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 (1الجدول رقم )

 لمحة عامة  

 

 المجال ( أ

 بنك البالد لتقييم رأس المال. منهجية التاليةالنوعية  اإلفصاحات  وضحت

 

 أسس التوحيد ( ب

 محاسبية، يتم توحيا كل كيان عليه رقابة ضمن القوائم المالية للمجموعة. دهاا  أل

 

 الوحدات )ضمن المجموعة( الموحدة بالكامل:

 

 مارالبالد لالستثشركة  (1

كشركة  2007تأسست شركة البالد لالستثمار في المملكة العربية السعودية عام 

سعودية ذات مسؤولية محاودة، وتشتمل نشاطاتها على: التعامل، اإلدارة، الترتيب، 

% من 100. ويمتلك بنك البالد حاليًا واالستشارات األوراق المالية في مجالوالمشورة 

 رأسمالها.

 

 اريةشركة البالد العق (2

، وتشتمل 2006تأسست شركة البالد العقارية في المملكة العربية السعودية عام 

نشاطاتها على تسجيل الضمانات العقارية التي يحصل عليها البنك من عمالئه. ويمتلك بنك 

 % من رأسمالها.100البالد حاليًا 

 

المال النظامي ضمن  تحويل األرصاة أو رأسا من قيود أو موانع رئيسة تحأي  دهنالك ليس   ج(

 المجموعة. 
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 (2الجدول رقم )

 هيكل رأس المال

 

 :مما يلي البنك رأس مال  يتكون

 

 أسهم رأس المال النظامية المدفوعة .1

( رياالت للسهم 10سهم بقيمة عشرة ) 500,000,000أسهم رأس المال العادية للبنك من  تتكون 

التصويت، كما إنها غير قابلة لالستباال. وتعتبر  الواحا. وتتمتع جميع األسهم بنفس حقوق

األسهم في المرتبة الصغرى بالمقارنة مع وحاات رأس المال األخرى في حالة وجود مطالبات 

مليارات ريال وذلك  6مليار ريال الى  5أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال من . على البنك

دهذه التوصية خاضعة لموافقة المسادهمين أسهم لمسادهمي البنك. و خمسةبتوزيع سهم لكل 

 في الجمعية العامة القادمة.

 

     حتياطيات النظاميةاال .2

يتم تكوين االحتياطيات النظامية من تخصيص وتجميع مبالغ من األرباح، ويحتفظ بها للنمو في 

 المستقبل. 

 

 (3الجدول رقم )

 كفاية رأس المال

 

لقواعا اقامت مؤسسة النقا العربي السعودي بطرح  2006ام في السادس من شهر حزيران )يونيو( ع

التي يصاردها كذلك بنك التسويات الاولي. وتتمثل االحتياجات  IIبازل لرأس المال استنادًا على توصيات 

النظامية الرئيسية في دهذه القواعا في التوسع في إدارة المخاطر، والمرونة وازدياد الحساسية تجاه 

 المخاطر.

 

على ثالث ركائز: احتساب االحتياجات الانيا لرأس المال )الركيزة األولى(؛ عملية المراجعة بازل وتعمل 

كما اصارت المؤسسة في  اإلشرافية )الركيزة الثانية(؛ واالنتظام السوقي/ اإلفصاح )الركيزة الثالثة(.

 .IIIتوصياتها بتطبيق بازل  2012ديسمبر 
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ى االحتفاظ بمستوى رأس المال الحالي للقطاع المصرفي، إال أن بعض وكقاعاة عامة، ترمي لجنة بازل إل

البنوك سيستفيا بال شك من تخفيف الضغوط الرأسمالية بموجب دهذه المتطلبات. ودهناك عاد من 

 العوامل المختلفة التي تنعكس بالفائاة على بنك البالد تحت القواعا الجاياة لكفاية رأس المال، منها:

 

 مخاطر االئتمان ما بين الاول، شرائح العمالء، والمصالح العملية.التنوع الجيا ل 

 .اإلنتاج العالي والثابت رأس المال الااخلي 

 للمخاطر، ورأس المال واألداء. رشياةاإلدارة ال 

 

( باستخاام IIبازل يتم احتساب الموجودات المرجحة للمخاطر في الركيزة األولى )حسب توجيهات 

وضح للمخاطر االئتمانية والسوقية، و"أسلوب المؤشرات الرئيسية" لمخاطر  "األسلوب الموحا" الم

اإلجراءات الداخلية لتقييم كفاية رأس العمليات. ويقوم البنك بإجراء عاد من اختبارات التحمل من خالل "

ء االقتصادية غير المالئمة. وفي أثنا الظرو الكفاية في رأس ماله، وكذلك في  ( لضمانICAAP)" المال

دهذه االختبارات يتم تعريض محفظة المخاطر لاى البنك إلى حاالت من الضغوط الشاياة، وتشكل الزيادة 

 في الضغوط الرأسمالية الناجمة من دهذه االختبارات جزءًا من الركيزة الثالثة من المتطلبات الرأسمالية. 

 

بنك البالد على أن على البنك أن  " لاىICAAPتنص سياسة اإلجراءات الااخلية لتقييم كفاءة رأس المال "

 .مال ياعم نمو األعمال. وسو  تبقى دهذه السياسة باون تغييرالرأس بيحتفظ 

 

تها  إدارة رأس المال لاى بنك البالد ضمان االستخاام الفعال لرأس المال بحيث يلبي أدهاا  رأس 

 المال الكلية لاى البنك. 

 

, والتزم البنك بالعمل لكفاية رأس المال IIبازل موجب أحكام بالعمل ب 2007باأ بنك البالد خالل العام 

لمخاطر االئتمانية والسوقية( و"أسلوب البنك تبّني "األسلوب الموحا" ) وقا اختار IIIبموجب أحكام بازل 

 المؤشرات الرئيسية" )لمخاطر العمليات( الحتساب المتطلبات النظامية لكفاية رأس المال.

 

المتطتتورة. باإلضتتافة إلتتى ممارستتة عمليتتة  IIIلتتبالد دهتتي التطبيتتق الكامتتل لطريقتتة بتتازل إن استتراتيجية بنتتك ا

التقيتتيم التتتي ستستتاعا البنتتك فتتي تحايتتا العمتتل التتذي ينبغتتي التعهتتا بتته، خطتتة اإلجتتراءات ومتتا دهتتو قابتتل 

 . ، السوق والعملياتاالئتمانبموجب الطريقة المتقامة لمخاطر  IIللتسليم أثناء تطبيق تعليمات بازل 
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يتطابق المنظور الكلي للمخاطر لاى البنك مع أدهاا  رأس المال، وذلك يتضمن، باإلضافة إلى أمور 

أخرى، أن على البنك أن يحتفظ برأس مال كاٍ  لتغطية النمو الطبيعي إلى جانب التذبذبات الحالية في 

 مخاطرال، فإن لجنة التعرضات البنك. وبينما يقوم مجلس اإلدارة بتحايا المخاطر وأدهاا  رأس الم

 والمطلوبات دهي المسؤولة عن ضمان تحقيق دهذه األدهاا .

