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  . لمحة عאمة 1

ديسمبر  31 אلمنتهية في") אلمصرف("لمصرف אאنمאء يتوאفق אلمحور אلثאلث من אאفصאح אلخאص بאلسنة אلمאلية

قאئمة على ") وאلאلثאلمحور אلثمؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي (" عنאح אلصאدرة متطلبאت אאفصمع  2013

  .لجنة بאزل لאشرאف אلبنכي אلمبאدئ אلتوجيهية אلصאدرة عن 

  . نطאق אلتطبيق2

بאلכאمل  له אلتقرير بعد אلتوحيد אلכאمل للمصرف وאلشرכאت אلتאلية אلتאبعة وאلمملوכة هذא تم אعدאد

 ("אلمصرف")

  אلشرכة אلتאبعة ملכية אلمصرف  نشאءتאريخ אא

%100  2009مאيو  31אلموאفق  1430جمאدى אلثאني 7   لאستثمאرشرכة אאنمאء 

  شرכة אلتنوير אلعقאرية 100%  2009אغسطس  15אلموאفق  1430شعبאن 24
  

  אאفصאحوموقع  . وسيلة3

وذلכ في  3مאلية (אلقسم אلخאص ببאزل אلمحور אلثאلث من אאفصאح אلخאص بאلمصرف في אلتقאرير אل تنאوليتم 

بعد אאيضאحאت وכتقرير منفصل في אلتقאرير אلمאلية אلسنوية  )www.alinma.comموقع אلمصرف אאليכتروني (

  אلبيאنאت אلمאلية.אلخאصة ب

  אאفصאح وتכرر . אسس 4

عن  متوאفق مع אلمبאدئ אلتوجيهية אلصאدرةشכل بאلث لאفصאح بאلمحور אلثخאص تم אعدאد هذא אلمستند אل

 لمحور אلبخصوص אمؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي 
ً
للمصرف  مع אلبيאنאت אلمאلية אلى جنب ثאلث ويجب אن يقرא جنبא

  .2013ديسمبر  31سنة אلمאلية אلمنتهية في لل

  يتم אאبאغ عن متطلبאت אאفصאح אلنوعي بشכل سنوي. 

  رאس אلمאل . هيכل5

 אلري 10تبلغ  سميةא بقيمة سهم אرملي 1.5אل يتכون من ري 15.000.000.000 אلمصرح به س مאل אلمصرفאيبلغ ر 

  ريאل سعودي. 16.831بلغت حقوق אلمسאهمين  2013ديسمبر  31من  אعتبאرא للسهم אلوאحد. سعودي

  אلشرכאت אلتאبعة وאلشقيقة 1.5

אلترخيص אلممنوح لهא אلعمل في مجאل شمل אلشرכة بمدينة אلريאض ويمقر وجد : يلאستثمאرشرכة אאنمאء 

وאدאرة  وאאستشאرאت وאلحفظ وאلترتيبאلتعهد  אאورאق אلمאلية بصفة אصيل ووכيل بאאضאفة אلى تقديم خدمאت

  .  אאصول

ت يل عمليאبهدف تسهכذرאع للمصرف אلريאض وتم تאسيسهא مدينة مقر אلشرכة ب: يوجد אلعقאرية شرכة אلتنوير

כضمאن مقאبل אلتمويل للمصرف אلتي يتم تقديمهא  אلعقאرאتملכية بفقط حتفظ אلشرכة تتمويل אلرهن אلعقאري و



  
 

 
 

 

 

فيه بאلכאمل من  אאכتتאبتم وقد ريאل سعودي  100.000رאس مאل אلشرכة אلمصرح به . يبلغ هאلتجאري אلمقدم من

  قبل אلمصرف. 

