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  אאفصאح אلنوعي  – אلمحور אلثאلث 2بאزل 

  אلنطאق .1

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

 للمرسوم אلملכي رقم سعودية عאمة تم تאسيسهא و
ً
) م28/03/2006(هـ  28/02/1427تאريخ ب) 15/م(فقא

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

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

  .للسهم אلوאحد

وאאطאر אلتي يتعرض لهא אلمصرف لمخאطر אتقدم אאيضאحאت אلوאردة في אאجزאء אلتאلية معلومאت عن 

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

  .אلمصرف

عتمאد אلمنهج אمن خאل  אلبنכي אאشرאفبهא لجنة  אوصت אلتي אلمعאيير بتطبيق אאنمאء مصرف يلتزم

عتمאد אلمنهج אאسאسي و مخאطر אلسوق و א אאئتمאنمخאطر  ةאدאر ) Standardized Approach(אلمعيאري 

)Basic Indicator Approach ( حول تطبيق  فכمא אن אلمصر للمخאطر אلتشغيلية 
َ
في طور אعدאد مقترحא

  ) .ICAAP(אلتي يتعرض لهא אلمصرف  אس אلمאل אلאزم لموאجهة אلمخאطرאلدאخلي لر אلتقييم 

   אאطאر אلعאم אدאرة אلمخאطر .2

 אلمصرف يوאجهאאلمختلفة אلتي طر يقوم مجلس אאدאرة وאאدאرة אلعليא بتحديد وאختيאر مستويאت אلمخא

مستويאت  وאختيאرمجلس אאدאرة وאאدאرة אلعليא بتحديد  قאم قدو, אلمصرفية بאلنشאطאت قيאمه خאل

 لאسترאتيجيאت  يحتملאلمخאطر אلتي 
ً
. بאلمصرف אلمخאطر אدאرة وقدرאت אلمبينةאن يتعرض لهא אلمصرف وفقא

مجلس אאدאرة ومجموعة אدאرة אلمخאطر ولجنة אدאرة  אنللجتفويض אلمسؤوليאت  تمهذא אلصدد  وفي

قطאعאت  مختلفאلمאل بאאضאفة אلى  رאسאلعمل אلذي يقوم بאلتقييم אلدאخلي لכفאءة  وفريقאلمخאطر 

  .אلعمل بאلمصرف
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على  ولجאن אلمصرفمجلس אאدאرة  כאفة אאنشطة אلمصرفية ضمن אطאر معتمد من قبلتطوير يتم אدאء و

אدאرة אلمخאطر  אلכאفية حوכمةلא تطبيقلضمאن  אلصلة ذאت وאلمبאدئح في אلسيאسאت אلنحو אلموض

  .مصرفאلمحتملة אلتي قد يوאجههא אل

من خאل وضع אسس تحديد درجة  مخאطرאلאدאرة  אطאربتعزيز  م2010אلسنة אلمאلية  אثنאءقאم אلمصرف  لقد

  .ن قبل אدאرة אلمصرف م طور אلمرאجعة وאلموאفقةفي تحمل אلمخאطر وאلتي مאزאلت 
  

  فلسفة אدאرة אلمخאطر

אلضوאبط אلرقאبية جميع  تطبيقل وאضحة وفعאلة אجرאءאتوضع و تنفيذ  تهدف אدאرة אلمخאطر بאلمصرف אلى

مع هيכل אلمخאطر لدى وذلכ אجرאء تقييم شאمل لمدى כفאية رאس אلمאل بمא يتنאسب  وאلحوכمة

يقوم و. ربאحلא אلمستمر وאلتحسينאلمאل  رאسلعאئدאت على כمא تهدف אאدאرة אلى زيאدة א .אلمصرف

شאمل للنتאئج אلمאلية لتلכ אאسترאتيجيאت فهم بنאء على אت אلمصرف بتقييم אسترאتيجيאت אلسوق وאلخدم

لتنفيذ تلכ  אزممن رאس مאل אلمخאطر אل אאستفאدةوאو אلخسאرة /بمא في ذلכ אلتعرض للمخאطر و

يتمאشى مع نشאطאت אسترאتيجية عمل بمא  بتطبيق هذه אلفلسفة قאم אلمصرف قولتحقي. אאسترאتيجيאت

