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  سياسة إدارة املخاطر

����� : 


	ات ��ل ����
� ا�����د�� ا����ت �� ا������ ا��
�
� وا�()	، �&ع�� #
$� #	وز �� ��ھ�  ا�� وا������# 

*�+, -.��21 ا�)�ع �/���ت 
)	ة أو �7:� ا>9 أو ,+ا�::� �9 ا�� ا�(�ط	 ,�7* 6	ورة �.- اع�3 ا�
:� ا.� ، 

 أو اAداري ا��?* �� �+اء :� ,�ع	ض �9 ا�� ا�(�ط	 Aدارة وا6>� �
��� ا����د إ- ا��ع
� ���� ?<=ت ھ�7 و��

��� .ا7<�ط او ا

  

 ا��
ض �� إ��اد ����� إدارة ا���ط
: و� أ

١. G6+, ���
��(�ط	ا إدارة �� وا�	ض ا�(�ط	 وإدارة ا()	 ,ع	�H ا. 

٢. 	�&, ���
�
K ا�(�ط	 إدارة �� ا(��J ا��ع
� ط	��� اL+,ت أدوار و�
+$� .اع��� ذات اNط	اف و�

٣. 	Q�ع, ���
 .�+�U�:� و,	,
�Qت .��ع
� ا9ا�.
� ا	��#� �:�م �� �Sءً  ا�(�ط	 إدارة �

٤. H�, ���
�
�، ا���ر�	 إ�	اءات 9و,>�9 ا9ا�.
� ا	��#� ?�Wم 3��U �� ا�(�ط	 إدارة إ�	اء دور ا�
X	 اA�	اء و,<	ح ا


] أ�3 �� ا,(�ذه �
�] اZي
�, �
.��ع
� ا9ا�.
� ا	��#� إ�	اءات �ع�. 

  

 ����� :

 وإدارة ا���ط�� ا��
 !:  

�� ��9رة �� �ع+ق أن ��`� _�ء أي #=?ه ا()	 �ع	ف .٥�/��.- ا K
��Qرة ھ+ أو أھ9ا�:�، ,>� �� c#ر �
# 

 .�9وLه �.- ا��	,�Q وا�Leر �9ث �+عو  ا����ل

٦. �`�� H�	إدارة ,ع 	ط�)�
`3 أو اA�	اء #=?ه ا:��(��9 ا����2 أو ا��>9�9 ا [


)	ة و,�� ا�(�ط	 �+ا?* �.- وا

���.- ا��ع
� ��9رة �� ,/L	 �9 ا K
 .أھ9ا�:� ,>�

٧. 	Q�إدارة ,ع 	ط�)�
�، أھ9ا�:� �h ��+ا�K #�� ا��ع
� و?�+ ����	ار 6	ور�� أ�	ا ا�

i ا���	ا, �7ه ا�	ض إ�	اء و

.��ع
� ��`� �j?ه �.
�� #�+رة ا��(9ا�ه ��ل و�� ا�(�ط	، ,�7* �.Jأ?<)�:� �+ا -.�=# 	
 أن �
1 ا�ع��


)	ة و�:�:� ,>9�9ھ� ,] ا�� ا�(�ط	�
:� وا.�  .�9ة أ�GQ�� 3 ا�(�ط	 �� ,j� �� -�Qن 
9ة� #�+رة 

  

 

  

  

  

  

  



  

 

 

��
��

2
 

  

 �"���  :إدارة ا���ط
 و�(&)'� %��
&�%� ا��ا$#��: 

�9د �.- �>�+ي اZي ا9ا�.
� ا	��#� ?�Wم �� �Sءً  ا�(�ط	 إدارة ,ع9 �� 	J�7ع ط	��� إ���د �.- #عh� �:k ,ع�3 ا�� ا

3
�>, ��9 �ع���, �
�.- ا��ع �
�
� ا�+ا?* ���U �� ءاNدا ,>�� ھ��� �Sءً  ا�(�ط	 إدارة ,ع�Q	 ��U ، واAدار�� ا

7��Q و6	ور��ع�3 #� �

i ا��ع� ��	د ��c و=�  . �ع3 ردة ��	د �7ه أ2U	 ?<)� دورا ,�).* ا�Sام، �

���J�7	 ���U ا�(�ط	 إدارة ,	ا �#��	  :�32 ا9ا�.
� ا


�ت ��

���ت ا���	ا,� .اتواA�	اء وا

� c(� �
 .و�
Sا?
�,:� ا��ع


� ا�(�ط	 ���ت � .اع�

  

 �+*� إدارة ا���ط
 و�'��'�: را% � 

3`>� i.�� �
�	ا�ع� ��7 ا��ع ���

� ا�:�م ا.��7 و,�+-  ا�(�ط	 إدارة ���  :ا

 .ا��ع
� إدارة ��.i �� وا����دھ� #<=?:� ا��ع.�� وا9را��ت اQ>+ث إ�	اء #ع9 ا�(�ط	 إدارة �)� إ�9اد .١

٢. Z
&7, �()
�Qت وh6 و��6ن ا��.3Q� i �� ا�ع��9ة ا9ا�.
� وا	��#� ا�(�ط	 #jدارة ا(��J ا,	� �� ا��Q��7 ا


�:� ,>9�9ھ� ,] �9 ا�(�ط	 أن �� ا�=9U أ�3
�.� #)	��� وإدار,:� و,���. 

