




























  شركة جدوی لالستثمار

  

  ٢٤من  ١٥صفحة     الركيزة الثالثةإفصاح 
  

  المخاطر التشغيلية  ٤٫٦

يشمل  كما .األحداث الخارجيةالمخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية واألشخاص واألنظمة أو من 

  و كذلك التسويات الخاصة. .اإلشرافيةالتعرض للغرامات والعقوبات أو األضرار العقابية الناجمة عن اإلجراءات مثل  المخاطر القانونية

  إدارة المخاطر التشغيلية ٤٫٦٫١

تبدأ بتحديد المخاطر ووسائل الرقابة المبني على المخاطر والتي  مراجعة الداخليةالعن طريق  (ERA)سسية ؤالم المخاطر تقييمتتبع الشركة نهًجا لمبادرة 

 الخللؤدي يحيث يمكن أن  .جوانب المخاطر التشغيليةجانب من هم كأالشركات  حكومة وسائل الرقابة الداخلية وأي خلل في شركة أن الوتقييمهما. ترى 

) MISء بصورة مالئمة في الوقت المناسب. وتدرك الشركة أن نظم المعلومات اإلدارية (إلى تكبد خسائر مالية عن طريق الخطأ أو الغش أو الفشل في األدا

أنها عناصر ووجود ثقافة للرقابة الداخلية القوية إلى جانب التخطيط لحاالت الطوارئ كلها عناصر أساسية لإلدارة الفعالة للمخاطر التشغيلية. كما الجيدة 

  االجراءات والنظم بصورة مستمرة حتى يمكن دعم مثل هذه المتطلبات.ذات أهمية التخاذ تدابير بهدف تطوير 

إعادة ترتيب وسائل الرقابة  لضمانولتحديد المخاطر الناشئة حديثًا  تي تمت معالجتهاالالمخاطر  إللغاء مستمرةتتم مراجعة المخاطر التشغيلية بصورة 

مسئولية تحديد المخاطر التشغيلية وتقديرها في كل منطقة تابعة لهم. وتتضمن  اإلداراتالداخلية بصورة مسبقة للتخفيف من حدة هذه المخاطر. يتحمل مدراء 

  المخاطر. مدير إدارةهذه العملية الحصول على دعم من 

  المخاطر التشغيليةإدارة  ٤٫٦٫٢

المتضمنة في إنشاء سجل المخاطر هي  العامةالمخاطر. وتعتبر الخطوات  الحد منووالذي يتبع طريقة منظمة لتحديد  المخاطربسجل وتحتفظ الشركة 

  تحديد المخاطر وتقديرها وحصرها.

  .معقول بمجموعالشركة تغطي  مرخصةمهني من شركة تأمين التعويض للتأمين  بوليصةشركة الوقد اتخذت 

تحت إشراف قسم إدارة المخاطر ويعمل على ضمان أن الشركة لديها الموارد أتي ت التيو .ةموثق (BCP)ترتيبات استمرارية االعمال الشركة  يوجد لدىو

 في مقرها إلدارة األزمات غير المتوقعة ولضمان استمرار العمليات الفعالة.

المعلومات المالية والمعلومات المتعلقة بالشركة ، اعتمد الفريق معايير حوكمة لحماية المعلومات الموكلة من قبل العمالء ، والمعلومات اإلستراتيجية ، و

ودعم جميع اإلدارات لالمتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بتكنولوجيا  ISO 27001أعلى ألمن تكنولوجيا المعلومات من خالل الحصول على شهادة 

ق الخارجي على مدار الساعة للحصول على الخدمات عبر اإلنترنت ، وتوعية الموظفين والحصول المعلومات. باإلضافة إلى ذلك ، يجري اختبار االخترا

شراف قسم على الجيل التالي من جدار الحماية ونظام منع االختراق ، مما يجعلنا نتقدم في حماية مخاطر أمن المعلومات. يأتي أمن المعلومات تحت إ

  تكنولوجيا المعلومات.

  لرأس المال غيليةالتش المخاطر نسبة ٤٫٦٫٣

ؤدي تللمخاطر التشغيلية ألنه  ةرأس المال المطلوب نسبةمن أجل تقدير  )EBAالنهج القائم على اإلنفاق (تبنت الشركة  .امتثاال لمتطلبات هيئة السوق المالية

  (BIA) منهج المؤشر األساسيرأس مال أعلى من  نسبةإلى تكبد 

  مال المخاطر التشغيلية رأس - ٩ الجدول

  لایر سعودي الف

  متوسط إجمالي الدخل  إجمالي الدخل  السنة  األول منهجال
رأس المال  نسبة

  للمخاطر (%)
  رأس المال المطلوب
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