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 (1الجدول رقم )

 مجال التطبٌق
 

المجال (أ
 تحدٌد مسار بنك البالد لتقٌٌم رأس المال.التالٌة على النوعٌة  اتصاحفاإلتعمل 

 
 أسسالتوحٌد (ب

 المالٌة للمجموعة. قوائم رقابة ضمن الكٌان علٌه  ل، ٌتم توحٌد كبٌةسحامللؽاٌات ال


كامل:الموحدةبالالوحدات)ضمنالمجموعة(
 
 بالدلالستثمارالشركة (1
 

ذات سعودٌة كشركة  2007عام  تؤسست شركة البالد لالستثمار فً المملكة العربٌة السعودٌة
الوصاٌة على ، وتشتمل نشاطاتها على: التعامل، اإلدارة، الترتٌب، والمشورة ومسإولٌة محدودة

عن  ممثلونكها فٌمتل % الباقٌة1من رأسمالها أما % 99األوراق المالٌة. وٌمتلك بنك البالد حالٌاً 
 .المساهمٌن

 
شركةالبالدالعقارٌة (2


، وتشتمل نشاطاتها على 2006تؤسست شركة البالد العقارٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة عام 
% من 100تسجٌل الضمانات العقارٌة التً ٌحصل علٌها البنك من عمالئه. وٌمتلك بنك البالد حالٌاً 

 .رأسمالها
 

 تحوٌل األرصدة أو رأس المال النظامً ضمن المجموعة. د من ة قٌود أو موانع رئٌسٌة تحلٌست هنالك أٌ ج(
 

 (2الجدول رقم )

 هٌكل رأس المال
 

 ٌتؤلؾ رأس مال البنك من الوحدات التالٌة:
 
أسهمرأسالمالالنظامٌةالمدفوعة.1

  
. ( رٌاالت للسهم الواحد10رة )سهم بقٌمة عش 30000000000لبنك من العادٌة لمال الرأس أسهم تؤلؾ ت 

 ةالمرتببنفس حقوق التصوٌت، كما إنها ؼٌر قابلة لالستبدال. وتعتبر األسهم فً وتتمتع جمٌع األسهم 
  الصؽرى بالمقارنة مع وحدات رأس المال األخرى فً حالة وجود مطالبات على البنك.

 
 
حتٌاطٌاتالنظامٌةاال.2

 ٌة من تخصٌص وتجمٌع مبالػ من األرباح، وٌحتفظ بها للنمو فً المستقبل. ٌتم تكوٌن االحتٌاطٌات النظام
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 (3الجدول رقم )

 كفاٌة رأس المال
 

، وهً مجموعة من األحكام 1وصٌات بازل تعلى  1988منذ عام  ستندما زالت أحكام كفاٌة رأس المال للبنوك ت
هً وضع متطلبات رأس المال فً موضع شدٌد  1زل الدولً. وقد كانت الؽاٌة من با التً ٌصدرها بنك التسوٌات

الحساسٌة تجاه المخاطر ودمج تؤثٌرات النشاطات التً تتم خارج المركز المالً. كذلك كان لها هدؾ آخر وهو إٌجاد 
 نظام أكثر تجانساً للبنوك على مستوى العالم.

 
" Tier 1ى مفاهٌم مركزٌة مثل رأس المال "ٌعتمد عل 1ما زال رأس المال النظامً للبنوك اعتباراً من تقدٌم بازل 

تعدٌالت مستمرة، ومن ذلك على سبٌل  1ورأس المال اإلضافً، والبنود المرجحة للمخاطر. وتجرى على بازل 
 .1999المثال طرح قٌاس المخاطر السوقٌة عام 

 
دود أولٌة لقواعد قامت مإسسة النقد العربً السعودي بطرح ح 2006فً السادس من شهر حزٌران )ٌونٌو( عام 

التً ٌصدرها كذلك بنك التسوٌات الدولً. وتتمثل  IIباشل جدٌدة ومختلفة لرأس المال استناداً على توصٌات 
االحتٌاجات النظامٌة الرئٌسٌة فً هذه القواعد فً التوسع فً إدارة المخاطر، والمرونة وازدٌاد الحساسٌة تجاه 

 المخاطر.
 

: احتساب االحتٌاجات الدنٌا لرأس المال )الركٌزة األولى(؛ عملٌة المراجعة على ثالث ركائز IIباشل وتعمل 
 اإلشرافٌة )الركٌزة الثانٌة(؛ واالنتظام السوقً/ اإلفصاح )الركٌزة الثالثة(.

 
وكقاعدة عامة، ترمً لجنة بازل إلى االحتفاظ بمستوى رأس المال الحالً للقطاع المصرفً، إال أن بعض البنوك 

 شك من تخفٌؾ الضؽوط الرأسمالٌة بموجب هذه المتطلبات. وهناك عدد من العوامل المختلفة التً سٌستفٌد بال
 تنعكس بالفائدة على بنك البالد تحت القواعد الجدٌدة لكفاٌة رأس المال، منها:

 

 التنوع الجٌد لمخاطر االئتمان ما بٌن الدول، شرائح العمالء، والمصالح العملٌة. 

 

 الثابت رأس المال الداخلًاإلنتاج العالً و. 

 

 اإلدارة الراسخة للمخاطر، ورأس المال واألداء. 

 
( باستخدام "األسلوب IIباشل ٌتم احتساب الموجودات المرجحة للمخاطر فً الركٌزة األولى )حسب توجٌهات 

وٌقوم البنك  .العملٌات الموحد" الموضح للمخاطر االئتمانٌة والسوقٌة، و"أسلوب المإشرات الرئٌسٌة" لمخاطر 
( لضمان ICAAP)" اإلجراءاتالداخلٌةلتقٌٌمكفاٌةرأسالمالمن خالل "التحمل بإجراء عدد من اختبارات 

الكفاٌة فً رأس ماله، وكذلك فً المناخات االقتصادٌة ؼٌر المالئمة. وفً أثناء هذه االختبارات ٌتم تعرٌض محفظة 
ٌدة، وتشكل الزٌادة فً الضؽوط الرأسمالٌة الناجمة من هذه المخاطر لدى البنك إلى حاالت من الضؽوط الشد

 االختبارات جزءاً من الركٌزة الثالثة من المتطلبات الرأسمالٌة. 
 
 
 

" لدى بنك البالد على أن على البنك أن ٌحتفظ بؽطاء إضافً عالوة على المطلب النظامً، ICAAPتنص سٌاسة "
رأس مال المجموعة ٌدعم نمو األعمال. وسوؾ تبقى هذه السٌاسة بدون  علماً بؤن هذه السٌاسة تهدؾ التؤكد من أن

 تؽٌٌر، كما إن بنك البالد سٌحتفظ بؽطاء إضافً عالوة على المطلب النظامً.
 

تهدؾ إدارة رأس المال لدى بنك البالد ضمان االستخدام الفعال لرأس المال بحٌث ٌلبً أهداؾ رأس المال الكلٌة 
 لدى البنك. 
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لكفاٌة رأس المال، وقد اختار البنك تبّنً "األسلوب  IIباشل بالعمل بموجب أحكام  2007خالل العام البالد  بدأ بنك

( الحتساب المتطلبات العملٌاتالموحد" )للمخاطر االئتمانٌة والسوقٌة( و"أسلوب المإشرات الرئٌسٌة" )لمخاطر 
 النظامٌة لكفاٌة رأس المال.

