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אאفصאح  –אلمحور אلثאلث  2بאزل 

  אلنوعي 
  אلنطאق .1

وهو شرכة مسאهمة . אلمملכة אلعربية אلسعودية –ينطبق هذא אאفصאح אلنوعي على مصرف אאنمאء 

 للمرسوم אلملכي رقم 
ً
) م28/03/2006(هـ  28/02/1427بتאريخ ) 15/م(سعودية عאمة تم تאسيسهא وفقא

  ). م 27/03/2006(هـ 27/02/1427بتאريخ ) 42(وאلقرאر אلوزאري رقم 

ريאل  10مليאر سهم بقيمة אسمية تبلغ  1.5ريאل يتכون من  15.000.000.000يبلغ رאس مאل אلمصرف  

  .للسهم אلوאحد

تقدم אאيضאحאت אلوאردة في אאجزאء אلتאلية معلومאت عن אلمخאطر אلتي يتعرض لهא אلمصرف وאאطאر 

متهא وعمليאتهא بאאضאفة אلى تفאصيل אخرى عن כفאية رאس مאل אلعאم אدאرة אلمخאطر وאهدאفهא وحوכ

  .אلمصرف

من خאل אعتمאد אلمنهج  אلبنכي אشرאفل بאزل بهא لجنة אوصت אلتي אאنمאء بتطبيق אلمعאيير يلتزم مصرف

مخאطر אلسوق وאعتمאد אلمنهج אאسאسي و אدאرة مخאطر אאئتمאن) Standardized Approach(אلمعيאري 

)Basic Indicator Approach (אلتقييم אلدאخلي قאم بتطبيق وعرض  للمخאطر אلتشغيلية כمא אن אلمصرف

وذلכ عن אلسنة אلمאلية ) ICAAP(لرאس אلمאل אلאزم لموאجهة אلمخאطر אلتي يتعرض لهא אلمصرف 

  .2011سمبر دي 31وאلمصرف بصدد אعدאد وتقديم ذאت אلتقدير للسنة אلمنتهية , 2010ديسمبر  31אلمنتهية 

   אאطאر אلعאم אدאرة אلمخאطر .2

 אهيوאجهאلمختلفة אلتي بتحديد وאختيאر مستويאت אلمخאطر  אلتنفيذيةيقوم مجلس אאدאرة وאאدאرة 

 لאسترאتيجيאت وذلכ אلمصرفية,  بאلنشאطאت قيאمه خאل אلمصرف
ً
وقدرة אلمصرف على  אلموضوعةوفقא

ولجنة  مجلس אאدאرةمنبثقة عن  لجאنى لא ةאلمسؤوليهذة  تفويض تمهذא אلصدد  وفي .אدאرة אلمخאطر

אلعمل אلذي  وفريقومجموعة אدאرة אلمخאطر ولجنة אدאرة אلمخאطر  )ALCO(אلموجودאت وאلمطلوبאت 

قطאعאت אلعمل  مختلفبאאضאفة אلى  وقسم بאزل אلمאل رאس כفאيةبאحتسאب ومرאقبة نسبة  يقوم

  .بאلمصرف
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نشطة אلمصرفية ضمن אطאر معتمد من قبل مجلس אאدאرة ولجאن אلمصرف على يتم אدאء وتطوير כאفة אא

   .حوכمةلא تطبيقلضمאن  אلصلة אلنحو אلموضح في אلسيאسאت وאلمبאدئ ذאت

من خאل وضع אسس تحديد درجة  مخאطرאلאدאرة  אطאربتعزيز  م2011אلسنة אلمאلية  אثنאءقאم אلمصرف  لقد

ب אلعאئد على رאس אلمאل אلمعدل وفق אلمخאطر אلتي يتخذهא ويتضمن ذلכ אحتسאتحمل אلمخאطر 

 .אلمصرف
  

  فلسفة אدאرة אلمخאطر

جميع אلضوאبط אلرقאبية  تطبيقتهدف אدאرة אلمخאطر بאلمصرف אلى وضع وتنفيذ אجرאءאت وאضحة وفعאلة ل

دى هيכل אلمخאطر لوאلحوכمة وذلכ אجرאء تقييم شאمل لمدى כفאية رאس אلمאل بمא يتنאسب مع 

ويقوم . אلمستمر لאربאح כمא تهدف אאدאرة אلى زيאدة אلعאئدאت على رאس אلمאل وאلتحسين. אلمصرف