 

تقوم إدارة المخاطر في البنك باستالم تقارير منتظمة حول التطورات في دهيكل كشو  الميزانية وفي 

 حركات كشو  الميزانية، بما في ذلك استخاام رأس المال واحتماالت المخاطر. 

 

  "ICAAP"لكفاءة رأس المالتقرير التقييم الداخلي 

لاى بنك البالد على الجمع بين المنظور الكلي لمخاطر البنك،  يها  التقييم الااخليل كفاءة رأس المال

كما يقوم البنك بمراجعة وتحايث التقرير واإلطار الكلي إلدارة المخاطر مع رأس المال المتاح والمطلوب. 

 تصادية والنظامية.بشكل سنوي مع مراعاة جميع المستجاات االق

 

" في التأكا من أن اإلدارة تقوم بتحايا وقياس مخاطر البنك باقة. كذلك، ICAAPيتمثل أحا أدهاا  "

فإن دهذه العملية تساعا على التحقق من أن اإلدارة تتخذ الخطوات الالزمة لضمان احتفاظ البنك رأس مال 

بق ويتم تطوير األنظمة المناسبة إلدارة المخاطر. داخلي كاٍ  بالنظر إلى المنظور الكلي للمخاطر، وأنه يط

وتبعًا للمتطلبات النظامية، فإن مؤسسة النقا العربي السعودي ستقوم بمراجعة وتقييم تطبيق البنك 

 " جزءًا منها. ICAAP" ولمستوى اإلجراءات اإلدارية الااخلية التي تشكل "ICAAPلعملية "

 

 احات عامةإفص –التعرض للمخاطر وتقييم المخاطر 

أن تكون إدارة المخاطر قادرة على دعم الها  من  دهيالستراتيجية أعمال بنك البالد  ركائز الرئيسةمن ال

 البقاء كشريك مالي قوي يتمتع بالرؤية والشفافية في التعامل مع المخاطر. 

 

ر، لذلك فإن كما تتمثل رؤية البنك في تبّني أفضل المستويات والممارسات الاولية في إدارة المخاط

البنك يستخام مصادر جودهرية لتطوير إجراءاته وأدواته التي تاعم دهذه الرؤية. وعلى دهذا األساس، فقا 

 تمكن البنك من بناء خبرة شاملة في إدارة المخاطر ورأس المال. 

 

وتعتبر إدارة المخاطر من العمليات التي تؤدى بشكل مستقل في وحاات العمل في بنك البالد، حيث 

ا  إلى تعزيز ثقافة راسخة إلدارة المخاطر من خالل مجموعة شاملة من العمليات المصممة لتحايا ته

وقياس ومراقبة التعرضات للمخاطر بشكل فعال. ويشارك كل من مجلس اإلدارة واإلدارات العليا في 
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مخاطر. وتبقى وضع عمليات المخاطر وتحايا اإلرشادات والتوقعات الاورية التي تقع في وظائف إدارة ال

دهذه العمليات خاضعة للتفتيش والمتابعة من قبل دهيئة شرعية مستقلة وكذلك من قبل المراجعين 

 الااخليين والخارجيين ومنظمي البنك، مما يساعا على زيادة تقوية ممارسات إدارة المخاطر. 

 

 يبين الشكل التالي الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر: 

 

 

 

يتعرض بنك البالد إلى أنواع عاياة من المخاطر التي تتم إدارتها على مستويات متفاوتة في المؤسسة، 

 وفيما يلي بيان بأدهم دهذه األنواع: 

 

 ودهي مخاطر الخسارة الناجمة من عجز األطرا  األخرى عن تلبية مخاطر االئتمان :

 التزاماتهم، كليًا أو جزئيًا.
 

 ي مخاطر الخسارة الناجمة من تذبذب القيمة السوقية ألصول : ودهمخاطر السوق

 وخصوم بنك البالد تبعًا لتغيرات الظرو  السوقية.
 

 ودهي مخاطر الخسارة التي تنشأ إذا بقي احتياطي السيولة النقاية مخاطر السيولة :

 العادية لاى البنك غير كاٍ  لتلبية التزامات البنك.
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 الخسارة الناجمة من إجراءات داخلية قاصرة أو خاطئة، : ودهي مخاطر مخاطر العمليات

 أخطاء بشرية أو من تطبيق النظام، أو األحااث الخارجية. 

 

 

ويتم تعريف كل من دهذه المخاطر على حاة وفقًا للمتطلبات التنظيمية، كما يجري بيانه بتفصيل أوسع 

 .   موقع البنك االلكترونيعلى 

 

اة لضمان استمرار االلتزام بالحاود االئتمانية وللرقابة على محافظ تخصص إدارة المخاطر مصادر عاي

محادة للتقارير تعمل على التأكا من أن جهات اإلدارة ذات العالقة، بما جهة االئتمان لايها. ولاى اإلدارة 

في ذلك مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية، تبقى على اطالع بالتطورات في محفظة االئتمان، والقروض 

 ير العاملة، وما شابه ذلك.غ

 

 (4الجدول رقم )

 اإلفصاحات العامة –مخاطر االئتمان 

 

تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر الخسائر الناتجة عن عام مقارة أحا األطترا  علتى الوفتاء بالتزاماتته تجتاه 

 البنك ، وتشكل مخاطر االئتمان الشق األكبر من تعرضات المخاطر لاى البنك.

 

 اطر االئتمانإدارة مخ

 يقوم البنك بقياس وإدارة دهذه المخاطر بااللتزام بالمبادئ التالية:

  االئتمتان متن ختالل يتم تطبيق معايير منتظمة على مستوى البنك في عمليات اتخاذ قترارات متنح

كما يقوم  الشركات. قطاعلكافة عمالء الحتساب درجة المخاطرة داخلي للتقييم واستخاام نموذج 

 ألغراض تقييم مخاطر االئتمان لألفراد. SIMAHنظام  تخااماسالبنك ب

  يجب أن يتطابق اعتماد الحاود االئتمانية لألطترا  وإدارة تعرضتات االئتمتان الفرديتة متع إرشتادات

محفظتة البنتتك وإستتتراتيجيته االئتمانيتتة، وأن يشتتتمل كتتل قترار علتتى تحليتتل المختتاطر بالمقارنتتة متتع 

 العائاات.
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 يجتتري علتتى أي تستتهيل ائتمتتاني ألي طتتر  أو تغييتتر متتادي بتته )مثتتل تغييتتر فتتي  يتطلتتب كتتل تمايتتا

 الماة، دهيكل الضمانات، أو القيود الرئيسية( موافقة ائتمانية من جهة الصالحية المعنية.