 

المتطبىز.  باضابا ة إلبم لمازسبة ةمايبة الت يبي  التب   IIالتطاليب  الاالبل لطسة بة بباشل  إن استساتيجية بنك البالد  يب 

ستساةد الالنك    تحدةد العمل الري ةنالغ  التعهد به، خطة اضجساءات ولا يى قابل لاتساي  أثناء تطاليب  تعايمبات بباشل 

II  عمايات  ال، السىق واضئتمانبمىجب الطسة ة المت دلة لمخاطس 

 

، لخبباطس السببىق والمعالجببة ال ياسببية اضئتمببانذلببك التحببىل إلببم الت ببدةس الببداخا  ال ببائ  ةاببم لعالجببة لخبباطس  وةشببمل

حاليبباب بدببد  ةببياذة رمببىذي زأسببمال  اقتدببا ي لببدة  لىقببس بنببك الببالد   بب  أسببىأ حببا ت  والالنببك العمايبباتلمخبباطس 

  ا ةتما ات، السىق أو سينازةىيات الخساز. التشغياية 

 
لمنظور الكلً للمخاطر لدى البنك مع أهداؾ رأس المال، وذلك ٌتضمن، باإلضافة إلى أمور أخرى، أن ٌتطابق ا

على البنك أن ٌحتفظ برأس مال كاٍؾ لتؽطٌة النمو الطبٌعً إلى جانب التذبذبات الحالٌة فً تعرضات البنك. وبٌنما 
هً المسإولة عن  لموجودات والمطلوباتاٌقوم مجلس اإلدارة بتحدٌد المخاطر وأهداؾ رأس المال، فإن لجنة 

 ضمان تحقٌق هذه األهداؾ.
 

تقوم إدارة المخاطر فً البنك باستالم تقارٌر منتظمة حول التطورات فً هٌكل كشوؾ المٌزانٌة وفً حركات 
 كشوؾ المٌزانٌة، بما فً ذلك استخدام رأس المال واحتماالت المخاطر. 

 
"ICAAP" 
 

، واإلطار الكلً إلدارة المخاطر مع البنكد على الجمع بٌن المنظور الكلً لمخاطر " لدى بنك البالICAAPتعمل "
مبٌنة األدوار والمسإولٌات التً ٌتم  2008" قد أسست عام ICAAPرأس المال المتاح والمطلوب. وكانت "

" من ICAAPرٌر "، علماً بؤن مجلس اإلدارة قد اعتمد أول تقالموجودات والمطلوباتالتكلٌؾ بها تحت مظلة لجنة 
 . 2009المجموعة لعام 

 
" فً التؤكد من أن اإلدارة تقوم بتحدٌد وقٌاس مخاطر البنك بدقة. كذلك، فإن هذه ICAAPٌتمثل أحد أهداؾ "

العملٌة تساعد على التحقق من أن اإلدارة تتخذ الخطوات الالزمة لضمان احتفاظ البنك رأس مال داخلً كاٍؾ بالنظر 
ر األنظمة المناسبة إلدارة المخاطر. وتبعاً للمتطلبات النظامٌة، ٌطوٌتم تً للمخاطر، وأنه ٌطبق وإلى المنظور الكل

" ولمستوى اإلجراءات ICAAPلعملٌة "البنك فإن مإسسة النقد العربً السعودي ستقوم بمراجعة وتقٌٌم تطبٌق 
 " جزءاً منها. ICAAPاإلدارٌة الداخلٌة التً تشكل "

 

 
إفصاحاتعامة–تقٌٌمالمخاطرالتعرضللمخاطرو

 
ٌتمثل أحد المكونات الرئٌسٌة الستراتٌجٌة أعمال بنك البالد فً أن تكون إدارة المخاطر قادرة على دعم الهدؾ من 

 البقاء كشرٌك مالً قوي ٌتمتع بالرإٌة والشفافٌة فً التعامل مع المخاطر. 
 

ارسات الدولٌة فً إدارة المخاطر، لذلك فإن البنك ٌستخدم كما تتمثل رإٌة البنك فً تبّنً أفضل المستوٌات والمم
مصادر جوهرٌة لتطوٌر إجراءاته وأدواته التً تدعم هذه الرإٌة. وعلى هذا األساس، فقد تمكن البنك من بناء خبرة 

 شاملة فً إدارة المخاطر ورأس المال. 
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تعزٌز إلى ات العمل فً بنك البالد، حٌث تهدؾ وتعتبر إدارة المخاطر من العملٌات التً تإدى بشكل مستقل فً وحد
ثقافة راسخة إلدارة المخاطر من خالل مجموعة شاملة من العملٌات المصممة لتحدٌد وقٌاس ومراقبة التعرضات 

للمخاطر بشكل فعال. وٌشارك كل من مجلس اإلدارة واإلدارات العلٌا فً وضع عملٌات المخاطر وتحدٌد 
رٌة التً تقع فً وظائؾ إدارة المخاطر. وتبقى هذه العملٌات خاضعة للتفتٌش والمتابعة اإلرشادات والتوقعات الدو

والخارجٌٌن ومنظمً البنك، مما ٌساعد على زٌادة  نمن قبل هٌئة شرعٌة مستقلة وكذلك من قبل المراجعٌن الداخلٌٌ
 تقوٌة ممارسات إدارة المخاطر. 

 
  لمخاطر:دارة اإلهٌكل التنظٌمً الكل التالً شٌبٌن ال
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إلى أنواع عدٌدة من المخاطر التً تتم إدارتها على مستوٌات متفاوتة فً المإسسة، وفٌما ٌلً  ٌتعرض بنك البالد
 بٌان بؤهم هذه األنواع: 

 

 وهً مخاطر الخسارة الناجمة من عجز األطراؾ األخرى عن تلبٌة التزاماتهم، مخاطراالئتمان :
 كلٌاً أو جزئٌاً.

  

 وهً مخاطر الخسارة الناجمة من تذبذب القٌمة السوقٌة ألصول وخصوم بنك السوقمخاطر :
 البالد تبعاً لتؽٌرات الظروؾ السوقٌة.

 

 

 

 وهً مخاطر الخسارة التً تنشؤ إذا بقً احتٌاطً السٌولة النقدٌة العادٌة لدى مخاطرالسٌولة :
 البنك ؼٌر كاٍؾ لتلبٌة التزامات البنك.

 
 

 وهً مخاطر الخسارة الناجمة من إجراءات داخلٌة قاصرة أو خاطئة، أخطاء  :العملٌاتمخاطر
 بشرٌة أو من تطبٌق النظام، أو األحداث الخارجٌة. 

 
وٌتم تعرٌؾ كل من هذه المخاطر على حدة وفقاً للمتطلبات التشرٌعٌة أو التنظٌمٌة، كما ٌجري بٌانه بتفصٌل أوسع 

 على الشبكة العنكبوتٌة.   
 

مصادر عدٌدة لضمان استمرار االلتزام بالحدود االئتمانٌة وللرقابة على محافظ االئتمان ة المخاطر إدارتخصص 
دائرة محددة للتقارٌر تعمل على التؤكد من أن جهات اإلدارة ذات العالقة، بما فً ذلك مجلس اإلدارة لدٌها. ولدى 

 ة االئتمان، والقروض ؼٌر العاملة، وما شابه ذلك.اإلدارة واللجنة التنفٌذٌة، تبقى على اطالع بالتطورات فً محفظ
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 (4الجدول رقم )

 اإلفصاحات العامة –مخاطر االئتمان 

الوفاء بالتزاماتهه تجهاه البنهك ،  تتمثل مخاطر االئتمان فً مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم مقدرة أحد األطراؾ على

 اطر لدى البنك.تشكل مخاطر االئتمان الشق األكبر من تعرضات المخو

 

إدارةمخاطراالئتمان

 ٌقوم البنك بقٌاس وإدارة هذه المخاطر بااللتزام بالمبادئ التالٌة:

  ٌتم تطبٌق معاٌٌر منتظمة على مستوى البنك فهً عملٌهات اتخهاذ قهرارات مهنح االئتمهان مهن خهالل اسهتخدام

ٌقهوم البنهك باسهتخدام نمهوذج تهم لكافهة العمهالء مهن الشهركات. والحتساب درجة المخاطرة " زنموذج "مودٌ

ألؼهراض تقٌهٌم  SIMAHٌقهوم البنهك باسهتعمال نظهام ، كمها تطوٌره داخلٌاً لتقٌٌم إقهراض العمهالء األفهراد 

 .لألفراد االئتمانمخاطر 

 تعبئههة المعلومههات االئتمانٌههة للمإسسههات الصههؽٌرة والمتوسههطة والشههركات مههن واقههع بههإجراءات  البنههكدأ بهه

