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إدارة المخاطر لضمان استدامة األولاف
• ممدمة تثمٌفٌة عن مبادئ إدارة المخاطر موجهة للمؤسسات الولفٌة الصغٌرة والمتوسطة
• لمحة عن لطاع األولاف فً السعودٌة

المحتوى

•

الهٌئة العامة لألولاف (تحدٌات وخٌارات)

• إحصائٌات وأرلام رسمٌة
• توصٌات ختامٌة
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مبادئ فً إدارة المخاطر

إدارة المخاطر لضمان استدامة األولاف

الغرض

• تحدٌد المخاطر المتعلمة باألولاف والعمل على تملٌل حدوثها وتوفٌر حلول كافٌة فً حالة حدوث أي
من تلن األخطار ومرالبتها بما ٌضمن استدامة الولف لخدمة كافة األطراف المستفٌدة
• ٌمكن تحدٌد مخاطر الولف على اعتباره استثمار طوٌل األجل ٌتطلب تحمٌك أرباح موزعة تتناسب
كمٌمة وفترة زمنٌة مع احتٌاجات مستفٌدٌه
•
•

المخاطر

•
•
•
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تنظٌمٌة متعلمة بالتشرٌعات واألنظمة ولدرتها على تلبٌة احتٌاجات كافة األطراف
مخاطر استثمارٌة وتتمثل فً عدة جوانب من ضمنها تركز محفظة األولاف فً نشاط معٌن كالعمار
مثال وعدم التنوع فً أنشطة أخرى باإلضافة إلى مخاطر فمدان رأس المال أو تحمٌك عوائد ال
تتماشى مع مخاطر االستثمار المنتمى
مخاطر السٌولة وتتمثل فً عدم لدرة الولف على تحمٌك تدفك نمدي دائم وكافً ٌتوافك بعناٌة مع
احتٌاجات المستفٌدٌن المالٌة
مخاطر إدارٌة تتضمن عدم توفر كادر إداري تنفٌذي كفؤ ذو خبرة لادر على رسم استرتٌجٌة
مخاطر الولف متضمنة تحدٌدها وتحلٌل إمكانٌة حدوثها وأثرها والتعامل معها فور حدوثها وتوفٌر
وسائل رلابة كافٌة للتعامل معها.
تشغٌلٌة وتحتوي على المخاطر المتعلمة بتطبٌك السٌاسات واإلجراءات إلدارة الولف متضمنة
األنظمة التمنٌة

إدارة المخاطر لضمان استدامة األولاف
• المرحلة األولى  :تحلٌل الولف وتحدٌد المخاطر المحٌطة به
• المرحلة الثانٌة  :تحلٌل كل خطر على حدة من ناحٌة حجم الضرر
المتولع وإمكانٌة حدوثه والمدرة على التحكم به
• المرحلة الثالثة  :تطوٌر أسس التعامل مع الخطر من خالل وضع
استراتٌجٌة فاعلة لادرة على تملٌل الضرر المتولع وتوفٌر خطط

مراحل إدارة
المخاطر

طوارئ للتعامل مع آثار حدوثه
• المرحلة الرابعة  :التحكم والرلابة وتتضمن تنفٌذ أستراتٌجٌة التعامل
مع الخطر وتفعٌل أدوات الرلابة وتحدٌث الخطط عند ظهور مخاطر
جدٌدة وخلك بٌئة إدارة تغٌٌر لادرة على التعامل السرٌع مع مرحلة
حدوث الخطر واآلثار الناتجة
Figure from “Project Management” by Gray and Larson

•
•
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عند اكتشاف أي مخاطر جدٌدة فً أي مرحلة ٌتم تعرٌضها لكل المراحل السابمة
ٌتم إعداد خطة إدارة مخاطر الولف خالل فترة تحدٌد األصل كولف وٌتوجب تنفٌذها بسرعه وٌوصى بمراجعتها وتحدٌثها
بشكل دوري

إدارة المخاطر لضمان استدامة األولاف
• ٌموم الفرٌك المائم على الولف من خالل مرحلة عصف ذهنً بإعداد لائمة بكافة األخطار المحدلة
بالولف والمتولع حدوثها وال ٌتوجب فً تلن المرحلة المفز إلى تحلٌل إمكانٌة حدوثها حٌث ستتاح
لهم الفرصة لهم الحما للمٌام بذلن
• ٌتوجب التركٌز فً هذه المرحلة على إمكانٌة حدوث تلن المخاطر وعدم التسرع فً تحدٌد اآلثار
كٌفٌة تحدٌد
المخاطر

