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تحديد وقياس ومراقبة ومتابعة كافة أنواع المخاطر التي تواجه البنك واقتراح الوساائل لتخفيفهاا
والحد من أثرها.
التأكد من التوافق وتطبيق كافة السياسات واإلجراءات والتعليمات وأنظمة الرقابة من قبال كافاة
المستويات اإلدارية.
اإلشراف على تطوير وتنفيذ برامج إدارة المخاطر.
رسم السياسات و الخطط للسيطرة على المخاطر المختلفة سواء االئتماان أو الساوق أو التشاييل
أو المتعلقة بتطبيق القوانين .
تحديد نقاط الضعف في اإلجراءات الرقابياة وتعاديلها بماا يخفاف مان عامال المخااطر وتعرياف
الدوائر المختلفة بالمخاطر التي تواجهها .
نشر ثقافة المخاطر على كافة المستويات اإلدارية في البنك.

المهام والواجبات الرئيسية
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.2

.3
.4

.5

اعداد استراتيجية ادارة المخاطر التي تواجه البنك بجمياع فئاتهاا و انواعهاا و مراجعاة
سياسة إدارة المخاطر دورياا واقتاراح التعاديات الا ماة عليهاا ورفاع هاذ التعاديات
إلى لجنة المخاطر ومجلس إدارة البنك.
تحديد و حصر انواع المخاطر الحالية و المحتملاة و درجاة تاثيرهاا و طارق قياساها و
اعداد حلول سريعة لتجنب ت ايد التكاليف و الخساائر المترتباة علاى اساتمرار وقوعهاا
و العماال علااى تحلياال الوضااع القااائم بالبنااك و بناااء النماااذ و النسااب الماليااة لتحديااد
المخاطر التي يواجهها البنك حاليا او المتوقعة و وضع اشارات االنذار المبكر.
تحديد مقدار المخاطر المقبولة للبنك و عرضها على مجلس االدارة.
ادارة المخاطر التي تواجه البنك و قياسهاو وضاع التادابير و الخطاط الا ماة لمعالجاة
المخاطر و حماية البنك منها .و العمل على تحديد اساليب و الياات لتخفياف و مواجهاة
المخاااطر بشااكل سااليم و بمااا ينسااجم مااع المتطلبااات الرقابيااة و ذلااك للحااد ماان اثاار هااذ
المخاطر على و ضع البنك
دراسة المخااطر التاي يمكان ان تواجاه البناك فاي العملياات الجديادة التاي يرلاب البناك
بالتعامل بها قبل طرحها و المشاركة بدراساة المنتجاات الجديادة التاي سايطرحها البناك

لتحديااد المخاااطر و المساااهمة فااي دراسااة وتحلياال مخاااطر العمليااات التااي ساايتم إعااادة
هندستها في البنك وإبداء الرأي بخصوصها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 .6التوجياااه و االرشااااد بالنسااابة لقااارارات االساااتثمار و االقاااراو و تحدياااد المخااااطر و
درجتها و نوعيتهاو مراقبة احتياطيات البنك ووضع نسب االحتياطيات المثلاى و تقاديم
المشورة الفنية فيما يتعلق بمخاطر االستثمار التي تنطوي عليها المشااريع المقترحاة و
تحديد حجم المخاطر ماليا اللاراو تطبياق مبادا الربحيةلالتكلفاة فاي التعامال ماع هاذ
المخاطر.
 .7تطااوير النظااام الرقااابي بحياام يتضاامن مساااعدة الوحاادات التنظيميااة علااى رفااع تقااارير
مراقبااة المخاااطر لااديها ووضااع وتطااوير ومراجعااة اإلطااار العااام إلدارة المخاااطر فااي
البنااك علااى المسااتوي الكلااي  )Enterprise Risk Managementوعلااى مسااتوي
الوحدات التنظيمية بهدف مساعدتها والتأكد مان قيامهاا باردارة مخاطرهاا بشاكل متساق
ومتنالم ،ضمانا لتحقيق أهداف البنك بالشكل األمثل.
 .8متابعة انواع المخاطر االخري التي يمكن ان يتعرو لها البناك مثال مخااطر التشاييل
و الساايولة و الساامعة و التاكااد فيمااا اذا تاام اتخاااذ الوسااائل و الباادائل التااي تخفااف ماان
احتمااال وقااوع هااذ المخاااطر و ماادي تاااثير علااى البنااك مثاال تااوفر خطااط الطوارئااو
التامين ......
 .9العمل مع باقي الدوائر لتمكين البنك من المحافظة على محفظة ائتمانية عالية الجودة
 .11نشر ثقافة ادارة المخاطر في البنك و العمل على وضع مخففات المخاطر
 .11التعاااون وتنساايق الجهااود مااع الجهااات الخارجيااة ذات العاقااة بياارو تبااادل الخباارات
والمعارف في مجال إدارة المخاطر وأمن وحماية المعلومات.
 .12إجراء الدراسات الا مة من اجل اإلحاطة بكافة المخااطر المحتملاة والقائماة وإعطااء
التوصيات الا مة بشأنها سواء كانت لتجنب المخااطر أو العمال علاى تقليلهاا أو نقلهاا
لجهة أخري.
 .13التأكاااد مااان دراساااة كافاااة باااوال التاااامين فاااي البناااك والتحقياااق مااان مااادي تيطيتهاااا
للمخاطر التي قد تواجه البنك.
 .14المشااااركة فاااي إعاااداد ومراجعاااة خطاااة الطاااوار  )Emergency Planوخطاااط
اساتمرارية العمال  )Business Continuityالخاصاة بكافاة إدارات البناك وتحاديثها
أوال بأول.
 .15تدريب الفريق المعني بادارة المخاطر و الماوظفي ذوو العاقاة بهادف رفاع كفااءتهم و
العمل على نشر ثقافة المخاطر و وضع مخففات المخاطر.
 .16رفع التقارير الدورية عن ادارة مخاطر البنك
 .17القيام بما يوكل اليه من مهام مرتبطة باهداف وظيفته.

اتصاالت العمل
اتصاالت داخل البنك :

لجنة المخاطر
المدير العام
نائب المدير العام
مساعدي المدير العام
مدراء الدوائر
مدراء الفروع

اتصاالت خار البنك
البنك المرك ي.
أية جهات أخري تتطلب حاجة العمل االتصال بها.
المؤهالت والخبرات و المهارات الواجب توفرها لشغل الوظيفة
 :ان يحمل درجة الماجستير في التمويل أو ادارة المخااطر ويفضال مان يحمال شاهاد
المؤهل العلمي
الدكتورا .
 :خبرة ال تقل عن  3سنوات في مجاال إدارة المخااطر ويفضال مان عمال فاي القطااع
الخبرة العملية
المصرفي و المالي.
 يفضل من يحمل شهادات مهنية في ادارة المخاطرالشاااااااااروط و المتطلباااااااااات :
األخري
 اتقان اللية االنجلي ية قراءة و كتابة و محادثة) االلمام بالتشريعات و االنظمة و القوانين ذات العالقة لديه القدرة الدارة الفريق و يتمتع بمهارات االتصال و التواصل لديه القدرة على بناء المؤشرات و بناء االنظمة و النماذج خبرة في التخطيط االستراتيجي و ادارة الفريق مهارات متقدمة في استخدام الحاسوب القدرة على التخطيط و التنظيم و التطوير القدرة على اعداد التقارير و الموازنات -ان ال يكون متقاعدا عسكريا او مدنيا.