بنאء على فهم شאمل للنتאئج אلمאلية لتلכ  אلمصرفية אلمصرف بتقييم אسترאتيجيאت אلسوق وאلخدمאت

אאستفאدة من  على بمא في ذلכ אلعمل خسאرةلאلتعرض ل אאسترאتيجيאت بمא في ذلכ אلتعرض للمخאطر אو

 تطبيقبتصميم و هذه אلفلسفة قאم אلمصرف ولتحقيق. مאل אلאزم لتنفيذ تلכ אאسترאتيجيאتאلرאس 

  .وאهدאفهتمאشى مع نشאطאت אلمصرف אدאرة אلمخאطر لت אسترאتيجية

 يتمس تيאلمخאطر אل مقאبلאلربح אلمتوقع على  هאبتقييم تستند خذهא אאدאرةعمل אلتي تتאلقرאرאت جميع 

  אليه אلمشאر אلتقييم في سאسيةمن אلجوאنب אאو. قبولهא
ً
אلمخאطر  قيאستحديد و دقة هو אنفא

  .وجدتوتخفيفهא אينمא 

في جميع אلقرאرאت  بאאرشאدאتوאلنظאمية ويلتزم  אلتشريعية وאلتوجيهאت אلمتطلبאت بאهمية אلمصرف يقر

 כאفة في بאلضوאبط وאאحכאم אلشرعية تلتزم مאلية مؤسسة بאعتبאره אلمصرف يصنف. بאلمخאطر אلصلةذאت 

  .وتعאمאتهه تنشطא

  تحمل אلمخאطرل قאبلية אلمصرفتحديد 

אن . אههتאلאزم لموאج אلمאل ورאسوאحتسאب نسب تحمل אلمخאطر ل قאبلية אلمصرف אאدאرة مجلسحدد ي

عند  عرض لهאאلتمخאطر هي אلتعبير عن مستوى אلمخאطر אلتي يرغب אلمصرف في لل قאبلية אلمصرف

يتم אلتعبير و. تقييم אلسوق ذאت אلصلة سعيه لتحقيق אهدאفه فيمא يتعلق بنوعية رאس אلمאل وعمليאت

 אلمאءة معאييرمع  بمא يتنאسبخאطر صرف للمدرجة تحمل אلمقدرة وب אلمخאطر ةאلאزم لموאج مאل رאسعن 

  .אلمאلية للمصرف
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 بتحديد 
ً
حمل אلمخאطر من خאل ورشة عمل تعقد بوحود אאدאرة لت قאبلية אلمصرفويقوم אلمصرف سنويא

אلتنفيذية ومجموعة אدאرة אلمخאطر, ويتم ذلכ في ضوء متطلبאت אسترאتيجية عمل אلمصرف, وכذلכ 

تعرض على لجنة אلمرאجعة אلدאخلية ومجلس אدאرة אلمصرف من خאل عملية אلموאفقة على אلتقييم 

  ).ICAAP(مخאطر אلتي يتعرض لهא אلمصرف אلدאخلي لرאس אلمאل אلאزم لموאجهة אل

  אلمאل אلאزم لموאجهة אلمخאطر رאس تخصيص

لفرص لولאدאرאت אلمصرفية אلאزم لموאجهة אلمخאطر رאس אلمאل يعتمد אلمصرف في تقدير وتخصيص 

  .אلمخאطر وفق نسب وאلمعدلةعאئدאت אلمتوقعة אلאلجديدة بنאء على אאستثمאرية 

  تحديد אلمخאطر

 لمرאجعة وموאفقة مجلس تضع אد
ً
אرة אلمصرف حدود وאضحة لمخאطر אאنشطة אلخאصة بאلمصرف وفقא

تحمل ل قאبلية אلمصرفوهذه אلحدود توضح אلمخאطر אلمقبولة لمختلف אאنشطة بنאء على . אאدאرة

אء من خאل אنش אلمخאطر نظאمل אلعאم אאطאر بتقوية م2011 אلمאلية אلسنة خאل אلمصرف قאم. אلمخאطر

  .وتفعيل אدאرة אلمخאطر

  وضع אلسيאسאت אلخאصة بאلمخאطر 

אאستعאنة بمא في ذلכ  مخאطرאلאدאرة  لتطوير بعدة مبאدرאت אلمصرف אدאرة قאمتهذه אلسنة  خאل

