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 مقدمة :
مننننل اننننرا اللميننننراي الملرالتننننة اننننو الماننننواي اااليننننودية هالسيو ننننية هاا لمو يننننة اللننننو  ننننو م  

تو ننننى  لنننن  مق سننننوي الت ننننول الرولننننن العمنننن   لنننن   ننننره   تا ننننى  اننننو بننننرهف بي ننننة م عمننننة بننننول  ر 
الم ننننولر اللننننو انننن  توا ممنننننو له الةنننن  م مننننو له السننننني ر   ليمننننو   همننننل   نننننو   نننن ي الو ننننة الامعينننننة 
إلننننن  ا لمنننننود  يو نننننة ها نننننةة ددا   الم نننننولر اللنننننو اننننن  تلعنننننر  لمنننننو  نننننوا  انننننو الاو نننننى اددا   له 

 المولو اه ال  وط.
 سجاسة إدارة المخاطراوال : الغرض من إعداد 

 تو ح السيو ة تعريف ال  ر هإدا   الم ولر هالمر  مل إدا   الم ولر. .1
ت سننر السيو ننة لريتننة الامعيننة ال واننة اننو إدا   الم ننولر هتوويننت لدها  همسنن وليوي ا لننرا   اي  .2

 العراة.
 ملمو.تعلبر  يو ة إدا   الم ولر  زً  مل مموم الراوبة ال االية للامعية هترتيبوي الوك .3
تيننف السيو ننة ده  إ ننرا  إدا   الم ننولر اننو كومنن   اننوم الراوبننة ال االيننة هتة ينن  إ ننرا اي اللتننو ير  .4

الرئيسنننية  هت نننرا اد نننرا  النننذ   نننيل  ات نننو ل منننل ل ننن  تتيننني  اعولينننة إ نننرا اي الراوبنننة ال االينننة 
 .للامعية.

 ثانجا : تعريف الخطر وإدارة المخاطر:  
  ننننو له ل ننن اامو  تةتيننننت  لننن  المق سننننة متننن    مننننل يعنننو  لن يمكننننل شنننو  ل  ب  نننن  ال  نننر يعنننر  .1

 .ال هو   ل  الملرتبة هاآلوو  ال ث هاول االلموا بيل  بط  ل  بو  
 هتتيننننني  للة يننننن  المسنننننل  مة الرتوانننننة له الميكننننن  له اد نننننرا  ب  ننننن  الم نننننولر إدا   تعرينننننف يمكنننننل .2

 .ل  اامو تةتيت  ل  الامعية مت    او تقور ا  اللو الم ولر  وا ى  ل  هالسي ر 
 ل نننننننن اامو منننننننن  يلوااننننننننت بمننننننننو الامعيننننننننة ه مننننننننو ا ننننننننلمرا   ننننننننره يو لمننننننننرا الم ننننننننولر إدا   تعلبننننننننر .3

  ننننليمة بيننننو   ا ننننل  ام  الننننوا هاننننو الم ننننولر  تا ننننى م نننن  المننننر  إ ننننرا ا هلنننني  اا ننننلراتياية 
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 تة يننننن  و تننننن  اللنننننو الم نننننولر لن الينننننن المعنننننويير بننننن  ل  ل  ننننن لمو مواانننننلة للامعينننننة يمكنننننل اإ ننننن 
 ال   لا  ييبح الم ولر مل تبت  مو اإن  ي   بيو    ليمو هالسي ر  هامممو

 ثالثا : إدارة المخاطر وعالقتها بالرقابة الداخلجة:
تع  إدا   الم ولر  زً  مل  اوم الراوبة ال االية الذ  يةلو   ل    د مل الع وار اللو تعم  م  بعضمو  ل  

هاددا ية   كمو تعلبر إدا   ة  ل  تةسيل ا دا  او كواة الاوا ى المولية إياود لريتة ت مي  اعولة تسو   الامعي
الم ولر  زً   ومو ه ره يو بول سبة لعم  الامعية هلي  اتط مارد مس لة اللزام  تل لى ده ا    و 

 لكرر م   مارد  د  اع  .
 تراعي إدارة املخاطر كافة عناصر الرقابة الداخلية مثل :

o  هالسيو وي هاد را اي.اا لراتيايوي 
o .ا ط الامعية هميزا يوتمو 
o .اري الم ولر العولية  
 رابعا : لجنة إدارة المخاطر ومهامها 

 وئننننى المنننن ير العننننوم  –ت ننننك  لا ننننة لمرا عننننة إدا   الم ننننولر مننننل كنننن  مننننل   المنننن ير العننننوم للامعيننننة 
منننننننن ير العننننننننوم مسننننننننو   ال –مسننننننننو   المنننننننن ير العننننننننوم للل ننننننننمي  هالملوبعننننننننة  –مسل ننننننننو  الامعيننننننننة  –

مسننننننو   المنننننن ير العننننننوم لعراننننننوي النننننن ا ميل     هتلننننننول  اللا ننننننة الممننننننوم  –ل نننننن موي المسننننننل ي يل 
 اللولية :

إ نننننن اد ا ننننننة إدا   الم ننننننولر بعنننننن  إ ننننننرا  البةننننننوث هال  ا ننننننوي الملعلتننننننة ب نننننن  مو ها لمود ننننننو مننننننل  .1
 مال  إدا   الامعية.

