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اٌّحخٌٛبث  

 ًِفَٙٛ ئدارة األخطبر اٌّإسسٍت: أٚال

 ًِجّٛػت اٌّخبغز اٌخً حخؼزض ٌٙب شزوبث اٌخأٍِٓ: ثبٍٔب

 ًِزاحً اٌخؼبًِ ِغ وً خطز ِٓ خالي ٔظبَ : ثبٌثبERM

 ًاٌزبػ بٍٓ ٔظبَ : رابؼبERMٍِٓٚخطػ اٌشزوت االسخزاحٍجٍت ٚأ٘ذافٙب فً شزوبث اٌخأ
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ِفَٙٛ ادارة االخطبر اٌّإسسٍت
Enterprise Risk Management 
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 ِغ ببٌخٕسٍك اإلدارة ِجٍس ػٍٍٗ ٌٚشزف بٗ ٌمَٛ ئداري ٔظبَ ً٘  اٌّإسسٍت اٌّخبغز ئدارة
 اٌٛحذاث وبفت ٚػبز ٌٍّإسست اإلسخزاحٍجٍت اٌخطػ ظٛء فً ٚحطبك اٌؼٍٍب، اٌخٕفٍذٌت اإلدارة

 ػٍى حإثز لذ اٌخً اٌّحخٍّت ٚاالخطبر األحذاد ححذٌذ ئٌى حٙذف ٚ اٌّإسست، داخً اٌخفٍذٌت
 بخحمٍك ٌخؼٍك فٍّب ِؼمٛي حأوٍذ حٛفٍز ٌعّٓ بّب ِؼٙب اٌخؼبًِ ٚوٍفٍت ، اٌّإسست وٍبْ

. اٌّإسست أ٘ذاف

مجلس 
االدارة

االدارة
التنفيذيه

خطط

الشركة
االستيراتيجية

وحدات

الشركة
التنفيذيه

ادارة

االخطار
بالمؤسسة

اهداف الشركة
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 ٌٚىٓ اٌّخبغز ئدارة أٔشطت أشىبي ِٓ بؼط ٌذٌٙب لبئّت ِإسست اٚ شزوت أي
 اٌؼًّ ٚحذاث وبفت ٌزبػ ِّٕٚٙج ػًٍّ غٍز اٚبشىً ِٕسمت غٍز حىْٛ ِب غبٌبب

 ظٛء فً ِؼٙب ٚاٌخفبػً اٌّخبغز ٌّٛاجٙت ِٛحذة ِٚؼبٌجت رؤٌت ػًٍ اٌّإسسً
 اإلدارٌت االٔشطت  ٘ذٖ اْ االُ٘ ٚاٌجبٔب جبٔب ِٓ ٘ذا ، اٌشزوت ا٘ذاف ححمٍك

 ٚاٌّخبغز اًٌٍِٛ اٌخشغًٍ ِخبغز ػًٍ فمػ حزوش ِب غبٌبب اٌّخبغز ادارة فً
operational اٌّإسست ٌٕشبغ اٌحبوّت ٌٍمٛأٍٓ ببالِخثبي اٌّخؼٍمت &

compliance related risks ٚػًٍ ِّٕٙج ػًٍّ بشىً حزوش ال اٚ حًّٙ لذ 
Strategic ٚإٌبشئت االسخزاحٍجٍت اٌّخبغز & Emerging risks، ًٚاٌخ ً٘ 

.اٌّإسست أ٘ذاف ححمٍك فً بً اٌخأثٍزسٍب فً احخّبال األوثز
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ِجّٛػت اٌّخبغز اٌخً حخؼزض ٌٙب شزوبث اٌخأٍِٓ: ثبٍٔبً 

 اٌؼبٌٍّت اٌخمٍٍُ ٍ٘ئبث ِثً جٙبث ِٓ اٌؼبٌٍّت اٌذراسبث حسب
Standard ِثً & Poor / A.M. Best ٚخالي ِٓ ِٓ ا 

COSO ِثً اٌّإسسٍت األخطبر ئدارة ٍ٘ئبث أٚ ِزاوش بؼط
 وّب ِجّٛػبث اربغ ححج اٌخأٍِٓ شزوبث فً االخطبر ٘ذٖ صٕفج
.اٌخبًٌ ببٌشىً ٌظٙز
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Insurance

risk Pricing

Reserving

Underwriting

Reinsurance

Concentration

Catastrophe

Frequency & Severity
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Operation

risk Data

Modelling

Fraud

Loss of Personnel

Disaster recovery plans

Regulatory
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Credit

risk Reinsurers

Clients

Brokers

TPA;s

Others
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Market

risk Investment returns

Interest Rate

Exchange rate

liquidity

political situation
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ERMِزاحً اٌخؼبًِ ِغ وً خطز ِٓ خالي ٔظبَ : ثبٌثبً 
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Risk Source &Definitionمصدر الخطر وتعريفه                                   

