
 

 

 

 

 

 

 سياسة إدارة المخاطر

 بجمعية اإلسكان األهلية

 بالقصيم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :مقدمة

ات خالل من    المتالحقة التغير
 
   واالجتماعية والسياسية االقتصادية المجاالت  ف

   ساهمت الت 
 
 توجب بالخطر، مفعمة بيئة بروز  ف

ورة عىل العمل الثالث القطاع مؤسسات عىل    المخاطر  تجنب ض 
 نشأت هنا  ومن ، عليها  السيطرة أو  منها  الحد  أو  تواجهها  قد  الت 

   المخاطر  إلدارة واضحة اسةسي اعتماد  إىل الجمعية حاجة
   سواء لها  تتعرض قد  الت 

 
 .النشاط او  الماىل   أو  اإلداري الجانب ف

  

 المخاطر إدارة سياسة إعداد  من الغرض اوال: 

  .المخاطر إدارة من والغرض المخاطر  وإدارة الخطر  تعريف السياسة توضح .1

   الخاصة الجمعية طريقة السياسة تفس  .2
 
 .العالقة ذات األطراف ومسئوليات أدوار  وتوثيق المخاطر  إدارة ف

 .حوكمتها وترتيبات للجمعية الداخلية الرقابة مهام من جزء   المخاطر  إدارة سياسة تعتي   .3

   المخاطر  إدارة إجراء دور  السففففياسففففة تصففففف .4
 
ففف   الرئيسففففية، التقارير  إجراءات وتحديد  الداخلية الرقابة نظام كامل  ف  الذي اإلجراء وتسف

 .للجمعية الداخلية الرقابة إجراءات فعالية تقييم أجل من اتخاذه سيتم

  

 : المخاطر وإدارة الخطر  تعريف ثانيا: 

ء أي بأنه الخطر  يعرف .1  
 وقوع احتمال بير   ربط عن عبارة هو  أو  أهدافها، تحقيق عىل المؤسففففففففففففففسفففففففففففففففة مقدرة من يعوق أن يمكن ش 

تبة واآلثار  حدث  .حدوثه عىل المي 

   المخاطر  جوانب عىل والسففففيطرة وتقييم لتحديد  المسففففتخدمة الثقافة أو  الهيكل أو  اإلجراء بأنه المخاطر  إدارة تعريف يمكن .2
 قد  الت 

   تؤثر 
 
 .أهدافها تحقيق عىل الجمعية مقدرة ف

وريا  أمرا  المخاطر  إدارة تعتي   .3 اتيجية، أهدافها  مع يتوافق بما  الجمعية ونمو  السففففففففففففففتمرار  ض   تجنب منه الغرض إجراء   وليس االسففففففففففففففي 

  و المخاطر،
 
   المخاطر  أن حيث المعايير  بأعىل أنشففففففففطتها  مواصففففففففلة للجمعية يمكن فإنه سففففففففليمة بصففففففففورة اسففففففففتخدامه حال ف

 تم الت 

 .حدة أقل يصبح المخاطر  من تبق  ي ما  فإن جيدة بصورة عليها  والسيطرة وفهمها  تحديدها 

  

 :الداخلية بالرقابة وعالقتها  المخاطر  إدارة :  ثالثا 

   العنفاض  من عفدد  عىل يحتوي الفذي الفداخليفة الرقفابفة نظفام من جزء   المخفاطر  إدارة تعفد 
 طريقفة إيجفاد  عىل بعضففففففففففففففهفا  مع تعمفل الت 

   األداء تحسففففففففير   عىل الجمعية تسففففففففاعد  فعالة تشففففففففغيل
 
وريا  هاما  جزء   المخاطر  إدارة تعتي   كما   واإلدارية، المالية الجوانب كافة  ف  وض 

ام، مسألة مجرد  فقط يسول الجمعية لعمل بالنسبة  .فعل ردة مجرد  منه أكي   نشطا  دورا  تتطلب الي  

 :مثل الداخلية الرقابة عناص  كافة  المخاطر  إدارة تراع  

اتيجيات ▪  .واإلجراءات والسياسات االسي 

انياتها الجمعية خطط ▪  .ومير 

 .العالية المخاطر  سجالت ▪

  

 

 



 

 

 

 : ومهامها المخاطر  إدارة لجنة رابعا: 

 المككد ر  – التنفيككة ككة اللجنككة عضكككككككككككككك   – للجمعيككة التنفيككة ككة اللجنككة )رئيس من كككل  من المخككاطر  إدارة لمراجعككة لجنككة تشكككككككككككككك ككل

 :التالية المهام اللجنة وتت ىل (،التنفيةي

 .الجمعية إدارة مجلس من واعتمادها  بشأنها  المتعلقة والدراسات البحوث إجراء بعد  المخاطر  إدارة خطة إعداد  .1

