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$
الفصل االول :أحاكم عامة
$
املادة االوىل:مقدمة
$
$
"الحىة معل إدارة 
احملاطر " املنبثقة من Bحملس إدارة [رس كة املعمر النظمة املعلومات Bهىدف التوافق مع املادة
مى إعداد
$
الرس اكت الصادرة من هيئة سوق املال Bمىوجب قرار رمڡ ) (٢٠١٧-١٦-٨اى  
الحىة حومكة [
رحى / ٥ / ١٦
السبعون ) (٧٠من
)حلنة إدارة 
والىى تفيد بـ " تشلك بقرار من Bحملس إدارة [

احملاطر(
الرس كة Bحلنة تسىم B
١٤٣٨هـ ،املوافق  ٢٠١٧ / ٢ / ١٣م 

أعضاهىا مستوى $
التنفيذيںى ،
$
$

مالمى
أعضاهىا من أعضاء Bحملس االدارة غرى
يكون رئيهسا وغالبيه
ويشرىط أن يتوافر ىڡ
من املعرفة Bاىدارة 
احملاطر والشؤون املالية" .
ً
$
بدال من Bحلنة إدارة 
احملاطر ،إدارة حماطر وهلا نفس صالحيات
وحىوز [لرسكة املعمر النظمة املعلومات إنشاء
B
واختصاصات وهمام Bحلنة إدارة 
احملاطر .
$
املادة الثانية:نطاق الالحىة
$
الالحىة عىل أعضاء Bحلنة إدارة 
تنظمى إجراءات تشكيل اللجنة وضوابط معلها
تطبق هذه
احملاطر حيث يمى من خالهلا 

واختصاصاهىا .
وهماهما
املادة الثالثة:أهداف Bحلنة إدارة 
احملاطر
الغرض الرئيس من Bحلنة إدارة 
احملاطر املنبثقة عن احمل Bلس االدارة هو مساعدة Bحملس االدارة عىل 
احلطط
واالسرىاتيجيات احلالية واملستقبلية الدارة 

احملاطر ىڡ [رسكة املعمر $النظمة املعلومات واال [رساف عىل تنفيذ هذه 
احلطط


واالسرىاتيجيات.
املادة الرابعة:مسؤولية اللجنة:
$



الصهل Bاىدارة 
احملاطر.
اللجنة
مسؤوهل عن مساعدة احمل Bلس ىڡ Bمحيع االنشطة والقرارات ذات
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الثاىى :إجراءات معل اللجنة
الفصل 
احلامسة:قواعد تشكيل Bحلنة إدارة 
املادة 
احملاطر:
"حلنة إدارة 
 .1تشلك بقرار من Bحملس إدارة [
احملاطر" تتكون من ثالثة أعضاء.
الرس كة Bحلنة تسىم B
$
أعضاهىا عن  ٣وال  رى يد عن  ٥أعضاء.
B  .2حىب أن ال يقل عدد
$

التنفيذيںى أو من غرى أعضاء احمل Bلس .عىل أن ال يكون
أعضاهىا من أعضاء Bحملس االدارة غرى
 .3يكون رئيهسا وغالبية

أعضاهىا مستوى $
مالمى من املعرفة Bاىدارة 
 .4
$
احملاطر والشؤون املالية.
يشرىط أن يتوافر ىڡ
أمںى رس من  
تعيںى  
 .5يمى  
بںى أعضاء اللجنة أو من غرىمه.
ً
بدال من Bحلنة إدارة 
وىڡ حال قررت [رس كة املعمر $النظمة املعلومات إنشاء إدارة 
احملاطر يكون  
تعيںى أو عزل
احملاطر

$
املدرى إدارة 
احملاط يمى من قبل Bحملس االدارة وذلك بتصويت أغلبيه االعضاء.

