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       قرار اعتماد الالئحة 

 

:  الالئحة )اإلصدار الثاني(هذه    تحديث تم   م  16/02/2022-هـ  15/07/1443بتاريخ 

اإلدارة مجلس  محضر  قرار  للعام    بموجب  اإلدارة    وعلىم  2022األول 

 تاريخه. التنفيذية العمل بموجبها من  

 
 

  أعضاء مجلس االدارة  

 

مجلس اإلدارةرئيس   نائب رئيس مجلس اإلدارة   

 األستاذ/ محمد بن سيحان القريني   األستاذ/ عصام بن عبدالعزيز الشايع 
 

 أمين الصندوق  عضو مجلس اإلدارة

 األستاذ / نايف بن محمد العصيمي   األستاذ / عبداللطيف بن عبدالقادر اندجاني 
 

 عضو مجلس اإلدارة  عضو مجلس اإلدارة

الزهراني األستاذ / عبدهللا بن سعيد   األستاذ/ أحمد بن عثمان باموسى  
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                     احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 وبعد :

إن مما عنيت به حكومة خادم احلرمني الشريفني وفقه اهلل العناية باجلمعيات اخلريية ودعمها ممثلة يف        

(  مبحافظة الطائف مجعية العون اخلريية) ، ومن بني هذه اجلمعيات  املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة 

 .هـ 17/10/1436 وتاريخ  691املسجلة بتصريح رقم 

وحرصًا على الريادة والتنظيم وأن يكون عمل هذه اجلمعيات وفق لوائح وأنظمة تضبط عملها فقد حرصت       

وضع لوائح وأنظمة لكافة نواحي العمل مستمدة تلك اللوائح واألنظمة  علىبالطائف  مجعية العون اخلرييةإدارة 

للوصول إىل  املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة من الالئحة العامة لتنظيم عمل اجلمعيات اخلريية ومن لوائح 

 .الشفافية واملصداقية للتعامل املالي ومجع التربعات أفضل نظام يضمن 

 

يف أداء  بعد اهلل تعاىل لتكون عون لنا والكامنةسياسة إدارة املخاطر وتقييم املخاطر املتأصلة وقد جاءت       

 .لالستفادة منهايف القطاع اخلريي  رسالتنا ولتتيح الفرصة لكافة من يعملون

 نسأل اهلل تعاىل السداد والتوفيق وأن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم .

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،،،
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 التعريف :

مجعية العون اخلريية بالطائف هي جهة خريية غري رحبية ترعى األسر احملتاجة وتقوم على تقديم املساعدات هلا على مدار  

العام وفق ما يرد من تربعات إضافة إىل تنفيذ العديد من املشروعات اخلريية كإفطار صائم وزكاة الفطر والكفارات 

 وغريها.

 

 التسجيل واملرجعية :

 هـ 17/10/1436بتاريخ  املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة من  691وتصريح رقم  93342ار رقم مسجلة بالقر

 

 أهداف اجلمعية:

: رعاية األسر الفقرية ، والسعي لتخفيف معاناتها مبا يساعد على حتسني أوضاعهم املعيشية واالجتماعية والصحية  أواًل

. 

 : استقبال الزكوات والصدقات والكفارات والتربعات العامة وتوزيعها على احملتاجني .ثانيًا 

، كسوة صائم ، زكاة الفطر ، كسوة العيد ة ، إفطار: إقامة املشروعات اخلريية املومسية مثل ) احلقيبة املدرسي ثالثًا

 الشتاء ، سقيا ماء السبيل ، الصدقة اجلارية، بطانية الشتاء ، حلوم األضاحي ، بناء املساكن وترميمها(

: مجع فائض الطعام من قصور األفراح والفنادق واملطاعم ومن احلفالت اخلاصة وحفظه وتوزيعه على الفقراء  رابعًا

  واحملتاجني .واملساكني

: إقامة برامج ودورات لفئات اجملتمع لتثقفيهم باألعمال التطوعية واملساهمة فيها باالشرتاك مع اهليئات األهلية  خامسًا

 واحلكومية خلدمة اجملتمع .

 : العمل على نشر وتشجيع روح التكافل بني فئات اجملتمع . سادسًا

 : العناية بتأهيل األسر احملتاجة . سابعًا

 : فتح الباب للموسرين من أهالي احملافظة وخارجها لدعم برامج اجلمعية . ثامنًا

 : تنفيذ الربامج التوعوية للمجتمع للرفع من مستواه يف كافة النواحي . تاسعًا

 

 :نطاق عمل اجلمعية 

 ال يتوفر فيها مجعيات خريية خمتصة .حمافظة الطائف وضواحيها القريبة اليت   -منطقة مكة املكرمة 

  



 سياسة إدارة املخاطر وتقييمها 
 

 

 
 

