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  إدارة املخاطر  سياسة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة : 
 

 ال يتجزأ من أ�شطة الشرك
ً
حيث تدرك الشركة أهمية الدور الفعال إلدارة املخاطر  ة وعمليات صنع القرار ف��ا�عت�� إدارة املخاطر جزءا

 حيث .ا �ب�ن املخاطر وامل�اسب أثناء سعيا لتحقيق رؤ�� لتحقيق توازن مقبول  الشركةس�� ��� تحقيق النجاح ا�حا�� واملستقب�� لها و 

 �عت�� إدارة املخاطر جزءا 
ً
إلدارة املخاطر طر�قة منطقية ومنتظمة لوضع سياق و  .من مهام الرقابة الداخلية للشركة وترتيبات حوكم��اهاما

تجابة شركة باتخاذ قرارات مناسبة واالسلللمخاطر وتحديدها وتحليلها وتقييمها ومعا�ج��ا ومراقب��ا واإلبالغ ع��ا؛ وذلك بطر�قة �سمح ل

طالع ع�� اال و�عد االطالع ع�� نظام الشر�ات و�عديالتھ والئحتھ التنفيذية و�عد  و�ناء عليھ،  الوقت املناسب للمخاطر حال حدو��ا ��

م ، و�عد  ١٣/٢/٢٠١٧هــ املوافق ١٦/٥/١٤٣٨لشر�ات الصادرة بتار�خ ولوائحة و�عد االطالع ع�� الئحة حوكمة انظام السوق املالية 

 إدارة املخاطر . سياسة إصدار  صالحيات من لھ بما ا�خليج للتدر�ب والتعليم  شركة إدارة مجلس رر ــــــــــقم الشركة االسا��ي الطالع ع�� نظاا

 الهدف من السياسة املادة االو�� : 
 

قب��ا ا�حد م��ا ومراالشركة و ��دف هذه السياسة ا�� ترسيخ معاي�� عالية إلدارة املخاطر ، وتقييم وتحديد املخاطر ال�ي قد تتعرض لها 

 مو وثراءالستمرار ونإن إدارة املخاطر �عت�� أمرا ضرور�ا كما ووضع أسس ومعاي��  علمية ملواجهة تلك املخاطر والسيطرة عل��ا . باستمرار ،

 مھ بصورة سليمة فإنھ، و�� حال استخدافقط  الشركة بما يتوافق مع أهدافها االس��اتيجية، وليس إجراءا الغرض منھ تجنب املخاطر 

 يدة. جسوف �سمح للشركة املواصلة �� أ�شط��ا بأع�� املعاي�� وذلك ألن املخاطر قد تم تحديدها وفهمها والسيطرة عل��ا بصورة 

 

 �عر�ف املخاطر  :  الثانية املادة
 

إحتمال  اع�� أ�� اكما يمكن �عر�فه .يمكن أن �عوق من مقدرة الشركة ع�� تحقيق أهدافهاالذي ��يء ال ا بأ��خاطر مكن �عر�ف املي .١

 �مكن �عر�فو .  ع�� أ�شطة الشركةسل�ي  حدوث حدث مع�ن و�توقع أن يكون لھ تأث�� 
ً
بأ��ا حالة عدم الوضوح أو الشك الذي ها أيضا

 قد يرتبط بالر�ح أو ا�خسارة ال�ي قد تتحقق �� املستقبل.

ع�� ؤثر يقد ا�خطر الذي اإلجراء أو الهي�ل أو الثقافة املستخدمة لتحديد وتقييم والسيطرة ع��  ا�مكن �عر�ف إدارة املخاطر ع�� أ��و  .٢

 بأ��ا يمكن �عر�فكما  .تحقيق أهدافها�� مقدرة الشركة 
ً
العمليات ال�ي �ستخدمها الشركة بصفة منتظمة من أجل تحديد ها أيضا

 شركة.ال اتواجهه �يال خاطر ��ا من أجل تخفيض مستوى املر عمليا�وتطو  ليتعداملتاحة لوالفرص ��ا علوالرقابة املخاطر وتقييم 
 

 سياسة إدارة املخاطرالثالثة : ملادة ا

�� ظل النظام السائد إلدارة الشر�ات والناتج عن تدخل العديد من  .أحد األر�ان األساسية لنظام حوكمة الشر�ات تمثل إدارة املخاطر -

، يجب أن تصل هذه األطراف املختلفة إ�� قناعة بمستوى قدرة  و�قية األطراف املستفيدة واملالك اإلدارةالنظر�ات لتفس�� العالقة ب�ن 