المتولعة من حدوثها
• ٌتم تحدٌد المخاطر الرئٌسة فً البداٌة ومن ثم اإلسهاب فً تحدٌد المخاطر الفرعٌة
• التركٌز على التفكٌر بمفهوم الرؤٌة الشاملة والمتحفظة من والع أن أي خطر ٌمكن حدوثه سٌمع ال
محالة.
• االستعانة ،إن دعت الحاجة ،بخبرات شركات شمٌمة أو دور خبرة لضمان شمولٌة أكبر لتحدٌد

المخاطر
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إدارة المخاطر لضمان استدامة األولاف
•

من الممكن تحدٌد أثر كل المخاطر وبشكل تفصٌلً من خالل اتباع أدوات التحلٌل الكمً االفتراضً من خالل تحدٌد الخطر
المتولع وإمكانٌة حدوثه وأثره وصعوبة التحكم به و ٌمكن اتباع الجدول التالً المبسط على سبٌل المثال حسب الوزن
الخطر المتولع حدوثه

إمكانٌة
الحدوث

األثر الناتج

المدرة على
التحكم به

الوزن/
المجموع*

حرٌك فً أحد عمارات األولاف

2

5

2

9

انخفاض فً لٌمة العمارات

3

4

3

10

عدم توفر بٌانات وتمارٌر فورٌة تساعد
إدارة األولاف على اتخاذ المرار

5

4

5

14

تحلٌل أثر
المخاطر

*زٌادة الوزن أو المجموع تعنً منح الخطر أولوٌة فً التعامل

•

بالخطر ذو حجم الضرر األكبر

4

ٌمكن إعداد فرز لتلن المخاطر فً لالب تفاعلً حسب األثر وإمكانٌة الحدوث

3

كما هو فً الجدول الممابل
•

2

المخاطر التً تمع فً اللون األحمر تعنً األكثر أهمٌة بٌنما المخاطر التً

1

تمع فً المنطمة الصفراء ٌتم التعامل معها فً مرحلة الحمة وتبمى المخاطر
فً المنطمة الخضراء على اعتبار إمكانٌة تجاهلها

7

5

4

3

2

حجم األثر أو األضرار

1

إمكانٌة الحدوث

ترتٌب المخاطر
حسب األهمٌة

•

ٌتم ترتٌب المخاطر من حٌث األهمٌة اعتمادا على درجة األثر وابتداء
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إدارة المخاطر لضمان استدامة األولاف
التعامل مع المخاطر

التخفٌف

اجراءات ممترحة
التحوط من خالل تملٌل إمكانٌة الحدوث

تملٌل لٌمة الضرر المحتمل

استراتٌجٌة
التعامل مع
المخاطر

المجابهة

البدء بالمخاطر للٌلة الحدوث وعالٌة الضرر
تفعٌل تطوٌر خطة طوارئ جاهزة

المشاركة

توزٌعها ضمن المنشأة لتملٌل التركٌز
مشاركة المخاطر مع اآلخرٌن

التأمٌن

نملها بالكامل للغٌر
تحمٌلها على الموردٌن
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إدارة المخاطر لضمان استدامة األولاف
حالة الخطر
المحدق

أستراتٌجٌة
التعامل

إجراءات التصدي

مؤشر لٌاس

المسؤول

حرٌك فً أحد
عمارات األولاف

نمله بالكامل
للغٌر

التأمٌن

عدم توفر وسائل
سالمة كافٌة فً المبنى
بعد فحصه من لبل
فرٌك األمن و السالمة

إدارة المبانً واسم
الشخص المفوض

انخفاض لٌمة
العمارات

التخفٌف

تنوٌع االصول
باستثمارات أخرى

فً حالة تمثٌل العمار
ألكثر من  %70من
لٌمة المحفظة

مجلس إدارة الولف
والرئٌس التنفٌذي

عدم توفر بٌانات
تشغٌلٌة و مالٌة

المجابهة

تطوٌر أدلة اإلجراءات
والسٌاسات ومؤشرات
األداء الرئٌسة KPIs

مجلس اإلدارة لم ٌجد
بٌانات كافٌة التخاذ
لرار

اإلدارة التنفٌذٌة مع
فرٌك تمنٌة
المعلومات

خطة التعامل
مع المخاطر

•

9

ال تخلو إدارة المخاطر من تكالٌف مباشرة وغٌر مباشرة على األغلب وٌتم تمٌٌم تكالٌف التعامل مع الخطر
ولٌمة االستفادة المستهدفة فً مرحلة اتخاذ المرار من لبل مجلس النظار

