء الخطر :حيث يتم اتخاذ بعض االجراءات التي تزيل الخطر بشكل جذري مثل استخدام
أدوات مختلفة لتنفيذ العمل أو تكنولوجيا مختلفة والتي تجعل الخطر غير موجود.
 .2املر اقبة واملتابعة الدورية :ليتم اكتشاف أي مصدرخطرجديد أو فشل التحكم في املخاطرالسابقة

 .3قياس فاعلية االجراءات املتخذة :لتالفي املخاطر باستخدام نموذج تقييم املخاطر
 .4قياس فاعلية منهجية ادارة املخاطر والتعديل عليها بناء على نتائج القياس.

❖

سجل املخاطر

اسم املخاطرة

❖

الحالة/وصف

االحتمال

االثر

الشخص املسؤول

مصفوفة تحديد حدوث الخطر

املستوى

الوزن من 5

عالي جدا
عالي
متوسط
ضعيف
نادر

5
4
3
2
1

احتمالية
حدوثه
 %80فأكثر
%79-%60
%59 - %40
%39 - %10
أقل من %10

الوصف
غالبا متأكد من حدوثه
احتمال كبير لحدوث
احتمال متوسط لحدوثه
احتمال بسيط لحدوثه
نادر الحدوث

❖

مصفوفة تحديد تأثيرالخطر

املستوى

الوزن من 5

التأثير

ً
كبير جدا

5

 %80فأكثر

عالي

4

%79-%60

متوسط

3

%59 - %40

منخفض

2

%39 - %10

ممكن إهماله

1

أقل من %10

الوصف
تهديد للعمل الفاعل للجمعية واملرتبط
باألهداف الوطنية واالستراتيجية
وتتطلب تدخل مجلس االدارة
تؤثرعلى األهداف االستراتيجية
للجمعية وتسبب مشاكل رئيسية
وتتطلب تدخل مجلس االدارة
تؤثرعلى االهداف التشغيلية
واملوجودات املعرفية لدى الجمعية وقد
تتطلب مراجعة االدارة
تهدد فاعلية بعض النواحي وفاعلية
األشخاص في الجمعية ولكن من املمكن
ً
التعامل معها داخليا
يتم التعامل مع تأثيرات الخطر من خالل
األعمال الروتينية

