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 (1الجدول رقم )

 التطبيق نطاق
 

المجال (أ
 بنك البالد لتقييم رأس المال. منهجالنوعية  اتصاحفاإل توضح

 
 أسسالتوحيد (ب

 . للبنكالمالية قوائم ضمن ال الشركات التابعة لكالنتائج المالية ل، يتم توحيد بيةسحامال لألغراض


كامل:الموحدةبالالشركاتالتابعة
 
 مارلالستثالبالدشركة (1
 

ذات سعودية كشركة  7002عام  في المملكة العربية السعودية لالستثمارتأسست شركة البالد 
الوصاية على ، وتشتمل نشاطاتها على: التعامل، اإلدارة، الترتيب، والمشورة ومسؤولية محدودة

 .من رأسمالها% 100األوراق المالية. ويمتلك بنك البالد حالياً 
 

شركةالبالدالعقارية (2


، وتشتمل نشاطاتها على 7002تأسست شركة البالد العقارية في المملكة العربية السعودية عام 
% 100تسجيل الضمانات العقارية التي يحصل عليها البنك من عمالئه. ويمتلك بنك البالد حالياً 

 .من رأسمالها
 

 ال النظامي ضمن المجموعة. تحويل األرصدة أو رأس المد من ليست هنالك أية قيود أو موانع رئيسية تح ج(
 

 (7الجدول رقم )

 هيكل رأس المال
 

 يتألف رأس مال البنك من الوحدات التالية:
 
أسهمرأسالمالالنظاميةالمدفوعة.1

  
 .( رياالت للسهم الواحد10سهم بقيمة عشرة ) 40000000000لبنك من العادية لمال الرأس أسهم  تكونت 
 ةالمرتبقوق التصويت، كما إنها غير قابلة لالستبدال. وتعتبر األسهم في بنفس حتتمتع جميع األسهم و

  الصغرى بالمقارنة مع وحدات رأس المال األخرى في حالة وجود مطالبات على البنك.
 
 
حتياطياتالنظاميةاال.2

 في المستقبل. يتم تكوين االحتياطيات النظامية من تخصيص وتجميع مبالغ من األرباح، ويحتفظ بها للنمو 
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 (3الجدول رقم )

 كفاية رأس المال
 

 
رأس المال )الركيزة األولى(؛ عملية  الحد األدنى لمتطلبات: احتساب رئيسة على ثالث ركائز IIبازل  تقوم

 المراجعة اإلشرافية )الركيزة الثانية(؛ واإلفصاح )الركيزة الثالثة(.
 

لقطاع المصرفي، إال أن في ارأس المال ل المستويات الحالية ظة علىالمحافلجنة بازل إلى  تهدفوكقاعدة عامة، 
ائدة على بنك البالد تنعكس بالف قدعوامل مختلفة  ةهناك عدمن تلك القاعدة حيث أن بعض البنوك سيستفيد بال شك 

 كفاية رأس المال، منها: تحت قواعد
 

 ،قطاعات األعمالو التنوع الجيد لمخاطر االئتمان ما بين الدول، شرائح العمالء. 

 

  داخليارأس المال زيادة. 

 

  للمخاطر، ورأس المال الرشيدةاإلدارة. 

 
المنهج ( باستخدام "IIبازل يتم احتساب الموجودات المرجحة للمخاطر في الركيزة األولى )حسب توجيهات 

. ويقوم البنك بإجراء عدد اتالعملي " للمخاطر االئتمانية والسوقية، و"أسلوب المؤشرات الرئيسية" لمخاطر المعياري
" اإلجراءاتالداخليةلتقييمكفايةرأسالمال" بشكل نصف سنوي ومن خالل أيضاالتحمل من اختبارات 

(ICAAPلضمان مالئة رأس المال )  االقتصادية. وفي أثناء هذه االختبارات يتم تعريض محفظة  التقلباتفي
 ط الشديدة. من الضغو عدة اختباراتالمخاطر لدى البنك إلى 

 
 
 

أن على إلى دعم النمو في أعمال البنك مع األخذ في االعتبار " ICAAP" يهدف تقرير كفاية رأس المال الداخلي
 .برأس مال يفوق الحد األدنى لمتطلبات رأس الماليحتفظ  ال بد أنالبنك 

 
 العامةيلبي أهداف رأس المال  تهدف إدارة رأس المال لدى بنك البالد ضمان االستخدام الفعال لرأس المال بحيث

 لدى البنك. 
 

أسلوب لكفاية رأس المال، وقد اختار البنك تبّني " IIبازل بالعمل بموجب أحكام  7002خالل العام بدأ بنك البالد 
( الحتساب العمليات" )للمخاطر االئتمانية والسوقية( و"أسلوب المؤشرات الرئيسية" )لمخاطر المنهج المعياري 

 .7013بدأ من عام  III، كما التزم البنك بمعايير بازل ت النظامية لكفاية رأس المالالمتطلبا

 

 لويشلم .بما في ذلك انتهاج "أسلوب  التييليا الللا وي لومرلا ر" IIبازل لإن استراتيجية بنك البالد هي التطبيق الكامل 

 . التي تضمن تطبيق هذا التهج تذلك وضع الرطط واالستراتيجيا

 

 
لمنظور الكلي للمخاطر لدى البنك مع أهداف رأس المال، وذلك يتضمن، باإلضافة إلى أمور أخرى، أن يتطابق ا

على البنك أن يحتفظ برأس مال كاٍف لتغطية النمو الطبيعي إلى جانب التذبذبات الحالية في تعرضات البنك. وبينما 
ولجنة المخاطر  لموجودات والمطلوباتايقوم مجلس اإلدارة بتحديد المخاطر وأهداف رأس المال، فإن لجنة 

 عن ضمان تحقيق هذه األهداف. نالمسؤولتا ماه وااللتزام
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تقوم إدارة المخاطر في البنك باستالم تقارير منتظمة حول التطورات في هيكل كشوف الميزانية وفي حركات 
 كشوف الميزانية، بما في ذلك استخدام رأس المال واحتماالت المخاطر. 

