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 إدارة المخاطرسياسة 

 : ملدمة

من خالل امخغريات املخالحلة يف اجملاالت الاكذطادًة وامس ياس ية والاجامتغية اميت سامهت يف جروز تيئة مفؼمة ابخلعر، 

ثوجة ػىل مؤسسات املعاع امثامر امؼمل ػىل رضورة جتنة اخملاظر اميت كد ثواهجيا أ و احلد مهنا أ و امس يعرة ػلهيا ، ومن 

ىل اغامتد س ياسة واحضة الإدارة اخملاظر اميت كد ثخؼرض ميا سواء يف اجلاهة االإداري أ و املايل او  ىنا وشب ت حاجة ادلؼية اإ

 .امنشاط

دارة اخملاظر: اوال   ػداد س ياسة اإ  امغرض من اإ

دارة اخملاظر .1 دارة اخملاظر وامغرض من اإ ف اخلعر واإ  .ثوحض امس ياسة ثؼًر

دارة اخملاظر وثوزيق أ دوار ومس ئوميات ال ظراف ذات امؼالكة .2 لة ادلؼية اخلاضة يف اإ  .ثفرس امس ياسة ظًر

دارة اخملاظر جزًء من همام امركاتة ادلاخلية نلجمؼية وحرثيبات حومكهتا .3  .ثؼخرب س ياسة اإ

جراءات امخلارير امرئيس ية، وجرشح  .4 دارة اخملاظر يف اكمل هظام امركاتة ادلاخلية وحتدًد اإ جراء اإ ثطف امس ياسة دور اإ

جراءات امركاتة ادلاخلية نلجمؼية  .االإجراء اذلي سيمت اختاذه من أ جل ثليمي فؼامية اإ

دارة اخملاظر: اثهيا   ف اخلعر واإ   :ثؼًر

ًؼرف اخلعر تب هو أ ي يشء ميكن أ ن ًؼوق من ملدرة املؤسسة ػىل حتليق أ ىدافيا، أ و ىو غحارة غن رتط تني  .1

 .احامتل وكوع حدث والآاثر املرتثحة ػىل حدوزو

دارة اخملاظر تب هو االإجراء أ و امييلك أ و امثلافة املس خخدمة مخحدًد وثليمي وامس يعرة ػىل جواهة  .2 ف اإ ميكن ثؼًر

 .اخملاظر اميت كد ثؤثر يف ملدرة ادلؼية ػىل حتليق أ ىدافيا

دارة اخملاظر أ مرا رضوراي الس مترار ومنو ادلؼية مبا ًخوافق مع أ ىدافيا .3 جراءا امغرض منو االإسرتاثيجية  ثؼخرب اإ ، وميس اإ

هو ميكن نلجمؼية مواضةل أ وشعهتا تب ػىل املؼاًري حير أ ن  جتنة اخملاظر، ويف حال اس خخدامو تطورة سلمية فاإ

ن ما ثحلى من اخملاظر ًطحح أ كل حدة  . اخملاظر اميت مت حتدًدىا وفيميا وامس يعرة ػلهيا تطورة جيدة فاإ

  

 



 

 

 

 

 

دارة اخملاظر وػالكهتا ابمركاتة ادلاخلية: اثمثا   :اإ

لة  جياد ظًر دارة اخملاظر جزًء من هظام امركاتة ادلاخلية اذلي حيخوي ػىل ػدد من امؼنارص اميت ثؼمل مع تؼضيا ػىل اإ ثؼد اإ

دارة اخملاظر جزًء ىاما ورضوراي  ة ، كام ثؼخرب اإ جشغيل فؼاةل جساػد ادلؼية ػىل حتسني ال داء يف اكفة اجلواهة املامية واالإداًر

 . ابمنس حة مؼمل ادلؼية وميس فلط جمرد مسب ةل امزتام، ثخعلة دورا وشعا أ كرث منو جمرد ردة فؼل

دارة اخملاظر اكفة غنارص امركاتة ادلاخلية مثل  : حراغي اإ

 الاسرتاثيجيات وامس ياسات واالإجراءات. 

 خعط ادلؼية ومزياهياهتا. 

 جسالت اخملاظر امؼامية. 