5 

 : مقدمة

من خالل التغريات املتالحقة يف اجملاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت ساهمت يف بروز بيئة مفعمة باخلطر، توجب على 

املخاطر اليت قد تواجهها أو احلد منها أو السيطرة عليها ، ومن هنا نشأت حاجة مؤسسات القطاع الثالث العمل على ضرورة جتنب 

 .اجلمعية إىل اعتماد سياسة واضحة إلدارة املخاطر اليت قد تتعرض هلا سواء يف اجلانب اإلداري أو املالي او النشاط

  

 : الغرض من إعداد سياسة إدارة املخاطر أواًل

 .رة املخاطر والغرض من إدارة املخاطرتوضح السياسة تعريف اخلطر وإدا •

 .تفسر السياسة طريقة اجلمعية اخلاصة يف إدارة املخاطر وتوثيق أدوار ومسئوليات األطراف ذات العالقة •

 .تعترب سياسة إدارة املخاطر جزًء من مهام الرقابة الداخلية للجمعية وترتيبات حوكمتها •

نظام الرقابة الداخلية وحتديد إجراءات التقارير الرئيسية، وتشرح  تصف السياسة دور إجراء إدارة املخاطر يف كامل •

 .اإلجراء الذي سيتم اختاذه من أجل تقييم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للجمعية
  

 :ثانيا : تعريف اخلطر وإدارة املخاطر

و عبارة عن ربط بني احتمال وقوع حدث يعرف اخلطر بأنه أي شيء ميكن أن يعوق من مقدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها، أو ه

 .واآلثار املرتتبة على حدوثه

ميكن تعريف إدارة املخاطر بأنه اإلجراء أو اهليكل أو الثقافة املستخدمة لتحديد وتقييم والسيطرة على جوانب املخاطر اليت قد تؤثر 

 .يف مقدرة اجلمعية على حتقيق أهدافها

ستمرار ومنو اجلمعية مبا يتوافق مع أهدافها االسرتاتيجية، وليس إجراء الغرض منه جتنب املخاطر، تعترب إدارة املخاطر أمرا ضروريا ال

ويف حال استخدامه بصورة سليمة فإنه ميكن للجمعية مواصلة أنشطتها بأعلى املعايري حيث أن املخاطر اليت مت حتديدها وفهمها 

 . صبح أقل حدةوالسيطرة عليها بصورة جيدة فإن ما تبقى من املخاطر ي
  

 :ثالثا : إدارة املخاطر وعالقتها بالرقابة الداخلية

تعد إدارة املخاطر جزًء من نظام الرقابة الداخلية الذي حيتوي على عدد من العناصر اليت تعمل مع بعضها على إجياد طريقة تشغيل 

كما تعترب إدارة املخاطر جزًء هاما وضروريا بالنسبة  واإلدارية،فعالة تساعد اجلمعية على حتسني األداء يف كافة اجلوانب املالية 

 . لعمل اجلمعية وليس فقط جمرد مسألة التزام، تتطلب دورا نشطا أكثر منه جمرد ردة فعل

 : تراعي إدارة املخاطر كافة عناصر الرقابة الداخلية مثل

 .االسرتاتيجيات والسياسات واإلجراءات •

 .خطط اجلمعية وميزانياتها •

 .سجالت املخاطر العالية •
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 : جلنة إدارة املخاطر ومهامها رابعًا

احملاسب -رؤساء األقسام  -األمني العام  -املدير التنفيذي  -ملشرف املالي اتشكل جلنة ملراجعة إدارة املخاطر من كل من )

 : وتتوىل اللجنة املهام التالية  (،املالي

 .بحوث والدراسات املتعلقة بشأنها واعتمادها من جملس إدارة اجلمعيةإعداد خطة إدارة املخاطر بعد إجراء ال •

تنفيذ اخلطة اخلاصة بإدارة املخاطر والرقابة الداخلية املعتمدة من قبل اجمللس وضمان وضع الرتتيبات املناسبة من أجل  •

 .التأكد من أن املخاطر قد مت حتديدها وتقييمها وإدارتها بطريقة فاعلة

الكبرية اليت قد تهدد حتقيق اجلمعية ألهدافها االسرتاتيجية. وضمان توفر خطط ملراجعة كفاءة وفعالية  مراقبة املخاطر •

 .إدارة املخاطر وقدرتها على تقديم تقييم سنوي لرتتيبات إدارة املخاطر باجلمعية

مبراجعة طريقة اجلمعية يف إدارة املخاطر وإطار رفع التقارير الدورية اخلاصة بإدارة املخاطر جمللس اإلدارة والقيام سنويا  •

 .عمل إدارة املخاطر

االستعانة خبدمات االستشاريني اخلارجيني يف اجلوانب التخصصية لعمليات اجلمعية, واستخدام االختصاصيني من  •