 
"ICAAP" 
 

، البنك" لدى بنك البالد على الجمع بين المنظور الكلي لمخاطر ICAAP" يهدف التقرير الداخلي لكفاية رأس المال
عام  في" ICAAP" قد تم إصدار أول تقرير. وكافرأس المال  مع التأكد من وجودواإلطار الكلي إلدارة المخاطر 

  ولجنة المخاطر وااللتزام. تالموجودات والمطلوبا وتم توزيع األداور بين لجنة 7002
 

" في التأكد من أن اإلدارة تقوم بتحديد وقياس مخاطر البنك بدقة. كذلك، فإن هذه ICAAPيتمثل أحد أهداف "
العملية تساعد على التحقق من أن اإلدارة تتخذ الخطوات الالزمة لضمان احتفاظ البنك رأس مال داخلي كاٍف بالنظر 

ر األنظمة المناسبة إلدارة المخاطر. وتبعاً للمتطلبات النظامية، فإن يطوتتطبيق ور، وإلى المنظور الكلي للمخاط
" ولمستوى اإلجراءات اإلدارية ICAAPلعملية "البنك مؤسسة النقد العربي السعودي ستقوم بمراجعة وتقييم تطبيق 

 " جزءاً منها. ICAAPالداخلية التي تشكل "
 

 
إفصاحاتعامة–التعرضللمخاطروتقييمالمخاطر

 
يتمثل أحد المكونات الرئيسية الستراتيجية أعمال بنك البالد في أن تكون إدارة المخاطر قادرة على دعم الهدف من 

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

ي إدارة المخاطر، لذلك فإن البنك يستخدم كما تتمثل رؤية البنك في تبّني أفضل المستويات والممارسات الدولية ف
مصادر جوهرية لتطوير إجراءاته وأدواته التي تدعم هذه الرؤية. وعلى هذا األساس، فقد تمكن البنك من بناء خبرة 

 شاملة في إدارة المخاطر ورأس المال. 
 
 

تعزيز إلى البالد، حيث تهدف  وتعتبر إدارة المخاطر من العمليات التي تؤدى بشكل مستقل في وحدات العمل في بنك
ثقافة راسخة إلدارة المخاطر من خالل مجموعة شاملة من العمليات المصممة لتحديد وقياس ومراقبة التعرضات 

للمخاطر بشكل فعال. ويشارك كل من مجلس اإلدارة واإلدارات العليا في وضع عمليات المخاطر وتحديد 
وظائف إدارة المخاطر. وتبقى هذه العمليات خاضعة للتفتيش والمتابعة  اإلرشادات والتوقعات الدورية التي تقع في

والخارجيين ومنظمي البنك، مما يساعد على زيادة  نمن قبل هيئة شرعية مستقلة وكذلك من قبل المراجعين الداخليي
 تقوية ممارسات إدارة المخاطر. 

 
  دارة المخاطر:إلهيكل التنظيمي الكل التالي شيبين ال
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إلى أنواع عديدة من المخاطر التي تتم إدارتها على مستويات متفاوتة ، وفيما يلي بيان بأهم هذه  يتعرض بنك البالد
 األنواع: 

 

 وهي مخاطر الخسارة الناجمة من عجز األطراف األخرى عن تلبية التزاماتهم، مخاطراالئتمان :
 كلياً أو جزئياً.

  

 الناجمة من تذبذب القيمة السوقية ألصول وخصوم بنك  : وهي مخاطر الخسارةمخاطرالسوق
 البالد تبعاً لتغيرات الظروف السوقية.

 

 

 

 وهي مخاطر الخسارة التي تنشأ إذا بقي احتياطي السيولة النقدية العادية لدى مخاطرالسيولة :
 البنك غير كاٍف لتلبية التزامات البنك.

 
 

 ة من إجراءات داخلية قاصرة أو خاطئة، أخطاء : وهي مخاطر الخسارة الناجمالعملياتمخاطر
 بشرية أو من تطبيق النظام، أو األحداث الخارجية. 

 
 .ويتم تعريف كل من هذه المخاطر على حدة وفقاً للمتطلبات التشريعية أو التنظيمية

  
محافظ االئتمان مصادر عديدة لضمان استمرار االلتزام بالحدود االئتمانية وللرقابة على إدارة المخاطر تخصص 

دائرة محددة للتقارير تعمل على التأكد من أن جهات اإلدارة ذات العالقة، بما في ذلك مجلس اإلدارة لديها. ولدى 
 اإلدارة واللجنة التنفيذية، تبقى على اطالع بالتطورات في محفظة االئتمان، والقروض غير العاملة، وما شابه ذلك.
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 (4الجدول رقم )

 اإلفصاحات العامة –ئتمان مخاطر اال

، الوفىاء بالتزاماتىه تجىاه البنىك تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم مقدرة أحد األطراف علىى

 األكبر من تعرضات المخاطر لدى البنك. الجزءتشكل مخاطر االئتمان و

 

إدارةمخاطراالئتمان

 لتزام بالمبادئ التالية:يقوم البنك بقياس وإدارة هذه المخاطر باال

  يتم تطبيق معايير منتظمة على مستوى البنك فىي عمليىات اتخىاذ قىرارات مىنح االئتمىان مىن خىالل اسىتخدام

نمىوذج  حاليىا بتطىوير لكافة العمالء من الشىركات. ويقىوم البنىكالحتساب درجة المخاطرة " زنموذج "مودي

 االئتمىانمخىاطر ألغىراض تقيىيم  SIMAHاستعمال نظىام يقوم البنك ب، كما لتقييم إقراض العمالء األفراد 

 .لألفراد

 نظىام  من خىالللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المخاطر لعمالء ا لتقييم بتطوير داخلي البنك قام

 تحت االختبار. يعمل تم استكمال نظام موديز لتقييم التسهيالت و حالياوقد . زمودي

 الئتمانية لألطراف وإدارة تعرضات االئتمان الفردية مع إرشىادات محفظىة يجب أن يتطابق اعتماد الحدود ا

 البنك وإستراتيجيته االئتمانية، وأن يشتمل كل قرار على تحليل المخاطر بالمقارنة مع العائدات.

  يتطلب كل تمديد يجري على أي تسهيل ائتماني ألي طرف أو تغيير مادي به )مثل تغييىر فىي المىدة، هيكىل

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

  يمنح البنك حالياً صالحيات الموافقة االئتمانية على أساس نظام موافقة ثنائي مشىترك بىين وحىدات األعمىال

ى والمخاطر وذلك حتى مستوى معّين، أما الموافقات االئتمانية التىي تتجىاوز هىذا المسىتوى، فتىتم إحالتهىا إلى

حسىب  للموافقىة عليهىاوأخيىراً مجلىس اإلدارة العليىا واللجنىة التنفيذيىة الفرعية ولجنة االئتمىان  لجنة االئتمان

 .سياسات االئتمان
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االستراتيجيات:

أهدافإدارةمخاطراالئتمان:

  بيئة اقتراضية قوية مدعومة بسياسات ونظام رقابي فّعال للمخاطر.االستمرار بالمحافظة على 

  ف وتطبيق سياسات تحّمل المخاطر.تحدي فّعال للقائمين باألعمال من خالل حثهم على تعريتشكيل 

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

أنواعمخاطراالئتمانالرئيسية:

 تشتمل مخاطر االئتمان على مخاطر التركيز والتسوية.

