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عبذ هللا عمششارىً   
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  ابدرة  الغرض من امل .1
ك اليت تضمن تصنيفات ادلخاطر الرايضية ك ادلالية ك التقليدية ادلتوقعة ك  لنادم الرائد الرايضيوضح منهج إدارة ادلخاطر تخطة إدارة ادلخاطر 

. كىي تقدـ مصطلحات موحدة، كأدكارا كمسؤكليات كاضحة، ككصفا مفصال لعملية إدارة ادلخاطر، كالنماذج هاطرؽ الوقاية ك التحكم في
كجزء اساسي ك مهم يف كثيقة اخلطة اإلسرتاتيجة  لتحقيق أكلوية تطبيق احلوكمةاخلطة مصممة فادلوحدة سابقة اإلعداد ادلستخدمة يف العملية. 

 .لنادم الرائد لرايضي
ة إىل احلوكمة الصحيحة كادلراجعة ادلستمرة للعمل لتجنب ادلخاطر أكالن أبكؿ، كىنا نقوؿ إف حتقيق عملية التحسني ادلؤسسي ك تربز احلاج

 اإلدارم اك ما يعرؼ ابحلوكمة القوية الصحيحة جتنب األندية كثريان من ادلخاطر ك ضماان إلستدامتها.
 

  تعريف إراة  املخدطر .2
( ىي عملية قياس كتقييم للمخاطر كتطوير Risk Managementجملازفة أك إدارة اخلطر )ابإلصلليزية: إدارة ادلخاطر أك إدارة ا

كما   إسرتاتيجيات إلدارهتا. تتضمن ىذه اإلسرتاتيجيات نقل ادلخاطر إىل جهة أخرل كجتنبها كتقليل آاثرىا السلبية كقبوؿ بعض أك كل تبعاهتا.
ذم يهدؼ إىل التحكم ابدلخاطر كختفيضها إىل مستوايت مقبولة. كبشكل أدؽ ىي عملية حتديد كقياس ميكن تعريفها أبهنا النشاط اإلدارم ال

 كالسيطرة كختفيض ادلخاطر اليت تواجو الشركة أك ادلؤسسة.
 الرسدلة: .3

لقدـ ك سلتلف األلعاب هتدؼ دراسة إدارة ادلخاطر يف اندم الرائد الرايضي لتوفري بيئة رايضية آمنة ك زلفزة ك جاذبة للممارسيني لكرة ا
 الرايضية األخرل من اجل حتقيق اكلوية تطبيق احلوكمة ك اإللتزاـ بتحقيق تطلعات الشركاء من خالؿ التوجهات ادلستقبلية للمملكة. 

 أهداف إراة  املخدطر  .4
 حتديد كاإلبالغ كحتليل مسؤكلية النادم ادلرتبطة مبجموعة من ادلخاطر 
 غ عن ادلخاطر اتحمتملةتشجيع التحديد ادلستمر كاإلبال 
 حتديد حجم ادلخاطر 
 إدارة ادلخاطر من خالؿ خطة إلدارة ادلخاطر / سجل ادلخاطر 
 كضع كترتيب أكلوايت كتنفيذ خطط كاسرتاتيجيات مستمرة دلعاجلة ادلخاطر 
 تعزيز كدعم شلارسات إدارة ادلخاطر 
 تقليل تكلفة مطالبات التأمني كاألقساط 
 و التجاريةمحاية صورة النادم كعالمت 

 
 خطوات عملية إراة  املخدطر  .5

 
 التحضري 5.1

ك يتضمن التخطيط للعملية كرسم خريطة نطاؽ العمل كاألساس الذم سيعتمد يف تقييم ادلخاطر ككذلك تعريف إطار للعملية كأجندة 
 .أدانه اجلدكؿللتحليل كما ىو مبني يف 

 حتديد املخدطر 5.2
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. ادلخاطر ىي عبارة عن أحداث عند حصوذلا تؤدم إىل مشاكل يف اندم الرائد اطر ذات األمهيةيف ىذه ادلرحلة يتم التعرؼ على ادلخ
كعليو ميكن أف يبدأ التعرؼ إىل ادلخاطر من مصدر ادلشاكل أك ادلشكلة حبد ذاهتا. عندما تعرؼ ادلشكلة أك مصدرىا فإف احلوادث اليت 