. باإلضافة إلى االستفادة من نموذج تقٌٌم المخهاطر فهً نظهام زّدة والنماذج فً نظام مودٌبطاقات التقٌٌم المع

، مهن زللحصول على مكونات مخاطر االئتمان، أي عامل الخسارة، وعامل التعرض فً نظام مهودٌ زمودٌ

التارٌخٌهة  أجل ربط تقٌٌم مخهاطر العمهالء مهع احتمهاالت التعهرض والتهً ٌهتم التنبهإ بهها بنهاًء علهى البٌانهات

 فٌما ٌتعلق بمدخل تقٌٌم المخاطر داخلٌاً. IIباشل السعودي لٌتماشى مع توصٌات للبنك /بٌانات السوق 

  ٌجب أن ٌتطابق اعتماد الحدود االئتمانٌة لألطراؾ وإدارة تعرضات االئتمان الفردٌة مع إرشهادات محفظهة

 ٌل المخاطر بالمقارنة مع العائدات.البنك وإستراتٌجٌته االئتمانٌة، وأن ٌشتمل كل قرار على تحل

  ٌتطلب كل تمدٌد ٌجري على أي تسهٌل ائتمانً ألي طرؾ أو تؽٌٌر مادي به )مثل تؽٌٌهر فهً المهدة، هٌكهل

 .من جهة الصالحٌة المعنٌةالضمانات، أو القٌود الرئٌسٌة( موافقة ائتمانٌة 

 موافقة ثنائً مشهترك بهٌن وحهدات األعمهال  ٌمنح البنك حالٌاً صالحٌات الموافقة االئتمانٌة على أساس نظام

ٌّن، أما الموافقات االئتمانٌة التهً تتجهاوز ههذا المسهتوى، فتهتم إحالتهها إلهى  والمخاطر وذلك حتى مستوى مع

 للموافقة علٌها.وأخٌراً مجلس اإلدارة العلٌا واللجنة التنفٌذٌة الفرعٌة ولجنة االئتمان  لجنة االئتمان
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االستراتٌجٌات:

إدارةمخاطراالئتمان:أهداف

  بٌئة اقتراضٌة قوٌة مدعومة بسٌاسات ونظام رقابً فّعال للمخاطر.االستمرار بالمحافظة على 

 ٌؾ وتطبٌق سٌاسات تحّمل المخاطر.تشكٌل تحدي فّعال للقائمٌن باألعمال من خالل حثهم على تعر 

 نٌة أو تقلٌصها.ضمان وجود خبرات مستقلة قادرة على الموافقة على المخاطر االئتما 

أنواعمخاطراالئتمانالرئٌسٌة:

 تشتمل مخاطر االئتمان على مخاطر التركٌز والتسوٌة.

 هههً المخههاطر التههً تنشههؤ مههن أي تعههرض بشههكل إفههرادي أو بشههكل مجموعههة مههن مخاااطرتركاائاالئتمااان :

الً أصهوله، أو التعرضات التً تنطوي على احتمال وقوع خسائر كبٌرة )تتعلق بهرأس مهال البنهك، أو إجمه

على مستوى المخاطر الشاملة( مما قد تإثر على مركز البنهك أو قدرتهه علهى المحافظهة علهى سهٌر عملٌاتهه 

 الرئٌسٌة. تعتبر مخاطر تركز االئتمان من أكبر أسباب المشاكل فً البنوك.

 اق المالٌههة : ههً المخهاطر التهً تكهون مرتبطهة بتسهوٌات الهدفعات مقابهل التهداول فهً األورمخااطرالتساوٌة

وؼٌرها من األدوات. وتنشؤ المخاطر إذا تم تحوٌل الدفعات قبل أن ٌتمكن البنهك مهن التؤكهد مهن أن الهدفعات 

 قد تم تحوٌلها إلى أحد الحسابات البنكٌة.

سٌاسةاالئتمان:

ههها بتوجٌههه تمثههل سٌاسههة االئتمههان الوسههائل األساسههٌة لالتصههال، التههً ٌقههوم مجلههس اإلدارة واإلدارة العلٌهها مههن خالل

بحٌهث ٌهتم تحقٌهق أههداؾ األعمهال دون تعهرٌض البنهك إلهى مسهتوى ات لتسٌٌر ومراقبهة النشهاطات التموٌلٌهة اإلرشاد

 ٌتجاوز مستوٌات التحمل التً اعتمدها مجلس اإلدارة.

 

 إن الجزء األساس فً سٌاسة االئتمان هو ما ٌلً:

 لبٌهة احتٌاجهات رأس المهال العامهل، أمها احتٌاجهات ٌقوم البنك بشكل أساسً بتوفٌر التموٌل القصٌر األجل لت

 ةالتهً تتمتهع بسهمع التجهارٌٌنالتموٌل المتوسط والطوٌل األجل فتتم مراجعتها بشكل انتقائً بالنسبة للعمالء 

 االئتمانٌة. لً جٌد ولدٌها سجل جٌد من الجدارةجٌدة فً السوق وذات تقٌٌم ما

  التً تتناسب مع معاٌٌر قبول المخاطر.ٌكون التموٌل فً األصل مرتبطاً باألعمال 
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  ٌسهم أداء المحفظة االئتمانٌة وإدارتها بحكمة ضمن حدود المخاطرة فً تحقٌق أهداؾ بنك البالد مهن حٌهث

 تحقٌق األرباح والنمو المستدام.

 قههد لههن ٌقههوم البنههك بتمدٌههد أي تسهههٌل ائتمههانً إذا كههان مخالفههاً للقواعههد واإلجههراءات التههً تحههددها مإسسههة الن

 العربً السعودي أو أٌة سلطة تنظٌمٌة أخرى من وقت آلخر.

  تعمل سٌاسة االئتمهان علهى تهؤمٌن اسهتمرارٌة التواصهل وتؤخهذ فهً اعتبارهها خصهائص الهدورة االقتصهادٌة

 للمملكة.

  بباشل سوؾ تكون كافة السٌاسات االئتمانٌة الحالٌة والمستقبلٌة فً بنك البالد ضمن اإلطار العام لمبادرةII 

التً سوؾ توضهع مسهتقبالً مهن قبهل مإسسهة النقهد العربهً أو الموضوعة  الخطةالتً سٌتم إتباعها بموجب 

 السعودي.

  سٌتؤكد البنك من أن التسهٌالت الممنوحة متفقة مع هٌكهل األعمهال للعمٌهل واحتٌاجهات العمٌهل وقدرتهه علهى

 سداد التسهٌالت.

 ٌر مرؼوب بها ومخالفة لسٌاسة البنك.ٌعتبر تقدٌـم التموٌل ألؼراض المضاربة نشاطات ؼ 

 .ٌولً بنك البالد أهمٌة كبٌرة إلقامة وتوسٌع عالقات طوٌلة األجل مع العمالء 

  ٌقوم بنك البالد بانتظهام بمتابعهة التطهورات فهً األوضهاع المالٌهة للعمهالء بؽٌهة التؤكهد مهن عهدم حصهول أي

 تؽٌٌر على األسس التً منح بموجبها االئتمان.

 نك البالد فً اعتباره تسهٌالت التموٌل طوٌلة األجهل علهى أسهاس انتقهائً فقهط، وذلهك للعمهالء سوؾ ٌؤخذ ب

 الذٌن ٌتمتعون بوضع مالً راسخ.

  قبل لتوفٌر المزٌد من االطمئنان.لعمالء األفراد، ولكنها ت  من االضمانات قبول ٌتم تجنب 

 تً تعانً صعوبات أو تقلبات صناعٌة.ٌتعامل البنك بمنتهى الحرص عند منح ائتمان لمنشآت األعمال ال 
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تركٌئمخاطراالئتمان

أو االئتمانٌهة قهة العالأطهراؾ  /ٌتمثل تركٌز المخاطر فً تلك األخطار التً تنشؤ من التوزٌع ؼٌهر المتهوازن للمهدٌنٌن

ٌّنهة. ومهن ههذا المفههوم فهإن مخهاطر التركٌهز فهً محهافظ  من التركٌز فً قطاعات األعمال أو فً مناطق جؽرافٌهة مع

المقّدمة إلى مقترضٌن أفراد )تركٌز األسماء(، أو تسهٌالت االئتمانٌة االئتمان تنشؤ من خالل التوزٌع ؼٌر المتوازن لل

 إلى القطاع الصناعً/الخدمً وإلى مناطق جؽرافٌة معٌنة )التركٌز القطاعً(.