אلترخيص אلممنوح لهא אلقيאم بאعمאل شمل אلشرכة بمدينة جدة وي: يقع مقر شرכة طوכيو مאرين אلسعودية

% من 28.75אحכאم אلشرعية وموجهאت مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي. يملכ אلمصرف אلمتوאفق مع אאلتאمين 

  .  2012يونيو  18مليون ريאل سعودي. بدאت אلشرכة عمليאتهא אلتجאرية في  200رאس مאل אلشرכة אلبאلغ 

  ة تحويل رאس אلمאلאمכאني 2.5

  אو رאس אلمאل אلنظאمي دאخل אلمجموعة. تحويل אאموאل  علىאخرى  رئيسيةعوאئق  توجد قيود אو א

  س אلمאل. כفאية رא6

فيمא  3 2لحسאب متطلبאت رאس אلمאل بموجب بאزل  אلمصرفאلمنאهج אلمختلفة אلمعتمدة ب אلتאليאلجدول  يبين

  אلمحور אאول: يتعلق بمختلف אنوאع אلمخאطر بموجب 

 
مخאطر אلسوق אلمخאطر אلتشغيلية نمخאطر אאئتمא

منهج אאسאسيאل אلمنهج אلمعيאري  אلمنهج אلمعيאري
  

حאليא فى مرحلة אلتحول من אلمنهج אאسאسى אلى אلمنهج يعتبر بאلنسبة للمخאطر אلتشغيلية فאن אلمصرف 

אحتسאب مخאطر  2013אلرאبع من عאم אلربع لربع אلثאلث وبرنאمج تجريبى خאل א بعملאلمعيאرى , حيث قאم אلمصرف 

للنتאئج אلتאلية فى هذא אلشאن  , وقد خلص אلمصرف אאسאسى وאلمنهج אلمعيאرىمن אلمنهج  כلل طبقאرאس אلمאل 

:   

  אلمنهج אאسאسى.ب مقאرنةتعتبر אقل بشכل ضئيل אن مخאطر رאس אلمאل אلتشغيلية طبقא للمنهج אلمعيאرى  -

( يحمل אلجزء אאכبر على قطאع  للمنهج אلمعيאرى فאن אאعبאء אلرאسمאلية تحمل على قطאعאت אאعمאل طبقא-

  مصرفية אلشرכאت )

فيمא يتعلق بتطبيق אلعربى אلسعودى هذא وسوف يقوم אلمصرف بאلحصول على موאفقة مؤسسة אلنقد 

אت אلتאريخية אلخאصة بאلخسאئر אلتشغيلية , وسوف يستمر אلمصرف فى تجميع אلبيאن 2014لعאم אلمنهج אلمعيאرى 

لمقאرنتهא بتلכ אلمحملة لقطאعאت אאعمאل وذلכ من אجل אאعدאد لتطبيق منهج אلقيאس אلمتقدم אلذى يخطط 

  אلمصرف لتطبيقه فى אلمدى אلطويل.

  . .2013ديسمبر  31في %  28.37  مאنسبته دل כفאية رאس مאل אلمصرفبلغ معلقد 

    



  
 

 
 

 

 

  مאل. אدאرة رאس אل7

 אسترאتيجيةאلمصرف ووضعه אلتنאفسي. ترכز אعمאل  אسترאتيجية ضروريאلقوي لرאس אلمאل عאمل وضع يعتبر אل

بنאء אאنشطة אلمصرفية אאسאسية طويل אאمد وאلذي يهدف אلى  אאستقرאرאلمصرف אلخאصة برאس אلمאل على 

  فيهא.  وאאستثمאر

  ف: אهدאس אلمאل لتحقيق אאللمحאفظة على مستويאت כאفية لر يسعى אلمصرف 

 ت

 אلمصرف  عمאلאאאسאسية  אلمخאطر حمل

  

 אلنمو  تحسين

  

 صدمאت אلسوق وظروف אلضغط. אلتي تنشא بسبب  رאس אلمאلאلوفאء بمتطلبאت 

 3رة بشכل سنوي وتغطي فت وאلتقييم אلدאخلي لرאس אلمאل אאسترאتيجيةאلعمل وאلخطط خطط يتم وضع 

אلمخאطر تحمل قאبلية אلمصرف لتقييم אلمخאطر אلقאئمة على سيאسة تلכ אلخطط . تضمن سنوאت على אאقل

  : אאعتبאرفي  אلتאلي مא سبقيضع . אلمصرف ةאسترאتيجيرאس אلمאل لدعم وאلمحאفظة على مستويאت כאفية ل

  

بنאء على خطط אאعمאل אلخאصة بمختلف وحدאت אلعمل  وאאستثمאرشطة אلرئيسية للتمويل نمو אאن

 وאلخزينة);אلتجزئة و  - بمא فى ذلכ אلشرכאت אلمتوسطة وאلصغيرة  -  رفية אلشرכאت(مص

  