٣. �Qا�	� 	ط�)�
	ة اQ`
K ,:9د �9 ا�� ا�<, �

� Nھ9ا�:� ا��ع�

� U&�ءة �	ا�ع� �)c ,+�	 و��6ن .ا���	ا, و�ع�

�.- و�9ر,:� ا�(�ط	 إدارة [�9�, [


�Qت �7+ي ,�,	���ع
� ا�(�ط	 إدارة �#. 

٤. hر� 	ر����
�م اAدارة ��.i ا�(�ط	 #jدارة ا(��J ا9ور�� ا� وإط�ر ا�(�ط	 إدارة �� ا��ع
� ط	��� �#�	ا�ع �7+�� وا

3�� .ا�(�ط	 إدارة 


� ا���<�ر�
� #(��9ت ا���ع�?� .٥

� ا�+ا?* �� ا(�ر���)�ع�.
�ت ا �

� وا��(9ام ،ا��ع
J���ا�� �� 


� ا���<�رات ,��9] أ�3 �� ا(�ر�
� اNط	اف�+7��Sدة ا���ر�	 و��3 ا �
�+L+� م�W? �#��	 .�ا9ا�.
 ا

�9اد ا�	ا�ع� ��7 ,�+م .٦j# 	�	�, ع�:� �+ل�ا	� �
 �7+�� #�+رة وا>`+�� ا	��#� و,	,
�Qت #���ع
� ا�(�ط	 إدارة &ع�

  .اAدارة ��.i �� وإ��ز,:�

  

   دور �+#- ا,دارة: را% � 

��ع
� ا(��J ا�(�ط	 إدارة �
��� ا����د .١�#. 

٢. cQ6 ع���Aا 	
L=��.- وا ����L ارةإد 	ط�)� .ا��ع
� �� ا

٣. 9�9<, ���	(.�ع�ط� ا�2.- ا h� 	ط�)� .ا��ع
� �� ا�ع	ض ���+ى أو ا

 .ا�(�ط	 إدارة ���ل �� ا��ع
� أداء �.- ,/L	 �9 ا�� ا:��� ا�	ارات �.- ا�+ا��� .٤


� ا�	ا�ع� ��7 ,�	�	 ا����د .٥��ع
� ا�(�ط	 إدارة &ع��# n��7 #+ا�)� ا����9 ا�ع.+��ت �.- #�7ء وذ 

 .ا�	ا�ع�
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4
اء �+���1 ا���ط
 ا�)2 !1ا/0 /� ��  *��% 5�
 !;:�9 ا��
آن ا�6

  

	()�� ,>9�9 �� ��`� ا��ع
� �� ا+��� hر��>�9�] ا ��9
&����9م �h ا �
ع9م ,7&
Zھ� أ�`�? 	
 ا��9رة ,+�

�
��:Zه ا hر��>�� ا��
K ,�`� �)� #�7ء ��`� � و#��<�  .ا��ع
� ھ9افأ �+_	ات 

o).�,و ��  : د?�هأ ا��7ط �� ا�(�ط	 ���+

�7Qء �L#  د�3 ��9ر و�+د �9م � hر��>�:� وار,�Qط�ت �
Sا?
� إ�9اد و ا.  

  .ا�+ظ&
� ا���	ار �9م �

� h�+�Q	ا�q ا�#  � Kا�+�� h� �
?�`�Aد�� تا��.��ع
� ا . 

�9د و�+د و�9م دارةإ 3U �� ا�(��o و�+د �9م � ���U �� �
�] 3U �� ا�+ظ&�.  

�� ا�����7ء � rع# �
  .ا�+ارد �.� ا�+ظ&

  

  

 ��� ��> إدارة ا���ط
 %��+� ��آ

� 9Jر ��  .ا��ع
� ,+ا�::� ا�� ا�(�ط	 ���+

� H
7�, ��  .ا��ع
� ,+ا�::� ا�� ا�(�ط	 ���+

�ع��3ا � 	����  .�7:� ا>9 و�>�و� ا�(�ط	 ھZه �h ا

� 9��
� دور�� ا������ت # 	�9� �
  .�7:� وا>9 �.:� �>�و� و ا>��ت Q>1 وا�+ظ&
� ا��ع

� hر� 	دور�� ,��ر� i.�� Aدارةا �Uر�>�. �� 9<  .ا�(�ط	 ھZه �� ا
 

  ا��
ا/=


�א������������������ع�����א����������دא���א��� �,�٦L٥L١٤٤١م�'���&%���٢٠٢٠�م��F١��Eא

 ا�)��د �+#- ا,دارة

�����א����ع�����א4دא�����������������2���3دא���א�01/.-�א����د����'�F١��Eم���K�,٦L٥L١٤٤١م�'���&%���٢٠٢٠ �

 