 .كن البح  فيهاتنتج عن ىذا ادلصدر أك تلك اليت قد تقود إىل مشكلة مي

 التعرف على املخدطر 5.3

 :كيتم ذلك عن طريق

: إف ادلنظمات كالفرؽ العاملة على مشركع ما مجيعها لديها أىداؼ، فأم حدث يعرض التحديد املعتمد على األهداف 1.3.5
 .حتقيق ىذه األىداؼ إىل خطر سواء جزئيا أك كليا يعترب خطورة

يف عملية حتليل السيناريو يتم خلق سيناريوىات سلتلفة قد تكوف طرؽ بديلة لتحقيق  يو:التحديد املعتمد على السيندة  2.3.5
ىدؼ ما أك حتليل للتفاعل بني القول يف سوؽ أك معركة، لذا فإف أم حدث يولد سيناريو سلتلف عن الذم مت تصوره كغري مرغوب 

 .بو، يعرؼ على أنو خطورة

ك ىذا التحديد ىو ادلعتمد يف  .عبارة عن تفصيل مجيع ادلصادر اتحمتملة للمخاطركىو  التحديد املعتمد على التصنيف: 3.3.5
 تقييم ادلخاطر لنادم الرائد الرايضي.

 .يف العديد من ادلؤسسات ىناؾ قوائم ابدلخاطر اتحمتملة مراجعة املخدطر الشدئعة: 4.3.5
 التقييم

ذلا من حي  شدهتا يف إحداث اخلسائر كاحتمالية حدكثها. أحياان يكوف بعد التعرؼ على ادلخاطر اتحمتملة جيب أف جترل عملية تقييم 
من السهل قياس ىذه الكميات كأحياان أخرل يتعذر قياسها. صعوبة تقييم ادلخاطر تكمن يف حتديد معدؿ حدكثها حي  أف ادلعلومات 

عادة ما يكوف صعب يف حالة ادلوجودات غري اإلحصائية عن احلوادث السابقة ليست دائما متوفرة. ككذلك فإف تقييم شدة النتائج 
 .ادلادية

 كيفية التعدمل مع املخدطر .6

فإف مجيع التقنيات ادلستخدمة للتعامل معها تقع ضمن كاحدة أك أكثر من يف النادم بعد أف تتم عملية التعرؼ على ادلخاطر كتقييمها 
 :أربع رلموعات رئيسية

 

دم إىل حدكث خطر ما. كمثاؿ على ذلك القياـ إبيقاؼ منتج،اك نشاط ذك سلاطر كتعين إيقاؼ النشاطات اليت تؤ  التجنب: 1.6
ية فعليو كبرية، مثاؿ لو كاف ىناؾ أحد البنوؾ كلو فرع يتم السطو عليو يوميان فيتم العمل على إغالؽ الفرع ، كيتم اللجوء إىل ىذه التقن

 .عندما تكوف اخلسائر ادلتأتية من ادلنتج أعلى من العائد

حي  يتم يف ىذه احلالة العمل على نقل أثر ادلخاطرة إىل جهة أك طرؼ آخر كمثاؿ عليها التأمني أك نقل ادلهمة لطرؼ  النقل : 2.6
اثل  يقـو بتنفيذ ادلهمة ، كيتم اللجوء إىل ىذه الوسيلة يف حاؿ كاف األثر يف حاؿ كقوع احلادث مرتفع جدان كلكن اإلحتمالية منخفضة  

ؤ إىل التأمني ضد أخطار احلريق كيكوف ذلك يف حاؿ أف إحتمالية حدكث حريق قليلة جدان "مل يسبق أف حدثت" أك كثريان مثاؿ اللجو 
 . كقوع زلزاؿ لكن يف حاؿ حتقق ىذا اخلطر فستكوف األاثر عالية جدان 



 

 
 4صفحة  خطة إدارة المخاطر - وثيقة الخطة اإلستراتيجية لنادي الرائد الرياضي

 

خفض كل من إحتمالية : كيقصد يف ىذه احلالة العمل على إدارة اخلطر بوضع إجراءات رقابية تضمن العمل على التقليص  3.6
 .احلدكث كنتيجة اخلطر يف حاؿ كقوعو

: أم قبوؿ ادلخاطرة كما ىي من دكف كضع أم إجراءا كذلك يكوف يف حاؿ كقوع ادلخاطرة فإف األثر منخفض جدان لقابولا 4.6
 .كإحتمالية احلدكث منخفضة

 وضع اخلطة .7

تعامل مع ادلخاطر، ككل قرار جيب أف يسجل كيوافق عليو من قبل ك تتضمن أخذ قرارات تتعلق ابختيار رلموعة الطرؽ اليت ستتبع لل
ادلستول اإلدارم ادلناسب. على اخلطة أف تقرتح كسائل حتكم أمنية تكوف منطقية كقابلة للتطبيق من اجل إدارة ادلخاطر. ككمثاؿ على 

مج مضادة للفريكساتذلك ميكن ختفيف سلاطر الفريكسات اليت تتعرض ذلا الكمبيوترات من خالؿ استخداـ برا . 