مع אאخذ في موجودאت وحقوق אلمسאهمين لدعم نمو אلطلوبאت هيכل ومصאدر אلتمويل وאلم

 . 3 بאزلموجهאت وضع قوي للسيولة بنאء على محאفظة على אلحאجة אلى אل אאعتبאر

  

  مאل אلنظאمي ومعدאت כفאية رאس אلمאل. אلمحאفظة على متطلبאت رאس אل

  אلאزم لموאجهة אلمخאطر אلتي يتعرض لهא אلمصرف لאلتقييم אلدאخلي لرאس אلمאعملية . 8



  
 

 
 

 

 

אلאزم لموאجهة אلمخאطر אلتي يتعرض لهא אلمصرف אلعديد من אلقضאيא  عملية אلتقييم אلدאخلي لرאس אلمאل تتنאول

 لمختلف متطلبאت رאس אلمאل وتحليل אنوאع אلمخאطر אلجوهرية  אلتخطيط لرאس אلمאل وتقييم כאفةمثل 
ً
وفقא

אلنאشئة عن אلبيאنאت אلحאلية  ورאس אلمאل אلمطلوب لتغطية כאفة אلمخאطر אلجوهريةאلضغط سينאريوهאت 

  אدאرة مא سبق على אسאس مستمر. אلدאخلي وطرق  وאلتنظيموאلمستقبلية للعمل 

عملية אلتقييم אلدאخلي אلعאم لطאر אא אلכفאية אلכلية لرאس אلمאل من خאل يتم, على مستوى אلمجموعة, تقييم

من قبل مجلس אאدאرة في  אאعتمאدهتم  وאلتيאلאزم لموאجهة אلمخאطر אلتي يتعرض لهא אلمصرف  لرאس אلمאل

تلכ يتفق مع . نتيجة لذلכ, قאم אلمصرف بتحديد אلمخאطر אلجوهرية وتقييم مستويאت رאس אلمאل بمא 2011فبرאير 

  אلمخאطر. 

אلאزم لموאجهة אلمخאطر אلتي يتعرض لهא אلمصرف  عملية אلتقييم אلدאخلي لرאس אلمאلאلعאم لطאر אאيحدد 

برאس אلمאل في ظل  حאلية وאلمتوقعة للمجموعة אلمتعلقةرאس אلمאل لدعم אאنشطة אلאلمطلوب ل مستوىאل

אلאزم لموאجهة  ر אلخאص بعملية אلتقييم אلدאخلي لرאس אلمאل. يتم אصدאر אلتقريعאدية وظروف אلضغطאلظروف אل

من قبل لجنة אدאرة אلمخאطر وאللجنة  אعتمאدهسنوي ويتم אلمخאطر אلتي يتعرض لهא אلمصرف بشכل 

  אلتنفيذية/مجلس אאدאرة. 

 אلتقييم אلشאمل للمخאطر  1.8
ً
لموאجهة אلمخאطر אلאزم  عملية אلتقييم אلدאخلي لرאس אلمאلאلعאم لطאر אلوفقא

  אلتي يتعرض لهא אلمصرف

 لمنهج אلتقييم אلدאخلي لرאس אلمאلאلتאلية لنوאع אאيتم تحديد وقيאس 
ً
אلאزم لموאجهة אلمخאطر  لمخאطر وفقא

  : אلتي يتعرض لهא אلمصرف

, مخאطر אلسوق, مخאطر אאئتمאن(مخאطر  3لبאزل لمحور אאول بموجب א אستخאصهאر אلتي يتم אلمخאط -

  تشغيل)אل

 )אلمخאطر אلمتبقية( 3لبאزل لمحور אאول بאلכאمل بموجب א אستخאصهאאلمخאطر אلتي א يتم  -

(مخאطر معدل אאربאح في אلسجאت  3لبאزل אلمحور אאول في אאعتبאر يتم وضعهא في  אلمخאطر אلتي א -

ومخאطر אאقتصאد ة ومخאطر אلسمع אאسترאتيجيةאلمخאطر אلسيولة ومخאطر אلعمل و אلمصرفية ومخאطر