 .لداخليةاألطراف اخلارجية من أجل تقديم االستشارات النوعية وعمل التقارير لزيادة موثوقية نظام الرقابة ا

تقوم جلنة املراجعة بإعداد تقرير حول مراجعتها لفعالية إدارة املخاطر باجلمعية وترتيبات الرقابة واحلكومة بصورة سنوية  •

 . وإجازتها من جملس اإلدارة

  

 خامسًا : دور جملس اإلدارة

 .اعتماد سياسة إدارة املخاطر اخلاصة باجلمعية •

 .رة املخاطر يف اجلمعيةضبط اإليقاع والتأثري على ثقافة إدا •

 .حتديد الطريقة املثلى للتعاطي مع املخاطر أو مستوى التعرض يف اجلمعية •

 .املوافقة على القرارات اهلامة اليت قد تؤثر على أداء اجلمعية يف جمال إدارة املخاطر •

 .املعلومات املقدمة بواسطة جلنة املراجعةاعتماد تقرير جلنة املراجعة لفعالية إدارة املخاطر باجلمعية وذلك بناء على  •
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 جمموعة املخاطر اليت تواجه اجلمعية

اخلطر يف اجلمعية ميكن يف حتديد جمموعة املشاريع لدعم املستفيدين مع عدم أمكانية تنفيذها لعدم توفري املقدرة املالية هلذه  

 : هداف اجلمعية .وتتلخص جمموعة املخاطر يف النقاط ادناها مؤشراتاملشاريع وبالتالي ال ميكن بناء خطة متكن لتحقيق 

 . عدم وجود مصدر دخل ثابت لبناء املشاريع و إعداد ميزانية وارتباطات هلا •

 . عدم استقرار املوظفني •

 . احلاجة املاسة للمستفيدين وعدم توافق احلاجة مع الدخل السنوي للجمعية •

 . مشكلة توريث الفقر داخل االسر •

 . لفكري للمستفيديناملستوى ا •

 . عدم وجود املتخصص يف كل ادارة وعدم وجود عدد كايف من املوظفني يف كل قسم •

 . االستغناء عن بعض املوظفني لقلة املوارد •

 قلة التربعات وااليرادات . •

 جائحة كورونا . •

 التلف .-احلريق -حوادث عرضية : السرقة  •

 عمليات غسيل األموال ومتويل اإلرهاب . •

 بعض البيانات وخروجها غري املشروع .تدفق  •

 

  
  
  

 آلية عمل إدارة املخاطر باجلمعية

 . رصد جمموعة املخاطر اليت تواجهها اجلمعية •

 . تصنيف جمموعة املخاطر اليت تواجهها اجلمعية •

 . التعامل املستمر مع هذه املخاطر وحماولة احلد منها •

 . ن لبحث احلاالت و حماولة حلها واحلد منهاعقد اجتماعات دورية بني مدير اجلمعية واملساعدي •

 . رفع تقارير دورية جمللس االدارة للمشاركة يف احلد من هذه املخاطر •
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 واحتمالية الوقوع ( -جدول تقييم املخاطر وفق مؤشر ) التأثري 
 

 االحتمال           

 التأثير
 منخفض  متوسط  عالي 

 متوسط  عالي  عالي جدا   عالي 

 منخفض  متوسط  عالي  متوسط 

 منخفض جدا   منخفض  متوسط  منخفض 
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 ابرز املخاطر الكامنة واملتأصلة املتوقعة وتقييمها باجلمعية والتدابري حياهلا

 
 التدابير الوقائية  التقييم  االحتمال التأثير الخطر 

 منخفض  منخفض  متوسط تسرب الموظفين 
استخدام الحوافز  

 الرواتب م لودراسة لس

 خطط عالجية لزيادتها عالي  متوسط عالي  قلة الموارد المالية 

 البحث عن موارد ثابته  عالي جدا   عالي  عالي  عدم وجود موارد ثابته 

 منخفض جدا   منخفض  منخفض  السرقة 
اتخاذ االحتياطات  

 الالزمة األمنية 

 منخفض  منخفض  متوسط الحريق 
اتخاذ االحتياطات  

 األمنية الالزمة  

 منخفض  منخفض  متوسط التلف 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 لحفظ المستندات 

 منخفض  منخفض  متوسط تسرب البيانات 
اتخاذ التدابير الوقائية  

 السابقة 

 متوسط متوسط متوسط المستوى الفكري لألسر
تنفيذ برامج إثراءيه 

 وتدريبية

عدم وجود المتخصص 

 في أعمال الجمعية 
 عالي  متوسط عالي 

تنمية الموظفين ورفع 

 قدراتهم وتمكينهم 

 عالي جدا   عالي  عالي  جائحة كورونا 

وضع الخطط البديلة  

والتعامل مع الجائحة  

وتوفير البديل  

واالستفادة من  

 الفرض 

 
 

 