إدارة المخاطر لضمان استدامة األولاف
إجراءات هٌكلٌة ممترحة

الحافز أو المسرع
رفع كفاءة تحمٌك متطلبات المستفٌدٌن وتشجٌع دعم الوالفٌن لضمان

تحلٌل و تمٌٌم مستمر للمحفظة

استمرار التدفمات النمدٌة بصورة سلسة تتالئم مع متطلبات كل فئة
من فئات المولوف علٌهم

مالٌة
و

تنوٌع المحفظة

تشغٌلٌة

•

تملٌل مخاطر التركٌز وتعظٌم العائد

•
•

التحول لهٌكل ولف الشركات بدال من األصول الثابتة مباشرة
بحث خٌار الدمج مع أولاف أخرى لخلك حجم أكبر وخفض
النفمات

توفٌر بٌئة مخاطر تساعد على استدامة الولف وتملٌل تذبذبات التدفمات

إنشاء لجنة مخاطر مساندة لمجلس
الولف
النمدٌة التً لد تؤثر على تحمٌك متطلبات المولوف علٌهم
التطوٌر المستمر لهٌكل التمارٌر
التشغٌلٌة والمالٌة و مؤشرات األداء
الرئٌسة KPIs
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مرالبة األداء وسرعة اتخاذ المرار وتملٌل مخاطره
مؤشرات األداء الرئٌسة لد تشمل بٌانات رلمٌة لرضا المولوف علٌهم
أو من ٌنوب عنهم

لمحة عن لطاع األولاف فً السعودٌة

إدارة المخاطر لضمان استدامة األولاف
• تفاوتت االرلام المعلنة عن حجم األولاف فً السعودٌة حسب المعلومات المتوافرة فً النطاق
العام من  54ملٌار إلى أكثر من ترٌلٌون لاير
• الفجوة الكبٌرة فً التمدٌرات تعكس الحاجة الملحة لتطوٌر لاعدة بٌانات ٌمكن من خاللها رسم
خارطة طرٌك فاعلة
لمحة عن
لطاع األولاف
فً السعودٌة

• ٌعد تكوٌن الهٌئة العامة لألولاف حدث هام واستراتٌجً وتواجه خارطة الطرٌك عدد من
التحدٌات أهمها حصر إجمالً األولاف بشكل دلٌك ووضع لوائح تنفٌذٌة مرنة تالئم

االحتٌاجات ،وتعزز الدور الرلابً فً لالب تشاركً بٌن المطاعٌن العام والخاص
• تركز رؤٌة السعودٌة  2030على رفع حجم مشاركة لطاع األولاف فً الناتج المحلً من
 0.3فً المائة حالًٌا إلى  6فً المائة فً 2030
• ٌشكل االستثمار العماري غالبٌة أصول لطاع االولاف وبنسبة تركٌز عالٌة

• تدار كثٌر من تلن األصول فً بٌئة تعتمد كثٌرا على االجتهادات الفردٌة التً ال تتسم بالنظام
المؤسسً وتواجه مخاطر التعثر و االندثار
12

الهٌئة العامة لألولاف (تحدٌات و خٌارات)

إدارة المخاطر لضمان استدامة األولاف
تحدٌات
لد ال تتوفر للهٌئة بٌانات
األولاف العامة بالشكل
المطلوب لدى وزارة الشؤون
اإلسالمٌة والدعوة واإلرشاد

الهٌئة
و لطاع
األولاف

نمل هٌكل األولاف من الوزارة
للهٌئة لد ال ٌكون سلسا

خٌارات
•

إعداد لوالب التمارٌر اإلحصائٌة المطلوبة بالشكل الذي ٌتوافك مع االستراتٌجٌة
والمعاٌٌر المتعارف علٌها فً أسواق متمدمة بعد إضفاء الصبغة المحلٌة المالئمة

•

األولوٌة لجمع واستخالص المعلومات المطلوبة فمط من لاعدة البٌانات المتوفرة

•
•

تحلٌل البٌانات وعلى ضوء ذلن ٌتم رسم خطة العمل وتحدٌث االستراتٌجٌة
فحص لانونً ومالً نافً للجهالة لعٌنة من كل فئة من األصول الولفٌة لخلك
تصورعن الوضع الحالً و تحدٌد الخلل و رسم خطط عالجه