 هىىي المخىىاطر التىىي تنشىىأ مىىن أي تعىىرض بشىىكل إفىىرادي أو بشىىكل مجموعىىة مىىن نمخاااطرتركاائاالئتمااا :

التعرضات التي تنطوي على احتمال وقوع خسائر كبيرة )تتعلق بىرأس مىال البنىك، أو إجمىالي أصىوله، أو 

على مستوى المخاطر الشاملة( مما قد تؤثر على مركز البنىك أو قدرتىه علىى المحافظىة علىى سىير عملياتىه 

 . تعتبر مخاطر تركز االئتمان من أكبر أسباب المشاكل في البنوك.الرئيسية

 هىي المخىاطر التىي تكىون مرتبطىة بتسىويات الىدفعات مقابىل التىداول فىي األوراق الماليىىة مخااطرالتساوية :

وغيرها من األدوات. وتنشأ المخاطر إذا تم تحويل الدفعات قبل أن يتمكن البنىك مىن التأكىد مىن أن الىدفعات 

 تحويلها إلى أحد الحسابات البنكية.قد تم 

سياسةاالئتمان:

تمثىىل سياسىىة االئتمىىان الوسىىائل األساسىىية لالتصىىال، التىىي يقىىوم مجلىىس اإلدارة واإلدارة العليىىا مىىن خاللهىىا بتوجيىىه 

بحيىث يىتم تحقيىق أهىداف األعمىال دون تعىريض البنىك إلىى مسىتوى ات لتسيير ومراقبىة النشىاطات التمويليىة اإلرشاد

 ز مستويات التحمل التي اعتمدها مجلس اإلدارة.يتجاو

 

 إن الجزء األساس في سياسة االئتمان هو ما يلي:

  يقوم البنك بشكل أساسي بتوفير التمويل القصير األجل لتلبيىة احتياجىات رأس المىال العامىل، أمىا احتياجىات

 ةالتىي تتمتىع بسىمع التجىاريينالء التمويل المتوسط والطويل األجل فتتم مراجعتها بشكل انتقائي بالنسبة للعم

 االئتمانية. لي جيد ولديها سجل جيد من الجدارةجيدة في السوق وذات تقييم ما

 .يكون التمويل في األصل مرتبطاً باألعمال التي تتناسب مع معايير قبول المخاطر 
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 نك البالد مىن حيىث يسهم أداء المحفظة االئتمانية وإدارتها بحكمة ضمن حدود المخاطرة في تحقيق أهداف ب

 تحقيق األرباح والنمو المستدام.

  لىىن يقىىوم البنىىك بتمديىىد أي تسىىهيل ائتمىىاني إذا كىىان مخالفىىاً للقواعىىد واإلجىىراءات التىىي تحىىددها مؤسسىىة النقىىد

 العربي السعودي أو أية سلطة تنظيمية أخرى من وقت آلخر.

 عتبارهىا خصىائص الىدورة االقتصىادية تعمل سياسة االئتمىان علىى تىأمين اسىتمرارية التواصىل وتأخىذ فىي ا

 للمملكة.

  بلازل سوف تكون كافة السياسات االئتمانية الحالية والمستقبلية في بنك البالد ضمن اإلطار العام لمبادرةII 

التي سوف توضىع مسىتقبالً مىن قبىل مؤسسىة النقىد العربىي أو الموضوعة  الخطةالتي سيتم إتباعها بموجب 

 السعودي.

 ن أن التسهيالت الممنوحة متفقة مع هيكىل األعمىال للعميىل واحتياجىات العميىل وقدرتىه علىى سيتأكد البنك م

 سداد التسهيالت.

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

 .يولي بنك البالد أهمية كبيرة إلقامة وتوسيع عالقات طويلة األجل مع العمالء 

 نك البالد بانتظىام بمتابعىة التطىورات فىي األوضىاع الماليىة للعمىالء بغيىة التأكىد مىن عىدم حصىول أي يقوم ب

 تغيير على األسس التي منح بموجبها االئتمان.

  سوف يأخذ بنك البالد في اعتباره تسهيالت التمويل طويلة األجىل علىى أسىاس انتقىائي فقىط، وذلىك للعمىالء

 الذين يتمتعون بوضع مالي راسخ.

  قبل لتوفير المزيد من االطمئنان.لعمالء األفراد، ولكنها ت  من االضمانات قبول يتم تجنب 

 .يتعامل البنك بمنتهى الحرص عند منح ائتمان لمنشآت األعمال التي تعاني صعوبات أو تقلبات صناعية 
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تركيئمخاطراالئتمان

أو االئتمانيىة قىة العالأطىراف  /غيىر المتىوازن للمىدينين يتمثل تركيز المخاطر في تلك األخطار التي تنشأ من التوزيع

من التركيز في قطاعات األعمال أو في مناطق جغرافيىة معّينىة. ومىن هىذا المفهىوم فىإن مخىاطر التركيىز فىي محىافظ 

ء(، أو المقّدمة إلى مقترضين أفراد )تركيز األسماتسهيالت االئتمانية االئتمان تنشأ من خالل التوزيع غير المتوازن لل

 إلى القطاع الصناعي/الخدمي وإلى مناطق جغرافية معينة )التركيز القطاعي(.

يىتم تحديىد تركيىز المخىاطر فىي محفظىة االئتمىان لىدى بنىك الىبالد باعتبارهىا مقياسىاً إلدارة مخىاطر االئتمىان. وتشىكل 

 مخاطر التركيز التالية جزءاً طبيعياً من إستراتيجية األعمال لدى بنك البالد:

 لتعرضات الكبيرة لطرف منفردا. 

 التعرضات الكبيرة لصناعة/قطاع معّين. 

  واحدة  تصنيف ائتمانيةمع عمالء بدرجة التركز. 

اإلفصاحاتالعامة–مخاطراالئتمان

التعثر)العجئ(

د عجىز فىي ، إذ يتم اعتبىار وجىو IIبازل " المستخدم لدى بنك البالد متناسباً مع متطلبات لعجئ"ا التعثر يعتبر تعريف

 المديونية عندما يكون من غير المحتمل أن يقوم العميل بتسديد كافة التزاماته إلى البنك أو أي من شركاته التابعة.