  يمنح البنتك حاليتًا صتالحيات الموافقتة االئتمانيتة علتى أستاس نظتام موافقتة ثنتائي مشتترك بتين

ذلك حتى مستوى معّين، أما الموافقتات االئتمانيتة التتي تتجتاوز دهتذا وحاات األعمال والمخاطر و

المستوى، فتتم إحالتها إلى لجنة االئتمان الفرعيتة ولجنتة االئتمتان العليتا واللجنتة التنفيذيتة وأخيترًا 

 مجلس اإلدارة للموافقة عليها.

 االستراتيجيات:

 أهداف إدارة مخاطر االئتمان:

 ئة اقتراضية قوية ماعومة بسياسات ونظام رقابي فّعال للمخاطر.االستمرار بالمحافظة على بي 

 المقبولة  تطبيق سياسات المخاطر. 

 .ضمان وجود خبرات مستقلة قادرة على الموافقة على المخاطر االئتمانية أو تقليصها 

 أنواع مخاطر االئتمان الرئيسية:

 تشتمل مخاطر االئتمان على مخاطر التركيز والتسوية.

 دهي المخاطر التي تنشأ من أي تعرض بشكل إفرادي أو بشكل مجموعة من كز االئتمانمخاطر تر :

التعرضتتات التتتي تنطتتوي علتتى احتمتتال وقتتوع خستتائر كبيتترة )تتعلتتق بتترأس متتال البنتتك، أو إجمتتالي 

أصوله، أو على مستوى المخاطر الشاملة( مما قا تؤثر على مركز البنك أو قارته على المحافظتة 

 ه الرئيسية. تعتبر مخاطر تركز االئتمان من أكبر أسباب المشاكل في البنوك.على سير عمليات

 دهي المخاطر التي تكون مرتبطة بتسويات الافعات مقابل التتااول فتي األوراق مخاطر التسوية :

المالية وغيردها من األدوات. وتنشأ المخاطر إذا تم تحويل الافعات قبل أن يتمكن البنك من التأكا 

 عات قا تم تحويلها إلى أحا الحسابات البنكية.من أن الاف

 سياسة االئتمان:

تمثل سياسة االئتمان الوسائل األساسية لالتصال، التتي يقتوم مجلتس اإلدارة واإلدارة العليتا متن خاللهتا 

بتوجيته اإلرشتتادات لتستيير ومراقبتتة النشتاطات التمويليتتة بحيتث يتتتم تحقيتق أدهتتاا  األعمتال دون تعتتريض 

 ستوى يتجاوز مستويات التحمل التي اعتمادها مجلس اإلدارة.البنك إلى م
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 إن الجزء األساس في سياسة االئتمان دهو ما يلي:

  يقوم البنك بشكل أساسي بتوفير التمويل القصير األجل لتلبية احتياجات رأس المال العامل، أمتا

لنستتبة للعمتتالء احتياجتتات التمويتتل المتوستتو والطويتتل األجتتل فتتتتم مراجعتهتتا بشتتكل انتقتتائي با

ستتجل جيتا متتن  مبستمعة جيتاة فتتي الستوق و تقيتيم متتالي جيتا ولتايه يتمتعتتون ذينالتجتاريين الت

 الجاارة االئتمانية.

 .يكون التمويل في األصل مرتبطًا باألعمال التي تتناسب مع معايير قبول المخاطر 

 يتتق أدهتتاا  بنتتك يستتهم أداء المحفظتتة االئتمانيتتة وإدارتهتتا بحكمتتة ضتتمن حتتاود المختتاطرة فتتي تحق

 البالد من حيث تحقيق األرباح والنمو المستاام.

  لتتن يقتتوم البنتتك بتمايتتا أي تستتهيل ائتمتتاني إذا كتتان مخالفتتًا للقواعتتا واإلجتتراءات التتتي تحتتاددها

 مؤسسة النقا العربي السعودي أو أية سلطة تنظيمية أخرى من وقت آلخر.

  وتأختتذ فتتي اعتباردهتتا خصتتائص التتاورة تعمتتل سياستتة االئتمتتان علتتى تتتأمين استتتمرارية التواصتتل

 االقتصادية للمملكة.

  سو  تكون كافة السياسات االئتمانية الحاليتة والمستتقبلية فتي بنتك التبالد ضتمن اإلطتار العتام

التي سيتم إتباعها بموجب الخطة الموضوعة أو التتي ستو  توضتع مستتقباًل متن  IIلمبادرة بازل 

 قبل مؤسسة النقا العربي السعودي.

 كا البنك من أن التسهيالت الممنوحة متفقتة متع دهيكتل األعمتال للعميتل واحتياجتات العميتل سيتأ

 وقارته على سااد التسهيالت.

 .يعتبر تقايتم التمويل ألغراض المضاربة نشاطات غير مرغوب بها ومخالفة لسياسة البنك 

 ء.يولي بنك البالد أدهمية كبيرة إلقامة وتوسيع عالقات طويلة األجل مع العمال 

  يقوم بنتك التبالد بانتظتام بمتابعتة التطتورات فتي األوضتاع الماليتة للعمتالء بغيتة التأكتا متن عتام

 حصول أي تغيير على األسس التي منح بموجبها االئتمان.

  ،سو  يأخذ بنك البالد في اعتباره تسهيالت التمويتل طويلتة األجتل علتى أستاس انتقتائي فقتو

 الي راسخ.وذلك للعمالء الذين يتمتعون بوضع م

 .يتم تجنب قبول الضمانات من العمالء األفراد، ولكنها ُتقبل لتوفير المزيا من االطمئنان 
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  يتعامل البنك بمنتهى الحرص عنا منح ائتمان لمنشآت األعمال التي تعتاني صتعوبات أو تقلبتات

 صناعية.

 ز مخاطر االئتمانترك

لتوزيتتع غيتتر المتتتوازن للمتتاينين/ أطتترا  العالقتتة التتتي تنشتتأ متتن ا المختتاطرز المختتاطر فتتي تلتتك يتمثتتل تركتت

االئتمانيتتة أو متتن التركيتتز فتتي قطاعتتات األعمتتال أو فتتي منتتاطق جغرافيتتة معّينتتة. ومتتن دهتتذا المفهتتوم فتتإن 

مخاطر التركيز في محافظ االئتمان تنشأ من خالل التوزيع غير المتوازن للتسهيالت االئتمانية المقّامة إلى 

 .(، أو إلى القطاع الصناعي/الخامياألسماءمقترضين أفراد )تركيز 

يتتم تحايتا تركيتز المختاطر فتي محفظتة االئتمتان لتاى بنتك التبالد باعتباردهتا مقياستًا إلدارة مختاطر االئتمتان. 