  .وאهدאفهאلمصرف 

على  هאبتقييم تستندאنهא  بאعتبאرאلمخאطر قرאرאت عمل  אي شכل من אشכאل تعتبر אلقرאرאت אلتي تتضمن

  אليه لمشאرא אلتقييم في سאسيةمن אلجوאنب אאو. قبولهא سيتم تيאلمخאطر אل مقאبلאلربح אلمتوقع 
ً
 אنفא

  .وجدتאلمخאطر وتخفيفهא אينمא  دقة قيאس هو

في جميع אلقرאرאت  אאرشאدאتبوאلنظאمية ويلتزم  אلتشريعية هאتيوجتوאل אلمتطلبאت بאهمية אلمصرف يقر

 כאفة في ةيعאلضوאبط وאאحכאم אلشرب تلتزم مאلية مؤسسة بאعتبאره אلمصرف يصنف. بאلمخאطر אلصلةذאت 

  .همאتوتعאه تنشطא

  تحديد درجة تحمل אلمخאطر

درجة אن . אאدאرة مجلس قبل نم אلمخאطرאلאزم لموאجهة  مאلאل ورאستحديد درجة تحمل אلمخאطر  يتم

قيق سعيه لتح عند حملهאאلتعبير عن مستوى אلمخאطر אلتي يرغب אلمصرف في ت يتحمل אلمخאطر ه

 אلمخאطر مאل رאسوتقدير . لسوق ذאت אلصلةא تقييم وعمليאترאس אلمאل نوعية فه فيمא يتعلق بאهدא

  .لمصرفאلمאلية ل مאءةאل يرאيمعمع  بمא يتنאسبخאطر صرف للمدرجة تحمل אلمقدرة و قيאسل
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  אلאزم لموאجهة אلمخאطر אلمאل رאس تخصيص

لوحدאت אلعمل ولفرص אلعمل אلאزم لموאجهة אلمخאطر رאس אلمאل يعتمد אلمصرف في تقدير وتخصيص 

  .אلمخאطر وفق نسب وאلمعدلةعאئدאت אلمتوقعة אلبنאء على אلجديدة 

  حدود אلمخאطر تحديد

 لمرאجعة وموאفقة مجلس  אאنشطةمخאطر وאضحة لאدאرة אلمصرف حدود  تضع
ً
אلخאصة بאلمصرف وفقא

صرف تحمل אلم درجةمدى  نشطة بنאء علىمختلف אאאلمخאطر אلمقبولة ل وهذه אلحدود توضح. אאدאرة

  .אلمخאطر حدود نظאم بتقوية م2010 אلمאلية אلسنة خאل אلمصرف قאم .ر خאطلهذه אلم

  אلسيאسאت אلخאصة بאلمخאطر وضع 

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

صرف אلى تطبيق אلم ويسعى. אدאرة אلمخאطر على مستوى אلمصرف ככلعمل  אطر تعزيزل بאلمستشאرين

אאحتيאل, وאאلتزאم وسيאسאت אدאرة אلمخאطر אلمحدثة لمخאطر אאئتمאن وאلسوق, وאلتشغيل, وאلسيولة, 

  .אلمصرفبمخאطر אلאدאرة  2بאلرכيزة אلثאنية من برنאمج بאزل 

  هيכل אلحوכمة .3

  אللجאن

تلכ  אنجאز يتمو. مصرفبאللمخאطر אرقאبة و אدאرة وאن عنمجلس אאدאرة وאאدאرة אلعليא مسئيعتبر 

 من خאل عضويتهم في אللجאن وبشכل فردي من خאل مهאم אلعمل אو אلمسؤولية بشכل جمאعي

  .אل אلذي يכون لديهم فيه مسؤولية تتعلق بאلحوכمةلمجفي א و אلتي يتم تכليفهم بهאאلمهאم 

  :من لכل אلمخאطر אدאرة אطאر ضمن אلدعم مهאم تفويض تم

 لس אאدאرة وאلتي لديهא אلمسؤولية وאلصאحية אلموכلة لهא من مجلس אللجنة אلتنفيذية لمج

אلى بعض אلمخאطر وאلتي تتضمن אلموאفقة على  אאدאرة אدאرة אلمخאطر אلכلية للمصرف, بאאضאفة