 

 التنفيذ .8

ك يتم يف ىذه ادلرحلة إتباع الطرؽ ادلخطط اف تستخدـ يف التخفيف من أاثر ادلخاطر. جيب استخداـ التأمني يف حالة ادلخاطر اليت ميكن 
ل من ادلخاطر األخرل نقلها إىل شركة أتمني. ككذلك يتم جتنب ادلخاطر اليت ميكن جتنبها دكف التضحية أبىداؼ السلطة كما كيتم التقلي

 .كالباقي يتم االحتفاظ بو

 

 مراجعة وتقييم اخلطة .9

تعد اخلطط ادلبدئية إلدارة ادلخاطر ليست كاملة فمن خالؿ ادلمارسة كاخلربة كاخلسائر اليت تظهر على أرض الواقع تظهر احلاجة إىل 
ة. جيب حتدي  نتائج عملية حتليل ادلخاطر ككذلك خطط إحداث تعديالت على اخلطط كاستخداـ ادلعرفة ادلتوفرة الختاذ قرارات سلتلف

 :إدارهتا بشكل دكرم، كذلك يعود لألسباب التالية

 

 .من اجل تقييم كسائل التحكم األمنية ادلستخدمة سابقا إذا ما زالت قابلة للتطبيق كفعالة

خاطر ادلعلوماتية مثاال جيدا على بيئة عمل سريعة من اجل تقييم مستول التغيريات اتحمتملة للمخاطر يف بيئة العمل، فمثال تعترب ادل
 .التغيري

 (احملدرات )املعوقدت .11

 إذا مت تقييم ادلخاطر أك ترتيبها حسب األكلوية بشكل غري مناسب فإف ذلك قد يؤدم إىل تضييع الوقت يف التعامل مع ادلخاطر
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 : مصفوفة حداب مدتوى الخطر: أالملحق 

 

منخفض عالً

ال ٌوجد (1)ضعٌف (2)متوسط (3)عالً (4)خطٌر جداً (5)

وٌة عالٌة 10غٌر مسموح بالعمل 15غٌر مسموح بالعمل 20غٌر مسموح بالعمل 25منخفض وٌة عالٌة 5أول منخفض(5)أول

وٌة عالٌة 12غٌر مسموح بالعمل 16غٌر مسموح بالعمل 20 وٌة عالٌة 10أول (4)مقبول 4أول

وسط
وٌة عالٌة 12غٌر مسموح بالعمل 15 وٌة عالٌة 9أول وٌة عالٌة 6أول (3)مقبول 3أول

وٌة عالٌة 10 وٌة عالٌة 8أول وٌة عالٌة 6أول (2)مقبول 2مقبول 4أول

عالً
وٌة عالٌة 5 (1)مقبول 1مقبول 2مقبول 3مقبول 4أول

عالً

 مصفوفة حساب مستوى الخطر 
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Review the risk assessment records frequently and: whenever there are changes in processes, work activities or upon any incident occurrence, whichever is earlier.
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    اىخاتمت:  

و شاسك فٍو مجمٌعت من اإلستشاسٌٍن بمنتب سًاد داسة اىمخاطش ممبادسة ميمت ىتحقٍق أًىٌٌت اىحٌممت فً ًثٍقت اىخطت اإلستشاتٍجٍت  ىنادي اىشائذ اىشٌاضً، ً ىً ثمشة مجيٌد مضنً متٌاصتعتبش خطت إ

بٍت ً مخاطبت إداساث اىحٌممت ً إداسة اىمخاطش فٍيا، ً مٍض ىزه اىذساست عن غٍشىا إلستنادىا عيى مصادس اىخبشة ، ً مما تم اىحصٌه عيى مصادس عاىمٍت ً عيى سبٍو اىمثاه ال اىحصش اإلتصاه بنٌادي أًس

اىيعباث اىمختيفت باىنادي، ىزا اطش اىشٌاضٍت اىتً ادىى بيا منسٌبٌ ثانٌٌت بجانب مصادس اًىٍت من نادي اىشائذ اىشٌاضً ً رىل من خاله إجشاء عذد من اىمقابالث مع منسٌبً اىنادي ، ً قذ صًدث بانٌاع اىمخ