 وتشكل مخاطر التركيز التالية جزءًا طبيعيًا من إستراتيجية األعمال لاى بنك البالد:

 .التعرضات الكبيرة لطر  منفرد 

  الكبيرة لصناعة/قطاع معّين.التعرضات 

 . التركز مع عمالء بارجة تصنيف ائتمانية واحاة 

 اإلفصاحات العامة –مخاطر االئتمان 

 التعثر )العجز(

" المستخام لاى بنك البالد متناسبًا مع متطلبات بازل ، إذ يتم اعتبار وجتود عجتز لعجزيعتبر تعريف التعثر "ا

حتمل أن يقوم العميل بتستايا كافتة التزاماتته إلتى البنتك أو أي متن في المايونية عناما يكون من غير الم

 شركاته التابعة.

 إدارة معالجة الديون

يتتتم التعامتتل بمنتهتتى الحتترص والحيطتتة عنتتا متتنح التمويتتل للعمتتالء ، كمتتا يتتتم إتبتتاع كافتتة المقتتاييس التتتي 

الت التتي يكتون دهنتاك تحاددها أحكام مؤسسة النقتا العربتي الستعودي وسياستات البنتك. دهتذا وفتي الحتا

احتمال ضتئيل فتي تحصتيل المايونيتة يقتوم البنتك بإعتادة جاولتة التمويتل ومتابعتته حتتى تستويته بشتكل 

 مناسب.
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 أنواع المخصصات

 المخصصات العامة -1

بالنستتبة ألغتتراض القتتوائم الماليتتة المحاستتبية يتتتم إتبتتاع اإلرشتتادات التتواردة فتتي معتتايير المحاستتبة 

 بنك تكوين مخصصات عامة لمحفظة الايون الجياةالاولية، كما باأ ال

 المخصصات المحّددة )الخاصة( -2

يجب تكوين مخصص محّاد بالنسبة للخسائر المتكباة والمتوقعة بشكل إفرادي لكل تمويل شركات 

أو جهة حكومية أو جهات بنكية خاصة، واألصول األخرى ذات المخاطر العالية وذلتك لمعرفتة صتافي 

 لتحقق من األصول ذات المخاطر.القيمة القابلة ل

كذلك ينبغي تكوين مخصصات محّادة لتغطية المخاطر المتعلقتة بتمويتل األفتراد التتي تنتارج تحتت 

 بنا الفئات غير العاملة.

 إجراءات الشطب

يتم شطب القروض والسلف حال اكتمال إجراءات التحصيل االعتيادية ، وعناما يصبح من الممكن احتساب 

 قرض بشكل محاد، ويتم خصم المبالغ المشطوبة من حساب المخصصات.الخسارة من ال

 

يتم اقتراح الشطب بعا استنفاذ كافة الجهود الممكنة إما للتحصيل أو تحسين التقيتيم االئتمتاني بمتا فتي 

ذلك إعادة تأدهيل أو تنشيو أعمتال المقترضتين، دون تعتريض البنتك للمزيتا متن المختاطر. وفتي مثتل دهتذه 

الجهة المخّولة بالموافقة فتي االعتبتار اراء األشتخاص التذين يقتامون اقتراحتات الشتطب ستعيًا الحالة تأخذ 

وراء تحستتين معتتال المختتاطر أو تصتتنيف األصتتول ذات المختتاطر، بمتتا فتتي ذلتتك إعتتادة دهيكلتتة التستتهيالت 

ك االئتمانيتتة. وعلتتى كتتل حتتال، فتتإن مثتتل دهتتذه االقتراحتتات يجتتب أن تبتتّين بوضتتوح التحستتن فتتي مركتتز البنتت

 ويفضل أن يكون ذلك في كل من الماى القصير والماى الطويل.

 تقليص مخاطر االئتمان

يستخام بنك البالد مجموعة متنوعة من الضمانات والكفاالت المالية وغير المالية لتخفيف مخاطر االئتمان 

ليب الحماية التي . كذلك، يعتبر استخاام أساالخزينة االعتيادية لايهالرئيسة في عمليات اإلقراض وأعمال 

يتم تأمينها على شكل مشتتقات ماليتة ائتمانيتة أمترًا لتيس بتذات أدهميتة حاليتًا. إن البنتك ملتتزم بقائمتة متن 

الضمانات المقبولة والحماية االئتمانية التي تحاددها مؤسسة النقا العربي الستعودي لكافتة البنتوك فتي 

 المملكة )باستثناء الذدهب والفضة(.
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 نات التي يستخامها بنك البالد حاليًا بشكل عام على:تشتمل أنواع الضما

 الضمانات المالية 

 . )الهوامش النقاية )الغطاء النقاي 

 ."حصة العميل" في عمليات "المشاركة" 

 الضمان المالي لمنح االئتمان للحماية من عجز األطرا  األخرى  أو ضمان برنامج كفالة 

 ئتتتة الشتتترعية فتتتي البنتتتك بالنستتتبة إلقتتتراض األستتتهم المحليتتتة المارجتتتة والمعتمتتتاة متتتن الهي

الشركات والتتااول باألستهم. وتتتم مراجعتة قائمتة األستهم المقبولتة بشتكل دوري متن قبتل 

 لجنة االئتمان.

  وحتتتاات الصتتتناديق المشتتتتركة، المحليتتتة والخارجيتتتة، التتتتي تشتتتتمل علتتتى الشتتتركات المارجتتتة

 والمقبولة شرعًا.

 الضمانات العقارية 

 تخام لضمان تعرض البنك للمقترضين من شركات ومقترضين تجاريين.العقار التجاري المس 

 .العقار السكني المستخام لضمان التمويل المقّام لعمالء تمويل األفراد 

 الكفاالت 

 .الكفاالت الرسمية والنافذة بالنظام التي يتم استالمها من البنوك 

 .الكفاالت الشخصية النافذة بالنظام 

 ضمانات أخرى 

 لعائاات المتحصلة للمشاريع التي يمولها بنتك التبالد، حيتث إن لكتل مشتروع يتتم التنازل عن ا

تمويله حاودًا معروفة بشكل مستقل يمثل جزءًا متن الحتا االئتمتاني المقتام إلتى األطترا  

 المتعاملة.

  تحويل الراتب الشهري للعميل في حالة كان المقترضين أفراد، حيث يتم اقتطاع مبلغ من كل

 ساب في التاريخ المحاد.دفعة ترد للح
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 تقييم الضمانات

تقيتيم مستتتقل لألصتول المطروحتة للتردهن قبتل قبولهتا وضتمن فتتترات  بقبتول تقتوم لجنتة االئتمتان بتإجراء

 معينة بالنظر إلى طبيعة الضمانات. ويتم دهذا التقييم من قبل فريق من خبراء التقييم المستقلين.