 ، �� سبيل �عظيم املنافع �جميع املستفيدين. هها يد املخاطر ال�ي قد تواجالشركة ع�� التنبؤ وتحد

تحديد أو تصنيف  عت�� ة ملواجهة مثل هذه املخاطر، ويمعرضجميع الشر�ات و  .من الوظائف الرئيسة ملجلس اإلدارة �عدإدارة املخاطر  -

ترتبط إدارة املخاطر بمهام مجلس اإلدارة، و�ش�ل عالقة ثنائية مع ما �عرف و أهمية هذه املخاطر من الوظائف األساسية إلدارة املخاطر 

 ت نظامية ينتج ع��ا تحس�ن نظام إدارة املخاطر، ع�� تحقيق أهدافها من خالل تنفيذ إجراءا شركةال�ي �ساعد ال بنظام الرقابة الداخلية

 -�� أر�ع مجموعات �شمل التا��:ع�� سبيل املثال ال ا�حصر    تحديد مجموعة من املخاطر و�مكن  -
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وتخطيط املوارد، انقطاع العمل، التغي�� �� البيئة املحيطة تقنيا أو االزمات املالية ،املخاطر التجار�ة، و�شمل إدارة األصول،  -١

 ، االستثمار، عمليات التشغيل والصيانة، النقل واملواصالت، إدارة املشاريع، التمو�ل، وغ��ها.سياسيا، عمليات تحو�ل العمالت

مخاطر �شريعية، تتضمن املسؤولية القانونية عن املنتجات، املسؤولية اإلدار�ة، عمليات التوظيف، والتدر�ب وعالقات العامل�ن،  -٢

 االحتيال، متطلبات قانونية، املخاطر واملسؤوليات العامة.البنود البيئية، منع 

 مخاطر �شر�ة، تتمحور حول أخالقيات العمل، مسائل ذات عالقة بال�حة البشر�ة والبيئية، السمعة، واألمن.  -٣

 �اديمي، املستوى األ املخاطر الطارئة، ال�ي يندرج تح��ا أي نوع من املخاطر املفاجئة مثل ا�حرائق، الكوارث الطبيعية وغ��ها. ع��  -٤
 

أن عمليات اإلفصاح عن املخاطر �انت من أبرز حيث إن اإلفصاح عن املخاطر ال�ي تواجھ الشر�ات �عد من أهم بنود عناصر اإلفصاح.  -

 .الستثمار�ةا الشر�ات طر ستؤدي إ�� التأث�� �� قراراتز�ادة مستوى اإلفصاح عن املخاوأن األمور ال�ي �انت تفتقدها الشر�ات �ش�ل عام. 

نظام إدارة املخاطر، طرق إدارة املخاطر، املحافظة والرقابة ع�� فعالية نظام إدارة املخاطر،  سياسة إدارة املخاطر تحدد مبادئ وعناصر إن  -

 واألفراد املسؤول�ن عن نظام إدارة املخاطر واإلفصاح عن املعلومات.

سياسة إدارة املخاطر ليس الهدف م��ا تخفيض املخاطر أو تجن��ا فقط بل العمل ع�� ز�ادة تحقيق االهداف االس��اتيجية للشركة إن  -

 وحماية مصا�ح املساهم�ن وأ�حاب املصا�ح بالشركة . 

وان�ن الصادرة �� هذا الشأن من وهذا ما أكدت عليھ االنظمة القمما سبق �ستطيع أن �ستنتج أهمية إدارة املخاطر، واإلفصاح ع��ا. و  -

التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة املخاطر، وذلك من خالل تحديد التصور العام عن املخاطر ال�ي قد تواجھ الشركة وطرحها 

 �شفافية. 
 

 دور مجلس اإلدارة �� إدارة املخاطر :  ملادة الرا�عةا
 

  -ما ي�� :�� الشركة ك�ل، و�تمثل دوره في قع ع�� عاتق مجلس اإلدارة مسئولية اإلشراف ع�� إدارة املخاطر ي

 ومراجع��ا فيذهانت من والتحقق الشركة، أ�شطة وحجم طبيعة مع اسبنيت بما املخاطر إلدارة شاملة وسياسات اس��اتيجية وضع .١

 .للشركة وا�خارجية الداخلية املتغ��ات �ع� اءً نب وتحدي��ا

 .ھل الشركة تجاوز  عدم من والتحقق ھعلي وا�حفاظ الشركة لها تتعرض قد ال�ي للمخاطر مقبول  مستوى  تحديد .٢

  عشر االث�ي خالل استمرارها ��دد ال�ي املخاطر تحديد مع جاح،نب �شاطها ومواصلة الشركة استمرار جدوى  من التحقق .٣
ً
 .القادمة شهرا