אلمصرف אلى تطبيق  ويسعى. אدאرة אلمخאطر على مستوى אلمصرف ככلאطر عمل  تعزيزل بאلمستشאرين

אאحتيאل, وאאلتزאم وة لمخאطر אאئتمאن وאلسوق, وאلتشغيل, وאلسيولة, سيאسאت אدאرة אلمخאطر אلمحدث

  .אلمصرفبمخאطر אلאدאرة  2بאلرכيزة אلثאنية من برنאمج بאزل 

  هيכل אلحوכمة .3

  אللجאن

ويتم אنجאز تلכ . مسئوאن عن אدאرة ورقאبة אلمخאطر بאلمصرف אلتنفيذيةيعتبر مجلس אאدאرة وאאدאرة 

لجאن وبشכل فردي من خאل مهאم אلعمل אو  عدة אعي من خאل عضويتهم فيאلمسؤولية بشכل جم

  .بאلحوכمة ةتعلقאت אلممسؤوليبمא في ذلכ تطبيق אل אلمهאم אلتي يتم تכليفهم بهא
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  אللجنة אلتنفيذية لمجلس אאدאرة وאلتي لديهא אلمسؤولية وאلصאحية אلموכلة لهא من مجلس

אلى بعض אلمخאطر وאلتي تتضمن  אلכلية للمصرف, بאאضאفة دאرة אلمخאطر, وهي معنية بאאאدאرة

 .אلتنفيذية אدאرةאلممنوحة ل سلطةאلאلموאفقة على تمويل אعلى من 

  تتمثل אلمسؤولية אאسאسية للجنة אدאرة אلمخאطر في אلتאכد من تطبيق مبאدئ وسيאسאت

 لאطאر אلع
ً
 אم אدאرة אلمخאطر بאلمصرفوאجرאءאت وممאرسאت سليمة אدאرة אلمخאطر אلرئيسة وفقא

 .وتوجيهאت مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي 2متطلبאت بאزل تطبيق ول

 אلمخولين صאحية אلموאفقة على  אلموظفين جميع من عضويتهא تتכون تعمل لجنة אאئتمאن, אلتي

نة تتمثل אلمهمة אلرئيسة للج. بאلمصرف אאئتمאنمنفرد ومستقل כאعضאء لجنة  لتمويل, بشכلאمنح 

 لسيאسאت وאجرאءאت אلمصرف 
ً
אאئتمאن في אدאرة אلمحفظة אאئتمאنية אلכلية للمصرف وفقא

אאئتمאنية אلمتبعة وحدود אلمخאطر وאلرغبة في تقبلهא بאאضאفة אلى تقييم وאعتمאد כאفة 

معאمאت وبرאمج ونمאذج אאئتمאن بאאضאفة אلى تقييم وאعتمאد אلمنتجאت وאلخدمאت אلمرتبطة 

 وحذر ومستقل فني بشכل ذلכ يتم אن ئتمאن وאلمتعلقة بאنشطة אلتمويل بאلمصرف علىبאא

 .للجنة وכلةאلم אאعتمאدوضمن صאحية 

 אلدאخلي لتقدير لتقييم א لتطبيق مقترح بאعدאدلتنسيق مع אلجهאت ذאت אلصلة لفريق عمل  تشכيل

אعدאد  ويتضمن ذلכ) ICAAP(ف אلאزم لموאجهة אلمخאطر אلتي يتعرض لهא אلمصر  אلمאل رאس כفאية

אلعربي  אلى مؤسسة אلنقدلتقديمه אعدאد مقترح  تم وقد .אلאزمة وאلنمאذج אאجرאءאتو אلسيאسאت

 אلمخאطر قيאس, وسوف يستمر فريق אلعمل في صقل معאيير 2012للسنة אلمאلية  אلسعودي

 . للرכيزة אلثאنية

بאلمرאجعة אلدאخلية  אدאرة אلمخאطر بאلمصرف قل אنشطةאضאفة אلى مא سبق, يتمثل אאشرאف אلمست

 لخطة אلتدقيق אلتي يتم אאشرאف عليهא من قبل لجنة אلمرאجعة
ً
  .وذلכ طبقא

 אلمؤشرאت אدאرة بمرאقبة אلمرכز אلمאلي بمא في ذلכ) ALCO(ِאلموجودאت وאلمطلوبאت لجنة تقوم 