ة لشبيهاتها، ويتم التأكا من استقاللية خبتراء التقيتيم بحيتث ال ُيبنى تقييم الضمانات على القيمة السوقي

 يكون التقييم متحيزًا تجاه:

 .إعطاء حا ائتماني أعلى للمقترض 

 . ٍتكوين مخصص غير كا 

 .االستمرار في االعترا  بالعوائا الئتمان متعثر 

 

كانتتت داخليتتة أم خارجيتتة،  تقتتوم مجموعتتة إدارة المختتاطر بالتأكتتا متتن أن طريقتتة التقيتتيم المستتتخامة، ستتواءً 

 تستنا إلى افتراضات معقولة وحكيمة وأن جميع االفتراضات قا تم توثيقها بشكل واضح.

 

يتم تقييم الضمانات حسب قيمتها الصافية القابلة للتحقق، كّلما كان ذلك ممكننتًا، كمتا يتتم تعريفهتا علتى 

ة الحالية ناقصًا أية تكاليف تحقيق محتملة، بما فتي ذلتك ودون حصتر، تحّمتل مصتاريف أنها القيمة السوقي

 الضمانات المسترجعة أو المصاريف القانونية أو أية مصاريف أخرى مرتبطة بالتصر  بالضمانات.

 

حتاد بنتك التبالد متن ضتمن أدهاافته االحتفتتاظ بمستتوى متن المعلومتات حتول الردهتون والضتمانات الكافيتتة 

قيمتها بانتظام. ويتم احتساب القيمة على أساس القيمة المستلمة من عملية البيع الجبري ناقصتًا  لتقاير

 التكاليف البيعية، بما في ذلك تكاليف األيام التي تم فيها عرض الضمانات في السوق.

 

ايتتم جتزء ويتتم تق يستقبل البنك إلى حا ما ضمانات لتعرضات ائتمانية، لقتاء  كفالتة الشتركاء / طتر  ثالتث

كبير من دهتذه الضتمانات متن مؤسستات أو أشتخاص تربطهتا عالقتة قائمتة متع المقترض.كمتا يقتوم البنتك 

 بتقييم مالءة الكفيل قبل استيفاء كفالتة.
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 األسلوب الموحد وأوزان المخاطر اإلشرافية

المختاطر الصتادر موحتا تقييمتات التتي تخضتع لألستلوب ال االئتمانيتة يستخام بنك البالد بالنسبة للمحافظ

 تقييم المخاطر الخارجية كجزء من وسائل تحايا حجم المخاطر: وكاالتعن 

 

دهناك ثالث وكاالت تقييم ائتماني خارجية معتماة من مؤسسة النقا العربتي الستعودي تستتخام لتقيتيم 

رين"، المؤسسات المالية، وقا تمت تسميتها لهذه الغاية. ودهذه الوكاالت دهي: "متوديز لخامتة المستتثم

 "مجموعة التقييم ستانارد انا بورز" و "مجموعة فيتش".

 

يتم تقاير معاالت االئتمان لكافة التعرضات بشكل فردي من وكاالت االئتمان أعاله وُياخل إلتى معتاالت 

 تقييم المخاطر حسب الجااول اإلشرافية.

 

ادات بنتك التستويات التاولي يتشابه التوزيع األبجاي للمعاالت لمجموعة المخاطر فتي كتل وكالتة متع إرشت

 ومؤسسة النقا العربي السعودي.

 المطالبات على الحكومات وبنوكها المركزية

 

تقييم 

 االئتمان

AAA إلى  

AA- 

A+ إلى   A- BBB+   إلى

BBB- 

BB+ إلى   B-  أدنى منB- غير مقّيم 

نسبة 

 المخاطرة

0٪  20٪  50٪  100٪  150٪  100٪  

حسب طلب مؤسسة النقد العربي  2ق المالية )تحت خيار رقم المطالبات على البنوك ومؤسسات األورا

 السعودي(

 

 AAA تقييم االئتمان

 -AAإلى 

A+  

 -Aإلى 

BBB+   

 -BBBإلى 

BB+ 

 -Bإلى 

أدنى من 

B- 

 غير مقّيم

2نسبة المخاطرة تحت خيار   20٪  50٪  50٪  100٪  150٪  50٪  

 نسبة المخاطرة للمطالبات 

2القصيرة األجل تحت خيار     20٪  20٪  20٪  50٪  150٪  20٪  
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 بنوك التنمية المتعددة الجوانب

تعتبر نسبة صفر٪ دهي نسبة المخاطر لتحايا أدهلية بنوك التنمية المتعادة الجوانب حسب تعليمات 

مؤسسة النقا العربي السعودي وضمن نسب المخاطر العامة المطلوب تحايادها، على أساس معاالت 

للبنوك. 2رقم فردية لهذه البنوك حسب الخيار   

 المطالبات على الشركات
 

AAA تقييم االئتمان إلى   AA- A+ إلى   A- BBB+   إلى BB-  أدنى منBB-  غير

 مقّيم

نسبة 

٪20 المخاطرة   50٪  100٪  150٪  100٪  

 المطالبات المشمولة في محافظ التجزئة النظامية )أفراد( غير المرهونة

دهذه المخاطر.٪ من تقييم 75تعطى مثل دهذه التعرضات نسبة   

 

 المطالبات المضمونة برهونات سكنية

٪ من تقييم دهذه المخاطر.100تطبق على مثل دهذه المطالبات نسبة   

 

 المطالبات المضمونة برهونات عقارية تجارية

٪ من تقييم دهذه المخاطر.100تطبق على مثل دهذه المطالبات نسبة   

 

 القروض المتجاوزة لتواريخ االستحقاق

 

خاطرنسبة وزن الم  مستوى االحتياط 

٪20حتى  150  

٪50٪ إلى 20 100  

٪ فأكثر50 100  

 

 األصول األخرى

٪ باستثناء الذدهب الذي يعامل معاملة مساوية للنقا 100يكون وزن المخاطر الموحا لكافة األصول األخرى 

 ٪.0وبالتالي يكون وزن المخاطر 
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سلوب الموحا، يتم تطبيق وظيفة البحث النظري عنا احتساب القيمة المقارة للمخاطر ألي تعرض تحت األ

 على قاعاة البيانات المركزية المحفوظة باستخاام برنامج "إكسل" وتخصص لكل تعّرض بشكل إفرادي.