تيبات وضففففففففع وضففففففففمان المجلس قبل من المعتمدة الداخلية والرقابة المخاطر  بإدارة الخاصففففففففة الخطة تنفيذ  .2  أجل من المناسففففففففبة الي 

 .فاعلة بطريقة وإدارتها  وتقييمها  تحديدها  تم قد  المخاطر  أن من التأكد 

ة المخاطر  مراقبة .3    الكبير
اتيجية.  ألهدافها  الجمعية تحقيق تهدد  قد  الت   إدارة وفعالية كفاءة  مراجعةل خطط توفر  وضفففففففففففمان االسفففففففففففي 

تيبات سنوي تقييم تقديم عىل وقدرتها  المخاطر   .بالجمعية المخاطر  إدارة لي 

   الجمعية طريقة بمراجعة سفففففنويا  والقيام اإلدارة لمجلس المخاطر  بإدارة الخاصفففففة الدورية التقارير  رفع .4
 
 عمل وإطار  المخاطر  إدارة ف

 .المخاطر إدارة

   الخارجيير   ريير  االسفففتشفففا بخدمات االسفففتعانة .5
 
 األطراف من االختصفففاصفففيير   واسفففتخدام الجمعية، لعمليات التخصفففصفففية الجوانب ف

 .الداخلية الرقابة نظام موثوقية لزيادة التقارير  وعمل النوعية االستشارات تقديم أجل من الخارجية

 سففففففففففففففنوية بصففففففففففففففورة والحكومة الرقابة تيباتوتر  بالجمعية المخاطر  إدارة لفعالية مراجعتها  حول تقرير  بإعداد  المراجعة لجنة تقوم .6

 .اإلدارة مجلس من وإجازتها 

  

  اإلدارة مجلس دور  خامسا: 

 .بالجمعية الخاصة المخاطر  إدارة سياسة اعتماد  .1

   المخاطر  إدارة ثقافة عىل والتأثير  اإليقاع ضبط .2
 
 .الجمعية ف

   التعرض مستوى أو  المخاطر  مع للتعاط   المثىل الطريقة تحديد  .3
 
 .الجمعية ف

   الهامة القرارات عىل الموافقة .4
   الجمعية أداء عىل تؤثر  قد  الت 

 
 .المخاطر إدارة مجال ف

 .المراجعة لجنة بواسطة المقدمة المعلومات عىل بناء وذلك بالجمعية المخاطر  إدارة لفعالية المراجعة لجنة تقرير  اعتماد  .5

  

   المخاطر  مجم عة* 
 : بالقصيم األهلية اإلس ان جمعية ت اجه الت 

   الخطر 
 
   نكمي الجمعية ف

 
 المالية المقدرة توفير  لعدم تنفيذها  مكانيةإ عدم مع المسففففففففففففتفيدين لدعم المشففففففففففففاريففففع مجموعة تحديد  ف

ات لتحقيق تمكن خطة بناء يمكن ال  وبالتاىل   المشاريففففع لهذه  .الجمعية اهداف مؤش 

   المخاطر  مجم عة وتتلخص
 
 :ادناه النقاط ف

انية وإعداد  المشاريففففع لبناء ثابت دخل مصدر  وجود  عدم ▪  .لها وارتباطات مير 

 .الموظفير   استقرار  عدم ▪

 .للجمعية السنوي الدخل مع الحاجة توافق وعدم للمستفيدين الماسة الحاجة ▪

 .التنفيذ أثناء الطارئة المشاريففففع كلفة  ارتفاع مشكلة ▪

 .للمستفيدين الفكري المستوى ▪

   المختص وجود  عدم ▪
 
    عدد  وجود  وعدم دارةإ كل  ف

 
   الموظفير   من كاف

 
  .قسم كل  ف

 .الموارد لقلة الموظفير   بعض عن االستغناء ▪



 

  

  

 بالجمعية المخاطر  إدارة عمل ليةآ*

   المخاطر  مجموعة رصد  ▪
 .الجمعية تواجهها  الت 

   المخاطر  مجموعة تصنيف ▪
 .الجمعية تواجهها  الت 

 .منها الحد  ومحاولة المخاطر  هذه مع المستمر  التعامل ▪

 .منها والحد  حلها  ومحاولة الحاالت  لبحث التنفيذية واللجنة التنفيذي المدير  بير   دورية اجتماعات عقد  ▪

   للمشاركة االدارة لمجلس دورية تقارير  رفع ▪
 
 .المخاطر هذه من الحد  ف

 وباهلل التوفيق انتىه
فة اللجنة  :الخاطر إدارة سياسة عىل المس 

 عضو اللجنة التنفيذيةو مجلس اإلدارة عضو  المدير التنفيذي

  
 األستاذ/عبدهللا متعب النومس   األستاذ/عبدهللا عبدالرحمن الخليوي

  
 اللجنة التنفيذية ورئيسمجلس اإلدارة عضو 

 
 المهندس/عىل  محمد السويلم

 
 