 )אאئتمאنز يومخאطر ترכאلכلى 

 وאאنظمة.  אאقتصאديةאلتغيرאت في אلبيئة وتشمل אلعوאمل אلخאرجية  -

   : 3فى ظل بאزل  تقييم مخאطر אلمحور אאول وאلمحور אلثאني 2.8

אعتبאرهא تم بشכل منאسب و אختبאرهאتم خאصة به بאستخدאم منאهج אلمخאطر אل يقوم אلمصرف بتحديد وقيאس

  قبولة في אلصنאعة אلمصرفية.م

قيאس تحديد وאلقيאس بسبب عدم وجود تقنيאت مقبولة بشכل عאم لאلتحديد وفي حאل כאنت אلمخאطر صعبة 

 عملية אلتقييم אلدאخلي لرאس אلمאل. ترכز אلخبرאء لتحديد حجم وאهمية אلمخאطر אرאءب אאستعאنةאلمخאطر, يتم 

على אلضوאبط אلنوعية في אدאرة تلכ אلمخאطر ي يتعرض لهא אلمصرف بعد ذلכ אلאزم لموאجهة אلمخאطر אلت



  
 

 
 

 

 

لحوכمة אلمعمول بهא من قبل אلمصرف. تشمل تلכ אلعאم لطאر אאقيאس في تحديد وאلאلجوهرية وאلغير قאبلة لل

  : مא يليאلقيאسאت אلنوعية 

 אدאرة אلمخאطر وאللجنة אلتنفيذيةمن خאل لجنة  طرق حوכمة مאئمة -

 م وאجرאءאت وضوאبط دאخلية مאئمةنظ -

 للتخفيف من אلمخאطر فعאلة אسترאتيجيאت -

 رصد وאبאغ مستمر من خאل منאبر مختلف אللجאن وאאدאرة.  -

  طאختبאر אلضغ 3.8

אدאرة אلمخאطر ورאس אلمאل. אجرאءאت وهو مضمن في  2012في אلعאم  بدא برنאمج אلمصرف אلخאص بאختبאر אلضغط

אلمخאطر אلتي قد يتعرض لهא אلمصرف في  وאستيعאبقدمة للمخאطر ورאس אلمאل لفهم אة متيعمل אلبرنאمج כאد

 مא אلظروف 
ً
وسيאسية وאخرى تتعلق ببيئة  وאسترאتيجية כلية אقتصאديةعوאمل بسبب وאلتي قد تنشא אلصعبة نوعא

  אلعمل.

 لسيאسة 
ً
, يتم 2012אאدאرة في سبتمبر  وאلذي تم אعتمאده من قبل مجلس ,طאلخאصة بאختبאر אلضغمصرف אلوفقא

وאلسيولة אلموجودאت وجودة مصرف لאثאر אلسאلبة אلمحتملة لسينאريوهאت אلضغط على ربحية אل وضع نمאذج

  وכفאية رאس אلمאل.موجودאت אلمرجحة אلمخאطر وאل

 אن برنאمج אختبאر אلضغط قد تم تصميمه و
ً
ة , سيولة بهدف قيאس مرونة , مאءيمכن אلقول بشכل אכثر تحديدא

אختبאر  فאن تאثير طبيعة عאمل אلمخאطر , وאستنאدא אلى  فى حאت אختبאرאت אلضغط אلمختلفةאאنمאء مصرف وربحية 

  حيثمא ينطبق ذلכ يتم قيאسه طبقא للعوאمل אאتية بאلمصرف :  אلضغط 

 سبة אلى جودة אلموجودאت : אلزيאدة/אلنقص فى قيمة אلموجودאت אلمتعثرة אلتى تقאس من حيث אلن

 . تمويل אلموجودאت

 . אلربحية : אلزيאدة/אلنقص بحسאب אلربح/אلخسאرة 

 . כفאية رאس אلمאل : وتقאس من حيث אلتغيرאت فى אلقيمة אאجمאلية لرאس אلمאل ونسبة כفאية رאس אلمאل 

 . موقف אلسيولة : وتقאس من حيث אلتغيرאت فى אلمؤشرאت אلرئيسة للسيولة  

 אختبאردאرة אلمخאطر وتقوم بوضع تقאرير فرق אلعمل في אة بאختبאر אلضغط مختلف مجموعة אلعمل אلخאص تضم

אلضغط على جدول אعمאل אאدאرة אلعليא ولجאن مجلس אאدאرة (لجنة אدאرة אلمخאطر وאللجنة אلتنفيذية) כمא تنאقش 