 

 

 (10الجدول رقم )

 2013مخاطر السوق: إفصاحات البنوك التي تستخدم األساليب الموحدة  

 

  مخاطر السوق

وامش الربح ،ومنحنى العائا، واألسعار، حيث تنشأ مخاطر السوق نتيجة تتعلق مخاطر السوق بمعاالت ده

التغيرات في األسعار سواء أسعار المرابحة أو منحنى العائا ،او الصر  األجنبي أو السلع أو األسهم ، 

( فيما عاا تعرضات (Trading Book  وال يوجا لاى البنك أي تعرضات لمخاطر السوق ناتجة لغرض المتاجرة

 نك لسعر الصر  األجنبي .الب

 

ويعتما بنك البالد على طريقة األسلوب الموحا عنا احتسابه لمخاطر السوق بالنسبة للركيزة األولى 

لكفاية رأس المال، وكذلك يعتما على طريقة قياس المخاطر المتقامة للركيزة الثانية مثل القيمة عنا 

 المخاطر واختبارات التحمل.

 

 مخاطر هوامش الربح

( بأنها تعرض القيمة العادلة لموجودات Banking Bookّر  مخاطر دهوامش الربح لألغراض االستثمارية )تع

البنك االستثمارية ودهوامش الربح للتغير ، وتنتج دهذه بشكل رئيسي بسبب عام التطابق بين تواريخ إعادة 

 الربح.االستثمار للموجودات وتواريخ استحقاقات المطلوبات و التغيرات في معاالت 

 

وبها  إدارة مخاطر دهامش الربح ، تقوم إدارة مخاطر السوق لاى بنك البالد بقياس مخاطر التغير في 

منحنى العائا والذي يعكس مقاار الخسائر إذا تغيرت معاالت دهامش الربح لجميع فترات االستحقاق 

 المختلفة وبشكل مستقل لكل عملة وفقًا لحجم التعرض. 

 

 يمخاطر الصرف األجنب

مخاطر الصر  األجنبي دهي مخاطر التعرض للخسائر سواء ألغراض المتاجرة أو االستثمار في العمالت 

 األجنبية بسبب التغيرات العكسية في أسعار الصر  وتأثيردها على تعرضات البنك للعمالت األجنبية . 
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موجبة والسالبة ويتم احتساب مقاار الخسارة الكلية المحتملة باستخاام صافي تعرضات البنك  ال

 وقياسها باستخاام طريقة القياس الموحا وفقًا للتعرض األعلى .

 

 

 السياسات والمسؤوليات

قام مجلس اإلدارة باعتماد حاود مخاطر السوق والسيولة لبنك البالد، ودهي متوافقة مع مستويات 

سات مخاطر السوق التعرض للمخاطر االستراتيجية والمستويات المعتماة للمخاطر المقبولة ضمن سيا

والسيولة .باإلضافة لذلك تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بشكل منتظم بمتابعة ومناقشة األمور 

 المتعلقة بمخاطر السوق والسيولة. 

 

يستخام بنك البالد طرق القياس التقلياية و المتقامة  لقياس ومراقبة تعرضاته لمخاطر السوق 

حقاقات السيولة، وحاود التركز ألكبر المودعين ،ونسبة الودائع والسيولة وذلك من خالل :فجوة است

مقابل القروض ،و نسبة االعتماد على التمويل غير االساسي الصافي ،ونسبة تغطية السيولة وفق 

، ونسبة التمويل المستقر ، ومخاطر دهامش الربح ، والفجوات التراكمية والاورية  3تعليمات اتفاقية بازل 

 تصادية المرجحة بالمخاطر ، بحيث يتم ارسال النتائج والتقارير للجهات التالية :، والقيمة االق

 . مجلس ادارة بنك البالد واالدارة العليا بشكل شهري أو ربع سنوي 

 . مؤسسة النقا العربي السعودي بشكل شهري 

 . وحاات العمل في البنك بشكل يومي 

 

عنا المخاطر لقياس مخاطر السوق للركيزة الثانية ، وفي  يقوم بنك البالد حاليًا  بإستخاام طريقة القيمة

 نفس الوقت يستخام أنظمة لقياس مخاطر السوق والسيولة بشكل يومي .

 

وتعتبر القيمة عنا المخاطر إجراءًا إحصائيًا لقياس مقاار الحا األعلى للخسارة التي قا يتكبادها البنك في 

مقبول من الثقة ، ودهي أيضًا إجراء إحصائي خاص محافظه خالل فترة زمنية محادة وضمن مستوى 

 بالمخاطر يمكن من خالله تحايا حجم الخسائر المتوقعة تحت الظرو  الطبيعية. 

 

وتتميز طريقة قياس القيمة عنا المخاطر بإعطاء رقمًا مشتركًا لجميع أنواع المخاطر يسهل عملية القياس 

طر في اعتباردها معايير االرتباط والتشتت في عوامل والمراقبة ، حيث تأخذ طريقة القيمة عنا المخا

 السوق المالية. 
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ويستخام بنك البالد طرق القياس المعتماة على التغيرات خالل الفترات التاريخية إلحتساب القيمة عنا 

المخاطر، والتي تأخذ في االعتبار تأثير تغيرات االسعار خالل الفترات السابقة ، ويفترض في دهذا 

 وب للقياس أن تكون الموجودات موزعة توزيعًا طبيعيًا .األسل

 

 

ويقوم بنك البالد بإجراء اختبارات التحمل وتحليل للسيناريودهات لقياس مقاار المخاطر تحت الظرو  غير 

تعمل اختبارات التحمل على تقاير خسائر بنك البالد المحتملة إذا تعرضت موجودات  االعتيادية  للسوق.

 نقطة أساس .  200 -ك لمعاالت دهوامش الربح ضمن حاود +/ومطلوبات البن

 

وباإلضافة إلى اختبارات التحمل ، يتم القيام بعاد من السيناريودهات التي يتم تحايادها على أساس 

الوقائع التاريخية التي تسببت في وقوع أزمات في األسواق المالية ، إال أن الوقائع الحالية أو 

ن يكون لها تأثير على األسواق المالية تستخام كوسيلة لتحايا سيناريودهات المستقبلية التي يتوقع أ

اختبارات التحمل ، وتتم مراجعة دهذه السيناريودهات وتغييردها بانتظام بحيث تعكس التغييرات في محافظ 

المخاطر لاى بنك البالد واألوضاع االقتصادية ، ويتم إجراء التحليل على أساس اختبارات التحمل التي 

 توصي بها لجنة بازل .