املادة السادسة:صالحيات Bحلنة إدارة 
احملاطر
 B
احل Bرىاء 
 .1للجنة االستعانة Bمىن رىاه من 

تصںى من داخل [
واحمل  
اختصاصاهىا عىل أن
خارهحا ىڡ حدود
الرس كة أو من
ﱠ
اجامىع اللجنة ،مع ذكر امس 
احل برى وعالقته مع [
يضمن ذلك  ىڡ 
حمرص 
الرسكة أو Bاىالدارة التنفيذية.
الرس كة [
حسالت [
وواى ئهڡا.
B  .2حىوز للجنة االطالع عىل B
 .3طلب إيضاح او بيان من أعضاء Bحملس االدارة أو االدارة التنفيذية أو 
موظىڡ [
الرس كة وذلك Bهىدف التحري


الداخهل مصن اختصاصات اللجنة او معلها.
واالستفسار عن املعلومات
املادة السابعة:اختصاصات Bحلنة إدارة 
احملاطر

شامهل الدارة 
 .1وضع 
وححم أنشطة [
الرس كة ،والتحقق من تنفيذها
اسرىاتيجية وسياسات
احملاطر Bمىا يتناسب مع طبيعة B
املتغرىات الداخلية 
ديهىا ً
واحلارجية [
اجعهىا وحى [
ومر 
للرسكة.
بناء عىل 

الرس كة واحلفاظ عليه والتحقق من عدم  Bحىاوز [
الىى قد تتعرض هلا [

الرس كة هل.
 .2حىديد مستوى مقبول لملخاطر 
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ومواصهل نشاهطا بنجاح ،مع حىديد 
 .3التحقق من جدوى استمرار [
احملاطر 
الىى هىدد استمرارها خالل 
الرسكة
االثىى


ً
[
عرس [هسرا القادمة.
وتقيمى فعالية نظم وآليات حىديد وقياس ومتابعة 
 .4اال [رساف عىل نظام إدارة 
احملاطر 
الىى قد تتعرض
احملاطر Bاى [لرس كة 

هلا [
الرسكة ،وذلك لتحديد أوجه القصور Bهىا.
الرس كة عىل حىمل 
تقيمى قدرة [
احملاطر ّ
وتعر هصا هلا بشلك دوري.
 .5إعادة 

املقرىحة الدارة هذه 
واحلطوات 
مفصهل حول التعرض لملخاطر 
احملاطر ،ورفهعا إىل Bحملس االدارة.
تقاررى
 .6إعداد 
تقدمى التوصيات لملجلس حول املسائل املتعلقة Bاىدارة 

احملاطر.
.7
 .8امصن توافر املوارد والنظم الاكفية الدارة 
احملاطر.
 .9مراجعة اهليلك التنظيىم الدارة 
احملاطر ووضع توصيات بشأنه قبل 
اعامىده من قبل Bحملس االدارة.

$
 .10التحقق من استقالل 

عهىا تعرض [
الىى قد ينشأ 

الرسكة لملخاطر.

موظىڡ إدارة احملاطر عن االنشطة 
 .11التحقق من استيعاب 
احملاطر لملخاطر احمليطة Bاى [لرسكة ،والعمل عىل زاىدة الوىع بثقافة 
موظىڡ إدارة 
احملاطر.


تؤرى ىڡ إدارة 
احملاطر ىڡ [
الرس كة.
 .12مراجعة ما 

تثرىه Bحلنة املراجعة من مسائل قد [ 

الثامنة:اجامىعات وضوابط معل اللجنة
املادة
$

B .1حىتمع اللجنة بصفة دورية لك ستة [أهسر عىل االقل وملكا دعت احلاجة إىل ذلك.
اجامىعات اللجنة ،امك  Bحىوز $الي عضو من أعضاء Bحلنة إدارة 
 .2يدعو رئيس Bحلنة إدارة 
احملاطر النعقاد 
احملاطر أو رئيس
Bحملس االدارة أن يطلب من رئيس Bحلنة إدارة 
احملاطر دعوة اللجنة لالنعقاد.
$
اجامىع Bحلنة إدارة 
 .3رىسل الدعوة النعقاد 
احملاطر |ىل أعضاء اللجنة مع جدول االمعال وذلك قبل سبعة أاىم من
$
موعد 
االجامىع مامل يتفق االعضاء  Bحىالف ذلك.
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اجامىعات اللجنة بواسطة وسائل االتصال احلديثة ،وتعد مشاركته Bهىذه 
B  .4حىوز لعضو اللجنة املشاركة  ىڡ 
احلاهل مكن
$