إدارةمعالجةالديون

كمىا يىتم إتبىاع كافىة المقىاييس التىي تحىددها أحكىام عنىد مىنح التمويىل للعمىالء ، يتم التعامل بمنتهى الحرص والحيطىة 

فىىي الحىىاالت التىىي يكىىون هنىىاك احتمىىال ضىىئيل فىىي تحصىىيل هىىذا وعربىىي السىىعودي وسياسىىات البنىىك. مؤسسىىة النقىىد ال

عنىد وجىود مثىل تلىك الحىاالت، فىإن ويقوم البنك بإعادة جدولة التمويل ومتابعته حتى تسويته بشكل مناسب. المديونية 

 البنك ال يستطيع أن يقف متفرجاً على االنخفاض الحاصل في جودة أصوله.
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عالمخصصاتأنوا

 المخصصاتالعامة -1

كمىا بىدأ  ،الدوليىةبالنسبة ألغراض القوائم المالية المحاسبية يتم إتباع اإلرشادات الواردة في معايير المحاسىبة 

 البنك تكوين مخصصات عامة لمحفظة الديون الجيدة

المخصصاتالمحّددة)الخاصة( -2

قعىة بشىكل إفىرادي لكىل تمويىل شىركات أو جهىة يجب تكوين مخصص محّدد بالنسبة للخسائر المتكبىدة والمتو

حكومية أو جهات بنكية خاصة، واألصول األخرى ذات المخاطر العاليىة وذلىك لمعرفىة صىافي القيمىة القابلىة 

 للتحقق من األصول ذات المخاطر.

ات كذلك ينبغي تكوين مخصصات محّددة لتغطية المخاطر المتعلقة بتمويل األفىراد التىي تنىدرج تحىت بنىد الفئى

 غير العاملة.

إجراءاتالشطب

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

 ، ويتم خصم المبالغ المشطوبة من حساب المخصصات.بشكل محددمن القرض 

 

و تحسين التقييم االئتماني بما في ذلىك إعىادة تأهيىل يتم اقتراح الشطب بعد استنفاذ كافة الجهود الممكنة إما للتحصيل أ

أو تنشيط أعمال المقترضىين، دون تعىريض البنىك للمزيىد مىن المخىاطر. وفىي مثىل هىذه الحالىة تأخىذ الجهىة المخّولىة 

بالموافقة في االعتبار آراء األشخاص الذين يقدمون اقتراحات الشطب سعياً وراء تحسين معدل المخاطر أو تصىنيف 

ل ذات المخاطر، بما في ذلىك إعىادة هيكلىة التسىهيالت االئتمانيىة. وعلىى كىل حىال، فىإن مثىل هىذه االقتراحىات األصو

 يجب أن تبّين بوضوح التحسن في مركز البنك ويفضل أن يكون ذلك في كل من المدى القصير والمدى الطويل.

مخاطراالئتمانالحدمن

مخىاطر االئتمىان الرئيسىة  االت المالية وغير الماليىة لتخفيىفت والكفيستخدم بنك البالد مجموعة متنوعة من الضمانا

س هنالك أي ضمانات على عمليىات وتجدر اإلشارة إلى أنه ليالخزينة االعتيادية لديه، أعمال في عمليات اإلقراض و

مشىتقات ماليىة  الحمايىة التىي يىتم تأمينهىا علىى شىكل أسىاليب الخزينة، أي عمليات "المرابحة". كىذلك، يعتبىر اسىتخدام

 تحىددهاائتمانية أمراً ليس بذات أهمية حالياً. إن البنك ملتىزم بقائمىة مىن الضىمانات المقبولىة والحمايىة االئتمانيىة التىي 

 كافة البنوك في المملكة )باستثناء الذهب والفضة(.لمؤسسة النقد العربي السعودي 
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 بشكل عام على: تشتمل أنواع الضمانات التي يستخدمها بنك البالد حالياً 

 الضماناتالمالية 

 الغطاء النقدي(  الهوامش النقدية(. 

 ."حصة العميل" في عمليات "المشاركة" 

  الضمان المالي لمنح االئتمان للحماية من عجز األطراف األخرى 

  األسهم المحلية المدرجة والمعتمدة من الهيئة الشرعية في البنىك بالنسىبة إلقىراض الشىركات والتىداول

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

  وحىىدات الصىىناديق المشىىتركة، المحليىىة والخارجيىىة، التىىي تشىىتمل علىىى الشىىركات المدرجىىة والمقبولىىة

 شرعاً.

 الضماناتالعقارية 

 ن.تعرض البنك للمقترضين من شركات ومقترضين تجاريي العقار التجاري المستخدم لضمان 

 عمالء تمويل األفراد.لمقّدم العقار السكني المستخدم لضمان التمويل ال 

 الكفاالت 

 .الكفاالت الرسمية والنافذة بالنظام التي يتم استالمها من البنوك 

 .الكفاالت الشخصية النافذة بالنظام 

 ضماناتأخرى

 لكىل مشىروع يىتم تمويلىه  التنازل عن العائدات المتحصلة للمشىاريع التىي يمولهىا بنىك الىبالد، حيىث إن

 حدوداً معروفة بشكل مستقل يمثل جزءاً من الحد االئتماني المقدم إلى األطراف المتعاملة.

  كىل دفعىة مىن المقترضىين أفىراد، حيىث يىتم اقتطىاع مبلىغ كان في حالة الراتب الشهري للعميل تحويل

 في التاريخ المحدد.ترد للحساب 
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تقييمالضمانات

ن بإجراء تقييم مستقل لألصول المطروحة للرهن قبل قبولها وضمن فترات معينة بالنظر إلى طبيعة تقوم لجنة االئتما

 الضمانات. ويتم هذا التقييم من قبل فريق من خبراء التقييم المستقلين.

ن التقيىيم ي بنى تقييم الضىمانات علىى القيمىة السىوقية لشىبيهاتها، ويىتم التأكىد مىن اسىتقاللية خبىراء التقيىيم بحيىث ال يكىو

 متحيزاً تجاه:

 .إعطاء حد ائتماني أعلى للمقترض 

 .تكوين مخصص غير كاٍف 

  االعتراف بالعوائد الئتمان متعثر.االستمرار في 

 

تقوم مجموعىة إدارة المخىاطر بالتأكىد مىن أن طريقىة التقيىيم المسىتخدمة، سىواًء كانىت داخليىة أم خارجيىة، تسىتند إلىى 

 يع االفتراضات قد تم توثيقها بشكل واضح.افتراضات معقولة وحكيمة وأن جم

 

يتم تقييم الضىمانات حسىب قيمتهىا الصىافية القابلىة للتحقىق، كلّمىا كىان ذلىك ممكننىاً، كمىا يىتم تعريفهىا علىى أنهىا القيمىة 

السوقية الحالية ناقصاً أية تكاليف تحقيق محتملة، بما في ذلك ودون حصر، تحّمىل مصىاريف الضىمانات المسىترجعة 

 صاريف القانونية أو أية مصاريف أخرى مرتبطة بالتصرف بالضمانات.أو الم

 

حدد بنك البالد من ضمن أهدافىه االحتفىاظ بمسىتوى مىن المعلومىات حىول الرهىون والضىمانات الكافيىة لتقىدير قيمتهىا 

بيعية، بما فىي ذلىك بانتظام. ويتم احتساب القيمة على أساس القيمة المستلمة من عملية البيع الجبري ناقصاً التكاليف ال

 تكاليف األيام التي تم فيها عرض الضمانات في السوق.