ا مقٌاسهاً إلدارة مخهاطر االئتمهان. وتشهكل ٌهتم تحدٌهد تركٌهز المخهاطر فهً محفظهة االئتمهان لهدى بنهك الهبالد باعتبارهه

 مخاطر التركٌز التالٌة جزءاً طبٌعٌاً من إستراتٌجٌة األعمال لدى بنك البالد:

 التعرضات الكبٌرة لطرؾ منفرد. 

 ٌّن  .التعرضات الكبٌرة لصناعة/قطاع مع

  واحدة  تصنٌؾ ائتمانٌةمع عمالء بدرجة التركز. 

اإلفصاحاتالعامة–مخاطراالئتمان

التعثر)العجئ(

، إذ ٌتم اعتبهار وجهود عجهز فهً  IIباشل " المستخدم لدى بنك البالد متناسباً مع متطلبات لعجئ"ا التعثر ٌعتبر تعرٌؾ

 المدٌونٌة عندما ٌكون من ؼٌر المحتمل أن ٌقوم العمٌل بتسدٌد كافة التزاماته إلى البنك أو أي من شركاته التابعة.

إدارةمعالجةالدٌون

كمها ٌهتم إتبهاع كافهة المقهاٌٌس التهً تحهددها أحكهام عنهد مهنح التموٌهل للعمهالء ، لتعامل بمنتهى الحرص والحٌطهة ٌتم ا

فههً الحههاالت التههً ٌكههون هنههاك احتمههال ضههئٌل فههً تحصههٌل هههذا ومإسسههة النقههد العربههً السههعودي وسٌاسههات البنههك. 

عنهد وجهود مثهل تلهك الحهاالت، فهإن وبشكل مناسب. ٌقوم البنك بإعادة جدولة التموٌل ومتابعته حتى تسوٌته المدٌونٌة 

 البنك ال ٌستطٌع أن ٌقؾ متفرجاً على االنخفاض الحاصل فً جودة أصوله.
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أنواعالمخصصات

 المخصصاتالعامة -1

كمها بهدأ  ،الدولٌهةبالنسبة ألؼراض القوائم المالٌة المحاسبٌة ٌتم إتباع اإلرشادات الواردة فً معاٌٌر المحاسهبة 

 ن مخصصات عامة لمحفظة الدٌون الجٌدةالبنك تكوٌ

المخصصاتالمحّددة)الخاصة( -2

ٌجب تكوٌن مخصص محّدد بالنسبة للخسائر المتكبهدة والمتوقعهة بشهكل إفهرادي لكهل تموٌهل شهركات أو جههة 

حكومٌة أو جهات بنكٌة خاصة، واألصول األخرى ذات المخاطر العالٌهة وذلهك لمعرفهة صهافً القٌمهة القابلهة 

 األصول ذات المخاطر. للتحقق من

كذلك ٌنبؽً تكوٌن مخصصات محّددة لتؽطٌة المخاطر المتعلقة بتموٌل األفهراد التهً تنهدرج تحهت بنهد الفئهات 

 ؼٌر العاملة.

إجراءاتالشطب

وعندما ٌصبح من الممكن احتساب الخسارة ، ٌتم شطب القروض والسلؾ حال اكتمال إجراءات التحصٌل االعتٌادٌة 

 ، وٌتم خصم المبالػ المشطوبة من حساب المخصصات.محدد بشكلمن القرض 

 

ٌتم اقتراح الشطب بعد استنفاذ كافة الجهود الممكنة إما للتحصٌل أو تحسٌن التقٌٌم االئتمانً بما فً ذلهك إعهادة تؤهٌهل 

مخّولهة أو تنشٌط أعمال المقترضهٌن، دون تعهرٌض البنهك للمزٌهد مهن المخهاطر. وفهً مثهل ههذه الحالهة تؤخهذ الجههة ال

بالموافقة فً االعتبار آراء األشخاص الذٌن ٌقدمون اقتراحات الشطب سعٌاً وراء تحسٌن معدل المخاطر أو تصهنٌؾ 

األصول ذات المخاطر، بما فً ذلهك إعهادة هٌكلهة التسههٌالت االئتمانٌهة. وعلهى كهل حهال، فهإن مثهل ههذه االقتراحهات 

ٌّن بوضوح التحسن فً مركز البنك وٌفضل   أن ٌكون ذلك فً كل من المدى القصٌر والمدى الطوٌل.ٌجب أن تب

تقلٌصمخاطراالئتمان

مخهاطر االئتمهان الرئٌسهة  االت المالٌة وؼٌر المالٌهة لتخفٌهؾٌستخدم بنك البالد مجموعة متنوعة من الضمانات والكف

أي ضمانات على عملٌهات  س هنالكوتجدر اإلشارة إلى أنه لٌالخزٌنة االعتٌادٌة لدٌه، أعمال فً عملٌات اإلقراض و

الحماٌهة التهً ٌهتم تؤمٌنهها علهى شهكل مشهتقات مالٌهة  أسهالٌب الخزٌنة، أي عملٌات "المرابحة". كهذلك، ٌعتبهر اسهتخدام

 تحهددهاائتمانٌة أمراً لٌس بذات أهمٌة حالٌاً. إن البنك ملتهزم بقائمهة مهن الضهمانات المقبولهة والحماٌهة االئتمانٌهة التهً 

 كافة البنوك فً المملكة )باستثناء الذهب والفضة(.لً السعودي مإسسة النقد العرب
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 تشتمل أنواع الضمانات التً ٌستخدمها بنك البالد حالٌاً بشكل عام على:

 الضماناتالمالٌة 

 الؽطاء النقدي(  الهوامش النقدٌة(. 

 ."حصة العمٌل" فً عملٌات "المشاركة" 

  األطراؾ األخرى الضمان المالً لمنح االئتمان للحماٌة من عجز 

  األسهم المحلٌة المدرجة والمعتمدة من الهٌئة الشرعٌة فً البنهك بالنسهبة إلقهراض الشهركات والتهداول

 باألسهم. وتتم مراجعة قائمة األسهم المقبولة بشكل دوري من قبل لجنة االئتمان.

 ة والمقبولههة وحههدات الصههنادٌق المشههتركة، المحلٌههة والخارجٌههة، التههً تشههتمل علههى الشههركات المدرجهه

 شرعاً.

 الضماناتالعقارٌة 

 تعرض البنك للمقترضٌن من شركات ومقترضٌن تجارٌٌن. العقار التجاري المستخدم لضمان 

 عمالء تموٌل األفراد.لمقّدم العقار السكنً المستخدم لضمان التموٌل ال 

 الكفاالت 

 .الكفاالت الرسمٌة والنافذة بالنظام التً ٌتم استالمها من البنوك 

 كفاالت الشخصٌة النافذة بالنظام.ال 

 ضماناتأخرى

  التنازل عن العائدات المتحصلة للمشهارٌع التهً ٌمولهها بنهك الهبالد، حٌهث إن لكهل مشهروع ٌهتم تموٌلهه

 حدوداً معروفة بشكل مستقل ٌمثل جزءاً من الحد االئتمانً المقدم إلى األطراؾ المتعاملة.