معلمننننن   منننننل ابننننن  المالننننن  ه نننننمون ت  ينننننذ ال  نننننة ال وانننننة بنننننإدا   الم نننننولر هالراوبنننننة ال االينننننة ال .2
ه ننننن  اللرتيبنننننوي الم و نننننبة منننننل ل ننننن  الل كننننن  منننننل لن الم نننننولر اننننن  تننننن  تة يننننن  و هتتييممنننننو هإدا تمنننننو 

 ب ريتة او لة.
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مراابننننننة الم ننننننولر الكبيننننننر  اللننننننو انننننن  تمنننننن د تةتيننننننت الامعيننننننة   نننننن اامو اا ننننننلراتياية. ه ننننننمون  .3
 لننننن  تتننننن ي  تتيننننني   ننننن و  للرتيبنننننوي تنننننوار ا نننننط لمرا عنننننة ك نننننو   هاعولينننننة إدا   الم نننننولر هاننننن  تمو 

 إدا   الم ولر بولامعية.
 انننن  اللتننننو ير ال ه يننننة ال واننننة بننننإدا   الم ننننولر لمالنننن  اددا   هالتيننننوم  نننن ويو بمرا عننننة لريتننننة  .4

 الامعية او إدا   الم ولر هإلو   م  إدا   الم ولر.
الامعينننننننة  اا نننننننلعو ة ب ننننننن موي اا ل نننننننو ييل ال نننننننو  ييل انننننننو الاوا نننننننى الل يينننننننية لعملينننننننوي  .5

ها ننننل  ام اااليواننننييل مننننل ا لننننرا  ال و  يننننة مننننل ل نننن  تتنننن ي  اا ل ننننو اي ال و يننننة ه منننن  
 اللتو ير لزيود  مووواية  اوم الراوبة ال االية.

تتنننننوم لا نننننة المرا عنننننة بإ ننننن اد تترينننننر النننننوا مرا علمنننننو ل عولينننننة إدا   الم نننننولر بولامعينننننة هترتيبنننننوي  .6
 مل مال  اددا   . الراوبة هالةكومة بيو     وية هإ وفتمو

 : دور مجلس اإلدارة  خامسا 
 ا لمود  يو ة إدا   الم ولر ال واة بولامعية. .1
  بط اديتول هالل وير  ل  وتواة إدا   الم ولر او الامعية. .2
 تة ي  ال ريتة المرل  لللعولو م  الم ولر له مسلوى اللعر  او الامعية. .3
  ل  لدا  الامعية او ماوا إدا   الم ولر. الموااتة  ل  الترا اي المومة اللو ا  تقور .4
ا لمود تترير لا ة المرا عة ل عولية إدا   الم ولر بولامعية ه لك ب و   ل  المعلوموي المت مة  .5

 بوا  ة لا ة المرا عة.
 البر الخجرية بعمود* مجموعة المخاطر التي تواجه جمعجة  
ال  ر او الامعية يمكل او تة ي  مامو ة الم و ي  ل    المسل ي يل م    م لمكو ية ت  يذ و  

ا  ا   مقشرايلع م تواير المت    المولية لمذل الم و ي  هبوللولو ا يمكل ب و  ا ة تمكل للةتيت 
 الامعية .

 



 
 

 

 المملكة العربية السعودية
 تصريح من وزارة و املوارد البشرية والتنمية االجتماعية

 م6106( لعام 696برقم )

 

 

 
 6من  5الصفحة 

 

 وتتلخص مجموعة المخاطر في النقاط ادناه :
 لب و  الم و ي  ه إ  اد ميزا ية ها تبولوي لمو .  م ه ود مي   دا  ووب   .1
   م ا لترا  الموظ يل . .2
 الةو ة المو ة للمسل ي يل ه  م تواات الةو ة م  ال ا  الس و  للامعية . .3
 م كلة تو ين ال تر داا  اا ر . .4
 المسلوى ال كر  للمسل ي يل . .5
 ل او ك  اس  .  م ه ود الم ليص او ك  ادا   ه  م ه ود   د كواو مل الموظ ي .6
 اا لم و   ل بعض الموظ يل لتلة الموا د . .7

 ألجة عمل إدارة المخاطر بالجمعجة
  ا  مامو ة الم ولر اللو توا ممو الامعية . .1
 تي يف مامو ة الم ولر اللو توا ممو الامعية . .2
 اللعوم  المسلمر م   ذل الم ولر همةوهلة الة  م مو . .3
 عية هالمسو  يل لبةن الةواي ه مةوهلة اللمو هالة  م مو . ت  ا لمو وي ده ية بيل م ير الام .4
  ا  تتو ير ده ية لمال  اادا   للم و كة او الة  مل  ذل الم ولر . .5

 المراجع
  يف السي سدددددددد  هدددددددد    يف(    1)   االجتمدددددددد   يف اجلمعيدددددددد  إدارة جملدددددددد  اعتمدددددددد 

 املوضدددوع  املخددد    إدارة سي سددد  مجيددد  حمددد  السي سددد  هددد   وحتددد .  م22/01/2012

 .س بق 
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 من مجلس ادارة الجمعجة اعتماد نموذج 

يف   الددددددة اواددددددد  بددددددواد  عمددددددود   فقدددددد  ا لدددددد  جملدددددد  ادارة مجعيدددددد     

علددددددددددد سي سدددددددددد   ادارة  ،  م 22/01/2012بتدددددددددد رد   (1)رقدددددددددد   اجتم عدددددددددد 

وقدددددد ر اعتم دهدددددد  والعمدددددد   وج  دددددد  و  دددددد ه  علددددددد     ب جلمعيدددددد املخدددددد    

 ب العتم د.املوق  االلكرتو ي للجمعي  وفق الصيغ  امل فق   

 

 
 

 

 

 