 .אلتنفيذية تمويل אعلى من سلطة אאدאرة
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 دئ وسيאسאت تتمثل אلمسؤولية אאسאسية للجنة אدאرة אلمخאطر في אلتאכد من تطبيق مبא

 لאطאر אلعאم אدאرة אلمخאطر بאلمصرف سאت سليمة אدאرة אلمخאطر אلرئيسةوאجرאءאت وممאر 
ً
 وفقא

 .وتوجيهאت مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي 2ولمتطلبאت بאزل 

  بشכل ,لتمويلאلمرخص لهم بא אلموظفين جميع من عضويتهא تتכون אلتي, אאئتمאنتعمل لجنة 

في אدאرة  אאئتمאنللجنة אلرئيسة تتمثل אلمهمة  .بאلمصرف אאئتمאنلجنة منفرد ومستقل כאعضאء 

  אאئتمאنية אلمحفظة
ً
وحدود אلمتبعة  אאئتمאنيةلسيאسאت وאجرאءאت אلمصرف  אلכلية للمصرف وفقא

 אאئتمאنوبرאمج ونمאذج כאفة معאمאت  وאعتمאدאلى تقييم  بאאضאفةאلمخאطر وאلرغبة في تقبلهא 

 אلتمويلوאلمتعلقة بאنشطة  بאאئتمאنى تقييم وאعتمאد אلمنتجאت وאلخدمאت אلمرتبطة بאאضאفة אل

 .للجنة وכلةאلم אאعتمאدوضمن صאحية  وحذر ومستقل فني بشכل ذلכ يتم אن علىبאلمصرف 

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

אعدאد  ويتضمن ذلכ) ICAAP(אلאزم لموאجهة אلمخאطر אلتي يتعرض لهא אلمصرف  مאلאل رאسכفאءة 

 אلى مؤسسة אلنقد لتقديمهאعدאد مقترح  تم وقد .אلאزمة  وאلنمאذج تאءאو אאجر  אلسيאسאت

  .للرכيزة אلثאنية אلمخאطر قيאس, وسوف يستمر فريق אلعمل في صقل معאيير אلعربي אلسعودي

 אلدאخلية وذلכ بאلمرאجعة אشرאف אلمستقل אنشطة אدאرة אلمخאطر بאلمصرف,يتمثل א ,אضאفة אلى مא سبق

 لخطة אلتدقيق אلتي يتم אא
ً
אدאرة ميزאنية אلمصرف تتضمن אدאرة . شرאف عليهא من قبل لجنة אلمرאجعةطبقא

لسيولة כمא رאس אلمאل بאאضאفة אلى אدאرة مخאطر אلسوق و مخאطر א כفאيةאلتمويل, تכلفة  אلسيولة و

 אدאرة אلכلي אאطאرتعمل هذه אللجאن כجزء א يتجزא من و. صول وאلخصومهא من قبل لجنة אאلهو مفوض 

  . אلمخאطر

    مجموعة אدאرة אلمخאطر

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

 אلممאرسאتو אאعرאفف وتحديد אفضل אلمخאطر אلتي يوאجههא אلمصر  يعتبر مسؤول عن تقييم مستوى

 אدאرة تلכ אلمخאطر
ً
 رفيعة لجאن عدة قبل من אلمخאطر عאم مدير אنشطة دعم يتم. אلمعترف بهא عאلميא

  .אليهא موכلةو وאضحة ومسؤوليאت هيכل مع אلمستوى

 אאئتمאنمخאطر ومنهא אلمخאطر כאفة אنوאع مع , אאئتمאنيةتتعאمل مجموعة אدאرة אلمخאطر, بجאنب אلمهאم 

وאلمخאطر  ومخאطر אلسوق ومخאطر אلسيولة ومخאطر معدل אאربאح مخאطر אאستثمאر في אאسهمو
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 אلمخאطر, تلכ غير ويدير אلمصرف يقر قد. אلتشغيلية وאلمخאطر אאسترאتيجية وאلمخאطر אلمتعلقة بאلسمعة

  .وאنشطتهאلمصرف  אلאعم لطبيعة مشאبهةو به خאصة مخאطروهى 

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

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

هאت אلدولية אلموضوعة من قبل لجنة بאزل للرقאبة אلمصرفية ومجلس אلخدمאت אلمאلية يوجتوאل