 

كذلك يقوم بنك البالد بإجراء اختبارات التحمل على فترات منتظمة ويتم تقايم النتائج إلى اإلدارة العليا ، 

وباإلضافة إلى ذلك دهناك عاد من المعايير النوعية األخرى الالزمة للتأكا من الطرق المستخامة تم 

 بيقات طرق االحتساب والوسائل الرقابية .تحايثها وتنفيذدها من حيث توفر المستناات وتط

 

كما يمتلك بنك البالد أدوات مالية غير مقيمة في األسواق وعوضًا عن ذلك فإن تقييمها يتم على أساس 

تطبيقات التسعير التي يتم تطويردها داخليًا لاى البنك ، وتقوم إدارة المخاطر بتفعيل دهذه التطبيقات 

 التطبيق على تسعير وإدارة المخاطر بالنسبة لمنتج معين. بشكل مستقل بها  تقييم إمكانية

 

ويتم التحقق بشكل منتظم من فعالية ودقة التطبيقات المستخامة وذلك بها  التأكا من عام إجراء أي 

تغيير على المنتج أو حصول أي تغير في السوق مما يكون له تأثير كبير على صحة التطبيق ، كما أنه يتم 

 راءات للمراقبة والتحقق من أسعار السوق المستخامة في تقييم واحتساب المخاطر.باستمرار وضع إج

 

ويتم رفع تقارير القياس والرقابة واإلدارة الخاصة بمخاطر السوق بشكل يومي إلى اإلدارة العليا 

 والمسئولين، ويتم احتساب مخاطر السوق الحالية وإرسال التقارير باستخاام قاعاة بيانات رئيسية .



 

 18 

 

تم وضع حاود لمخاطر المتاجرة واالستثمار لوحاات األعمال المختلفة وتتم الرقابة على دهذه الحاود بشكل 

منتظم ، وقا تم وضع اإلجراءات الالزمة للمتابعة والرقابة لتلك الحاود بحيث يتم التأكا بأن أي تجاوزات 

 لمقبول والمحاد مسبقا . لتلك السقو  يتم التعامل معها من قبل وحاات العمل ضمن التوقيت ا

 

يتم تحايث المعلومات للمسئولين في مجلس اإلدارة ولجنة الموجودات والمطلوبات وإدارة المخاطر 

بانتظام من خالل تقارير دورية حول مخاطر السوق واألحااث ذات التأثير، وتشتمل عمليات التحايث على 

شكل "القيمة عنا المخاطر" ، وبالمثل فقا متابعة كل مخاطر السوق مصنفة بشكل مستقل أو عام على 

 تم وضع إجراءات اإلبالغ عن المخاطر لكل وحاات العمل المعرضة لمخاطر السوق.

 

 مخاطر السيولة

دهي المخاطر الناتجة عن عام تمكن البنك من مواجهة التزاماته عنا حلولها ضمن تكلفة سوقية مقبولة ، 

حقاقات المحادة مسبقًا والمعتماة على مطابقة التافقات ودهذه المخاطر يتم قياسها من خالل االست

 النقاية لموجودات ومطلوبات البنك .

 

 تعّر  مخاطر السيولة بأنها مخاطر تعرض البنك للخسارة وذلك لعاة أسباب دهي : 

 .تكاليف التمويل لاى البنك قا تزداد بشكل غير متناسب 

 ة.نقص التمويل قا يعيق البنك عن إنشاء أعمال جايا 

 .نقص التمويل قا يؤدي في النهاية إلى إعاقة البنك عن تلبية التزاماته 

 

تقوم إدارة مخاطر السيولة بشكل رئيسي على مراقبة وإدارة السيولة اليومية للعمليات والبنية 

المستقبلية لالستحقاقات الكافية لمقابلة المتطلبات المستقبلية. وباإلضافة الى نسبة السيولة المطلوبة 

سب تعليمات مؤسسة النقا العربي السعودي ،يقوم البنك ايضا بمراقبة نسبة تغطية السيولة وفق ح

 كأحا مؤشرات المخاطر السيولة المحتملة.     3اتفاقية بازل 

 

ان جميع سياسات مخاطر السيولة لاى بنك البالد معتماة من مجلس االدارة ،كما تم وضع خطو للطوارئ 

البالد مهيأ بشكل كاٍ  التخاذ اإلجراءات العالجية الالزمة عنا حاوث أزمات مالية  بها  التأكا من أن بنك

تؤثر على سيولة البنك. وقا تم تحايا سياسات البنك التي تبين حجم السيولة السلبية التي يقبلها البنك 

قامت إدارة  حيث يمّيز البنك بين السيولة بالعملة المحلية والسيولة بالعمالت األجنبية األخرى. حيث

المخاطر بوضع حاود لمخاطر السيولة يتم احتسابها بشكل مستقل وذلك بالنسبة للريال السعودي 

 والعمالت الرئيسية األخرى ، وبالمقابل فإن إدارة مخاطر السوق دهي المسئولة عن التأكا من االلتزام 
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ها لإلدارة العليا . كما يتلقى بحاود مخاطر السيولة المعتماة وبأن أي تجاوزات لتلك الحاود يتم رفع

المسئولون في وحاات األعمال ووحاات المخاطر تقارير منتظمة عن مخاطر السيولة لاى البنك وتقوم 

لجنة الموجودات والمطلوبات باستمرار بتقييم التطورات في سيولة البنك ووضع خطو للتمويل الطويل 

 األجل. 

 

  إدارة مخاطر السيولة القصيرة األجل 

ا  إدارة مخاطر السيولة القصيرة األجل أو التشغيلية لاى بنك البالد بشكل رئيسي لضمان  توفر ته

سيولة مالية مالئمة لاى البنك بحيث تكون كافيه لتمكينه من امتصاص الصامات المالية القصيرة األجل 

 وتأثيردها على المعامالت القائمة والمتوقعة.

 

افقات النقاية للمعامالت المبرمة مسبقًا ، ويتم احتسابها مع األخذ ويتم تحايا السيولة على أساس الت

في االعتبار مقاار الموجودات القابلة للتسييل .وفي سياق ادارة مخاطر السيولة قصيرة االما ، فان 

البنك سيقوم بالتأكا بأن نسبة احتياطي السيولة لايه اعلى من الحاود الانيا المطلوبة وفق تعليمات 

 لنقا العربي السعودي . مؤسسة ا

  

 إدارة مخاطر السيولة الطويلة األجل

يتم إدارة مخاطر السيولة على الماى المتوسو والطويل من خالل قياس عام تطابق سيولة البنك على 

الماى الطويل وتحايا مقاار الفجوة لكل فترة على حاة وكذلك بشكل تراكمي ، وتها  إدارة دهذه 

عام تعرض البنك لتجميع احتياجات تمويل مستقبلية كبيرة بشكل غير متناسب ، المخاطر إلى التأكا من 

ويعتبر تحايا بنية السيولة من األمور الهامة لقيام البنك بتخطيو نشاطات التمويل لايه وتسعير 

 المعامالت . 

 

ر يبنى على توزيع ياير البنك مخاطر بنية السيولة الهيكلية بناًء على تقرير فجوة االستحقاقات ودهذا التقري

موجودات البنك ومطلوباته وبنود المواد خارج كشو  الميزانية تبعًا الستحقاقها، ولهذه الغاية يستخام 

 البنك تواريخ االستحقاق المثبتة تعاقايًا لكل منتج. 