  كهل دفعهة مهن المقترضهٌن أفهراد، حٌهث ٌهتم اقتطهاع مبلهػ  كانفً حالة الراتب الشهري للعمٌل تحوٌل

 فً التارٌخ المحدد.ترد للحساب 
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تقٌٌمالضمانات

تقوم لجنة االئتمان بإجراء تقٌٌم مستقل لألصول المطروحة للرهن قبل قبولها وضمن فترات معٌنة بالنظر إلى طبٌعة 

 المستقلٌن.الضمانات. وٌتم هذا التقٌٌم من قبل فرٌق من خبراء التقٌٌم 

ٌ بنى تقٌٌم الضهمانات علهى القٌمهة السهوقٌة لشهبٌهاتها، وٌهتم التؤكهد مهن اسهتقاللٌة خبهراء التقٌهٌم بحٌهث ال ٌكهون التقٌهٌم 

 متحٌزاً تجاه:

 .إعطاء حد ائتمانً أعلى للمقترض 

 .تكوٌن مخصص ؼٌر كاٍؾ 

  ًاالعتراؾ بالعوائد الئتمان متعثر.االستمرار ف 

 

تقوم مجموعهة إدارة المخهاطر بالتؤكهد مهن أن طرٌقهة التقٌهٌم المسهتخدمة، سهواًء كانهت داخلٌهة أم خارجٌهة، تسهتند إلهى 

 افتراضات معقولة وحكٌمة وأن جمٌع االفتراضات قد تم توثٌقها بشكل واضح.

 

م تعرٌفهها علهى أنهها القٌمهة ٌتم تقٌٌم الضهمانات حسهب قٌمتهها الصهافٌة القابلهة للتحقهق، كلّمها كهان ذلهك ممكننهاً، كمها ٌهت

السوقٌة الحالٌة ناقصاً أٌة تكالٌؾ تحقٌق محتملة، بما فً ذلك ودون حصر، تحّمهل مصهارٌؾ الضهمانات المسهترجعة 

 أو المصارٌؾ القانونٌة أو أٌة مصارٌؾ أخرى مرتبطة بالتصرؾ بالضمانات.

 

الرههون والضهمانات الكافٌهة لتقهدٌر قٌمتهها  حدد بنك البالد من ضمن أهدافهه االحتفهاظ بمسهتوى مهن المعلومهات حهول

بانتظام. وٌتم احتساب القٌمة على أساس القٌمة المستلمة من عملٌة البٌع الجبري ناقصاً التكالٌؾ البٌعٌة، بما فهً ذلهك 

 تكالٌؾ األٌام التً تم فٌها عرض الضمانات فً السوق.

 

قدٌهـم جهزء كبٌهر مهن ههذه الضهمانات مهن مإسسهات أو ٌستقبل البنك إلى حهد مها ضهمانات لتعرضهات ائتمانٌهة، وٌهتم ت

 كما ٌقوم البنك بتقٌٌم مالءة الكفٌل قبل استٌفاء كفالتة.أشخاص تربطها عالقة قائمة مع المقترض.

األسلوبالموحدوأوئانالمخاطراإلشرافٌة

عن معاهد تقٌٌم المخهاطر  ٌستخدم بنك البالد بالنسبة للمحافظ التً تخضع لألسلوب الموحد تقٌٌمات المخاطر الصادر

 الخارجٌة كجزء من وسائل تحدٌد حجم المخاطر:
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ال ٌتم حالٌاً عمل تقٌٌم خارجً لمحفظة البنك لدى الشركات، إال أن هناك ثالث وكاالت تقٌٌم ائتمانً خارجٌة معتمهدة 

لههذه الؽاٌهة. وههذه الوكهاالت  من مإسسة النقد العربً السعودي تستخدم لتقٌٌم المإسسهات المالٌهة، وقهد تمهت تسهمٌتها

 لخدمة المستثمرٌن"، "مجموعة التقٌٌم ستاندرد آند بورز" و "مجموعة فٌتش". زهً: "مودٌ

 

ٌ ههدخل إلههى معههدالت تقٌههٌم  ٌههتم تقههدٌر معههدالت االئتمههان لكافههة التعرضههات بشههكل فههردي مههن وكههاالت االئتمههان أعههاله و

 المخاطر حسب الجداول اإلشرافٌة.

 

األبجدي للمعدالت لمجموعة المخاطر فً كل وكالة مع إرشادات بنك التسوٌات الدولً ومإسسة النقد  ٌتشابه التوزٌع

 العربً السعودي.

 المطالباتعلىالحكوماتوبنوكهاالمركئٌة

 

AAA تقٌٌم االئتمان إلى  

AA- 

A+ إلى   A- BBB+   إلى

BBB- 

BB+ إلى   B-  أدنى منB- ٌّم  ؼٌر مق

نسبة 

 المخاطرة

0٪  20٪  50٪  100٪  150٪  100٪  

حسبطلبمؤسسةالنقدالعربًالسعودي(2المطالباتعلىالبنوكومؤسساتاألوراقالمالٌة)تحتخٌاررقم  

 

 AAA تقٌٌم االئتمان

 -AAإلى 

A+  

 -Aإلى 

BBB+   

 -BBBإلى 

BB+ 

 -Bإلى 

أدنى من 

B- 

ٌّم  ؼٌر مق

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

بة المخاطرة للمطالبات نس  

2القصٌرة األجل تحت خٌار     20٪  20٪  20٪  50٪  150٪  20٪  
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 بنوكالتنمٌةالمتعددةالجوانب

تعتبر نسبة صفر٪ هً نسبة المخاطر لتحدٌد أهلٌة بنوك التنمٌة المتعددة الجوانب حسب تعلٌمات مإسسة النقد 

دٌدها، على أساس معدالت فردٌة لهذه البنوك حسب العربً السعودي وضمن نسب المخاطر العامة المطلوب تح

للبنوك. 2الخٌار رقم   

 المطالباتعلىالشركات
 

AAA تقٌٌم االئتمان إلى   AA- A+ إلى   A- BBB+   إلى BB-  أدنى منBB- ٌّم  ؼٌر مق

٪20 نسبة المخاطرة   50٪  100٪  150٪  100٪  

ٌرالمرهونةغ)أفراد(المطالباتالمشمولةفًمحافظالتجئئةالنظامٌة  

٪ من تقٌٌم هذه المخاطر.75تعطى مثل هذه التعرضات نسبة   

 

 المطالباتالمضمونةبرهوناتسكنٌة

٪ من تقٌٌم هذه المخاطر.100تطبق على مثل هذه المطالبات نسبة   

 

 المطالباتالمضمونةبرهوناتعقارٌةتجارٌة

ر.٪ من تقٌٌم هذه المخاط100تطبق على مثل هذه المطالبات نسبة   

 

 القروضالمتجاوئةلتوارٌخاالستحقاق

 

 مستوىاالحتٌاط نسبةوئنالمخاطر

٪20حتى  150  

٪50٪ إلى 20 100  

٪ فؤكثر50 100  

 

 األصولاألخرى

٪ باستثناء الذهب الذي ٌعامل معاملة مساوٌة للنقهد وبالتهالً 100ٌكون وزن المخاطر الموحد لكافة األصول األخرى 

 .٪0ٌكون وزن المخاطر 

عند احتساب القٌمة المقهدرة للمخهاطر ألي تعهرض تحهت األسهلوب الموحهد، ٌهتم تطبٌهق وظٌفهة البحهث النظهري علهى 

 قاعدة البٌانات المركزٌة المحفوظة باستخدام برنامج "إكسل" وتخصص لكل تعّرض بشكل إفرادي.
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 (11الجدولرقم)

 2011حدةالبنوكالتًتستخدماألسالٌبالموإفصاحاتمخاطرالسوق:

 
 مخاطرالسوق

تعنى مخاطر السوق بمعدالت هوامش الربح واألسعار، حٌث تنشؤ مخاطر السوق نتٌجة التؽٌرات فً األسعار سواء 
أسعار المرابحة أو الصرؾ األجنبً أو المعادن أو األسهم ، وال ٌوجد لدى البنك أي تعرضات لمخاطر السوق ناتجة 

 فٌما عدا تعرضات البنك لسعر الصرؾ األجنبً .( (Trading Book  لؽرض المتاجرة
 

رأس  وٌعتمد بنك البالد على طرٌقة األسلوب الموحد عند احتسابه لمخاطر السوق بالنسبة للركٌزة األولى لكفاٌة
 المال، وكذلك ٌعتمد على طرٌقة قٌاس المخاطر المتقدمة للركٌزة الثانٌة مثل القٌمة عند المخاطر واختبارات التحمل.