Risk  Appetiteالشروط الفنية للتعامل مع هذا الخطر                                 

                                           Risk Toleranceالحدود المالية لسقف التعامل مع هذا الخطر    

Risk Registerسجل الخطر                                                               

Risk Reporting                             رفع تقرير بالخطر الي لجنة مشكلة من أعضاء مجلس اإلدارة

Training & Communication                                                        التدريب المستمر وايصال المفهوم لكافه العاملين بالشركة
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Risk
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سجً اٌخطز
Risk Register
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 ػٓ اٌّسئٛي ، اٌخطز ٚصف حشًّ اٌخبًٌ ببٌشىً ِٛظح ٘ٛ وّب اٌسجً ِىٛٔبث
 ٚوذٌه اٌّإسست ػًٍ اٌخطز حأثٍز درجت ، اٌخطز ٚلٛع احخّبي درجت ، اٌخطز
 اٌخمٍٍُ ػٍٍّت ححًٌٛ ٘ٛ بّىٛٔبحٗ اٌسجً ٘ذا –ٌٍخطز ٔٙبئٍت درجت ٚظغ

Qualitative ٌٍخطز إٌظزي Assessment ًٌرلًّ حمٍٍُ ا 
Quantitative Assessment 

 ٌشزاء ػبٌٍّت شزوبث ِغ حخؼبلذ شزوبث اٚ ِإسسبث ٕ٘بن اٌسجً ٘ذا ٍّ٘تأل
 ٔظبَ ئجزاءاث وبفت بخفصًٍ لٍبِٙب ِٓ ببٌزغُ االِز بٙذا خبصت جب٘شة ِٛدٌٍش

 اٌّإسست حجُ ظٛء فً اٌذاحٍت لذراحٙب ػًٍ ببإلػخّبد اٌّإسسٍت األخطبر ئدارة
   ػبٌٍّت اٚ ِحٍٍت شزوت ً٘ ًٚ٘
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    Risk descriptionتوصيف الخطر                    

                            Risk ownerالمسئول عن الخطر

 Risk likelihoodدرجة احتمال وقوع الخطر                  

Risk impactدرجة تأثير الخطر في حالة وقوعه     

Risk scoreالدرجة النهائية لحجم الخطر                                   

Risk Register
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Risk ببٌخطز حمزٌز رفغ Reporting ًٌِشىٍت ٌجٕت ا ِٓ 
ERM اإلدارة ِجٍس أػعبء Board Committee

  اٌّإسسٍت األخطبر إلدارة داخٍٍت ٌجٕت  اٌخمزٌز ٘ذا باػذاد ٌمَٛ
" ERM Committee "  ًٌمٛد ػٍٍٗ ِخفك سًِٕ ٌجذٚي ٚفمب 

Chief ببٌشزوت اٌّخبغز ئدارة ِذٌز اٌٍجٕت ٘ذٖ Risk
Officer
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ِذٌز ئدارة االخطبر اٌّإسسٍت
Chief Risk Officer
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معرفة وإدراك كامل للخطط االستراتيجية وطبيعة أعمال الشركة

عالقات قوية مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

ذو مهارات جيدة للتواصل مع جميع االطراف ومرونه في إيجاد الحلول للمشاكل

إلمام  بطبيعة المخاطر التي تتعرض لها وتواجهها الشركة

.القبول الواسع والمصداقية مع كافة إدارات ومجلس إدارة الشركة

CROمهارات مدير الخطر 
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مدير

الشئون الفتيه

مدير

اعادة التأمين

مدير

االنتاج 
والفروع

مدير

نظم الملومات

المدير المالي

واالستثمار

مدير 

شئون االفراد

مدير

الرقابه

الداخلية

لجنة إدارة االخطار المؤسسية
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اٌزبػ بٍٓ ٔظبَ ئدارة األخطبر اٌّإسسٍت ٚخطػ : رابؼب 
اٌشزوت االسخزاحٍجٍت ٚأ٘ذافٙب  فً شزوبث اٌـخأٍِٓ
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٘ذف شزوبث اٌخأٍِٓ ٘ٛ االسخّزار فً اٌحفبظ ػًٍ ِىخسبببحٙب 
داخً اٌسٛق اٌذي حؼًّ فٍٗ ٚوذٌه إٌّٛ اٌّسخّز فً ِحفظت 

االػّبي ٚحطٌٛز٘ب فً ظً خطػ اسخزاحٍجٍت حعؼٙب ِجبٌس 
اإلداراث 

األخطبر اٌّإسسٍت  ٔظبَ ٌعّٓ ِٛاجٙت االخطبر اٌخً لذ ئدارة 
حؼٛق اٌّإسست فً ححمٍك أ٘ذافٙب ِٚٓ ٕ٘ب حظٙز اٍّ٘ت ربػ 

اٌخخطٍػ االسخزاحٍجً ٌٍشزوت ِغ ئدارة االخطبر اٌّإسسٍت وّب 
ٌظٙز ببٌشىً اٌخبًٌ 
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ِغ جشًٌ شىزي ٚححٍبحً


