
 

 2020اصدار 

 

  

 

سياسة تقييم المخاطر المتأصلة  

 والكامنة



 جمعية مضر الخيرية 
 للخدمات االجتماعية بالقديح  

 9مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 
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 الفهرس        

  

 م  الموضوع  

 1   مقدمة

 2    الغرض

 3    تعريفات

 4    لجنة إدارة المخاطر ومهامها 

 5   مصفوفة الخطر 

 6    تصنيف المخاطر 

 7    نموذج سجل المخاطر 

 

 

 

 

 

 

  

 

  -: مقدمة
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ي  
ف  المتالحقة  ات  التغير خالل  او  من  الصحية  او  االقتصادية  سواء  المحيطة  المجاالت  جميع 

العمل عىل  المؤسسات  المخاطر، توجب عىل  بيئة ال تخلو من  وز  ي اتسمت بير
االجتماعية والت 

تجنب هذه المخاطر او الحد منها او السيطرة عليها، ومن هنا برزت الحاجة اىل اعتماد سياسة  

 دارة المخاطر. واضحة ل 

 

   -: الغرض

المتأصلة وتقديم إرشادات حول كيفية   او  الكامنة  التعامل مع المخاطر  تحدد هذه الوثيقة اطار 

تنفيذ عملية إدارة المخاطر وكيفية تطبيقها. كما توضح هذه الوثيقة أدوار ومسئوليات األطراف  

 ذات العالقة. 

 

   -: تعريفات

ء يمكن ان  -1 ي
عىل تحقيق أهدافها وهو ربط بير    جمعية يعوق مقدرة اليعرف الخطر بأنه أي ش 

تبة عىل حدوثه.   احتمال وقوع حدث واالثار )المخاطر( المي 

ي  إدارة المخاطر هي األجراءات   -2
التنظيمية لتحديد وتقييم والسيطرة عىل جوانب المخاطر الت 

ي تحقيق أهدافها. 
 قد تؤثر عىل مقدرة الجمعية ف 

 

   -: ومهامها لجنة إدارة المخاطر 

 تشكل لجنة لمراجعة وإدارة المخاطر من قبل مجلس الدارة تتوىل المهام التالية: 

 اعداد خطة إدارة المخاطر بعد اجراء البحوث والدراسات ذات العالقة واعتمادها -1

 تحديد المخاطر الكامنة والمتأصلة وتقييمها بناء عىل جداول الخطر المعتمدة -2

 الجراءات العالجية للحد والسيطرة عىل مستوى الخطورة تعريف وتطوير  -3

 اعتماد الجراءات التصحيحية من مجلس الدارة ورفعها للجان او األقسام ذات العالقة  -4

 مراقبة ومتابعة عملية تنفيذ الجراءات التصحيحية للحد من مستوى الخطورة  -5

 المراجعة الدورية لخطة إدارة المخاطر  -6

   -: مصفوفة الخطر 
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 تصنيف المخاطر: 

 مخاطر اقتصادية ومالية  -1

 مخاطر األمن والسالمة  -2

 مخاطر صحية  -3

 مخاطر متعلقة بالممتلكات -4

 مخاطر متعلقة بالقدرات  -5

 مخاطر متعلقة بالسمعة  -6

 مخاطر تقنية وامن المعلومات  -7
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 - : نموذج سجل المخاطر 

األثر   الخطر 
 المتوقع 

احتمالية 
 الحدوث 

مستوى  
 الخطورة

تصنيف 
 الخطر 

التدابير  
 الوقائية 

 الجهة المسئولة

       

       

       

       

 

 

ي اجتماع  سياسة تقييم المخاطر  اعتماد    تمالدارة:  اعتماد مجلس  
ية بالقديح ف  بجمعية مض  الخير

  .ه 2144/  11 / 30المنعقدة بتاري    خ  (26)مجلس الدارة بجلسته رقم 

 

 

 

 

 رئيس مجلس الدارة                   

               

 

 مهدي سلمان الجارودي              

 