 
ألؾ  50,547 مبلػ  2011  دٌسمبر 31قد بلػ مقدار كفاٌة رأس المال لمخاطر السوق لدى بنك البالد فً تارٌخ و

 لاير سعودي ، وذلك نتٌجة صافً التعرضات لمخاطر الصرؾ األجنبً للبنك .
 

مخاطرهوامشالربح
لموجودات  لقٌمة العادلةا ( بؤنها تعرضBanking Bookتعّرؾ مخاطر هوامش الربح لألؼراض االستثمارٌة )

البنك االستثمارٌة وهوامش الربح للتؽٌر ، وتنتج هذه بشكل رئٌسً بسبب عدم التطابق بٌن توارٌخ إعادة االستثمار 
 التؽٌرات فً معدالت الربح. المطلوبات و للموجودات وتوارٌخ استحقاقات

 
البالد بقٌاس مخاطر التؽٌر فً منحنى العائد  وبهدؾ إدارة مخاطر هامش الربح ، تقوم إدارة مخاطر السوق لدى بنك

والذي ٌعكس مقدار الخسائر إذا تؽٌرت معدالت هامش الربح لجمٌع فترات االستحقاق المختلفة وبشكل مستقل لكل 
 . وفقاً لحجم التعرضعملة 

 
األجنبًمخاطرالصرف

االستثمار فً العمالت األجنبٌة  مخاطر الصرؾ األجنبً هً مخاطر التعرض للخسائر سواء ألؼراض المتاجرة أو
 بسبب التؽٌرات العكسٌة فً أسعار الصرؾ وتؤثٌرها على تعرضات البنك للعمالت األجنبٌة . 

 
الموجبة والسالبة وقٌاسها باستخدام   صافً تعرضات البنكوٌتم احتساب مقدار الخسارة الكلٌة المحتملة باستخدام 

 لى .طرٌقة القٌاس الموحد وفقاً للتعرض األع
 


السٌاساتوالمسؤولٌات

حدد مجلس اإلدارة الحدود العامة لمخاطر السوق وتقوم إدارة المخاطر بوضع الحدود واإلرشادات لوحدات األعمال 
بحٌث تحد من التعرض للمخاطر اإلستراتٌجٌة وذلك ضمن مقدار محدد للمخاطر المقبولة وفقاً لسٌاسات مخاطر 

 السوق لدى البنك. 
 

ذلك تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بشكل منتظم بمتابعة ومناقشة األمور المتعلقة بمخاطر السوق باإلضافة ل
 واألسعار والسٌولة. 
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ٌستخدم بنك البالد طرق قٌاس المخاطر التقلٌدٌة وطرق قٌاس المخاطر المتقدمة كحدود مخاطر السوق وفجوة 
 خاطر لقٌاس ومراقبة تعرضاته لمخاطر السوق وذلك من خالل: استحقاقات السٌولة وحدود التركٌز والقٌمة عند الم

 لمجلس اإلدارة و إبالغ اإلدارة العلٌا بمخاطر السوق لدى بنك البالد وإرسال التقارٌر الدورٌة  
 العلٌا بتعرضات البنك لمخاطر السوق .اإلدارة 

 . إرسال التقارٌر الدورٌة لمإسسة النقد العربً السعودي 

 بعة الٌومٌة لمخاطر السوق .اإلدارة والمتا 

 
طرٌقة القٌمة عند المخاطر لقٌاس مخاطر السوق للركٌزة الثانٌة ، وفً نفس الوقت  بإستخدام قوم بنك البالد حالٌاً ٌ

 ٌستخدم أنظمة لقٌاس مخاطر السوق والسٌولة بشكل ٌومً .
 

للخسارة التً قد ٌتكبدها البنك فً محافظه وتعتبر القٌمة عند المخاطر إجراءاً إحصائٌاً لقٌاس مقدار الحد األعلى 
خالل فترة زمنٌة محددة وضمن مستوى مقبول من الثقة ، وهً أٌضاً إجراء إحصائً خاص بالمخاطر ٌمكن من 

 خالله تحدٌد حجم الخسائر المتوقعة تحت الظروؾ الطبٌعٌة. 
 

واع المخاطر ٌسهل عملٌة القٌاس والمراقبة ، وتتمٌز طرٌقة قٌاس القٌمة عند المخاطر بإعطاء رقماً مشتركاً لجمٌع أن
 حٌث تؤخذ طرٌقة القٌمة عند المخاطر فً اعتبارها معاٌٌر االرتباط والتشتت فً عوامل السوق المالٌة. 

 
وٌستخدم بنك البالد طرق القٌاس التارٌخٌة الحتساب القٌمة عند المخاطر، والتً تؤخذ فً االعتبار تؤثٌر تؽٌرات 

 لفترات السابقة ، وٌفترض فً هذا األسلوب للقٌاس أن تكون الموجودات موزعة توزٌعاً طبٌعٌاً .االسعار خالل ا
 

ألؾ لاير سعودي ، وهو أقصى  71,329فً بنك البالد مبلػ   2011دٌسمبر   31بلؽت القٌمة عند المخاطر بتارٌخ 
% على افتراض أن 99بلػ مستوى مبلػ ٌمكن أن ٌخسره بنك البالد من الناحٌة اإلحصائٌة بدرجة من الثقة ت

 التعرض قد كان ثابتاً لمدة عشرة أٌام عمل.
 

وٌقوم بنك البالد بإجراء اختبارات التحمل وتحلٌل للسٌنارٌوهات لقٌاس مقدار المخاطر تحت الظروؾ ؼٌر 
ات ومطلوبات تعمل اختبارات التحمل على تقدٌر خسائر بنك البالد المحتملة إذا تعرضت موجود للسوق. االعتٌادٌة 

 . ساس نقطة أ 200 -البنك لمعدالت هوامش الربح ضمن حدود +/

 
وباإلضافة إلى اختبارات التحمل ، ٌتم القٌام بعدد من السٌنارٌوهات التً ٌتم تحدٌدها على أساس الوقائع التارٌخٌة 

لٌة التً ٌتوقع أن ٌكون لها تؤثٌر التً تسببت فً وقوع أزمات فً األسواق المالٌة ، إال أن الوقائع الحالٌة أو المستقب
على األسواق المالٌة تستخدم كوسٌلة لتحدٌد سٌنارٌوهات اختبارات التحمل ، وتتم مراجعة هذه السٌنارٌوهات 
وتؽٌٌرها بانتظام بحٌث تعكس التؽٌٌرات فً محافظ المخاطر لدى بنك البالد واألوضاع االقتصادٌة ، وٌتم إجراء 

 رات التحمل التً توصً بها لجنة بازل .التحلٌل على أساس اختبا
 

كذلك ٌقوم بنك البالد بإجراء اختبارات التحمل على فترات منتظمة وٌتم تقدٌم النتائج إلى اإلدارة العلٌا ، وباإلضافة 
إلى ذلك هناك عدد من المعاٌٌر النوعٌة األخرى الالزمة للتؤكد من الطرق المستخدمة تم تحدٌثها وتنفٌذها من حٌث 

 فر المستندات وتطبٌقات طرق االحتساب والوسائل الرقابٌة .تو
 

كما ٌمتلك بنك البالد أدوات مالٌة ؼٌر مقٌمة فً األسواق وعوضاً عن ذلك فإن تقٌٌمها ٌتم على أساس تطبٌقات 
دؾ تقٌٌم التسعٌر التً ٌتم تطوٌرها داخلٌاً لدى البنك ، وتقوم إدارة المخاطر بتفعٌل هذه التطبٌقات بشكل مستقل به

 إمكانٌة التطبٌق على تسعٌر وإدارة المخاطر بالنسبة لمنتج معٌن.
 