 

يستقبل البنك إلى حىد مىا ضىمانات لتعرضىات ائتمانيىة، ويىتم تقديىـم جىزء كبيىر مىن هىذه الضىمانات مىن مؤسسىات أو 

 كما يقوم البنك بتقييم مالءة الكفيل قبل استيفاء كفالتة.أشخاص تربطها عالقة قائمة مع المقترض.

وأوئانالمخاطرالمنهجالمعياريسلوبا

كجىزء تقييم وكاالت تقيىيم المخىاطر  ،المنهج المعياريسلوب االتي ينطبق عليها  االئتمانيةيستخدم بنك البالد للمحافظ 

 من وسائل تحديد حجم المخاطر:
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قىد اعتمىدت  أن مؤسسىة النقىد العربىي السىعودي الشركات، إالب الخاصةيم خارجي لمحفظة البنك ال يتم حالياً عمل تقي

لخدمىىة  زهىىي: "مىىوديثىىالث وكىىاالت تقيىىيم خارجيىىة لتقيىىيم مخىىاطر محفظىىة البنىىك الخاصىىة بالمؤسسىىات الماليىىة، و

 المستثمرين"، "مجموعة التقييم ستاندرد آند بورز" و "مجموعة فيتش".

 

ت االئتمىىان لكافىىة التعرضىىات بشىىكل فىىردي مىىن وكىىاالت االئتمىىان أعىىاله وي ىىدخل إلىىى معىىدالت تقيىىيم يىىتم تقىىدير معىىدال

 .المعتمدة من لجنة بازلالمخاطر حسب الجداول 

 

يتشابه التوزيع األبجدي لمعدالت المخاطر في كل وكالة مع إرشىادات بنىك التسىويات الىدولي ومؤسسىة النقىد العربىي 

 السعودي.

لحكوماتوبنوكهاالمركئيةالمطالباتعلىا  

 

AAA تقييم االئتمان إلى  

AA- 

A+ إلى   A- BBB+   إلى

BBB- 

BB+ إلى   B-  أدنى منB- غير مقّيم 

نسبة 

 المخاطرة

0٪  70٪  00٪  100٪  100٪  100٪  

حسبطلبمؤسسةالنقدالعربيالسعودي(2المطالباتعلىالبنوكومؤسساتاألوراقالمالية)تحتخياررقم  

 

االئتمانتقييم   AAA 

 -AAإلى 

A+  

 -Aإلى 

BBB+   

 -BBBإلى 

BB+ 

 -Bإلى 

أدنى من 

B- 

 غير مقّيم

7نسبة المخاطرة تحت خيار   70٪  00٪  00٪  100٪  100٪  00٪  

 نسبة المخاطرة للمطالبات 

7القصيرة األجل تحت خيار     70٪  70٪  70٪  00٪  100٪  70٪  
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 بنوكالتنميةالمتعددةالجوانب

ر٪ هي نسبة المخاطر لتحديد أهلية بنوك التنمية المتعددة الجوانب حسب تعليمات مؤسسة النقد تعتبر نسبة صف

العربي السعودي وضمن نسب المخاطر العامة المطلوب تحديدها، على أساس معدالت فردية لهذه البنوك حسب 

للبنوك. 7الخيار رقم   

 المطالباتعلىالشركات
 

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

٪70 نسبة المخاطرة   00٪  100٪  100٪  100٪  

غيرالمرهونة)أفراد(المطالباتالمشمولةفيمحافظالتجئئةالنظامية  

٪ من تقييم هذه المخاطر.20تعطى مثل هذه التعرضات نسبة   

 

 المطالباتالمضمونةبرهوناتسكنية

٪ من تقييم هذه المخاطر.100لبات نسبة تطبق على مثل هذه المطا  

 

 المطالباتالمضمونةبرهوناتعقاريةتجارية

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

 

 القروضالمتجاوئةلتواريخاالستحقاق

 

 مستوىاالحتياط نسبةوئنالمخاطر

٪70حتى  100  

٪00٪ إلى 70 100  

٪ فأكثر00 100  

 

صولاألخرىاأل  

٪ باستثناء الذهب الذي يعامل معاملة مساوية للنقىد وبالتىالي 100يكون وزن المخاطر الموحد لكافة األصول األخرى 

 ٪.0يكون وزن المخاطر 
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 (11الجدولرقم)

 2112اسلوبالمنهجالمعياريالبنوكالتيتستخدمإفصاحاتمخاطرالسوق:

 
  مخاطرالسوق

واألسعار، حيث تنشأ مخاطر السوق نتيجة التغيرات  ومنحنى العائد، ،الربحق بمعدالت هوامش مخاطر السوتتعلق 
أو األسهم ، وال يوجد لدى البنك السلع الصرف األجنبي أو منحنى العائد ،او  في األسعار سواء أسعار المرابحة أو

تعرضات البنك لسعر الصرف  ( فيما عدا(Trading Book  أي تعرضات لمخاطر السوق ناتجة لغرض المتاجرة
 األجنبي .

 
 عند احتسابه لمخاطر السوق بالنسبة للركيزة األولى لكفاية اسلوب المنهج المعياريويعتمد بنك البالد على طريقة 

رأس المال، وكذلك يعتمد على طريقة قياس المخاطر المتقدمة للركيزة الثانية مثل القيمة عند المخاطر واختبارات 
 التحمل.

 
ألف  49,987 مبلغ  2013  ديسمبر 31د بلغ مقدار كفاية رأس المال لمخاطر السوق لدى بنك البالد في تاريخ وق

 لاير سعودي ، وذلك نتيجة صافي التعرضات لمخاطر الصرف األجنبي للبنك .
 

مخاطرهوامشالربح
لموجودات  قيمة العادلةال ( بأنها تعرضBanking Bookتعّرف مخاطر هوامش الربح لألغراض االستثمارية )

البنك االستثمارية وهوامش الربح للتغير ، وتنتج هذه بشكل رئيسي بسبب عدم التطابق بين تواريخ إعادة االستثمار 
 التغيرات في معدالت الربح. المطلوبات و للموجودات وتواريخ استحقاقات

 
لبالد بقياس مخاطر التغير في منحنى العائد ، تقوم إدارة مخاطر السوق لدى بنك اوبهدف إدارة مخاطر هامش الربح

والذي يعكس مقدار الخسائر إذا تغيرت معدالت هامش الربح لجميع فترات االستحقاق المختلفة وبشكل مستقل لكل 
 . وفقاً لحجم التعرضعملة 

 
مخاطرالصرفاألجنبي

الستثمار في العمالت األجنبية مخاطر الصرف األجنبي هي مخاطر التعرض للخسائر سواء ألغراض المتاجرة أو ا
 بسبب التغيرات العكسية في أسعار الصرف وتأثيرها على تعرضات البنك للعمالت األجنبية . 