  אلسنوية אلثنאئية. אאجتمאعאتאلنتאئج مع אلجهאت אلنظאمية خאل 

  . אدאرة אلمخאطر9

بين مستوى אلمعאمאت مא تترאوح אلتي من אلعوאمل مجموعة تتغير بيئة אلمخאطر بشכل مستمر ويعزى ذلכ ل

. مثلت אلمبאدرאت אلتي تمت אאمر אلذي يستلزم אلرصد وאلتقييم אلمستمر بאאقتصאد אلכليאلى אאحدאث ذאت אلصلة 

تم אعدאد אאطאر אلمخאطر في אلمصرف.  برنאمج بאزل محفز ومسאهم رئيسي في تعزيز ممאرسאت אدאرةبموجب 

وאلعوאمل אلمشאر אليهא  لموאجهة אلتحديאت 2012وאلعאم אلمאلي  2011خאل אلعאم אلمאلي  אلعאم אدאرة אلمخאطر

 
ً
  כجزء من برنאمج بאزل. אنفא



  
 

 
 

 

 

  אلستة للمصرف אلخאصة بאدאرة אلمخאطرאلعאمة אلمبאدئ 

  وאلهيכل وאلنطאق. وאאستقאلية سאءلةلمאلرئيسية لسس אلمبאدئ אאتلכ تحدد 

وحدאت אلعمل אلخאصة بتحمل אلمخאطر ووحدאت مرאقبة .  يقوم منهج אدאرة אلمخאطر على ثאث خطوط دفאع هي 1

  אلمخאطر ووحدة אلمرאجعة אلدאخلية.

وحدאت  نشطة عملهא بينمא تعتبرة عن אאدאرة אليومية للمخאطر אلمאزمة א. تعتبر وحدאت تحمل אلمخאطر مسؤول2

تحديد אهج אلتي تهدف אلى مرאقبة אلمخאطر مسؤولة عن אعدאد אאطر אلخאصة بאدאرة אلمخאطر ووضع אאدوאت وאلمن

אلمخאطر. تعتبر وحدة אلمرאجعة אلدאخلية وحدة تכميلية وتقوم بتقديم ضمאنאت  وאختبאر وقيאس ورصد ومرאقبة

  تتعلق بفعאلية منهج אدאرة אلمخאطر.

مدرאء مخאطر אאئتمאن אאئتمאن و مديرאلمدير אلعאم للمخאطر ومصرف من خאل אللمخאطر ب. تضطلع אدאرة א3

אلمتعلقة على جميع אلمقترحאت אلرئيسية  )ئتمאنאא لجنة خאل من(وאلتوقيع אلمشترכ  אאعتمאدبمسؤولية مرאجعة 

א سبق, تزود אدאرة אفة אلى مل. אضوحدة אلعمعليهא وאلتوصية بهא من قبل  وאאشرאفوאلتي يتم אعدאدهא  بאאئتمאن

אلرئيسية فئאت אلوعلى وجه אلتحديد ذאت אلصلة بאلمخאطر  بאאستشאرאتאאدאرאت ووحدאت אلعمل אلمخאطر جميع 

אلمصرفية אلمخאطر אلمتعلقة بאلصنאعة אلتشغيل وومخאطر אلسوق ومخאطر  אאئتمאنمخאطر  وتشمللمخאطر ل

  ثאني من نظאم بאزل.אلمحور אلفي منאقشتهא  وאلتي تجري

אنهא تحدد ة אلخאصة بאلمخאطر متسقة ومحدثة بאאضאفة אلى سאسيسيאسאت אلمصرف אאאن . تضمن אدאرة אلمخאطر 4

. تعتبر אدאرة אلمخאطر تحمل אلمخאطرאلمعتمدة لقאبلية אلمصرف ل سيאسةאلمستوى تحمل אلمخאطر من خאل 

 
ً
  وقرאرאت אلعمل ذאت אلصلة אلتي يفوضهא بهא مجلس אאدאرة.تطبيق مختلف سيאسאت אلمخאطر عن مسؤولة אيضא

אאخرى אلمنوط وحدאت אل. تعتبر אدאرة אلمخאطر مستقلة, من אلنאحية אلوظيفية وאلتنظيمية, عن وحدאت אلعمل و5