  .אאسאمية حيث يطبق אلمصرف لوאئح אכثر صرאمة حسب אلحאجة

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

 :אلمثאل א אلحصر

 אאئتمאن, وسيאسة مخאطر  مخאطر وسيאسة אאسترאتيجية لمخאطرא سيאسةومرאجعة  وحفظ ضعو

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

 .لمصرفنشאطאت א وאهميةאلى سيאسة אختبאر خطورة  بאאضאفةאلمאل  رאس

 אلفאعل لسيאسة אدאرة אلمخאطر  للمرאجعة وאلمرאقبة وذلכ للتطبيق ونظאملحوכمة لنموذج  وضع

 .بאلمصرفאلخאصة 

  عمليאت وאجرאءאت אلعمل للتאכد من אلتطبيق אلفאعل لتلכ אلسيאسאت وאعتمאدمرאجعة. 

 אאئتمאن مخאطر אعتمאدنظאم  وتقويةتحمل حدود אلمخאطر خאل هذه אلسنة,  درجةل אطאر وضع 

 .تمאدאאعوאلمخאطر אلتشغيلية ومخאطر אلسوق وتفويض صאحيאت 

  وعمليאت אلتعرض لمخאطر אلسوق وאلمخאطر אلتشغيلية على אلنحو  אאئتمאن אعتمאدאلمشאرכة في

 .אلمختصة אאعتمאدقبل אطر  منאلمطلوب 

  אدאرة אلمخאطر אجرאءאت .4

بمא في ذلכ تحديد وقيאس  ,سليمة لتنفيذ כאفة عنאصر אدאرة אلمخאطر אجرאءאتبوضع لمصرف قאم א

  . ورقאبتهאطر وאאبאغ عنهא وتخفيف ومرאقبة אلمخא
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  אאئتمאنمخאطر 

 عدم قدرة אلمصرف  אحتمאل يمخאطر אאئتمאن ه
ً
 אلملتزم אو אلطرف אلمقאبل في אلوفאء بאلتزאمאته وفقא

אلمخאطر אلتي تنشא في معאمאت אلتصفية כذلכ  אאئتمאنوتشمل مخאطر  للشروط אلمتفق عليهא

  :هي אאئتمאنلمخאطر אلمعرضة אلرئيسة אلوحدאت אلمصرفية . وאلتسوية

 لشرכאتلمصرفية אلمجموعة אل. 

 مجموعة אلتجزئة אلمصرفية. 

 مجموعة אلخزينة. 

هאت معينة تحכم يوجتبوضع سيאسאت و אאئتمאنכل وحدة من אلوحدאت אلتي تتعرض لمخאطر  قאمت

 אنعلى عאوة . تعرضهم للمخאطر وهي مضمنة في אطر وسيאسאت مخאطر אلعمل אلخאصة بכل مجموعة

وضوאبط  وאلتقאرير نمאذجو تطوير אل אאئتمאنوتحديد سقوف  وאجرאءאتאلمصرف يسعى אلى وضع سيאسאت 

  .خאطر אאئتمאن على مستوى אلمصرفلم

אلصرف وאאدאرة وאلتصنيف وאلتحכم بصورة مرכزية من قبل אدאرة  وאعتمאدאدאرة כאفة عمليאت אلمخאطر  تمت

  .אلخאصة بאلمصرف אאئتمאنيةوאאجرאءאت  للسيאسאتع وאلتي تخض אאئتمאنيةאلعمليאت 

אلعאم لאخאل بאلنسبة للعمאء من  אאحتمאل אحتسאبمرכزي ويتم بشכل تقييم مخאطر אلشرכאت  تم

    .Moody’s KMVאلشرכאت حسب 

 وعمאء אلمصرف א لدى אאئتمאن ترכزمخאطر אאئتمאن ورقאبة אدאرة سقوف  אطر وسيאسאتאلمصرف  وضع

   .אلتنظيمية אلموضوعة אلتوجيهאتאلقطאعאت, ويتم אאبאغ عنهא, حسب  وא אلجغرאفية منאطقאلسب ح

  مخאطر אلسوق 

 ثبאت عدمتتمثل مخאطر אلسوق في مخאطر אلخسאئر دאخل وخאرج אلموאزنة אلعمومية אلتي تنشא من 

وאسعאر אلسلع אلتي  אسعאر אلسوق مثل سعر אلفאئدة وאسعאر صرف אلعمאت אאجنبية وאسعאر אאسهم

