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   خاطر المتأصلة والكامنةتقييم الماعتماد 

 تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة لجمعية كنف الخيريةدليل تم تحديث واعتماد 

 من مجلس إدارة الجمعية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس 
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 تحديد المخاطر :

تهـدف عمليـة تحديـد المخاطـر إلـى النظـر بشـكل متكامـل وشـامل للمخاطـر التـي قـد تتعـرض لهـا الجمعية والتـي قـد  

قيـق أهدافهـا. وفـي هـذه العمليـة يتـم تحديـد كافـة المخاطـر سـواء كانـت تحـت السـيطرة المباشـرة للجمعية  تؤثـر علـى تح

أم ال، باإلضافة إلـى المخاطـر التـي ال تبـدو ذات أهميـة، حيـث مـن الممكـن أن تتراكـم وتتفاعـل مـع األحداث والظـروف  

  ة وحيد أو جهة فـرص إيجابيـة، علـى سـبيل المثـال: خطـر االعتماد علـى متبرع األخرى لتسـبب أضـرار سـلبية أو خلـق 

 .كمصـدر وحيـد للدخـل، وفرصـة تنويـع مصـادر الدخـل مـن خالل متبرعين اخرين أو اسـتثمارات وغيرهـا 

 تقييم المخاطر :

المخاطــر، ومســتويات تأثيرهــا واحتماليـة حدوثهـا  تهــدف عمليــة تقييــم المخاطــر إلــى التعمــق فــي فهــم طبيعــة  

بشـكل نوعـي وكمـي، كمـا تشـمل مقارنـة مسـتوى المخاطـر مـع حـدود تقبـل وتحمـل الجمعية للمخاطـر لتحديـد اإلجراءات 

ويتـ ومدونـة  مسـجلة  المخاطـر  تقييـم  نتائـج  وتكـون  الخطـر.  إلدارة  المطلوبـة  اإلضافية  مـع  والضوابـط  مشـاركتها  م 

 أصحـاب المصلحـة المعنييـن للمراجعـة واالعتماد. 

 معالجة المخاطر :

أنســب   إلــى اختيــار  المخاطــر  باالعتبار  التهــدف عمليــة معالجــة  المخاطــر مــع األخذ  لتغييــر مســتوى  خيــارات 

اإلج مــن  المســتجدة  المحتملــة  الفوائــد  بيــن  مــا  لتنفيذهــا.  الموازنــة  والجهــود  التكاليــف  مقابــل  المقترحــة  راءات 

 . وكجــزء مــن معالجــة المخاطــر، ينبغــي تحديــد كيفيــة تنفيـذ الخيـار أو الخيـارات المختـارة
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 عالي  عالي  غسل األموال الشتباهتعرض الجمعية  مالية 1

إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم 

اإلرهاب وتمويله وغسل األموال لذوي  

 العالقة بالجمعية.

 إنهاء 

 تجنب  تطبيق سياسة تعارض المصالح  متوسط  عالي  تعارض المصالح  مالية 2

 معالجة إيرادات الجمعية  إدارة  ضبط متوسط  متوسط    بالتزاماتها الماليةوفاء الجمعية عدم  مالية 3

 عالي  عالي  تعرض المنصة للتخريب أو االختراق  تقني  4
عالجية عملية مع الشركة وضع خطط 

 المحتملة  لمعالجة الثغرات المختصة 
 معالجة

5 
موارد 

 بشرية
 معالجة حوافز للموظفين.نظام عمل  متوسط  منخفض   موظفي الجمعيةتسرب وخروج 

6 
برنامج 

  كنف
 متوسط  منخفض  امج نضعف إدارة البر

اللقاءات الدورية  وتفعيل  المنصةتطوير 

 مع الجمعيات الشريكة 
 معالجة

 منخفض  منخفض  تلف الملفات بحريق أو غرق وغيره  بيئي  7
 استخدام الخزن االلكتروني السحابي

 للبيانات وحفظ نسخ على أقراص متنقلة 
 معالجه