وٌتم التحقق بشكل منتظم من فعالٌة ودقة التطبٌقات المستخدمة وذلك بهدؾ التؤكد من عدم إجراء أي تؽٌٌر على 
باستمرار وضع  المنتج أو حصول أي تؽٌر فً السوق مما ٌكون له تؤثٌر كبٌر على صحة التطبٌق ، كما أنه ٌتم

 إجراءات للمراقبة والتحقق من أسعار السوق المستخدمة فً تقٌٌم واحتساب المخاطر.
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وٌتم رفع تقارٌر القٌاس والرقابة واإلدارة الخاصة بمخاطر السوق بشكل ٌومً إلى اإلدارة العلٌا والمسئولٌن، وٌتم 
 بٌانات رئٌسٌة .احتساب مخاطر السوق الحالٌة وإرسال التقارٌر باستخدام قاعدة 

 
وفٌما ٌتعلق بإدارة مخاطر السوق الٌومٌة ، ٌتم وضع حدود لمخاطر المتاجرة واالستثمار لوحدات األعمال المختلفة 

 وتتم الرقابة على هذه الحدود بشكل منتظم ، وقد تم وضع اإلجراءات الالزمة للمتابعة والرقابة لتلك الحدود
 

رة ولجنة الموجودات والمطلوبات وإدارة المخاطر بانتظام من خالل تقارٌر ٌتم إبالغ المسئولٌن فً مجلس اإلدا
دورٌة حول مخاطر السوق واألحداث ذات التؤثٌر، وتشتمل عملٌات اإلبالغ على متابعة كل مخاطر السوق مصنفة 

خاطر لكل بشكل مستقل أو عام على شكل "القٌمة عند المخاطر" ، وبالمثل فقد تم وضع إجراءات اإلبالغ عن الم
 وحدات العمل المعرضة لمخاطر السوق.

 
مخاطرالسٌولة

هً المخاطر الناتجة عن عدم تمكن البنك من مواجهة التزاماته عند حلولها ضمن تكلفة سوقٌة مقبولة ، وهذه 
 المخاطر ٌتم قٌاسها من خالل االستحقاقات المحددة مسبقاً والمعتمدة على مطابقة التدفقات النقدٌة لموجودات

 ومطلوبات البنك .
 

 تعّرؾ مخاطر السٌولة بؤنها مخاطر تعرض البنك للخسارة وذلك لعدة أسباب هً : 

 تكالٌؾ التموٌل لدى البنك قد تزداد بشكل ؼٌر متناسب. 

 نقص التموٌل قد ٌعٌق البنك عن إنشاء أعمال جدٌدة. 

 نقص التموٌل قد ٌإدي فً النهاٌة إلى إعاقة البنك عن تلبٌة التزاماته. 

 
تقوم إدارة مخاطر السٌولة بشكل رئٌسً على رقابة وإدارة السٌولة الٌومٌة للعملٌات والبنٌة المستقبلٌة لالستحقاقات 

 الكافٌة لمقابلة المتطلبات المستقبلٌة. 
 

تعرؾ سٌاسات مخاطر السٌولة لدى بنك البالد على أنها جزء من السٌاسات الموضوعة لمخاطر السوق ، كما تم 
للطوارئ بهدؾ التؤكد من أن بنك البالد مهٌؤ بشكل كاٍؾ التخاذ اإلجراءات العالجٌة الالزمة عند  وضع خطط

 حدوث أزمات مالٌة تإثر على سٌولة البنك. 
 

كما ٌعتبر بنك البالد أنه من الضروري األخذ فً االعتبار المخاطر فً مجال السٌولة ولذلك تم تحدٌد سٌاسات البنك 
ٌّز البنك بٌن السٌولة بالعملة المحلٌة والسٌولة بالعمالت التً تبٌن حجم السٌ ولة السلبٌة التً ٌقبلها البنك حٌث ٌم
 األجنبٌة األخرى. 

 
وقد قامت إدارة المخاطر بوضع حدود لمخاطر السٌولة ٌتم احتسابها بشكل مستقل وذلك بالنسبة لللاير السعودي 

ة مخاطر السوق هً المسئولة عن التؤكد من االلتزام بحدود مخاطر والعمالت الرئٌسٌة األخرى ، وبالمقابل فإن إدار
 السٌولة المعتمدة ورفع التقارٌر الدورٌة لإلدارة العلٌا.

  
كما ٌتلقى المسئولون فً وحدات األعمال ووحدات المخاطر تقارٌر منتظمة عن مخاطر السٌولة لدى البنك وتقوم 

 م التطورات فً سٌولة البنك ووضع خطط للتموٌل الطوٌل األجل. لجنة الموجودات والمطلوبات باستمرار بتقٌٌ
 
 

إدارةمخاطرالسٌولةالقصٌرةاألجل
سٌولة مالٌة توفر  تهدؾ إدارة مخاطر السٌولة القصٌرة األجل أو التشؽٌلٌة لدى بنك البالد بشكل رئٌسً لضمان 

المالٌة القصٌرة األجل وتؤثٌرها على المعامالت دائمة لدى البنك بحٌث تكون كافٌه لتمكٌنه من امتصاص الصدمات 
 القائمة والمتوقعة.
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ٌتم تحدٌد السٌولة على أساس التدفقات النقدٌة للمعامالت المبرمة مسبقاً ، وٌتم احتسابها مع األخذ فً االعتبار و
 مقدار الموجودات القابلة للتسٌٌل . 

  
األجلالطوٌلةإدارةمخاطرالسٌولة

طر السٌولة على المدى المتوسط والطوٌل من خالل قٌاس عدم تطابق سٌولة البنك على المدى الطوٌل مخا ٌتم إدارة
وتحدٌد مقدار الفجوة لكل فترة على حدة وكذلك بشكل تراكمً ، وتهدؾ إدارة هذه المخاطر إلى التؤكد من عدم 

عتبر تحدٌد بنٌة السٌولة من األمور تعرض البنك لتجمٌع احتٌاجات تموٌل مستقبلٌة كبٌرة بشكل ؼٌر متناسب ، وٌ
 الهامة لقٌام البنك بتخطٌط نشاطات التموٌل لدٌه وتسعٌر المعامالت . 

 
ٌدٌر البنك مخاطر بنٌة السٌولة الهٌكلٌة بناًء على تقرٌر فجوة االستحقاقات وهذا التقرٌر ٌبنى على توزٌع موجودات 

توارٌخ االستحقاق ٌستخدم البنك ة تبعاً الستحقاقها، ولهذه الؽاٌة البنك ومطلوباته وبنود المواد خارج كشوؾ المٌزانٌ
 المثبتة تعاقدٌاً لكل منتج. 

 
وكجزء من إدارة مخاطر بنٌة السٌولة لدى البنك ٌتم تقسٌم سٌولة البنك فً تقرٌر فجوة االستحقاقات بناء على 

تلك التقارٌر أن البنك لدٌه فائض فً بنٌة مجموعة من العوامل مثل العملة والمنتج  والوحدات التنظٌمٌة وتبٌن 
 السٌولة باللاير فً األوضاع االعتٌادٌة .

 
تحلٌلالسٌنارٌوهات

ٌقوم بنك البالد بإجراء اختبارات التحمل لقٌاس المخاطر الفورٌة للسٌولة لدى البنك والتؤكد من أن البنك لدٌه الوقت 
ات التحمل على تقدٌر مخاطر بنٌة السٌولة فً العدٌد من الكافً لمواجهة حصول تلك األزمات ، وتعمل اختبار

التً قد عموماً  السٌنارٌوهات وتشمل تحلٌل السٌنارٌوهات األزمات التً تخص بنك البالد وكذلك أزمات السوق ً
 تإثر على سٌولة البنك . 

 
البنك ٌتمتع  ٌل للتؤكد من أن وٌعمل البنك على مراقبة التنوع فً المنتجات والعمالت واالستحقاقات فً مصادر التمو

 بقاعدة تموٌل من شؤنها حماٌة البنك إلى أقصى درجة ممكنة فً حال حدوث أزمات سوقٌة .
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 (12الجدول رقم )

 2011  مخاطر العمليات  

 

نظرةعامة
لبشري أو تهدؾ مخاطر العملٌات إلى الحد من المخاطر الناتجة عن أخطاء فً اإلجراءات أو األنظمة أو التدخل ا

األحداث الخارجٌة ، ولذلك فان البنك سعى لتفعٌل إدارة مخاطر العملٌات من خالل الربط بٌن اإلجراءات والضوابط 
 -والتً من شانها التؤثٌر إٌجابٌاً على ما ٌلً :


الدخل

 وٌشمل إجمالً الدخل والقٌمة الضامنة لحملة األسهم ، السمعة ، واالستقرار على المدى الطوٌل .
 