ترכز عنאصر مخאطر אلسوق على אهم ثאثة عنאصر وهي مخאطر אאسعאر ومخאطر معدل . تؤدي אلى خسאئر

  .אאربאح ومخאطر אلسيولة
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  مخאطر אلسيولة

لزيאدة אאموאل  אو بאאلتزאمאتتمثل مخאطر אلسيولة مخאطر محتملة تنشא من عدم אلمقدرة على אلوفאء 

 وضع وقد .אلمقبولةتصبح مستحقة אلسدאد بدون تحمل אلخسאئر אو אلتכאليف غير في אאصول عندمא 

 مخאطر قيאس ويتم بهא تتعאمل אلتي אلرئيسة للعمאت אلسيولة فجوةو مرאقبة  אحتسאبאسس  אلمصرف

   .אلضאغطة אلعمل ظروف تحت אلسيولة

  אאربאح معدلمخאطر 

ة في אلميزאنية אلعمومية حيث ينشא عدم אلتطאبق بين بعمليאت אلتعرض אلכلي אאربאح معدلترتبط مخאطر 

אلذي ينتج  אאربאح אنخفאضمخאطر  بאعتبאرهتعريف مخאطر معدل אאربאح  يتم. אאصول وאرصدة مزودي אلنقد

 אאصول من لכل אאربאح معدل هيאכل بين אلفجوةمن אلتغير في אسعאر אلسوق وאلذي يؤثر بدوره على 

אلرئيسة لعمאت ل تכلفة אلتمويل אلتسعير وتحديد سعر אعאدةفجوة  بمرאقبة אلمصرف ويقوم. وאلخصوم

  .אلتي يتعאمل بهא אلمصرف

  مخאطر אאستثمאر في אאسهم 

 عאمة אعمאل نشאط אو معين تمويل في אلمشאرכة אو للقيאم شرאכة في אلدخول من אلنאتجة אلمخאطر هي

   ..אلنشאط مخאطر אلتمويل مقدم يتقאسم حيث

אت وאאرشאدאت وאאشترאطאت אلتي يتم بموجبهא אدאرة مخאطر אאستثمאر في אאسهم مضمنة في אلسيאس

سيאسة אאستثمאر وאلتي تم وضعهא بموجب سيאسة مخאطر אلخزينة ونظאمهא, بينمא تقوم لجنة אאصول 

  . وאلخصوم بאאشرאف على تطبيقهא

ة يعאلشر طحכאم وאلضوאبمع אאوאفقة אلمت אאسهمאلمصرف في אلوقت אلحאلي عن אستثمאرאت  يبحث

   .ستثمאريةאא אلمحفظةכجزء من 

  אلمخאطر אلتشغيلية

 אو بسبب אאجرאءאت אلدאخلية אو فشلهא, כفאيةאلمخאطر אلتشغيلية هي مخאطر אلخسאرة אلنאجمة عن عدم 

من אي نشאط تنشא אلمخאطر אلتشغيلية في جميع אعمאل אلمصرف و. אאفرאد وאلنظم אو אلحوאدث אلخאرجية
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  تכون אن אلمصرف في אلوظيفية אلوحدאت لجميع ويمכنفيه, 
ً
. אلتشغيلية אلمخאطر مصאدر من مصدرא

  .تخضع אلسيאسאت وאאجرאءאت אلتفصيلية للمخאطر אلتشغيلية لسيאسة ونظאم אلمخאطر אلتشغيلية

وאدאرة  ,אلرئيسة مخאطرאل مؤشرאتر تطوي و אلمخאطر, لرقאبة אلذאتي אلتقييم تطوير عملية في אلعمل بدא

כذلכ بدא . אلتشغيلية אلمخאطر من אلنאتجة للخسאئر بيאنאت قאعدةوאلعمل على אعدאد  אאعمאل אستمرאرية

  .אلمאل وحدאت אلعمل אلمختلفة رאسحتسאب כفאية אلية א אعدאدאلتحضير 

  אلمخאطر אلقאنونية

وאلتي قد تنشא نتيجة  אلمאل رאس אو تאلعאئدאאلمخאطر אلقאنونية هي تلכ אلمخאطر אلتي تتعرض لهא 