رאس אلمאل بאאضאفة אلى אدאرة  ةכفאيومتאبعة نسب  אلسيولة وتכلفة אلتمويلאلمאلية مثل معدאت 

وتتم عملية אدאرة مخאطر אلسيولة من خאل خلق توאزن بين نوعية . مخאطر אلسوق ومخאطر אلسيولة

وتمאشيא مع . אلموجودאت ذאت نسب سيولة عאلية وאلمتنאسبة عכسيא مع معدل אلعאئد على אאستثمאر

ومعدل ) LCR(بعرض نسب تغطية אلسيولة  تقوم אدאرة אلمخאطر وبشכل אسبوعي) III(متطلبאت بאزل 

) ALCO(ويتم عرض هذه אلمؤشرאت على لجنة אلموجودאت وאلمطلوبאت ) NSFR(صאفي אلتمويل אلثאبت 

 אلخيאرאت אلمتאحة אدאرة אلخزينة لאبقאء على نسب אلسيولة אلمطلوبة في אلمصرف
ً
  .متضمنא
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 مجموعة אدאرة אلمخאطر

אدאرة אلمخאطر يتم אאشرאف عليه من قبل مدير عאم אلمخאطر وאلذي قאم אلمصرف بتכوين هيכل مستقل 

 אلمعאييرلمخאطر אلتي يوאجههא אلمصرف وتحديد אفضل ل אلعאم مستوىאلعن تقييم  يعتبر مسؤوא

 אدאرة تلכ אلمخאطر
ً
 من אلمخאطرمجموعة  عאم مدير אنشطة دعم يتم. وאلممאرسאت אلمعترف بهא عאلميא

  .אليهא وموכلة وאضحة ومسؤوليאتאطر عمل موثقة ذאت  لجאن عدة قبل

تتعאمل مجموعة אدאرة אلمخאطر, بجאنب אلمهאم אאئتمאنية, مع כאفة אنوאع אلمخאطر ومنهא مخאطر אאئتمאن 

ومخאطر אلسوق ومخאطر אلسيولة ومخאطر معدل אאربאح وאلمخאطر  مخאطر אאستثمאر في אאسهمو

 خאصةאخرى  مخאطر بאאضאفة אلى. وאلمخאطر אلمتعلقة بאلسمعة אلتشغيلية وאلمخאطر אאسترאتيجية

  .אلمصرف وאنشطته אعمאل طبيعةب

تتقيد مجموعة אدאرة אلمخאطر بאلمصرف بאلمتطلبאت אلقאنونية وאلنظאمية אلموضوعة من قبل אلجهאت 

جموعة بאلنظم אلنظאمية مثل مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي وهيئة سوق אلمאل כمא تتقيد אلم

وאلتوجيهאت אلدولية אلموضوعة من قبل لجنة بאزل للرقאبة אلمصرفية ومجلس אلخدمאت אلمאلية אאسאمية 

  .حيث يطبق אلمصرف لوאئح אכثر صرאمة حسب אلحאجة

لمجموعة אدאرة אلمخאطر وهي على سبيل אلمثאل אلرئيسة فيمא يلي אאنشطة وאلمسؤوليאت وאلصאحيאت 

 :א אلحصر

 אאئتمאن, وسيאسة  مخאطر وسيאسة אאسترאتيجية אلمخאطر سيאسةوبشכل دوري  وحفظ وضع

وسيאسة אلتقييم אلدאخلي  ,مخאطر אلسوق, وسيאسة مخאطر אلسيولة, وسيאسة مخאطر אلتشغيل

 .אلتحمل אلى سيאسة אختبאر بאאضאفةאلمאل  رאس כفאيةل

 بאلمصرفة אدאرة אلمخאطر אلخאصة عل لسيאسאلتطبيق אلفאلمرאقبة  ونظאملحوכمة لنموذج  وضع. 

 مرאجعة وאعتمאد عمليאت وאجرאءאت אلعمل للتאכد من אلتطبيق אلفאعل لتلכ אلسيאسאت. 

 אلتאכد من تطبيق אلمتطلبאت אلتنظيمية אلمتعلقة ببאزل وאعدאد אلتقאرير אلخאصة بذلכ. 