المخاطروالضوابط
تقلٌص المخاطر من خالل القٌام بحصر إجراءات العمل الرئٌسٌة وربطها بالمخاطر والضوابط ، وكبار المدٌرٌن 

 المسئولٌن عن إدارة تلك المخاطر.
 

الفعالٌة
 ى.التركٌز على وجود نظام تقنً لتنفٌذ الضوابط الفعالة والخروج بإجراءات فعالة تدعمها تقنٌة عالٌة المستو

 
حوكمةالشركات

، وهً من األساسٌات التً تركز  للبنكوجود أدوات الرقابة الفعالة على مستوى اإلدارة تإدي إلى حوكمة أفضل 
 علٌها الجهات المنظمة.

 
قام فرٌق إدارة مخاطر العملٌات فً بنك البالد بتقدٌم المفاهٌم واألطر واألدوات الالزمة للحد من مخاطر العملٌات 

توٌات المقبولة وذلك وفقاً لمستوى المخاطر المقبول ، ومن ذلك على سبٌل المثال االحتفاظ ببٌئة رقابة قوٌة إلى المس
تتم إدارتها من خالل إطار إدارة مخاطر العملٌات ، وٌسعى البنك دوماً إلى إٌجاد الطرٌقة التً بموجبها ٌتم دمج هذه 

 .  األدوات واألسالٌب باعتبارها حلوالً طوٌلة األجل
 

من ناحٌة تقوم تلك الضوابط بتحدٌد وتقلٌص مخاطر العملٌات أثناء العمل ، إال أنها تعمل فً الوقت ذاته على 
 تحسٌن إجراءات العمل الرئٌسٌة تحت مظلة إعادة هٌكلة إجراءات العمل. 

 
الرؤٌة

نكون أفضل إدارة لمخاطر أن  إلىتتمثل رإٌتنا فً تطوٌر وتنفٌذ إجراءات قوٌة إلدارة المخاطر بهدؾ الوصول 
العملٌات فً قطاع المصرفٌة اإلسالمٌة مما ٌنعكس مباشرة على بنك البالد من خالل أطر عمل وسٌاسات تإدي إلى 

 زٌادة القٌمة للمساهمٌن واستخدام رأس المال على الوجه األمثل.
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األهداف
رة الٌومٌة لمخاطر العملٌات ، إلى جانب األطر تنفٌذ إجراءات وممارسة أفضل المعاٌٌر المطبقة لتسهٌل أعمال اإلدا

التالٌة التً تلبً االحتٌاجات التنظٌمٌة المحلٌة )متطلبات مإسسة النقد العربً السعودي( والدولٌة ) متطلبات لجنة 
 بازل(.

 

 هٌكل الحوكمة.  

 تحدٌد المخاطر والضوابط. 

  ًلرقابة المخاطر  تنفٌذ التقٌٌم الذات(Control Risk Self Assessmentو ) مإشرات
 Loss Data) جمع بٌانات الخسائر( وKey Risk Indicators) المخاطر الرئٌسٌة

Collection ). 

 إدارة التنفٌذ الكامل على إدارة مخاطر العملٌات فً بنك البالد. 

 التوسع فً تطبٌق أطر إدارة مخاطر العملٌات على مستوى الفروع وخطوط األعمال. 

  إدارة متقدم الحتساب رأس مال مخاطر العملٌات.العمل وفقاً ألسلوب 

 
اإلستراتٌجٌة

تتلخص إستراتٌجٌة إدارة مخاطر العملٌات فً تنفٌذ إطار لمخاطر العملٌات ٌتناسب مع أفضل الممارسات فً هذا 
 القطاع وٌلبً المتطلبات التنظٌمٌة. وٌشتمل هذا اإلطار على ما ٌلً:

 

  ٌنارٌوهات الداخلٌة / الخارجٌةالمعتمدة على الس –بٌانات الخسائر. 

  حسب إدارات األعمال ونوع المخاطر مع تبٌان مستوٌات  –المإشرات الرئٌسٌة للمخاطر
  .الرقابة والتطور

 ًاألسلوب الموحد لمراقبة المخاطر وعملٌة التقٌٌم الذات. 

 ر وضع الصٌاؼة العامة لفئات وأنواع مخاطر العملٌات الستخدامها فً تطبٌق إطار مخاط
 .العملٌات

  وضع السٌاسات واإلرشادات الخاصة بمخاطر العملٌات على أن تكون قابلة للتطبٌق على مستوى
 .البنك للمساندة فً تنفٌذ اإلطار وتلبٌة المتطلبات المستمرة لتقارٌر المخاطر

 إبالغ إدارة األعمال ولجنة المخاطر بشكل فوري عن التعرضات لمخاطر العملٌات. 

 اطر العملٌات فً اتخاذ القرارات الخاصة بالعملإشراك إدارة مخ. 

  التؤكد من أن احتٌاطات مخاطر العملٌات )الخسائر المتوقعة/ الخسائر ؼٌر المتوقعة/ الخسائر
 .الناجمة عن الضؽوط( موجهة نحو المخاطر الرئٌسٌة التً تواجهها األعمال

 والمخاطر ، وكذلك عمل الرقابة  التؤكد من ضم مقدار مخاطر العملٌات إلى حساب تقدٌر العوائد
 العملٌات فً مجال العمل بشكل عام .لمخاطر  المستمرة 
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فًبنكالبالدمخاطرالعملٌاتسٌاسة
( إلجراء التقٌٌم النظامً لرأس المال بموجب الركٌزة األولى من BIAتبّنى بنك البالد طرٌقة "المإشر الرئٌسً" )

وٌمكن فرض تكالٌؾ رأسمالٌة إضافٌة بموجب  للسنوات الثالث الماضٌة ،وي بازل وهً معدل إجمالً الدخل السن
الركٌزة الثانٌة إذا نشؤت مخاطر العملٌات بسبب عجز فً الضوابط ، وٌسعى البنك إلتباع طرق متطورة خالل 

 ( . AMAالسنوات المقبلة للوصول إلى طرٌقة القٌاس المتقدمة )
 

إجراءاتتقلٌصالمخاطر
مما ٌمّكن البنك من إدارة مخاطر  العملٌاتزٌجاً من الطرق المركزٌة وؼٌر المركزٌة إلدارة مخاطر ٌتبّنى البنك م

 التشؽٌلٌة لكل وحدة عمل. العملٌات بشكل فعال بالنظر إلى المستوٌات المختلفة من تقّبل المخاطر واالستقاللٌة
 ظائؾ إدارة مخاطر العملٌات وهً:ٌعزز بنك البالد الرقابة على المخاطر من خالل ثالثة أجزاء تشكل و

 
الذاتً المخاطرالتقٌٌم : تحلٌل اإلجراءات لتحدٌد المخاطر المرتبطة ومراقبة الثؽرات والمخاطر المترتبة لرقابة

 علٌها ومعالجتها ومن ثم وضع المقاٌٌس الالزمة لتقلٌص أخطارها من خالل خطط عمل لتحسٌن الضوابط.
 

ً مقاٌٌس تخدم كمإشرات أولٌة لوجود المخاطر وتعطً إشارات تحذٌرٌة مبكرة : وهمؤشراتالمخاطرالرئٌسٌة
 لوحدات العمل.

 
: تظهر نتائج المخاطر على شكل خسائر، ولذلك فإن جمع البٌانات الخاصة بالخسائر الناجمة جمعبٌاناتالخسائر

ال بسبب مخاطر العملٌات ، ومن ثم من مخاطر العملٌات ٌعتبر أمراً حٌوٌاً لقٌاس التكلفة التً ٌتحملها رأس الم
 .وتطبٌق اإلجراءات التصحٌحٌة الالزمة لمنع تكرار تلك الخسائر تركٌز الجهود على تقلٌص المخاطر

 


