مؤسسة االقراض الزراعي
اإلدصاار1/1 :
التاريخ 7111/1/11 :

الصفحة  1من 3
وثيقة رقم QP12 :
العنوان :آلية إدارة المخاطر في المؤسسة

نوع الوثيقة :إجراء جودة

 -1الهدف
1-1

بيان األلية المتبعة في إدارة كافة المخاطر التي من الممكن أن تواجه المؤسسة.

 -2نطاق العمل
 1-2يطبق هذا االجراء على كافة الوحدات والدوائر في المؤسسة.
 -3تعريفات
 1-3المؤسسة :مؤسسة االقراض الزراعي
 2-3إستتتراتيجية إدارة المختتاطر :هتتي األهتتدا
مخاطر المؤسسة بشكل عام.

واألنشتتطة الشتتاملة طويلتتة األمتتد متتدت ا ثت

ستتنوات إلدارة

 3-3المساعد :مساعد المدير العام للشؤون المالية.
 4-3الوحدة :وحدة ادارة المخاطر
 -4المسؤوليات
كما هو وارد في البند 5
 -5العملية
1-5

إعداد خطة إدارة المخاطر:

اإلعداد :رهام الدويري بالتعاون مع املديرية املعنية

االعتماد:

الختم

مالحظة :هذه الوثيقة ال تعتبر وثيقة رسمية في حال طباعتها وال يتم متابعة النسخة المطبوعة لغايات التعديل اال إذا حملت
ختم وثيقة مضبوطة من قبل ممثل االدارة

مؤسسة االقراض الزراعي
الصفحة  7من 3
وثيقة رقم QP12 :
العنوان :آلية إدارة المخاطر في المؤسسة

1-1-5
2-1-5

3-1-5

4-1-5
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نوع الوثيقة :إجراء جودة

يقوم مدراء المتديريات بتزويتد متدير الوحتدة بتالخطط التشتييلية الستنوية لمتديريات م والمنبثقتة عتن

الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة.

يقتتوم مو اتتو الوحتتدة بدعتتداد قاعتتدة للبيانتتات والمعلومتتات المؤسستتية ذات الع قتتة بعمتتل إدارة

المخاطر في المؤسسة وذلك من خ ل مراجعة الخطتط التشتييلية لكافتة المتديريات وبتاالخ
مديريتي القروض والتمويل ومديرية المتابعة والتحصيل.

يق تتوم رئ تتيد الوح تتدة وبالتنس تتيق م تتع الم تتديريات المعني تتة ب تتدجراء الد ارس تتات ال زم تتة لتحدي تتد وادارة
مخ تتاطر تناي تتذ خطط تتم التش تتييلية ف تتي كاف تتة المج تتاالت والمس تتتويات م تتن خت ت ل تحلي تتل للبيئ تتة

الداخلية للمؤسسة وتحديد الار

والمخاطر المحتملة ،ويعد تقرير حول ذلك.

يقدم رئيد الوحدة بوضع تصور للسياسات واالستراتيجيات إلدارة مخاطر المؤسسة بما يضمن
تحقيق االهدا

المؤسسية.

5-1-5

يقوم رئيد ومو او الوحتدة بدعتداد خطتة إدارة المختاطر للمؤسستة ورفع تا للمستاعد ل طت

6-1-5

يقوم المساعد برفع خطة إدارة المخاطر للمدير العام إلبداء الرأي ومن ثم إقرارها.

7-1-5

وابداء الرأي .

يقوم رئيد الوحدة بنشر خطة إدارة المخاطر على كافة المو اين.

الوحتتدة بدعتتداد تقتتارير المتابعتتة والتقيتتيم لقيتتاد متتدق تحقيتتق أهتتدا

8-1-5

يقتتوم مو ت

9-1-5

يقوم رئيد الوحدة برفع تقارير المتابعة مع توصياته بتدجراءات تصتحيحية فتي حتال وجتود أي

المخاطر ،ومتابعة النتائج مع رئيد الوحدة بشكل دوري.

انحرافات في تحقيق أهدا

اإلعداد :رهام الدويري بالتعاون مع املديرية املعنية

االعتماد:

خطتتة إدارة

خطة إدارة المخاطر.

الختم

مالحظة :هذه الوثيقة ال تعتبر وثيقة رسمية في حال طباعتها وال يتم متابعة النسخة المطبوعة لغايات التعديل اال إذا حملت
ختم وثيقة مضبوطة من قبل ممثل االدارة

مؤسسة االقراض الزراعي
الصفحة  3من 3
وثيقة رقم QP12 :
العنوان :آلية إدارة المخاطر في المؤسسة
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نوع الوثيقة :إجراء جودة

 2-5يشر رئيد الوحدة على إعداد ما يطلب من قبل االدارة من تقارير حول مخاطر المؤسسة.
 3-5يقتتوم رئتتيد الوحتتدة بدبتتداء ال ترأي الانتتي حتتول التقتتارير والد ارستتات واالبحتتا
والقطا الزراعي بتكلي

المتعلقتتة بعمتتل المؤسستتة

من المدير العام أو المساعد المالي.

 4-5يقوم رئيد وحدة إدارة المخاطر وبالتنسيق مع االقسام المعنية بالمشاركة في تصتميم البترامج والخطتط
االقراضية الموج ة التي تتبناها المؤسسة.

 5-5المساهمة في إعداد البرامج الممولة بقروض خارجية.

 6-5المساهمة في إعداد مسودة تعديل التشريعات ،بما في ا أسد وقواعد اإلقراض والتمويل.
-6الوثائق المتعلقة
 1-6إستراتيجية المؤسسة.

 2-6الخطط التشييلية للمديريات.
السجالت
#
1-6

رقم النموذج

اسم السجل

 -7معوقات تنفيذ آلية العمل:
 1-7عدم وجود كادر في الوحدة.

اإلعداد :رهام الدويري بالتعاون مع املديرية املعنية

االعتماد:

الختم

مالحظة :هذه الوثيقة ال تعتبر وثيقة رسمية في حال طباعتها وال يتم متابعة النسخة المطبوعة لغايات التعديل اال إذا حملت
ختم وثيقة مضبوطة من قبل ممثل االدارة

