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6102 يونيو 3من  0 صفحة  0اإلصدار رقم:  

  

 الغرض العام -0

 على اللجنة هذه تعمل. وةالرشيد الحوكمة قواعد تطبيق على الدالة الرئيسية السمات أحدإدارة المخاطر  لجنة وجود يُعد

 العوامل تحديدويتضمن ذلك  المخاطر لتحمل الشركة نزعة مع يتسق بما وذلك المخاطر إلدارة واللوائح السياسات وضع

 .مواجهتها أساليب وتطوير المخاطر تلك مثل حدوث إلى تؤدي أو أدت التي الخارجية أو الداخلية

 الرقابة عملية توفر فعالة داخلية رقابة أنظمة لها يتوافر أن يجب للمخاطر ةالسليم اإلدارة أن إلى الشأن هذا في ونشير

 .الرقابية بالضوابط االلتزام مدى وتقييم الشركة، أعمال وكفاءة المالية، البيانات سالمة على

 مهام ومسئوليات لجنة إدارة المخاطر -6

ن مجلددا اإلدارة، والتأكددد مددن تنفيددذ هددذه إعددداد ومراجعددة اسددتراتيجيات وسياسددات إدارة المخدداطر قبددل اعتمادهددا مدد (أ

 االستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.

 ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر. (ب

تقييم نظم وآليات تحديد وقياا ومتابعدة أندواا المخداطر المختلفدة التدي قدد تتعدرل لهدا الشدركة، وذلدك لتحديدد أوجد   (ج

 القصور بها.

مساعدة مجلا اإلدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة، والتأكد من عدم تجداوز الشدركة لهدذا  (د

 المستوى من المخاطر بعد اعتماده من قبل مجلا اإلدارة.

 مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأن  قبل اعتماده من قبل مجلا اإلدارة. (ه

 التأكد من استقاللية موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي ينجم عنها تعرل الشركة للمخاطر. (و

التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة وعي العاملين  (ز

 بثقافة المخاطر وإدراكهم لها.

 المخاطر التي تتعرل لها الشركة، وتقديم هذه التقارير إلى مجلا إدارة الشركة.إعداد التقارير الدورية حول طبيعة  (ح

 .الشركة في المخاطر إدارة على تؤثر قد والتي المرتبطة التدقيق لجنة تثيرها التي المسائل مراجعة (ط

 العضوية -3

أحد أعضائها علدى األقدل مدن يقوم مجلا اإلدارة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر من ثالثة أعضاء على األقل، على أن يكون 

األعضاء المستقلين، ويكون رئيا اللجنة عضواً مدن أعضداء مجلدا اإلدارة  يدر التنفيدذيين. ويحظدر علدى رئديا مجلدا 

 اإلدارة أن يكون عضواً في لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.

ا االجتمداا عضدواً مدن بيدنهم ليتدرأا هدذا وفي حالة  ياب رئيا اللجنة عن االجتماا، يختار أعضاء اللجنة الذين حضدرو

 االجتماا نيابة عن رئيا اللجنة.

ويكون أمين سر لجنة إدارة المخاطر هو أمين سر مجلا اإلدارة، وفي حالة تغيب أمين سر مجلا اإلدارة عن أي اجتماا 

 للجنة، يقوم رئيا مجلا اإلدارة بتعيين أمين سر أخر ليحضر االجتماا.
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6102 يونيو 3من  6 صفحة  0اإلصدار رقم:  

  

 مدة العضوية -4

 عضدويتهم مددة نفدا هدي المخداطر إدارةمجلا اإلدارة أعضاء لجنة إدارة المخاطر وتكون مدة عضويتهم فدي لجندة يعين 

وذلك ما لم يتم اسدتبدال عضدو اللجندة مدن قبدل مجلدا اإلدارة ألي سدبب، أو يتقددم عضدو اللجندة نفسد   اإلدارة، مجلا في

لجندة  أعضداءتعيدين  إعدادةلمجلدا اإلدارة  ويجدوزاإلدارة. باالستقالة من عضوية اللجنة أو االستقالة مدن عضدوية مجلدا 

 إدارة المخاطر.

 انتهاء العضوية -5

فدي لجندة إدارة  العضدوية صدفة عند  زالدتالعضدوية فدي مجلدا اإلدارة  شدروط مدنلجنة إدارة المخاطر أيداً  عضو فقد إذا

جلستين متتاليتين بدون عدذر مشدروا  كما إذا تخلف أحد أعضاء اللجنة عن حضور .الشرط ذلك فقدان تاريخ منالمخاطر 

 .ذلك على اإلدارة مجلا موافقة بعدلجنة إدارة المخاطر  جاز اعتباره مستقيالً من

 نصاب االنعقاد -2

 األحوال من حال كل في يقل والبحضور األ لبية البسيطة لألعضاء  لجنة إدارة المخاطر الجتماا القانوني النصاب يكون

صدر قرارات لجنة إدارة المخاطر بأ لبية األعضاء الحاضرين وإذا تساوت األصوات رجح اثنين. وت عن الحاضرين عدد

 أعضاء اللجنة وأمين السرالجانب الذي في  الرئيا، ويعد سجل خاص تثبت في  محاضر جلسات اللجنة ويوقع  

ركز عضو في اللجندة، في أي وقت. وفي حالة شغر م واستبدال ويجوز لمجلا اإلدارة عزل أي عضو من أعضاء اللجنة 

يمارا األعضاء األخرين في اللجنة كافة صالحيات  طالما انعقد النصاب القانوني للجنة لحين تعيدين عضدو جديدد مدن قبدل 

 مجلا اإلدارة.