 تاتً أىمٍت اىذساست من اجو سسم خطت الداس اىمخاطش باىنادي ً تعضٌض إستذامتو.
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 : مصفوفة حداب مدتوى الخطر :بالملحق 

 
 

S/Nقٌام بهالمجنى علٌهم الحادث المتوقعالمخاطراتنوعٌة التعرض وٌةإحتمالٌة الحدوث )L(مستوى الخطورة )S(العمل الذي ٌنبغً ال وٌةإحتمالٌة الحدوث )L(مستوى الخطورة )S(تدابٌر إضافٌة للتحكم بالمخاطرة األول تحكم بهذه المخاطرةاألول متى ؟المسؤول عن ال

منسوبً الناديالموتالصعمات الكهربٌة الكهرباء1
ٌجب إٌماف العمل )غٌر مسموح بالعمل( و مرجعة 

كافة اإلجراءات و الترتٌبات
تدخل مباشر و حاال، و إجراء تحمٌك 5420

شامل و اإلستعانة بلجنة مستملة
حسب مستوى الخطورةإدارة المشترٌات و الصٌانة5420

الالعبٌن و الموظفٌنعموبة اإلٌماف او الشطبسوء األخالقالسلوك2

ممبول - خطر متبمً )R(، إذا باألمكان ٌجب أخذ 

بعٌن اإلعتبار تملٌل الخطر، و خصوصا مستوى 

الخطورة، الٌوجد خطر وشٌن، مراجعة درٌة ٌجب 

أن تؤخذ بعٌن اإلعتبار، خصوصا فً حالة تغٌٌر 

العمل ا المعدات او المواد أو البٌبة.

326
حسب الضرورة او نملها لجهة ما 

كشركات التامٌن
326

اللوابح و الموانٌٌن ، و دابرة الكرة و 

اإلدارة التنفٌذٌة
حسب مستوى الخطورة

اإلصاباتالمالعب3
الكسور، بلع اللسان، الرباط 

الصلٌبً
الالعبٌن و الجهاز الفنً

المضً لدما فً العمل مع الحذر. ٌُنصح بتنفٌذ تدابٌر 

إضافٌة للتحكم كما ٌجب مراجعة التنفٌذ خالل 30 ٌوم.
2510

حسب الحاجة او نملها لجهة ما 

كشركات التامٌن
حسب مستوى الخطورةالفرٌك الطبً، ادارة شؤون الالعبٌن2510

النجومالفشل الغرور  و اإلهمالالشهرة 4

ممبول - خطر متبمً )R(، إذا باألمكان ٌجب أخذ 

بعٌن اإلعتبار تملٌل الخطر، و خصوصا مستوى 

الخطورة، الٌوجد خطر وشٌن، مراجعة درٌة ٌجب 

أن تؤخذ بعٌن اإلعتبار، خصوصا فً حالة تغٌٌر 

العمل ا المعدات او المواد أو البٌبة.

212
حسب الحاجة او نملها لجهة ما 

كشركات التامٌن
حسب مستوى الخطورةالجهاز الفن212ً

سوء األخالقالسمعة 5
الضرر بسمعة النادي محلٌا او 

دولٌا و إعالمٌا
الالعبٌٌن

المضً لدما فً العمل مع الحذر. ٌُنصح بتنفٌذ تدابٌر 

إضافٌة للتحكم كما ٌجب مراجعة التنفٌذ خالل 30 ٌوم.
339

حسب الحاجة او نملها لجهة ما 

كشركات التامٌن
339

اإلدارة التنفٌذٌة، الطبٌب النفسً، 

المدربٌن
حسب مستوى الخطورة

الصحٌة 6
امراض الملب، المنشطات ، 

امراض المعدة
5525ٌجب إٌماف العمل )غٌر مسموح بالعمل( و مرجعة كافة اإلجراءات و الترتٌباتمنسوبً الناديالموت

حسب الحاجة او نملها لجهة ما 

كشركات التامٌن
5525

إدارة التأهٌل، الطبٌب ، المصحة 

النفسٌة
حسب مستوى الخطورة

تقلٌدٌة7 ال
الحرٌك ، الكوارث الطبٌعٌة 

، الموت ،،
4416ٌجب إٌماف العمل )غٌر مسموح بالعمل( و مرجعة كافة اإلجراءات و الترتٌباتمنسوبً النادياإلعالة الدابمة او الموت 