 
ويتم احتساب مقدار الخسارة الكلية المحتملة باستخدام صافي تعرضات البنك  الموجبة والسالبة وقياسها باستخدام 

 . طريقة القياس الموحد وفقاً للتعرض األعلى
 


السياساتوالمسؤوليات

والسيولة لبنك البالد، وهي متوافقة مع مستويات التعرض للمخاطر حدود مخاطر السوق باعتماد مجلس اإلدارة قام 
باإلضافة لذلك تقوم االستراتيجية والمستويات المعتمدة للمخاطر المقبولة ضمن سياسات مخاطر السوق والسيولة .

 بشكل منتظم بمتابعة ومناقشة األمور المتعلقة بمخاطر السوق والسيولة. لجنة الموجودات والمطلوبات 
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وذلك من والسيولة لقياس ومراقبة تعرضاته لمخاطر السوق  المتقدمة  وقياس التقليدية اليستخدم بنك البالد طرق 
ض ،و نسبة االعتماد ألكبر المودعين ،ونسبة الودائع مقابل القرووحدود التركز  ،فجوة استحقاقات السيولةخالل :

، ونسبة التمويل المستقر ،  3على التمويل غير االساسي الصافي ،ونسبة تغطية السيولة وفق تعليمات اتفاقية بازل 
، بحيث يتم ارسال لمخاطر االقتصادية المرجحة باوالقيمة ومخاطر هامش الربح ، والفجوات التراكمية والدورية ، 

 لية :النتائج والتقارير للجهات التا

  و ربع سنوي .أمجلس ادارة بنك البالد واالدارة العليا بشكل شهري 

  بشكل شهري مؤسسة النقد العربي السعودي. 

  وحدات العمل في البنك بشكل يومي. 

 
طريقة القيمة عند المخاطر لقياس مخاطر السوق للركيزة الثانية ، وفي نفس الوقت بإستخدام  قوم بنك البالد حالياً ي

 أنظمة لقياس مخاطر السوق والسيولة بشكل يومي .يستخدم 
 

وتعتبر القيمة عند المخاطر إجراءاً إحصائياً لقياس مقدار الحد األعلى للخسارة التي قد يتكبدها البنك في محافظه 
خالل فترة زمنية محددة وضمن مستوى مقبول من الثقة ، وهي أيضاً إجراء إحصائي خاص بالمخاطر يمكن من 

 يد حجم الخسائر المتوقعة تحت الظروف الطبيعية. خالله تحد
 

وتتميز طريقة قياس القيمة عند المخاطر بإعطاء رقماً مشتركاً لجميع أنواع المخاطر يسهل عملية القياس والمراقبة ، 
 حيث تأخذ طريقة القيمة عند المخاطر في اعتبارها معايير االرتباط والتشتت في عوامل السوق المالية. 

 
حتساب القيمة عند المخاطر، إل التاريخيةالمعتمدة على التغيرات خالل الفترات دم بنك البالد طرق القياس ويستخ

والتي تأخذ في االعتبار تأثير تغيرات االسعار خالل الفترات السابقة ، ويفترض في هذا األسلوب للقياس أن تكون 
 الموجودات موزعة توزيعاً طبيعياً .

 
ألف لاير سعودي ، وهو أقصى   66,373في بنك البالد مبلغ   2013ديسمبر   31خاطر بتاريخ بلغت القيمة عند الم

% على افتراض أن 99مبلغ يمكن أن يخسره بنك البالد من الناحية اإلحصائية بدرجة من الثقة تبلغ مستوى 
 التعرض قد كان ثابتاً لمدة عشرة أيام عمل.

 
مل وتحليل للسيناريوهات لقياس مقدار المخاطر تحت الظروف غير ويقوم بنك البالد بإجراء اختبارات التح

تعمل اختبارات التحمل على تقدير خسائر بنك البالد المحتملة إذا تعرضت موجودات ومطلوبات  االعتيادية  للسوق.
 نقطة أساس .  700 -البنك لمعدالت هوامش الربح ضمن حدود +/

 
قيام بعدد من السيناريوهات التي يتم تحديدها على أساس الوقائع التاريخية وباإلضافة إلى اختبارات التحمل ، يتم ال

التي تسببت في وقوع أزمات في األسواق المالية ، إال أن الوقائع الحالية أو المستقبلية التي يتوقع أن يكون لها تأثير 
مراجعة هذه السيناريوهات  على األسواق المالية تستخدم كوسيلة لتحديد سيناريوهات اختبارات التحمل ، وتتم

وتغييرها بانتظام بحيث تعكس التغييرات في محافظ المخاطر لدى بنك البالد واألوضاع االقتصادية ، ويتم إجراء 
 التحليل على أساس اختبارات التحمل التي توصي بها لجنة بازل .

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

إلى ذلك هناك عدد من المعايير النوعية األخرى الالزمة للتأكد من الطرق المستخدمة تم تحديثها وتنفيذها من حيث 
 توفر المستندات وتطبيقات طرق االحتساب والوسائل الرقابية .

 
اق وعوضاً عن ذلك فإن تقييمها يتم على أساس تطبيقات كما يمتلك بنك البالد أدوات مالية غير مقيمة في األسو

التسعير التي يتم تطويرها داخلياً لدى البنك ، وتقوم إدارة المخاطر بتفعيل هذه التطبيقات بشكل مستقل بهدف تقييم 
 إمكانية التطبيق على تسعير وإدارة المخاطر بالنسبة لمنتج معين.
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التطبيقات المستخدمة وذلك بهدف التأكد من عدم إجراء أي تغيير على  ويتم التحقق بشكل منتظم من فعالية ودقة
المنتج أو حصول أي تغير في السوق مما يكون له تأثير كبير على صحة التطبيق ، كما أنه يتم باستمرار وضع 

 إجراءات للمراقبة والتحقق من أسعار السوق المستخدمة في تقييم واحتساب المخاطر.
 

لقياس والرقابة واإلدارة الخاصة بمخاطر السوق بشكل يومي إلى اإلدارة العليا والمسئولين، ويتم ويتم رفع تقارير ا
 احتساب مخاطر السوق الحالية وإرسال التقارير باستخدام قاعدة بيانات رئيسية .