  بאلمصرف. بهא تحمل אلمخאطر 

  ولجنة אدאرة אلمخאطر , تאلموجودאت وאلمطلوبאلجنة אللجنة אلتنفيذية و. يتحمل مجلس אدאرة אلمصرف, عبر 6

  אلمصرف.  مسؤولية אאشرאف على אلمخאطر אلتي قد يتعرض لهא 

  אلخאصة بقאبلية אلمصرف لتحمل אلمخאطر سيאسة אل. 10

 אلموجودאت وאلمطلوبאتمن قبل لجنة  אعتمאدهאتحمل אلمخאطر, وאلتي تم אلخאصة بقאبلية אلمصرف ل سيאسةאلتضع 

مقدرة אلمصرف على تحمل אلمخאطر وאلمرכز אلمאلي  אאعتبאرفي , ة אلتنفيذيةولجنة אدאرة אلمخאطر وאللجن

سمعة אلمصرف وعאمته אلتجאرية. و אאسאسيةאلمطلوب بنאء على אلموجهאت אلمؤسسية وאلنظאمية وقوة אאربאح 

 אلتدאبير אلرئيسية للمخאطرسيאسة تلכ אلتحدد 
ً
אدאرة אلمخאطر ولجنة بאغ لجنة ذאت אلصلة بאلمصرف وאلتي يتم א אيضא

للمرאجعة وאتخאذ  من خאل مؤشرאت قيאس אلمخאطر هא بشכل دوريوאللجنة אلتنفيذية ب אلموجودאت وאلمطلوبאت

  مא يلزم. 

  אאئتمאنאدאرة مخאطر  1.10

אلتي يכون אلمصرف على  אلى حجم אلمخאطر אאئتمאنمخאطر تشير قאبلية אلمصرف لتحمل אلمخאطر فيمא يتعلق ب

عندمא يتعאمل אلمصرف مع  אאئتمאنمخאطر  تنشא. אאسترאتيجيةلتحملهא خאل سعيه لتحقيق אهدאفه  دאستعدא



  
 

 
 

 

 

אلمبرمة بينه  אאتفאقيةتزאمאته بموجب في אلوفאء بאلخر אو אلطرف אאتعهد אلمذلכ ويفشل  אخرאو طرف تعهد م

بتحليل خر אو אאאلمتعهد شאمل عن , بאجرאء تقصي אאئتمאن. يقوم אلمصرف, للتخفيف من مخאطر وبين אلمصرف

אو تتعلق بאوضאعهمא אلمאلية אلخאصة بهمא وאلتي تכون في אلعאدة معلومאت  وאلنوعيةאلمعلومאت אلכمية 

אلطرف אאخر وتعכس وبאلمتعهد  ةلتحديد تصنيف אلمخאطر אلخאصعملية. يستخدم אلمصرف אدوאت تقييم دאخلية אل

من אلمصرف כذلכ فيد . يستة حدوث אخאل من جאنب אلمتعهد אو אلطرف אאخرאمכאنيאلمصرف تلכ אאدوאت تقييم 

  . כאنت متאحة כلمאכبرى وכאאت אلتصنيف جريهא אلتصنيفאت אلتي ت

مخאطر אאئتمאن مرאقبة אلمهאم ذאت אلصلة بب مدير عאم אلمخאطرאאئتمאن ومدير ومخאطر אאئتمאن و موظفيضطلع 

من خאل  אهملتزאمאتعلى אلوفאء بאخر אאאلمتعهد אو אلطرف قدرة ل אلمستمر يموאلتقي אلمرאقبةمن خאل ذلכ و

 אلسنوية للوضع אلمאلي אلرسمية جعةאوאلمر روع موאقع אلمشאلزيאرאت אلتي تتم ل وא لאستدعאءمنتظم  برنאمج

 وאعتمאد تאلمشכאلمبכر ل تحديدאلאلى  אאئتمאنאאجرאءאت אلخאصة بتهدف . وאلطرف אאخر للمتعهد وאلعملي

 ةفتر אلقيود אضאفية حسب نوع אلمعאملة ووضع يتم . مאية مصאلح אلمصرفلحאجرאءאت معאلجة فعאلة عند אلضرورة 

אلتي قد يتعرض لهא אאئتمאنية  مخאطرאلبتخفيف כمא يقوم אلمصرف  وشروط אلدفع وאلشروط אلمسبقة وאلאحقة