حسب الحاجة او نملها لجهة ما 

كشركات التامٌن
حسب مستوى الخطورةإدارة المخاطر4416

الجمهور و غٌرهمالتلفاإلعتداء على امالن الناديالممتلكات8

ممبول - خطر متبمً )R(، إذا باألمكان ٌجب أخذ 

بعٌن اإلعتبار تملٌل الخطر، و خصوصا مستوى 

الخطورة، الٌوجد خطر وشٌن، مراجعة درٌة ٌجب 

أن تؤخذ بعٌن اإلعتبار، خصوصا فً حالة تغٌٌر 

العمل ا المعدات او المواد أو البٌبة.
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كشركات التامٌن
326

مسؤول إدارة المخاطر بالنادي، 

شركة التامٌن
حسب مستوى الخطورة

الجمهور9

الضرب ،الدهس ،المشادات 

،العنصرٌة ،الهتافات 

الغراض تمس الوحدة 

الوطنٌة

اتالف ممتلكات النادي، 

ضرب الحكام

المفرلعات؛الضرب 

،الدهس،المشادات 

،العنصرٌة ،الهتافات 

الغراض تمس الوحدة 

الوطنٌة

الحوادث، اإلصابات
الالعبٌٌن و الحكام و 

الجهاز الفنً للفرٌك

أولوٌة عالٌة لعمل إجراءات تصحٌحٌة المضً لدما 

فً العمل و لكن مع الحذر الشدٌد، بحٌث ٌجب إصدار 

تحذٌر واضح للتعامل الحذر ، مع أهمٌة تنفٌذ تدابٌر 

إضافٌة للتحكم فورا، كما ٌجب مراجعة التنفٌذ خالل 

سبعة أٌام باإلضافة إلى وجوب تجهٌز إجراءات 

حاالت الطوارئ كإحتٌاط.

4312
حسب الحاجة او نملها لجهة ما 

كشركات التامٌن
حسب مستوى الخطورةاألمن ، مسؤول الفعالٌات و البرامج4312

تحتٌة10 بنٌة ال النادي و منسوبٌهالتفجٌر والتخرٌب والتدمٌر التعدي على الممتلكاتال
المضً لدما فً العمل مع الحذر. ٌُنصح بتنفٌذ تدابٌر 

إضافٌة للتحكم كما ٌجب مراجعة التنفٌذ خالل 30 ٌوم.
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حسب الحاجة او نملها لجهة ما 

كشركات التامٌن
حسب مستوى الخطورةإدارة التامٌن بالنادي339

تغٌٌر المناخ11ً جمٌع منسوبً الناديحوادث ، تدمٌر األمطار و اإلعصارال

أولوٌة عالٌة لعمل إجراءات تصحٌحٌة المضً لدما 

فً العمل و لكن مع الحذر الشدٌد، بحٌث ٌجب إصدار 

تحذٌر واضح للتعامل الحذر ، مع أهمٌة تنفٌذ تدابٌر 

إضافٌة للتحكم فورا، كما ٌجب مراجعة التنفٌذ خالل 

سبعة أٌام باإلضافة إلى وجوب تجهٌز إجراءات 

3515
حسب الحاجة او نملها لجهة ما 

كشركات التامٌن
حسب مستوى الخطورةادارة المخاطر3515

12

المنشطات و 

تدخٌن و األدوٌة  ال

المجهولة

اإلرهاق النفسً 

السمطة الملبٌة

ضٌك التنفس 

زٌادة فً نبضات الملب اثناء 

اللعب

4520ٌجب إٌماف العمل )غٌر مسموح بالعمل( و مرجعة كافة اإلجراءات و الترتٌباتالالعبٌٌن الموت المفاجا
حسب الحاجة او نملها لجهة ما 

كشركات التامٌن
4520

المعالج النفسً بالنادي ، الجهات 

الحكومٌة المختصة
حسب مستوى الخطورة

المالٌة13
العمود اإلحترافٌة، 

اإلختالس، السرلة
اإلدارة المالٌة ، مجلس اإلدارةالخسابر  المالٌة

أولوٌة عالٌة لعمل إجراءات تصحٌحٌة المضً لدما 

فً العمل و لكن مع الحذر الشدٌد، بحٌث ٌجب إصدار 

تحذٌر واضح للتعامل الحذر ، مع أهمٌة تنفٌذ تدابٌر 

إضافٌة للتحكم فورا، كما ٌجب مراجعة التنفٌذ خالل 

سبعة أٌام باإلضافة إلى وجوب تجهٌز إجراءات 

حاالت الطوارئ كإحتٌاط.