 .   دوري �ش�ل لها و�عّرضها املخاطر تحمل �ع� الشركة قدرة تقييم إعادة .٤

  .املخاطر إلدارة ال�افية ظمنوال املوارد توافر ضمان .١

 .الشركة �� املخاطر إدارة �� تؤثر قد مسائل من املراجعة ةن�ج تث��ه ما مراجعة .٥

 .و�عرضها املوافقة ع�� القرارات الهامة ال�ي قد تؤثر ع�� أداء الشركة �� مجال إدارة املخاطر  .٦
 

 دور �جنة املراجعة �� إدارة املخاطر :  املادة ا�خامسة
 

  -:اال�ي  تكون مسئولة عن املراجعة نيابة عن مجلس اإلدارةدور �جنة 

 .ضمان وضع ال��تيبات املناسبة من أجل التأكد من أن املخاطر قد تم تحديدها وتقييمها وإدار��ا بطر�قة فاعلة .١

 .الكب��ة ال�ي قد ��دد تحقيق الشركة ألهدافها االس��اتيجييةمراقبة اإلدارة للمخاطر  .٢

 .القيام سنو�ا بمراجعة طر�قة الشركة �� إدارة املخاطر وإطار عمل إدارة املخاطر .٣

ضمان أن املراجع�ن الداخلي�ن لد��م خطط ملراجعة كفاءة وفعالية إدارة املخاطر وأ��م قادرون ع�� تقديم تقييم سنوي ل��تيبات  .٤

 .املخاطر بالشركة إدارة
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 املادة السادسة : دور املراجعة الداخلية �� إدارة املخاطر 
 

  -يتمثل دور املراجعة الداخلية �� إدارة املخاطر فيما ي�� :

 .اإلدارة سمجل إ�� ورفعها املخاطر، هذه إلدارة املق��حة وا�خطوات للمخاطر التعرض حول  مفصلة تقار�ر إعداد .١

 .املخاطر بإدارة املتعلقة املسائل حول و�جنة املراجعة  سللمجل التوصيات تقديم .٢

 .��ا القصور  ھأوج لتحديد وذلك الشركة؛ لها تتعرض قد ال�ي املخاطر ومتا�عة وقياس تحديد وآليات نظم فعالية تقييم .٣

 ل�جنة ال��شيحات وامل�افأت .  ھ�شأن توصياتال ووضع املخاطر إلدارة ظيمينالت الهي�ل مراجعة .٤
 

 دور اإلدارة التنفيذية �� إدارة املخاطر ة : ملادة السا�عا
 

  -تكون االدارة التنفيذية مسؤولة علن اال�ي :

 .تنفيذ السياسات من قبل املجلس ا�خاصة بإدارة املخاطر والرقابة الداخلية .١

الكب��ة ال�ي تواجھ الشركة. تحديد وتقييم املخاطر  و�صفة خاصة عن �جل الشركة ا�خاص باملخاطر العالية املستوى  مسؤولة .٢

 .تحديد املسئولية عن املخاطر، ضمان القيام باتخاذ اإلجراءات املناسبة من أجل التخفيف من املخاطر

ضمان أن املخاطر األقل حدة (أي تلك ال�ي يمكن السيطرة عل��ا �� املوقع وع�� مستوى القسم وال�ي ال تظهر �� �جل املخاطر العالية  .٣

دار��ا بصورة �شطة مع توفر ضوابط مناسبة �عمل بصورة فعالة، وتقديم املعلومات ال�افية �� الوقت املحدد للمجلس املستوى) يتم إ

 .ول�جنة املراجعة واملالية حول موقف املخاطر والسيطرة عل��ا
 

 إدارة املخاطر بوصفها جزءا من نظام الرقابة الداخلية ة : ملادة الثامنا
 

ع�� إيجاد طر�قة �شغيل فعالة �ساعد �عمل يتضمن نظام الرقابة الداخلية إدارة املخاطر، و�حتوي هذا النظام ع�� عدد من العناصر ال�ي 

 -:ما ي��  تجار�ة، و�شمل هذه العناصر الشركة ع�� االستجابة لعدد من املخاطر التشغيلية واملالية وال

الرقابة الداخلية الك��، و�تم املوفقة ع�� االس��اتيجيات والسياسات  ات�ي تحرك إجراءال االس��اتيجيات والسياسات واإلجراءات .١

 .الرئيسية بواسطة مجلس إدارة الشركة و�تم تنفيذها بواسطة كبار مسئو�� اإلدارة للعامل�ن �� الشركة اآلخر�ن