  .عند אلضرورةضمאنאت ملموسة طلب ب

 
ً
ببعض بسبب אلترכيز אلذي يتאثر אلتي تنشא مخאطر وغيرهא من אل مخאطر אلمحفظةאلى مرאقبة  يسعى אلمصرف אيضא

 يسعى אلمصرف, للتخفيف من مخאطر  אلمخאطر.وتصنيف  אلضمאنאتو אאلجغرאفيو אאقتصאديةل אאنشطة ثعوאمل مאل

خאل تلبية من אلتمويل يع تنوو אאقتصאديةمختلف אلقطאعאت  منعمאء  بאستقطאب محאفظه, אلى تنويع אلترכز

אو تمويل طويل אلمدى  قصير אلمدى لرאس אلمאل אلعאمل تمويلאلتمويلية لعمאئه سوאء כאنت  אאحتيאجאتمختلف 

 قطאعאتز אلتمويل في مرאقبة אلمتعهد وعمليאت ترכبتقوم مجموعة אلمخאطر . لنفقאت رאس אلمאل وאلمشאريع

تم مرאجعة تلכ אلعمليאت بشכل منتظم تو ل مؤشرאت قيאس אلمخאطر,من خא بشכل ربع سنوي على אאقل معينة

من حيث אلترכز  تتم مرאقبة عمليאت و  .ومدير عאم אلمخאطر ومدير عאم مصرفية אلشرכאت אאئتمאنمن قبل مدير 

متאبعة عن طريق אدאرة אلخزאنة , مخאطر אلسوق ولجنة אلموجودאت وאلمطلوبאت , כمא تتم  مصאدر אلتمويل 

 تم مرאقبةتو هذא .אلمزودين אلرئيسيين بאلمאل بشכل منتظمعلى  אאعتمאدع من حيث تقليل يאلتنو ترאتيجيאتאس

  :مستمربشכل   אلتאلية تمويلאلمحאفظ في אلترכز  عمليאت 

 قطאعאت אאعمאل 

  אאقتصאديةאلقطאعאت 

 خرت אلعمאء/אلمتعهد/אلطرف אאمجموعא 

 صرفيةאلمאلية אلمصرفية وغير אلم אلمؤسسאت 

 אلمخאطر تصنيف 

  .(وعلى وجه אلتحديد אلضمאنאت אلعقאرية) אنوאع אلضمאنאت  

وאلقאنوني ووאقع  אאقتصאديאلخאصة به بشכل مستمر لتعכس אلوאقع  אאئتمאنيقوم אلمصرف بتحديث سيאسאت 

  אلسوق. 



  
 

 
 

 

 

  אدאرة مخאطر אلسوق 2.10

אلعمل وאلعوאمل ذאت אلصلة  وאتجאهאت אلسوق تقلبאلمخאطر بعدة عوאمل تشمل حمل אلمصرف لت אستعدאديتאثر 

אدאرة مخאطر אلسوق  حدود وسيאسאت من خאل ة وتضمين مא سبقتم אدאر ي. אلכلي وאلعوאمل אلذאتية بאאقتصאد

رصد يقوم אلمصرف بאلאلنظאمية אلمعتمدة. عليمאت دאرة אلمخאطر وאلتאلعאم א אطאرلذאت אلصلة אلتي تخضع 

אאربאح ومخאطر  معدلومخאطر אلخאص به  مאلאلمتطلبאت رאس  تحديدقيאس ون خאل ملمخאطر אلسوق אلمستمر 

تخضع عملية تحمل . אلخאصة بאلخزينة אאستثمאردאرة אلخزينة تعمل دאخل حدود وכذلכ من خאل ضمאن אن א אلعمאت

  אلتאلية: אلمخאطر אلتي تغطي مخאطر אلسوق אلى אلعوאمل 

  כفאية رאس אلمאلمعدل.  

 مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعوديمطلوب من سيولة אلمعدل אل. 

  للتمويل אلثאبتאلمعدل صאفي. 

 אلودאئع مقאبلאلتمويل  نسبة. 

  تمويل אلشرכאتترכز . 

  مصאدر אلتمويلترכز. 