4312
حسب الحاجة او نملها لجهة ما 

كشركات التامٌن
4312

اإلدارة المالٌة ، المراجع المانونً ، 

الجهات المختصة
حسب مستوى الخطورة

العوامل الخارجٌة14

ٌمكن للتغٌرات التً تطرأ 

على اللوابح و الموانٌن 

الحكومٌة والتطورات 

السٌاسٌة أو االلتصادٌة أو 

االجتماعٌة أن تؤثر جمٌعها 

على المرارات اإلستراتٌجٌة 

من خالل إظهار المخاطر 

التً لد تكون مخفٌة.

ُنصح بتنفٌذ تدابٌر إضافٌة للتحكم كما ٌجب مراجعة التنفٌذ خالل 30 ٌوم.مجلس اإلدارةتخفٌض فً األرباح الحدٌة 339المضً لدما فً العمل مع الحذر.ٌ 
حسب الحاجة او نملها لجهة ما 

كشركات التامٌن
الموارد البشرٌة و اإلدارة المالٌة339

تغٌٌرات اإلدارٌة15 ال

دمج ادارات مع بعضن او 

إلغاء بعض اإلدارات و 

إعطاء مهامها لشركة مشغلة 

او منفذة.

الموظفٌن بالناديفمدان وظابف 

أولوٌة عالٌة لعمل إجراءات تصحٌحٌة المضً لدما 

فً العمل و لكن مع الحذر الشدٌد، بحٌث ٌجب إصدار 

تحذٌر واضح للتعامل الحذر ، مع أهمٌة تنفٌذ تدابٌر 

إضافٌة للتحكم فورا، كما ٌجب مراجعة التنفٌذ خالل 

سبعة أٌام باإلضافة إلى وجوب تجهٌز إجراءات 

حاالت الطوارئ كإحتٌاط.

4312
حسب الحاجة او نملها لجهة ما 

كشركات التامٌن
الموارد البشرٌة4312

تقنٌات الحدٌثة16 ال

ظهور تمنٌات حدٌثة ، او 

فمدان للمعلومات المحفوظة 

رلمٌا

الهكرز ، خسابر مادٌة
اإلدارة المالٌة ، مجلس 

اإلدارة

المضً لدما فً العمل مع الحذر. ٌُنصح بتنفٌذ تدابٌر 

إضافٌة للتحكم كما ٌجب مراجعة التنفٌذ خالل 30 ٌوم.
339

حسب الحاجة او نملها لجهة ما 

كشركات التامٌن
لسم تمنٌة المعلومات339

من المهم اإلنتباه إلى الخطر المتبمً لد ٌغفل الكثٌر عنه خصوصاً فً حالة مستوى الخطورة عالى لذلن ٌجب االنتباه إلٌه ومحاولة تملٌل مستوى الخطورة أكثر.

RISK ASSESSMENT  قائمة تقٌٌم المخاطر: 
وٌة رقم )1.4( إستراتٌجٌة إدارة المخاطر برنامج الحوكمة األول

دٌسمبر 2019م

نادي الرائد الرٌاضً 

  



 

 
 7صفحة  خطة إدارة المخاطر -الدعودية  -نادي الرائد الرياضي

 

 

 الهخاطر والأزناتلإدارة الجشغٌلٌة خطة العهل 

 م2020-2012الرًاضي للهوسو 

 

 بناًء على الخطة الإسجراثٌجٌة للنادي
 



 

 
 8صفحة  خطة إدارة المخاطر -الدعودية  -نادي الرائد الرياضي

 

 
 

 عالقة اخلطة التشغيلية ابخلطة اإلسرتاتيجية للندري: أولا 

. كتُركز ىذه األكلوية حتسني األداء اإلدارم ادلؤسسياليت تنص على  ق1445-1441لخطة اإلسرتاتيجية للنادم ل اخلامسةتطلبات األكلوية اإلسرتاتيجية مبىذه اخلطة التشغيلية أساسان  ترتبط
التنظيمي للنادم كتفعيلو ابستقطاب الكوادر السعودية ادلميزة، مع احلرص على أدتتة  لتحقيقها، من خالؿ استكماؿ اذليكل العامة للرايضة تطبيق مقومات احلوكمة اليت تسعى اذليئةعلى 

 .العمليات األساسية ابستخداـ أفضل أنظمة الربامج احلاسوبية
 

 اخلدمسةألولوية اإلسرتاتيجية اأهداف : اثنيد
 % كنسبة اكتماؿ األنظمة كاإلجراءات100الوصوؿ إىل  -