 لية ومخאطر אلسوق وאلمخאطر אلتشغي אאئتمאن مخאطر تحملل אحتسאب قאبلية אلمصرف אطאر وضع

 .אلمفوضة لאدאرة אلتنفيذية אدאرة هذه אلمخאطر صאحيאتאل مرאجعةو

  وضع وتطبيق אطאر אلعمل وאلسيאسאت وאאجرאت אلאزمة אدאرة אאزمאت وאلכوאرث)BCP.( 
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  אجرאءאت אدאرة אلمخאطر .4

, بمא في ذلכ قيبشכل אستبא سليمة لتنفيذ כאفة عنאصر אدאرة אلمخאطر قאم אلمصرف بوضع אجرאءאت

  . تحديد وقيאس وتخفيف ومرאقبة אلمخאطر وאאبאغ عنهא ورقאبتهא

  

  مخאطر אאئتمאن

 אאئتمאنية  مאلوفאء بאلتزאمאته على شرכאء אلمصرف אحتمאل عدم قدرة يمخאطر אאئتمאن ه
ً
للشروط  وفقא

. وאلمقאصة אلتسويةمعאمאت وאلوتشمل مخאطر אאئتمאن כذلכ אلمخאطر אلتي تنشא في  אلمتفق عليهא

  :אلوحدאت אلمصرفية אلرئيسة אلمعرضة لمخאطر אאئتمאن هي

 مجموعة مصرفية אلشرכאت. 

 مجموعة אلتجزئة אلمصرفية. 

 مجموعة אلخزينة. 

معينة تحכم  وאجرאءאت بوضع سيאسאت אאئتمאنכل وحدة من אلوحدאت אلتي تتعرض لمخאطر  قאمت

يسعى و .ت مخאطر אلعمل אلخאصة بכل مجموعةتعرضهم للمخאطر وهي مضمنة في אطر وسيאسא

وضوאبط لمخאطر  وאلتقאرير نمאذجتحديد سقوف אאئتمאن وتطوير אلאلى  من خאل هذه אאجرאءאت אلمصرف

ويتم مرאجعة وאلموאفقة على جميع هذه אلسيאسאت وאאجرאءאت من قبل . אאئتمאن على مستوى אلمصرف

  .في ذلכ אخذ אلموאفقאت אلאزمة على عمليאت אلتمويل مجموعة אدאرة אلمخאطر وبشכل مستقل بمא

   

  مخאطر אلسوق 

تدني قيمة אلتدفقאت אلنقدية אلمستقبلية لمحفظة אאستثمאر אو אאدوאت تتمثل مخאطر אلسوق في 

وאسعאر صرف אنخفאض نسبة هאمش אلربح  ثبאت אسعאر אلسوق مثل تنشא من عدمאאستثمאرية אلتي 

مخאطر אلسوق אلمتعلقة  تؤدي אلى خسאئرقد عאر אאسهم وאسعאر אلسلع אلتي אلعمאت אאجنبية وאس

  . بعمليאت אلمصرف
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مخאطر אلسوق אلمتعلقة بعمليאت אلمصرف ترجع אسאسא אلى تقلب هאمش אلربح وفي بعض אאحيאن ترجع 

 אلى אلتغير في אسعאر صرف אلعمאت وכذلכ هنאכ مخאطر نאتجة عن تدني אسعאر אאسهم وאلصכوכ

  .אلمتאحة للبيع אو محאفظ אאسهم אلمحتفظ بهא للمتאجرة وهي صغيرة نسبيא

  

  אאربאح مخאطر معدل

 بتغيير هאمش نسب אאربאح 
ً
تتمثل في אلتغيير אلنאتج عن قيمة אلتدفقאت אلنقدية אلمستقبلية אلمـאثرة سلبא

لنאجمة عن هذه אلعאقة من خאل ويتم אدאرة אلمخאطر א. مع منحنى אلعאئد אو مع عאقة تنאسبية مع אאربאح

 مع אسلوب عمل . אلتحכم بمدة אلتمويل ورفع معدאت אאربאح אلخאصة بאلتمويل אلطويل אאجل
ً
وتمאشيא

  .لتغطية مخאطر אلتغيير في معدل אאربאح אلمصرف א يجوز אلدخول بعمليאت אلتحوط אلمאلي

  

  مخאطر אلسيولة

אلمصرف على אلوفאء بאאلتزאمאت אلمאلية من خאل אلسدאد  تتمثل في אلمخאطر אلنאتجة عن عدم مقدرة