•

تكوٌن فرٌك تحول ٌتضمن كادر من الوزارة مدعم بخبرات من المطاع الخاص تحت
إشراف الهٌئة المباشر
تحدٌد مهام فرٌك التحول ووضع المؤشرات الالزمة لمٌاس األداء من خالل جدول
زمنً محدد
لد ٌتطلب ذلن إعداد مذكرة تفاهم بٌن الوزارة والهٌئة فً لالب اتفالٌة مستوى خدمة
)Service Level Agreement (SLA
التركٌز على الصبغة االستثمارٌة والخٌرٌة معا ولٌس الخٌرٌة فمط فً التعامل

•

نشر اللوائح بصٌغة إرشادٌة ٌتم تطبٌمها إلزامٌا على مراحل حسب نضج السوق مع
تحدٌثها بشكل مستمر وفما لمالحظات لطاع األولاف الخاصة
الترٌث عند نشر اللوائح لفترة ما بعد مرحلتً تحلٌل البٌانات والفحص النافً للجهالة
تحدٌد اجتماع دوري مع المؤسسات الولفٌة الخاصة لتحصٌل وجهات نظرهم وضمان
تحمٌك لوائح عادلة لابلة للتطبٌك والتطوٌر

•
•
•

من الممكن أال تالئم اللوائح
التنفٌذٌة بٌئة األولاف الحالٌة
فً المطاعٌن العام والخاص
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•
•

إحصائٌات و أرلام رسمٌة

إدارة المخاطر لضمان استدامة األولاف

إحصائٌات
الوزارة عن
االولاف العامة
التمرٌر
السنوي
1437/1436هـ
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إدارة المخاطر لضمان استدامة األولاف

إحصائٌات
الوزارة عن
االولاف العامة
التمرٌر
السنوي
1437/1436هـ
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توصٌات ختامٌة

إدارة المخاطر لضمان استدامة األولاف
الحافز أو المسرع

التوصٌات
تحٌٌد نشاط الهٌئة العامة
لألولاف كمنظم من خالل إنشاء •
•
هٌئة مستملة تعنً بأولاف
الحكومة و التً تشرف علٌها

تشرٌعٌة

رفع تمثٌل المطاع
الخاص فً الهٌئة

و

تنظٌمٌة

تخفٌض عدد أعضاء مجلس
إدارة الهٌئة العامة لألولاف

تطوٌر مركز لألبحاث
الولفٌة والتدرٌب
تشجٌع التطوٌر المؤسسً فً
المؤسسات و الشركات الولفٌة

19

سد فجوات لد تنشأ من تعارض المصالح بٌن الهٌئة كمنظم ونشاطها كنموذج عمل
التوافك مع التوجه العام للخصخصة بالتركٌز على دور المنظم كما هو الحال فً
لطاع الطالة واالتصاالت

•

فرصة إلزالة عبء هذا المطاع عن الحكومة وتحمٌله المطاع الخاص بعد تنظٌمه
خصوصا وأنه ٌتعلك أٌضا بحموق أموات رحمهم هللا (بإذنه عز وجل) و لطاع أهمل
لفترة طوٌلة و بحاجة إلى إعادة هٌكلة وحل سرٌع
رفع مستوى الكفاءة

•

 16عضو ٌمثلون جهات خدمٌة مختلفة ٌبدو كثٌرا  ..التخفٌض ٌسرع عملٌة اتخاذ
المرار ومن الممكن كخٌار أن ٌكون صوت بعض ممثلً الجهات الخدمٌة من وزارات
وهٌئات حكومٌة استشاري لبمٌة أعضاء المجلس .و ربما كخٌار آخر أن تتضمن
اللجنة التنفٌذٌة ممثلً الجهات الخدمٌة من وزارات وهٌئات حكومٌة
تكوٌن لجنة تنفٌذٌة تضم الهٌئة والمطاع الخاص تحت المجلس الحالً لد ال ٌكون
هٌكل فعال وغالبا ما سٌنتهً بتوصٌات للمجلس لد ال ٌطبك بالضرورة كثٌر منها

•

تكوٌن نظام مؤسسً ولفً لادر على حفظ الهٌكل وتطوٌره من خالل تطوٌر لاعدة
بٌانات للمعلومات اإلحصائٌة و تكوٌن كوادر لادرة على تفهم متطلبات المرحلة

•
•
•

إعداد الئحة حوكمة ٌتم تنفٌذها بجدول زمنً محدد
تطوٌر معاٌٌر مخاطر لابلة للمٌاس ٌتوجب االلتزام بها
التشجٌع على تطوٌر بٌئة المخاطر و االلتزام والمطابمة ضمن المؤسسات الولفٌة

•

•