أصاهل عن نفسه بسبب السفر أو الي عذر طارئ آخر.
أصاهل عن نفسه وذلك ىڡ حال تعذر حضوره
حرص

$
القانوىى 
أعضاهىا.
الجامىع اللجنة Bحىضور أغلبيه
 .5يكتمل النصاب

$
$

احلارص  ںى وعند تساوي االصوات رى Bحح القرار الذي صوت هل رئيس
 .6تصدر قرارات اللجنة Bاىغلبية أعضاء اللجنة
اللجنة.
 .7ال حىق $الي عضو  ىڡ Bحملس االدارة أو االدارة التنفيذية عدا  
أمںى رس اللجنة وأعضاء اللجنة حضور 
االجامىعات
االسامىع إىل رأيه أو احلصول عىل مشورته وهل حضور لك جزء من 
إال إذا طلبت اللجنة 
االجامىعات.
$

اجامىعات اللجنة وإعداد 
B  .8حىب توثيق 
ونتاحى
حمارص هلا تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت ،وتوثيق
توصياهىا Ö

املعرى 

حسل خاص ومنظم ،وبيان أامسء
عهىا -إن وجدت -وتوقيع هذه
التصويت وحفظها ىڡ B
احلارص  ںى والتحفظات B
$



اممرسهىا
احلارص  ںى وعىل Bحملس االدارة متابعة معل وأداء اللجنة Bاىنتظـام للتحقق من
احملارص من Bمحيع االعضاء
$

املولكه إلهىا.
لالمعال
B  .9حىب عىل رئيس Bحلنة إدارة 
احلمعيات العامة [
للرسكة وذلك لالجابة عىل استفسارات
احملاطر أو من ينيبه حضور B


املسامهںى.
واسئهل
املادة التاسعة:ماكفآت أعضاء Bحلنة إدارة 
احملاطر
حىدد املاكفآت السنوية $العضاء اللجنة بناء عىل توصية Bحلنة املاكفآت 
والرىشيحات حمل Bلس االدارة.

العارسة:مسؤولية إدارة 
املادة [
احملاطر ىڡ [
الرس كة

احملاطر ليست مقترصة فقط عىل Bحلنة إدارة 
مسؤولية إدارة 
احملاطر بل ىه مسؤولية 
منسوبںى [

مشرى كة  
الرس كة
بںى Bمحيع

واملدراء.
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املادة احلادية [
عرس :
حمارص 
االجامىعات
$
أمںى رس Bحلنة إدارة 
ويمى التوقيع عىل 
احملاطر Bاىعداد 
االجامىعات ،
يقوم  
حمارص 
حمارص 
االجامىعات من Bمحيع االعضاء

احلارص  ںى.
عرس :تقاررى Bحلنة إدارة 
املادة الثانية [
احملاطر

Ý
الىى  
احى 
يمى ارسال 
حمارص 
الىى ابدوها والقرارات 
واالراء والتحفظات 
ذهىا
االجامىعات املتضمنة لملناقشات واملداوالت


اللجنة وإرساهلا إىل Bحملس االدارة عقب لك 
علهىا.
اجامىع هلا وذلك لالطالع 
املادة الثالثة [
عرس:دور Bحملس االدارة

يقع عىل عاتق Bحملس االدارة مسؤولية اال [رساف عىل إدارة 
احملاطر ىڡ [
الرس كة كلك ،ويتمثل دوره ىڡ:

والتأثرى عىل ثقافة إدارة 
احملاطر ىڡ [
الرسكة.
أ( ضبط االيقاع


ب(

حىديد الطرق املثىل للتعاىط مع 
احملاطر أو مستوى التعرض ىڡ [
الرسكة.