وقد تنتج هذه אلحאلة عن تدني אسوאق אאئتمאن אلذي يؤدي . אلنقدي אو بאستخدאم موجودאت مאلية אخرى

ولتجنب هذه אلمخאطر تقوم אدאرة אلمصرف . אلى نضوب مصאدر אلتمويل للمصرف אلمتאحة وبشכل فوري

متאحة وتنويع אאصول אلقאبلة للتسييل وذلכ من خאل אلمحאفظة على مستوى بتنويع مصאدر אلتمويل אل

  .سيولة نقدية منאسب

وتقوم אدאرة אلمصرف بمرאقبة توאريخ אستحقאق אلمحאفظ אאستثمאرية وאلتمويلية للتאכد من אلمحאفظة 

ديد مستوى وتتضمن אلسيאسאت وאאجرאءت אلخאصة بمجموعة אلخزينة تح.على مستوى אلسيولة אلمطلوب

  ).ALCO(אلسيولة وفقא لقرאرאت لجنة אدאرة אلموجودאت وאلمطلوبאت 

 مع متطلبאت مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي يحتفظ אلمصرف بאحتيאطي مאلي نظאمي مودع 
ً
وتمאشيא

  .من אلودאئع אאجلة% 4من אلحسאبאت אلجאرية و % 7لدى مؤسسة אلنقد ويمثل نسبة 

من אلودאئع على هيئة نقد وموجودאت مאلية % 20ي نقدي א يقل عن وכذلכ يحتفظ אلمصرف بאحتيאط

  .يومא 30يمכن تسييلهא في مدة א تتجאوز 
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  مخאطر אאستثمאر في אאسهم  

تتمثل في אلمخאطر אلنאتجة عن تدني אلقيمة אلعאدلة للسهم ويقوم אلمصرف بمرאقبة אلمحאفظ 

سهم لغرض אلمتאجرة وتقييمهא بسعر אلسوق אאستثمאرية في אאسهم אلمتאحة للبيع ومحفظة אא

  .ومعאلجة אلفرق في حقوق אلمسאهمين אو قאئمة אلدخل

 

 

  

  אلمخאطر אلتشغيلية

ر نאجمة عن عدم כفאية אאجرאءאت אلدאخلية אو ئلخسא تعرض אلمصرف אلمخאطر אلتشغيلية هي مخאطر

تنشא אلمخאطر وقد . رجيةلحوאدث אلخא نتيجة אلنظم אوאو فشل  موظفي אلمصرففشلهא, אو بسبب 

  .من אي نشאط فيه وאאلتشغيلية في جميع אعمאل אلمصرف 

ويقوم فريق אدאرة אلمخאطر אلتشغيلية بمرאقبة ومتאبعة אلمخאطر אلتشغيلية אلمتعلقة بאعمאل אلمصرف 

ولتنظيم عملية تقييم وאلحد من אثر אلمخאطر . وذلכ من خאل تنفيذ אلسيאسאت وאאجرאءאت אلموضوعة

وכذلכ قאم אلمصرف بوضع وتنفيذ אطאر . لتشغيلية يتم تطوير وتحسين فعאلية אلبيئة אلرقאبية אلدאخليةא

عمل خאص بאدאرة אلכوאرث وאאزمאت אلذي من شאنه אن يخفف אلمخאطر אلتشغيلية אلمتعلقة بאمכאنية 

  .אلمصرف אلمحאفظة على אستمرאرية אאعمאل في حאאت אلכوאرث א قدر אهللا

  

  طر אلقאنونيةאلمخא

 قאبلة وאلتي قد تنشא نتيجة للعقود אلغيرאلمصرف تعرض لهא يאلمخאطر אلقאنونية هي تلכ אلمخאطر אلتي 

אلوحدة אلمسئولة . , אو אאحכאم אلقضאئية אلتي تאتي ضد مصلحة אلمصرفאلقאنونية אلدعאوى אو للتنفيذ,

 אאجرאءאت بوضع אلمصرف قאم وقد. ونيةعن אدאرة אلمخאطر אلقאنونية دאخل אلمصرف هي אلدאئرة אلقאن

   .אلقאنونية אلمخאطر تقليل אدאرة אلאزمة
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  مخאطر אلسمعة

وאلنאشئة عن אلدعאية אلسلبية وאلتي قد تؤثر אلمصرف تعرض لهא يمخאطر אلسمعة هي אلمخאطر אلتي 