 اجتماعات اللجنة -7

 وكذلك عند الحاجة. سنوي ربع وبشكل السنة خالل األقل على مرات أربع بصورة منتظمة إدارة المخاطرتجتمع لجنة 

  رئيا اللجنة إخطاراً مسبقاً ألعضاء اللجنة لحضور اجتمداا اللجندة قبدل خمسدة أيدام عمدل مدن موعدد عقدد االجتمداا ويوج

 المقترح.

ويجوز للجنة إدارة المخاطر من وقت آلخر دعوة األشخاص التي تراهم مناسبين لحضور اجتماعاتها للمشاركة في مناقشدة 

 الموضوعات التي تطرحها اللجنة للنقاش.

 ول األعمالجد -8

 يكون أمين سر اللجنة هو المسؤول عن إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة.

وترفع الموضوعات المقترحة للنقاش من قبل أعضاء اللجنة إلى أمين سر اللجنة مدعومة بالمستندات قبدل سدبعة أيدام علدى 

 األقل من انعقاد االجتماا.

ول أعمال اللجنة بموضوعات محددة معزًزا بالوثائق والمعلومات الالزمة ويقوم أمين سر اللجنة بتزويد أعضاء اللجنة بجد

عمل على األقل من اجتماعات اللجنة مع مراعاة االجتماعات الطارئة، بحيث يدتم تمكدين أعضداء اللجندة مدن ثالثة قبل مدة 

 دراسة الموضوعات المطروحة واتخاذ القرارات المناسبة.
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6102 يونيو 3من  3 صفحة  0اإلصدار رقم:  

  

أعضدداء اللجنددة يمكددنهم الوصددول بشددكل كامددل وسددريع إلددى كددل محاضددر كددد مددن أن كمددا يجددب علددى أمددين سددر اللجنددة التأ

اجتماعددات اللجنددة والمعلومددات والوثددائق والسددجالت المتعلقددة بالشددركة، وضددمان حصددول أعضدداء اللجنددة علددى المعلومددات 

 الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب.

ين حسدن إيصدال وتوزيدع المعلومدات والتنسديق فيمدا بدين كما يتعين على أمين سر اللجنة وتحدت إشدراف رئديا اللجندة تدأم

 أعضاء اللجنة وبين أصحاب المصالح اآلخرين بالشركة بمن فيهم اإلدارات المختلفة في الشركة والموظفين.

 محاضر االجتماعات -9

تماعدات ويدتم االحتفداظ بمحاضدر االج. اللجندة سدر وأمدينأعضداء اللجندة  قبدل مدن وتوقدع اللجندة اجتماعدات محاضر تدون

 وتبويبها بحيث يسهل الرجوا إليها.

وبعد كل اجتماا للجنة، يرفدع رئديا اللجندة لمجلدا اإلدارة تقريدراً بوقدائع االجتمداا أو نسدخة مدن محضدر اجتمداا اللجندة 

 لتحديث مجلا اإلدارة بكافة المعلومات المتعلقة بأعمال اللجنة أوالً بأول

 تقارير اللجنة -01

 مجلا اإلدارة بعد كل اجتماا للجنة تقريراً بوقائع االجتماا وبما تقوم ب  أو تتوصل إلي  ترفع لجنة إدارة المخاطر ل

 تاريخ االجتماا.أيام عمل من  ثالثة من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة وذلك في خالل

  إعداد تقرير سنوي مفصل عن توصيات اللجنة بشأن البنود التالية:يتم 

  تتعرل لها الشركة، طبيعة المخاطر التي 

  إدارة المخاطر أية تقارير دورية أخرى يطلبها مجلا اإلدارة من لجنة 

 صالحيات اللجنة -00

للجنة إدارة المخاطر الحق في الحصول على أية معلومدات أو بياندات مدن اإلدارة التنفيذيدة بشدكل كامدل ودقيدق وفد ي  (أ

 واجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية.الوقت المناسب، وبما يمكن أعضائها من االضطالا والقيام ب

يجوز للجنة إدارة المخاطر االستعانة بمستشارين من جهة استشارية مستقلة قد تعتبرهم اللجنة مناسدبين لتنفيدذ مهامهدا  (ب

 أو بعل مهامها. وتتحمل الشركة األتعاب االستشارية ذات العالقة.

 أية صالحيات أخرى يمنحها لها مجلا اإلدارة من وقت آلخر. (ج

 مراجعة ميثاق عمل اللجنة -06

صددور قدوانين أو عندد حددوث تغيدرات جوهريدة أو تقوم لجنة إدارة المخداطر بمراجعدة هدذا الميثداي اميثداي عمدل اللجندة( 

وتقدددم التعددديالت المقترحددة علددى الميثدداي إلددى مجلددا اإلدارة  لددوائح او تعليمددات أو قددرارات جديدددة مددن الجهددات الرقابيددة،

 العتمادها.

 

 