 %100إىل لإلجراءات  رفع نسبة االمتثاؿ -

 
 املتعلقة إبراة  املخدطر واألزمدتاخلطة اإلسرتاتيجية  مابدرة : اثلثدا 

 راة  املخدطر احملتملة للندريوضع خطة إل (1
 .حصر كافة ادلخاطر ادلالية، الرايضية كغري الرايضية اليت تواجو النادم، كإعداد آليات التعامل مع ىذه ادلخاطر

 
 املابدرةاتهذه تنفيذ املشدةكة يف  الرئيسة اجلهدت: ةابعدا 

 ادلشاريع كالصيانةإدارة  -



 

 
 9صفحة  خطة إدارة المخاطر -الدعودية  -نادي الرائد الرياضي

 

 إدارة األمن كالسالمة -
 إدارة الشؤكف الرايضية -

 
 امليزانية اإلمجدلية املتوقعة لتنفيذ اخلطة التشغيلية: خدمسدا 

 
 

 ومؤشرات األراء ومستهدفدهتد التفصيلية ةنشطاألقدئمة : سدرسدا 

 مؤشرات األراء األنشطة الرئيسة للمابدرة  املابدرةات
 املستهدفدت

 اليت جيب حتقيقهد

كضػػػػػػػػػػػع خطػػػػػػػػػػػة 
دارة إل

ادلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطر 
اتحمتملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 للنادم
 

 إنشاء إدارة ادلخاطر كاألزمات يف اذليكل التنظيمي للنادم -
 إعداد الوصف الوظيفي إلدارة ادلخاطر كاألزمات -
مقابلة كافة منسػو  النػادم مػن مػدراء كأطبػاء كمػوظفني كػل حسػب  -

 ختصصو
 أنواع ادلخاطر اليت يواجهها النادم كمنسوبيوحصر مجيع  -
حتليل أنػواع ادلخػاطر بنػاءن علػى عصػف الػذىين لفريػق احلوكمػة بنػادم  -

 الرائد
 تصنيف أنواع ادلخاطر حسب ادلعايري ادلتعارؼ عليها دكليان  -
 التواصل مع مدراء إدارة احلوكمة كادلخاطر يف بعض األندية األكركبية -
تعلقػػػػػة إبدارة ادلخػػػػػاطر يف قػػػػػار  آسػػػػػيا حتليػػػػػل الدراسػػػػػات السػػػػػابقة ادل -

 كأكركاب

عػػػػػػػػدد الػػػػػػػػدكرات التدريبيػػػػػػػػة الػػػػػػػػيت مت  -
 تنظيمها

 عدد كرش العمل اليت مت تنظيمها -
عػػػدد احلمػػػالت اإلعالميػػػة التوعويػػػػة  -

 عن ادلخاطر
عقػػد الشػػراكات مػػع منظمػػات ذات  -

 العالقة
معػػػػػػػػدؿ رضػػػػػػػػػا رللػػػػػػػػػ  اإلدارة عػػػػػػػػػن  -

 أنشطة إدارة ادلخاطر
معػػػػػػػػدؿ رضػػػػػػػػػا رللػػػػػػػػػ  اإلدارة عػػػػػػػػػن  -

 إلدارة ادلخاطرالتقرير السنوم 

1 
 
2 
2 
 
2 
 
 5من  5..3
 
 5من  5..3



 

 
 11صفحة  خطة إدارة المخاطر -الدعودية  -نادي الرائد الرياضي

 

تقيػػػػيم ادلخػػػػاطر ادلتوقعػػػػة كفقػػػػان دلصػػػػفوفة األكلويػػػػة )مسػػػػتول اخلطػػػػورة،  -
 احتمالية احلدكث(

 حتديد األنشطة الوقائية للوقاية من ادلخاطر اليت مت حتديدىا -
 حتديد األنشطة العالجية بعد كقوع اخلطر كفقان دلصفوفة األكلوية -
  عن كافة األنشطة الوقائية كالعالجيةحتديد ادلسؤكلني -
عقػػػػػد كرش عمػػػػػل دلنسػػػػػو  النػػػػػادم عػػػػػن إدارة ادلخػػػػػاطر يف النػػػػػوادم  -

 الرايضية
إعػػػداد محػػػالت توعويػػػة عػػػن ادلخػػػاطر الػػػيت تواجههػػػا األنديػػػة الرايضػػػية  -

 كنشرىا داخل النادم كخارجو
 عقد شراكات مع ادلنظمات ذات العالقة أبنشطة إدارة ادلخاطر -
ياانت للمخاطر اليت حدثت ابلنادم كأسباب كقوعها إعداد قاعدة ب -