الرس كة ىڡ Bحمال إدارة 
تؤرى عىل أداء [

الىى قد [

وتعرهصا.
احملاطر

ج( املوافقة عىل القرارات اهلامة 
املادة الرابعة [
عرس:دور Bحلنة املراجعة

مسؤوهل عن:
دور Bحلنة املراجعة نيابة عن Bحملس االدارة ،وتكون اللجنة

وإدارهىا بطريقة 
أ( امصن وضع الرىتيبات املناسبة من أجل التأكد من أن 

فاعهل.
احملاطر قد مى حىديدها وتقييمها
ب(

 $
هداهڡا 
الىى قد هىدد حىقيق [
مراقبة االدارة لملخاطر  
االسرىاتيجية.
الرس كة ال
الكبرىة 

لدهىم خطط ملراجعة كفاءة وفعالية إدارة 
احملاطر 

ج( امصن أن املر  
وأهىم قادرون عىل 
تقيمى
اجعںى
الداخليںى 
تقدمى 
سنوي لرىتيبات إدارة 
احملاطر Bاى [لرس كة.

رمڡ الوثيقة

اى  
رحى 
االعامىد


رمڡ االصدار

اى  
رحى االصدار


رمڡ الصفحة

2018-11

2018م

1.0

18 – sep -2018

10 - 8

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ:ﻻﺋﺣﺔ ﻋﻣﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ

احلاصة Bاىدارة 
لتقاررى 
احملاطر ،وكذلك تقوم Bاىال [رساف عىل
د( مطلوب من Bحلنة املراجعة أن تبلغ Bحملس االدارة Bاى 
املراجعة الداخلية واملراجعة 
لتاىل تكون
احلارجية واالدارة حسب احلاجة ومراجع هىا للضوابط الداخليةB ،
واى 

اللجنة  ىڡ وضع جيد من أجل 
تقدمى النصح لملجلس حول فعالية نظام الرقابة الداخليةB ،مىا ىڡ ذلك نظام
احلاص Bاىدارة 
الرسكة 
[
احملاطر.
$
املادة 
احلامسة [
عرس :االدوار الرئيسية لالدارة التنفيذية
احلاصة Bاىدارة 
تنفيذ السياسات من قبل احمل Bلس 
احملاطر والرقابة الداخلية.
احملاطر العالية 
حسالت 
املادة السادسة [
الكبرىة فقط(
عرسB :
)احملاطر 


الرس كة العالية املستوى بواسطة الرئيس التنفيذي [
حسل حماطر [
للرسكة ويساعد ىڡ تهسيل حىديد
يمى Bمحع B
الرس كةB ،مىا ىڡ ذلك أي إجراء متخذ للتخفيف من 
الكبرىة ىڡ [
احملاطر ،
ويمى


وتقيمى واملراقبة املستمرة لملخاطر  


إضافهىا حسب احلاجة 

ويمى مراقبة إجراءات
الىى تظهر يمى
تقيمى الوثيقة بصورة رمسية 

سنواى ولكن احملاطر 
وحسل 
ومؤرسات 
التخفيف من حدة 
احملاطر [
احملاطر بصورة منتظمة وحى [
احملاطر
ديهىا مىى اكن ذلك مناسباB ،
االجامىعات املنتظمة مع االدارة التنفيذية ونقلها بصورة منتظمة حمل Bلس إدارة [
الكبرىة يمى مناقشته  ىڡ 
الرس كة

وإىل Bحلنة املراجعة.


رمڡ الوثيقة

اى  
رحى 
االعامىد


رمڡ االصدار

اى  
رحى االصدار
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الفصل الثالث :أحاكم ختامية
$
املادة السابعة [
عرس :مراجعة وتعديل هذه الالحىة
$

الرس كة اعتبارا من اى  
االلرىام Bهىا من قبل أعضاء [
ويمى  
الالحىة 
رحى 
يعمل Bمىا جاء ىڡ هذه
اعامىدها من قبل Bحملس االدارة
ويمى عرض أي تعديالت 
ويمى مراجعة هذه السياسة بصفة دورية عند احلاجة من إدارة [
الرس كة 

مقرىحة عىل Bحملس
االدارة الذي يقوم بدوره بدراسة ومراجعة التعديالت 
واعامىدها.
املادة الثامنة [
عرس :ضبط الوثيقة

اعامىد السياسة:
االدارة املعنية:
صاحب الصالحية:
التوصيات:
التوقيع :
اى  
رحى 
االعامىد:


رمڡ الوثيقة

اى  
رحى 
االعامىد


رمڡ االصدار

اى  
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