دارة اخملاظر وهماهما: راتؼا    جلنة اإ

دارة اخملاظر من لك من  مدير امش ئون املامية – نلجمؼية املدير امخنفيذي -  رئيس جملس االإدارة )جشلك جلنة ملراجؼة اإ

ة   : ،  وثخوىل انلجنة امليام امخامية(  املرشف املايل  -واالإداًر

دارة ادلؼية .1 جراء امححوث وادلراسات املخؼللة ثشب هنا واغامتدىا من جملس اإ دارة اخملاظر تؼد اإ ػداد خعة اإ  .اإ

دارة اخملاظر وامركاتة ادلاخلية املؼمتدة من كبل اجمللس وضامن وضع امرتثيبات املناس حة من أ جل  .2 ثنفيذ اخلعة اخلاضة ابإ

لة فاػةل دارهتا تعًر  .امخب كد من أ ن اخملاظر كد مت حتدًدىا وثليمييا واإ

وضامن ثوفر خعط ملراجؼة كفاءة وفؼامية . مراكبة اخملاظر امكبرية اميت كد هتدد حتليق ادلؼية ل ىدافيا الاسرتاثيجية .3

دارة اخملاظر ابدلؼية دارة اخملاظر وكدرهتا ػىل ثلدمي ثليمي س نوي مرتثيبات اإ  .اإ

ظار  .4 دارة اخملاظر واإ لة ادلؼية يف اإ دارة اخملاظر جمللس االإدارة وامليام س نواي مبراجؼة ظًر رفع امخلارير ادلورًة اخلاضة ابإ

دارة اخملاظر  .معل اإ

ني اخلارجيني يف اجلواهة امخخططية مؼمليات ادلؼية .5 واس خخدام الاخذطاضيني من ، الاس خؼاهة خبدمات الاسدشاًر

 .ال ظراف اخلارجية من أ جل ثلدمي الاسدشارات امنوغية ومعل امخلارير مزايدة موزوكية هظام امركاتة ادلاخلية

دارة اخملاظر ابدلؼية وحرثيبات امركاتة واحلكومة تطورة س نوًة  .6 ػداد ثلرير حول مراجؼهتا مفؼامية اإ ثلوم جلنة املراجؼة ابإ

جازهتا من جملس االإدارة  . واإ

 



 

 

 

 

  

 دور جملس االإدارة : راتؼا 

دارة اخملاظر اخلاضة ابدلؼية .1  .اغامتد س ياسة اإ

دارة اخملاظر يف ادلؼية .2 ًلاع وامخب زري ػىل زلافة اإ  .ضحط االإ

لة املثىل نلخؼاظي مع اخملاظر أ و مس خوى امخؼرض يف ادلؼية .3  .حتدًد امعًر

دارة اخملاظر .4  .املوافلة ػىل املرارات اميامة اميت كد ثؤثر ػىل أ داء ادلؼية يف جمال اإ

دارة اخملاظر ابدلؼية وذكل تناء ػىل املؼلومات امللدمة تواسعة جلنة املراجؼة .5  .اغامتد ثلرير جلنة املراجؼة مفؼامية اإ

 :ادلغوة واالإرشاد وثوغية اجلاميات مبحافظة رحفاءمجموػة اخملاظر اميت ثواجو مجؼية  * 

ع دلمع املس خفيدين مع ػدم أ ماكهية ثنفيذىا مؼدم ثوفري امللدرة املامية ميذه   اخلعر يف ادلؼية ميكن يف حتدًد مجموػة املشاًر

ع وابمخايل ال ميكن تناء خعة متكن مخحليق م  .  اىداف ادلؼية رشاتؤاملشاًر

 : وثخلخص مجموػة اخملاظر يف امنلاط ادانه

 ػداد مزياهية وارثحاظات ميا ع و اإ  . ػدم وجود مطدر دخل اثتت محناء املشاًر

 ػدم اس خلرار املوظفني . 

  دارة يف لك اخملخصػدم وجود  .  وػدم وجود ػدد اكيف من املوظفني يف لك كسماإ

 الاس خغناء غن تؼظ املوظفني ملةل املوارد . 

 

 

 

 

 

 

دارة اخملاظر ابدلؼية   :أ مية معل اإ



 

 

 

 رضد مجموػة اخملاظر اميت ثواهجيا ادلؼية . 

 ثطنيف مجموػة اخملاظر اميت ثواهجيا ادلؼية . 

 امخؼامل املس متر مع ىذه اخملاظر وحماوةل احلد مهنا . 

 غلد اجامتػات دورًة تني مدير ادلؼية واملساػدين مححر احلاالت و حماوةل حليا واحلد مهنا . 

 رفع ثلارير دورًة جمللس الادارة نلمشاركة يف احلد من ىذه اخملاظر . 

 

 

 

 

 

 

 