אو  جدد لشرכאءة אو على אنشאء عאقאت مصرفية مع شرכאء ةخدمאتتسويق على قدرة אلمصرف على 

وאلوحدة אلمسئولة عن אدאرة مخאطر אلسمعة في אلمصرف . אאستمرאر في تقديم אلخدمאت אلقאئمة حאليא

 אلمאل, قאم אلمصرف رאس כفאيةאلتقييم אلدאخلي ل بتطبيق من אאلتزאم وכجزء. هي مجموعة אلتسويق

   .وאختبאر درجة אلتعرض لمخאطر אلسمعةאلدرאسאت אلאزمة  بאجرאء

 

  

  ر אאخرىאلمخאط

بאلضوאبط وאאرشאدאت אلشرعية אو غيرهא אلمصرف  لتزאمאيتم مرאقبة אلمخאطر אאخرى אلتي تنتج عن عدم א

אلمאل, قאم  رאس כفאيةאلتقييم אلدאخلي ل بتطبيق من אאلتزאم وכجزء .من قبل مجموعة אدאرة אلمخאطر

  .بאلضوאبط وאאرشאدאت אلشرعية אملخفض אلتعرض لمخאطر عدم אאلتز אلدرאسאت אلאزمة  بאجرאءאلمصرف 

  

  وאلسيولة כفאية رאس אلمאل .5

אلتي تم  2אلمאل, حسب متطلبאت بאزل  لرאس وאאقتصאدي אلقאنوني يتعين على אلمصرف אلتقيد بאلنظאم

  . تכييفهא من قبل مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي لتتאءم مع אلظروف אلمحلية

لتتنאسب مع ترכيبة אلمخאطر ونسب אلسيولة لمאل אلכلية رאس א כفאيةيقوم אلمصرف بعملية אحتسאب 

يتم و .אدאرة אلمخאطر بאאضאفة אلى אאسترאتيجية אلتي ينتهجهא ,تحمل تلכ אلمخאطرل تهאلخאصة به, وقאبلي

لمتطلبאت אلنظאمية وאلتي يتم لدنى אא אلحد فوقونسب אلسيولة رאس אلمאل  نسب כفאيةאلحفאظ على 

من قبل אدאرة אلمصرف لضمאن אلتزאمهא بتعليمאت مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي  مرאجعتهא وאدאرتهא

  .وאتخאذ אאجرאءאت אلאزمة حسب אلضرورة
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يقوم אلمصرف بאستخدאم אلطريقة אلقيאسية لمخאطر אאئتمאن  وאهدאف אدאرة نسب כفאية رאس אلمאل

وذلכ حسب  خאطر אلتشغيليةومخאطر אلسوق, بينمא يستخدم طريقة אلمؤشر אאسאسي لتقييم אلم

   .متطلبאت مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي

  

 אلمכאفאة אلمعدلة אلى אلمخאطر .6

 بتعليمאت مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي يلتزم אلمصرف بنظאم אلمכאفאت אلمعدلة אلى 
َ
عمא

يتعلق  אلمخאطر وאلتي تنظم مכאفאت אאدאرة אلتنفيذية אلمسؤولة بشכل مبאشر عن אدאء אلمصرف فيمא

وعلى אلرغم من אن هذه אلمכאفאت مرتبطة بشכل مبאشر بتقييم אאدאء . بאאيرאدאت وאلمصروفאت

אلسنوي אא אنه سيتم تאجيل دفع جزء من هذه אلمכאفאت تحسبא אي ترאجع في אدאء אلمصرف אو אربאحه 

  .אت אلمאضيةفي אلسنوאت אلقאدمة وאسبאب لهא عאقة مبאشرة بאلقرאرאت אلتي אتخذت في אلسنو

 

  

  אلمستقبلية אلرؤية .7

جميع אلمتعلقة بאلمخאطر بאدאرة ثقאفة אلوعي  وتאسيسאدאرة مخאطر بتطبيق متطلبאت ملتزم  אلمصرف

تبني بאאضאفة אلى אلعمل على  אدאرة مخאطر 2بאزل توصيאت لجنة  من خאل تطبيق אعمאل אلمصرف

כز אلمאلي للمصرف وتحسين نوعية אلموجودאت وאلتي من شאنهא تقوية אلمر אلنظאمية 3توصيאت بאزل 

  .ورفع אאيرאدאت

  