تحديد األهداف واالتفاق حول خطط العمل �ستخدم إجراء تخطيط ووضع م��انية الشركة من أجل  تخطيط الشركة وم��اني��ا .٢

 .مراقبتھ بصورة منتظمةو عمل نحو استيفاء أهداف ا�خطة وتخصيص املوارد، وتقدم س�� ال

بواسطة املجلس التنفيذي للشركة  ل مخاطر الشركة العالية املستوى جيتم جمع � ) �جالت املخاطر العالية (املخاطر الكب��ة فقط .٣

ملخاطر، جراء املتخذ للتخفيف من اإل ة، بما �� ذلك اشركلكب��ة �� الوتقييم واملراقبة املستمرة للمخاطر اويساعد �� �سهيل تحديد 

و�تم تقييم الوثيقة بصورة رسمية سنو�ا ولكن املخاطر ال�ي تظهر يتم إضاف��ا حسب ا�حاجة و�تم مراقبة إجراءات التخفيف من 

وتحدي��ا م�ى �ان ذلك مناسبا، و�جل املخاطر الكب��ة يتم مناقشتھ �� االجتماعات حدة املخاطر ومؤشرات املخاطر بصورة منتظمة 

 .املنتظمة للمجلس التنفيذي ونقلها بصورة منتظمة ملجلس إدارة الشركة ول�جان املراجعة واملالية

نظام الرقابة الداخلية، بما �� ذلك  فعاليةومدى  تبلغ مجلس اإلدارة بالتقار�ر ا�خاصة بإدارة املخاطر ب�جة ال تقوم:  �جنة املراجعة .٤

 .نظام الشركة ا�خاص بإدارة املخاطر

ة باملراجعة الداخلية طر�قة قائمة ع�� املخاطر �� عملها ��دف تقييم وتحس�ن فعالية إدارة املخاطر بالشركة والرقا إدارةتتب�ى  .٥

لكفاية ترتيبات إدارة املخاطر بالشركة و�رنامج  و�تضمن هذا القيام بمراجعة سنو�ة الشركة، الداخلية وإجراءات ا�حوكمة ��

 .املراجعات القائم بصورة اساسية ع�� تقييم الشركة للمخاطر العالية املستوى 

من وقت آلخر قد تكون هناك ضرورة لالستفادة من خدمات االستشار��ن ا�خارجي�ن �� ا�جوانب التخصصية لعمليات الشركة، من   .٦

 .بالشركة  عمل ع�� ز�ادة موثوقية نظام الرقابة الداخ���يمكن أن ال�ي  أجل االستشارة وعمل التقار�ر 
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 إدارة املخاطر  فعاليةجعة السنو�ة ا�خاصة بااملر ة : التاسعاملادة 

يكون مجلس اإلدارة، من خالل �جنة املراجعة مسئوال عن مراجعة فعالية إدارة املخاطر بالشركة وعن الرقابة الداخلية وإجراءات  .١

 .املراجعة الداخلية واملراجعة ا�خارجية واملجلس التنفيذي اء ع�� املعلومات املقدمة بواسطةا�حوكمة، وذلك بن

تقوم �جنة املراجعة بإعداد تقر�ر حول مراجع��ا لفعالية إدارة املخاطر بالشركة وترتيبات الرقابة وا�حكومة بصورة سنو�ة من أجل  .٢

 بالشركة . إجاز��ا بواسطة املجلس واملسئول التنفيذي 
 

 أح�ام ختامية  ( النشر والنفاذ والتعديل )ة : العاشر املادة 
 

  و�تم االل��ام والعمل ��ا من قبل الشركة  الالئحة هذه تطبق .١
ً
 .  مجلس اإلدارة  من اعتمادها تار�خ من اعتبارا

  عل��ا، االطالع من املصا�ح وأ�حاب وا�جمهور  املساهم�ن لتمك�ن اإللك��و�ي الشركة موقع ع�� السياسة هذه وتنشر  .٢

 قبل من مق��حة �عديالت أي عرض و�تم وال��شيحات، امل�افآت �جنة قبل من-ا�حاجة عند – دور�ة بصفة السياسة هذه مراجعة يتم .٣

 .العتمادها اإلدارة مجلس ع�� ال�جنة

 أي حال و�� ع��ا بديلة تكون  وال السعودية العر�ية اململكة �� التنظيمية ا�جهات ولوائح أنظمة �� ورد ملا مكملةسياسة ال هذه �عد .٤

 .السائدة �� تكون  التنظيمية ا�جهات ولوائح أنظمة فإن التنظيمية ا�جهات ولوائح أنظمة و الالئحة �� ورد ما ب�ن �عارض
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