 אلوحدة. אلمصرف مصلحة, אلدعאوى, אو אאحכאم אلقضאئية אلتي تאتي ضد للتنفيذ قאبلة אلغيرللعقود 

 بوضع אلمصرف قאم وقد .אلمسئولة عن אدאرة אلمخאطر אلقאنونية دאخل אلمصرف هي אلدאئرة אلقאنونية

   .لقאنونيةא אلمخאطر تقليل אدאرة אلאزمة אאجرאءאت

  مخאطر אلسمعة

مخאطر אلسمعة هي אلمخאطر אلتي تتعرض لهא אلعאئدאت אو رאس אلمאل وאلنאشئة عن אلدعאية אلسلبية 

وאلتي قد تؤثر على قدرة אلمصرف على تאسيس عאقאت אو خدمאت جديدة אو אאستمرאر في تقديم 

عة في אلمصرف هي مجموعة وאلوحدة אلمسئولة عن אدאرة مخאطر אلسم. אلخدمאت אلقאئمة حאليא

אلمאل, قאم אلمصرف بتحليل بيאنאته  رאسאلتقييم אلدאخلي لכفאءة  بتطبيق من אאلتزאم وכجزء .אلتسويق

   .אلمאلية وאختبאر درجة אلتعرض لمخאطر אلسمعة

  אلمخאطر אאخرى

אو غيرهא من قبل يتم مرאقبة אلمخאطر אאخرى אلتي تنتج عن عدم אאلتزאم بאلضوאبط وאאرشאدאت אلشرعية 

אلمאل, قאم אلمصرف  رאسאلتقييم אلدאخلي لכفאءة  بتطبيق من אאلتزאم وכجزء .مجموعة אدאرة אلمخאطر

  .بتحليل بيאنאته אلمאلية لخفض אلتعرض لمخאطر عدم אאلتزאم
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  כفאية رאس אلمאل .5

אلتي تم  2بאزل  تحسب متطلبא, אلمאل لرאس وאאقتصאدي אلقאنوني بאلنظאميتعين على אلمصرف אلتقيد 

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

تتنאسب مع ترכيبة אلمخאطر אلخאصة به, وقאبلية لכفאءة رאس אلمאل אلכلية لعملية אحتسאب بאلمصرف  يقوم

אءة رאس אلمאل فوق يتم אلحفאظ على כف. אلتي ينتهجهא אאسترאتيجيةتحمل تلכ אلمخאطر بאאضאفة אلى 

من قبل אدאرة אلمصرف لضمאن אلتزאمهא بتعليمאت  وאدאرتهאאدنى אلمتطلبאت אلنظאمية وאلتي يتم مرאجعتهא 

  . وאتخאذ אאجرאءאت אلאزمة حسب אلضرورة אلعربي אلسعودي مؤسسة אلنقد

אلسوق, بينمא في هذه אلمرحلة يقوم אلمصرف بאستخدאم אلطريقة אلقيאسية لمخאطر אאئتمאن ومخאطر 

 אلمصرفوتحقيقא لطموحאته يتجه . يستخدم طريقة אلمؤشر אאسאسي لتقييم אلمخאطر אلتشغيلية

 אאلتزאم אن من אلرغم وعلىאستهدאف وאستخدאم אلطرق אאכثر تطورא لتطبيقهא على אلمصرف, 

 بאدنى بهא אلتقيد אلبنوכ جميع على يجب وאلتي אلقيאسية אلطريقة تطبيق هو) دنىאلحد אא( אאفترאضي

, في مرאحل אحقة, من تطوير قدرאته אلمصرف يمنع א هذא אن אא, אلمنظمة אلجهאت متطلبאت حسب حد

אلدאخلي لمخאطر אאئتمאن, ومتطلبאت طريقة ) אلتقدير(لتطبيق متطلبאت אلطريقة אلمبنية على אلتصنيف 

لقيאس אلمتقدمة بאلنسبة אلى אلمخאطر אلنموذج אلدאخلي بאلنسبة אلى مخאطر אلسوق ومتطلبאت طريقة א

  . אلتشغيلية

  אلمستقبلية אلرؤية .6

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

تبني אلعمل على  אلىبאאضאفة  אدאرة مخאطر 2بאزل ت لجنة אتوصي من خאل تطبيق אعمאل אلمصرف

   .لنظאميةא 3توصيאت بאزل 

  

  

  

 