 
بشكل منتظم ، تم وضع حدود لمخاطر المتاجرة واالستثمار لوحدات األعمال المختلفة وتتم الرقابة على هذه الحدود 

بحيث يتم التأكد بأن أي تجاوزات لتلك السقوف يتم  وقد تم وضع اإلجراءات الالزمة للمتابعة والرقابة لتلك الحدود
 التعامل معها من قبل وحدات العمل ضمن التوقيت المقبول والمحدد مسبقا . 

 
لوبات وإدارة المخاطر بانتظام من خالل لمسئولين في مجلس اإلدارة ولجنة الموجودات والمطتحديث المعلومات ليتم 

على متابعة كل مخاطر السوق التحديث تقارير دورية حول مخاطر السوق واألحداث ذات التأثير، وتشتمل عمليات 
مصنفة بشكل مستقل أو عام على شكل "القيمة عند المخاطر" ، وبالمثل فقد تم وضع إجراءات اإلبالغ عن المخاطر 

 عرضة لمخاطر السوق.لكل وحدات العمل الم
 

مخاطرالسيولة
هي المخاطر الناتجة عن عدم تمكن البنك من مواجهة التزاماته عند حلولها ضمن تكلفة سوقية مقبولة ، وهذه 
المخاطر يتم قياسها من خالل االستحقاقات المحددة مسبقاً والمعتمدة على مطابقة التدفقات النقدية لموجودات 

 ومطلوبات البنك .
 

 مخاطر السيولة بأنها مخاطر تعرض البنك للخسارة وذلك لعدة أسباب هي :  تعّرف

 تكاليف التمويل لدى البنك قد تزداد بشكل غير متناسب. 

 نقص التمويل قد يعيق البنك عن إنشاء أعمال جديدة. 

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

 
بة وإدارة السيولة اليومية للعمليات والبنية المستقبلية لالستحقاقات قامرولة بشكل رئيسي على تقوم إدارة مخاطر السي

وباإلضافة الى نسبة السيولة المطلوبة حسب تعليمات مؤسسة النقد العربي  الكافية لمقابلة المتطلبات المستقبلية.
كأحد مؤشرات المخاطر السيولة  3ة بازل السعودي ،يقوم البنك ايضا بمراقبة نسبة تغطية السيولة وفق اتفاقي

     .المحتملة
 

كما تم وضع خطط للطوارئ بهدف معتمدة من مجلس االدارة ،سياسات مخاطر السيولة لدى بنك البالد ان جميع 
التأكد من أن بنك البالد مهيأ بشكل كاٍف التخاذ اإلجراءات العالجية الالزمة عند حدوث أزمات مالية تؤثر على 

تم تحديد سياسات البنك التي تبين حجم السيولة السلبية التي يقبلها البنك حيث يمّيز البنك بين وقد البنك.  سيولة
قامت إدارة المخاطر بوضع حدود لمخاطر  حيثالسيولة بالعملة المحلية والسيولة بالعمالت األجنبية األخرى. 

عودي والعمالت الرئيسية األخرى ، وبالمقابل فإن إدارة السيولة يتم احتسابها بشكل مستقل وذلك بالنسبة لللاير الس
بأن أي تجاوزات لتلك الحدود مخاطر السوق هي المسئولة عن التأكد من االلتزام بحدود مخاطر السيولة المعتمدة و

 كما يتلقى المسئولون في وحدات األعمال ووحدات المخاطر تقارير منتظمة عن مخاطر . لإلدارة العليايتم رفعها 
السيولة لدى البنك وتقوم لجنة الموجودات والمطلوبات باستمرار بتقييم التطورات في سيولة البنك ووضع خطط 

 للتمويل الطويل األجل. 
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إدارةمخاطرالسيولةالقصيرةاألجل
يولة مالية ستوفر  تهدف إدارة مخاطر السيولة القصيرة األجل أو التشغيلية لدى بنك البالد بشكل رئيسي لضمان 

لدى البنك بحيث تكون كافيه لتمكينه من امتصاص الصدمات المالية القصيرة األجل وتأثيرها على المعامالت مالئمة 
 القائمة والمتوقعة.

 
يتم تحديد السيولة على أساس التدفقات النقدية للمعامالت المبرمة مسبقاً ، ويتم احتسابها مع األخذ في االعتبار و

وفي سياق ادارة مخاطر السيولة قصيرة االمد ، فان البنك سيقوم بالتأكد بأن نسبة ات القابلة للتسييل .مقدار الموجود
  احتياطي السيولة لديه اعلى من الحدود الدنيا المطلوبة وفق تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي .

  
إدارةمخاطرالسيولةالطويلةاألجل

مدى المتوسط والطويل من خالل قياس عدم تطابق سيولة البنك على المدى الطويل يتم إدارة مخاطر السيولة على ال
وتحديد مقدار الفجوة لكل فترة على حدة وكذلك بشكل تراكمي ، وتهدف إدارة هذه المخاطر إلى التأكد من عدم 

لسيولة من األمور تعرض البنك لتجميع احتياجات تمويل مستقبلية كبيرة بشكل غير متناسب ، ويعتبر تحديد بنية ا
 الهامة لقيام البنك بتخطيط نشاطات التمويل لديه وتسعير المعامالت . 

 
يدير البنك مخاطر بنية السيولة الهيكلية بناًء على تقرير فجوة االستحقاقات وهذا التقرير يبنى على توزيع موجودات 

تواريخ االستحقاق يستخدم البنك ا، ولهذه الغاية البنك ومطلوباته وبنود المواد خارج كشوف الميزانية تبعاً الستحقاقه
 المثبتة تعاقدياً لكل منتج. 

 
وكجزء من إدارة مخاطر بنية السيولة لدى البنك يتم تقسيم سيولة البنك في تقرير فجوة االستحقاقات بناء على 

لبنك لديه فائض في بنية مجموعة من العوامل مثل العملة والمنتج  والوحدات التنظيمية وتبين تلك التقارير أن ا
 السيولة باللاير في األوضاع االعتيادية .

 
تحليلالسيناريوهات

يقوم بنك البالد بإجراء اختبارات التحمل لقياس المخاطر الفورية للسيولة لدى البنك والتأكد من أن البنك لديه الوقت 
ير مخاطر بنية السيولة في العديد من الكافي لمواجهة حصول تلك األزمات ، وتعمل اختبارات التحمل على تقد

التي قد عموماً  السيناريوهات وتشمل تحليل السيناريوهات األزمات التي تخص بنك البالد وكذلك أزمات السوق ً
وباإلضافة الى ذلك ، يقوم البنك بمراقبة نسبة التمويل الصافي المستقر وفق تعليمات اتفاقية . تؤثر على سيولة البنك 

 د المؤشرات التي تساهم في تقييم مخاطر السيولة التراكمية في البنك كأح 3بازل 
 
 

، ونسب التركز ألكبر المودعين، وتداعيات  ويعمل البنك على مراقبة التنوع في المنتجات والعمالت واالستحقاقات 
نك إلى أقصى درجة ممكنة بقاعدة تمويل من شأنها حماية البالبنك يتمتع للتأكد من أن تذبذب التمويل ما بين البنوك، 
  في حال حدوث أزمات سوقية .
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 (12الجدول رقم )

 2013  مخاطر العمليات  

 

مرلا ر العمويلات هلي مرلا ر الر لا ر حيل  أن يتبافق تعريف بنك البالد لمرا ر العمويات ملع تعريلف لجنلة بلازل  

ا وااحللا  الراجييلة. تشلمل مرلا ر العمويلات فشلل الناتجة عن علم كفاية أو فشلل العمويلات اللا ويلة  اافلراد  اللن 

اا ر الرقابية واا طاء البشرية والمرا ر اليانبنية ومرا ر علم االلتزام بالتعويمات الرقابية والمرا ر الناتجلة علن 

 مبادجات التغيير.