 كاآلليات اليت دتت دلعاجلتها، كالضرر الذم حلق ابلنادم
 إعداد إجراءات إدارة ادلخاطر كالتبليغ عنها -
 عقد دكرات تدريبية ألعضاء إدارة ادلخاطر كاألزمات  -
 تعيني مدير إدارة ادلخاطر كاألزمات -
 إدارة ادلخاطر كاألزماتإعداد التقارير الدكرية عن أنشطة  -

 
 
 
 
 



 

 
 11صفحة  خطة إدارة المخاطر -الدعودية  -نادي الرائد الرياضي

 

 اخلطة الزمنية لتنفيذ املابدرةات وأنشطتهد التفصيلية شهراا بشهر: سدبعدا 
 

 املخطط تنفيذهد لمابدرة التفصيلية لنشطة األ املابدرة  املخطط تنفيذهد الشهر

 دارة ادلخاطر اتحمتملة للنادمكضع خطة إل سبتمرب

 ادلخاطر كاألزمات يف اذليكل التنظيمي للنادمإنشاء إدارة  -
 إعداد الوصف الوظيفي إلدارة ادلخاطر كاألزمات -
 مقابلة كافة منسو  النادم من مدراء كأطباء كموظفني كل حسب ختصصو -

 دارة ادلخاطر اتحمتملة للنادمكضع خطة إل أكتوبر

 حصر مجيع أنواع ادلخاطر اليت يواجهها النادم كمنسوبيو -
 أنواع ادلخاطر بناءن على عصف الذىين لفريق احلوكمة بنادم الرائدحتليل  -
 تصنيف أنواع ادلخاطر حسب ادلعايري ادلتعارؼ عليها دكليان  -

 دارة ادلخاطر اتحمتملة للنادمكضع خطة إل نوفمرب
 التواصل مع مدراء إدارة احلوكمة كادلخاطر يف بعض األندية األكركبية -
 ادلتعلقة إبدارة ادلخاطر يف قار  آسيا كأكركابحتليل الدراسات السابقة  -

 دارة ادلخاطر اتحمتملة للنادمكضع خطة إل ديسمرب

تقيػػػػيم ادلخػػػػاطر ادلتوقعػػػػة كفقػػػػان دلصػػػػفوفة األكلويػػػػة )مسػػػػتول اخلطػػػػورة، احتماليػػػػة  -
 احلدكث(

 حتديد األنشطة العالجية بعد كقوع اخلطر كفقان دلصفوفة األكلوية -

 ادلخاطر اتحمتملة للنادمدارة كضع خطة إل يناير
 لمخاطر اليت مت حتديدىالحتديد األنشطة الوقائية  -
 حتديد ادلسؤكلني عن كافة األنشطة الوقائية كالعالجية -

 دارة ادلخاطر اتحمتملة للنادمكضع خطة إل فرباير
 تعيني مدير إدارة ادلخاطر كاألزمات -
 إعداد إجراءات إدارة ادلخاطر كالتبليغ عنها -

 دارة ادلخاطر اتحمتملة للنادمخطة إلكضع  مارس

 عقد كرشة عمل دلنسو  النادم عن إدارة ادلخاطر يف النوادم الرايضية -
إعداد محالت توعوية عن ادلخاطر اليت تواجهها األندية الرايضية كنشرىا داخل  -

 النادم كخارجو
 ذات العالقة أبنشطة إدارة ادلخاطرعقد شراكات مع ادلنظمات  - دارة ادلخاطر اتحمتملة للنادمكضع خطة إل أبريل



 

 
 12صفحة  خطة إدارة المخاطر -الدعودية  -نادي الرائد الرياضي

 

 عقد دكرة تدريبية ألعضاء إدارة ادلخاطر كاألزمات - دارة ادلخاطر اتحمتملة للنادمكضع خطة إل مايو

 دارة ادلخاطر اتحمتملة للنادمكضع خطة إل يونيو
إعداد كحتدي  قاعدة بيػاانت للمخػاطر الػيت حػدثت ابلنػادم كأسػباب كقوعهػا  -

 دلعاجلتها، كالضرر الذم حلق ابلنادمكاآلليات اليت دتت 
 توزيع استباانت لتقييم إدارة ادلخاطر كاألزمات  - دارة ادلخاطر اتحمتملة للنادمكضع خطة إل يوليو
  دارة ادلخاطر كاألزماتالسنوم إل التقريرإعداد  - دارة ادلخاطر اتحمتملة للنادمكضع خطة إل أغسط 

 
 

 وتقييمهد وتقوميهدمنوذج متدبعة اإلجندزات : اثمندا 
 
 