 

وكجزء من إدارة مخاطر بنية السيولة لاى البنك يتم تقسيم سيولة البنك في تقرير فجوة االستحقاقات 

بناء على مجموعة من العوامل مثل العملة والمنتج  والوحاات التنظيمية وتبين تلك التقارير أن البنك لايه 

 فائض في بنية السيولة بالريال في األوضاع االعتيادية .
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 تحليل السيناريوهات

أكا من أن البنك يقوم بنك البالد بإجراء اختبارات التحمل لقياس المخاطر الفورية للسيولة لاى البنك والت

لايه الوقت الكافي لمواجهة حصول تلك األزمات ، وتعمل اختبارات التحمل على تقاير مخاطر بنية 

السيولة في العايا من السيناريودهات وتشمل تحليل السيناريودهات األزمات التي تخص بنك البالد 

فة الى ذلك ، يقوم البنك وكذلك أزمات السوق ً عمومًا التي قا تؤثر على سيولة البنك . وباإلضا

كأحا المؤشرات التي تسادهم في  3بمراقبة نسبة التمويل الصافي المستقر وفق تعليمات اتفاقية بازل 

 تقييم مخاطر السيولة التراكمية في البنك 

 

 

ويعمل البنك على مراقبة التنوع في المنتجات والعمالت واالستحقاقات ، ونسب التركز ألكبر المودعين، 

يات  تذبذب التمويل ما بين البنوك، للتأكا من أن البنك يتمتع بقاعاة تمويل من شأنها حماية البنك وتااع

  إلى أقصى درجة ممكنة في حال حاوث أزمات سوقية .
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 (12الجدول رقم )

  مخاطر العمليات

 

  العمليات مخاطر

زل وذلك بأنها مخاطر الخسائر الناتجة يعتما بنك البالد في تعريفه لمخاطر العمليات على تعريف لجنة با

 عن عام كفاءة أو األخطاء الناتجة عن الية التنفيذ أو األفراد أو النظم أو األحااث الخارجية.

وقا انتهج البنك إستراتيجيته إلدارة مخاطر العمليات من خالل وضع إطار عمل شامل ماعم بالسياسات 

 ه اإلستراتيجية لتحقيق مجموعة من األدهاا  منها:واإلجراءات. ويها  البنك من خالل تطبيق دهذ

 .المساعاة في تحقيق أدهاا  نشاطات البنك 

  تحايا وتقييم مخاطر العمليات في المنتجات الجاياة والمنتجات الحالية واألنشطة والنظم

 المختلفة.

 .استقاللية واستمرارية التقييم لإلجراءات والضوابو الرقابية ومستوى األداء 

  الخسائر التشغيلية ومعالجة األسباب الجذرية لحاوثها.الحا من 

 كما سعى البنك لتطبيق الية لحوكمة مخاطر العمليات وذلك من خالل:

 .إشرا  مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 

 .تشكيل لجنة إلدارة المخاطر تشر  على أعمال مخاطر العمليات 

 دور إدارة مخاطر العمليات.  إستقاللية 

 دوار والمسئوليات الخاصة بمختلف األطرا  إلدارة مخاطر العمليات.تحايا دقيق لأل 

 .تنفيذ المراجعة الااخلية لتقييم مستقل ألنشطة إدارة المخاطر وتقايم التقارير للجنة المراجعة 

ولتحقيق إستراتيجية البنك إلدارة مخاطر العمليات فقا اعتمات إدارة مخاطر العمليات على عاة طرق 

 يا وقياس وتصحيح ومراقبة أنشطة البنك المختلفة وذلك باتباع األساليب التالية:تعمل على تحا

 

 التقييم الذاتي للمخاطر 

طبق بنك البالد سياسة محكمة للتقييم الذاتي للمخاطر وعناصر الرقابة لتحايا المخاطر التي 

صر الرقابة فيما تنشأ من منتجات وأنشطة وعمليات البنك. ويتبع عملية تحايا المخاطر تقييم عنا

يتعلق بتصميم أو تطبيق دهذه العناصر الالزمة لتخفيف المخاطر التي تم التعر  عليها. ويتم 

اختبار العناصر الرقابية بها  التعر  على فاعلية دهذه العناصر في التخفيف من مخاطر 

د تم العمليات. ويتم مقارنة التقييم اإلجمالي للمخاطر وعناصر الرقابة مع معامالت وحاو

 تعريفها مسبقًا تتعلق بمستوى وحاود المخاطر المقبوله لتحقيق العائا المستها . ويتبع ذلك 
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إتخاذ اإلجراءات المناسبة التي تها  الى تعزيز البيئة الرقابية. كما تم االستمرار في تنفيذ برامج 

فعالية العناصر تاريبية لموظفي البنك تها  لزيادة الوعي بمخاطر العمليات وبالتالي زيادة 

 الرقابية وتحايا الفجوات أينما ُوجات.

 

  حصر وتحليل بيانات خسائر العمليات 

قاعاة بيانات خسائر العمليات وتقارير إدارة المراجعة الااخلية تكمل عملية التقييم الذاتي للمخاطر 

دارة وعناصر الرقابة وتسادهم في الوصول الى نتائج أفضل. حيث يمتلك بنك البالد نظام إل

بيانات خسائر العمليات والذي يمّكن البنك من تجميع وتحليل األحااث المرتبطة بهذه 

الخسائر)خسائر فعلية أو خسائر ممكن حاوثها أو أوشكت على الحاوث(، ويتم تحايا المخاطر 

والفجوة الرقابية المسئولة عن األحااث المرتبطة بهذه الخسائر ومن ثم تقايم التوصيات الخاصة 

عزيز العناصر الرقابية ذات الصلة بها  معالجة المخاطر التي تم التعر  عليها والتصعيا بت

 للمستويات اإلدارية المناسبة بها  التقليل من التأثيرات المالية لهذه األحااث.

 

 

 مؤشرات المخاطر الرئيسية 

اد مستوى لاى بنك البالد منهج لتحايا وتجميع وتحليل مؤشرات المخاطر الرئيسية التي تح

المخاطر بالنسبة لنشاط أو وظيفة معينة حيث يتم القياس والرقابة لماى كفاية إستراتيجيات إدارة 

المخاطر بالنسبة لهذا النشاط أو اإلدارة كما يتم التعر  على مواطن الضعف والعمل على 

 معالجتها.

 

التعريف واإلحاطة لكل اإلدارات  يرتبو بأساليب إدارة مخاطر العمليات نظام للتقارير الاورية يها  إلى

بمخاطر العمليات المرتبطة بأنشطتها للحصول على االستجابة المناسبة لتعزيز عناصر الرقابة   واألقسام

الالزمة للتخفيف من دهذه المخاطر. كما تها  دهذه التقارير الاورية إلى تاعيم عملية إتخاذ القرارات 

 .بل اإلدارة العليا للبنكاالستباقية المرتبطة بأنشطة البنك من ق

 

 