ي أداجة هلذا النلب  ولكي يتمكن البنك من أداجة مرا ر العمويات فيل تلا وضلع أ لاج يبضلل اسلوب  ومنهجيلة البنلك فل

الهام من المرا ر وسياسة تبضل اادواج والم ئبليات وتشرح أدوات أداجة مرا ر العمويات. كما تا تبثيق إيراءات 

واضحة لتريمة اإل اج وال ياسة لرطبات عمل محلدة.  ن ام أداجة مرا ر العمويلات ببنلك اللبالد ي لعي  اللي تحييلق 

 مجمبعة من ااهلاف من بيها:

 همة في تحييق أهلاف أنشطة البنك.الم ا 

 .التعرف عوي وتيييا مرا ر العمويات في المنتجات الجليلة واليا مة وكذلك أنشطة البنك وأن مته 

 .التيييا الم تيل والم تمر  لوعمويات والعناصر الرقابية واإليراءات واانشطة 

 الم ببة لور ا ر. الحل من   ا ر العمويات والعمل عوي حل ااسبا  الجزجية لومشكالت 

 

 يهلف البنك أيضا الي تطبيق حبكمة آليات أداجة مرا ر العمويات من  الل اآلتي:

 .أشراف مجوس أداجة البنك وأداجته العويا عوي أداجة هذا النب  من المرا ر 

 .تشكيل لجنة أداجة المرا ر وااللتزام لمتابعة اانشطة المرتبطة بإداجة مرا ر العمويات 

 لألدواج والم ئبليات لمرتوف اليطاعات والبظا ف الم ئبلة عن أداجة مرا ر العمويات. تحليل دقيق 

  قيام أداجة المرايعة اللا وية بالتيييا الم لتيل انشلطة أداجة مرلا ر العمويلات لتنفيلذ اسلتراتيجية البنلك اداج  هلذا

 النب  من المرا ر.

 

ف منهلا ومتابعتهلا فلي مرتولف أنشلطة البنلك تلا تطبيلق اآلليلات ولكي يتا التعرف عوي هلذ  المرلا ر وتيييمهلا والترفيل

 التالية:

 

 الداخلية: التقييم الذاتي للمخاطر وعناصر الرقابة 

قام البنك بتطبيق آلية التيييا الذاتي لومرا ر وعناصر الرقابة اللا وية والتي تمكن م ئبلي أداجة مرا ر العمويلات ملن 

فلي تحليلل المرللا ر المت صلوة فلي أنشلطة البنلك والعناصلر الرقابيلة المبيللبدة  االشلترا  ملع قطاعلات وإداجات البنلك

والالزمة لوترفيف من هذ  المرا ر. يتبلع  ذللك تييليا م لتبيات  هلذ  المرلا ر والعناصلر الرقابيلة  بيلا لم لفبفة تلا 

ع ذللك وضلع  طلط عملل  تحليلها م بيا. هذا التيييا ي اعل فلي الكشلف علن الفجلبات الرقابيلة لومرلا ر الر ي لية. يتبل

 لتيبية العناصر الرقابية أو أنشاء عناصر جقابية أ ري لوترفيف من المرا ر الر ي ية.

 

 بيانات خسائر العمليات  جمع: 

ييبم البنك بتجميلع بيانلات   لا ر العمويلات الناتجلة علن فشلل اافلراد  اللن ا والعمويلات أو أي   لا ر أ لري ت لنف 

ت نيف بيانات   ا ر العمويات  بيا لنب  الر ا ر ونب  النشا . ييبم فريلق عملل أداجة  باعتباجها   ا ر تشغيل. يتا

مرا ر العمويات بالتن يق مع قطاعات البنك المرتوفة في تحليل ااسبا  الر ي ية والم ئبلة علن تحيلق الر لا ر وملن 

  ا ر.ثا التبصية بتطبيق العناصر الرقابية الالزمة لوترفيف من المرا ر مبضب  الر

يميللع أحلللا  مرللا ر العمويللات والمرللا ر المرتبطللة بهللا والعناصللر الرقابيللة يللتا تجميعهللا فللي قاعلللة بيانللات م للنفة 

 ومبببة لطبيا لنب  الرطر ونب  النشا  وذلك لتحليل التركز في نب  الر ا ر والنشا .
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  مؤشرات المخاطر الرئيسية: 

هلا لوم لاعلة فلي تحليلل م لتبي المرلا ر التلي ت لنيف باعتباجهلا مؤشرات المرا ر الر ي لية هلي بيانلات يلتا تجميع

مرا ر ج ي ية. هذ  المرا ر الر ي ية يتا تحليلها في أثناء عموية التيييا اللذاتي لومرلا ر وعناصلر الرقابلة اللا ويلة. 

لتي تتجلاوز الحللود يتا تيييا مؤشرات المرا ر الر ي ية  بيا لحلود تا تعريفها وتحليها م بيا يتا ت عيل المؤشرات ا

 الميببلة من البنك.

 

لكي يتا التحيق من النتا ج التي تا البصبل اليها عن  ريق أحل أدوات أداجة مرلا ر العمويلات يولزم مياجنتهلا بالنتلا ج 

التي تا البصبل اليها من اادوات اا رى وبذلك يتحيق التكامل والترابط بين مرتوف أدوات أداجة مرلا ر العمويلات. 

م أداجة مرا ر العمويات بعمل تياجير مف وة لمرتوف اليطاعلات واانشلطة وكلذلك اداج  البنلك العويلا لوعملل عولي تيب

حل ااسبا  الجزجية التي تؤدي الي تحيق الر ا ر. ويتا عمل تياجير دوجية لوجنة االلتزام والمرلا ر وكلذلك مجولس 

 ف  عوي حييية مرا ر و  ا ر العمويات.اإلداجة لوييام باللوج المنب  بها في ااشراف والبقب

 

 