  אدאرة مخאطر אلتشغيل 3.10

ل אلمخאطر ويتم אلتعبير عنهא من خא تحمل في سيאسةאلخאصة بאلمصرف  تحمل مخאطر אلتشغيل يتم تنאول

  :طאلضغ אختبאرכجزء من אلممאرسة نصف אلسنوية  אلتאلية وאلحدودאلمعאيير 

 حدود من حيث אلهمية وאא ثرאא . א

אطر אلمقبولة مخدرجة تحمل אلمصرف للعכس تحمل אلمخאطر وאلحد אאدنى אلمسموح به للمخאطر وאلذي ي . ب

 وאلخسאئر אلتشغيلية

  .אلجوهرية سאئر אلتشغيليةאغرאض تحديد אلمخאطر وאلخאلمعلومאت وאلبيאنאت  . ت
  

تحمل لدعم  لمخאطر אلخאصة بهאلدعم وضع אلمؤشرאت אلرئيسية لאو  يتعين على אي قطאع من قطאعאت אאعمאل

  .على تسهيل تلכ אلمؤشرאت لسيאسאت وאאجرאءאت אلموضوعةوאאدאرة مخאطر אلتشغيل تعمل وللمخאطر  אلمصرف

  אאئتمאن. مخאطر 11

  لمحة عאمة 1.11

تم אلتعאقد معه من قبل אلمصرف على אلذي  אאخرفي عدم قدرة אلمتعهد אو אلطرف  אאئتمאنمخאطر تتمثل 

 للشروط אلتي تم 
ً
כ אلمخאطر אلتي כذل אאئتمאنعليهא. تتضمن مخאطر  אאتفאقאلوفאء بאلتزאمאته אلتعאقدية وفقא

  אلمعאمאت.  تنشא خאل تسوية 

  هي: אאئتمאنعن تحمل مخאطر אلوحدאت אلرئيسية في אلمصرف אلمسؤولة 

  لشرכאتאمصرفية مجموعة. 

  אلتجزئة אلمصرفيةمجموعة. 



  
 

 
 

 

 

 مجموعة אلخزينة. 

بوضع سيאسאت وموجهאت معينة تنظم مهאم  אאئتمאنقאمت כل وحدة من אلوحدאت אلمسؤولة عن تحمل مخאطر 

אلخאصة بهא ويتم אدرאج تلכ אلسيאسאت وאلموجهאت في مستندאت سيאسة אلمخאطر אلخאصة  אאئتمאنتحمل مخאطر 

  مصرفية ومجموعة אلخزينة.אلتجزئة אلمجموعة بمجموعة مصرفية אلشرכאت و

  :אلتمويلאلخאصة بאلقروض/ حכאمאא 2.11 

  אلخאصة بאلقروض وאلتمويل حכאمאאبوضع  يقوم אلمصرف
ً
مؤسسة אلنقد אلعربي للموجهאت אلصאدرة عن وفقא

 لذلכ, يقوم אلمصرف بوضع אحכאم محددة אلسعودي
ً
عدم وفאء  حتمאلאبنאء على تقييم رديئة للحسאبאت אل. تبعא

 بوضع  عينمتعهد م
ً
אאصول אلمتبقية للمحفظة بنאء على عאمة تتعلق ب אحכאمبאلتزאمאته. يقوم אلمصرف אيضא

 אحכאم אلمحددةאلدورية ل سترאتيجيאتאא وאعتمאد تتم مرאجعة. رخسאئحدوث אخאل وبאلتאلي حدوث  حتمאلאتقييم 

אلمאلية  אلمجموعة ومدير عאم אلمخאطر ومدرאء وحدאت אلعمل ومدير عאم אאئتمאنمدير من قبل وאلعאمة 

  .אلرئيس אلتنفيذيو

  . مخאطر אلسوق12

  مقدمة1.12

مא بسبب  لمؤسسة مאلية ةאلمستقبلي ةيאلنقد אتאلقيمة אلعאدلة אو אلتدفق تذبذبفي مخאطر אلسوق تتمثل 

  وאسعאر صرف אلعمאت אאجنبية وאسعאر אلسلع.  אאربאحאאسهم ومعدאت  אلسوق مثل אسعאرحدوث تغيرאت في 

  אدאرة مخאطر אلسوق 2.12

 للتفويض אلممنوح لهא من قبل مجلس אאدאرة, عن אلسيאسאت  אلموجودאت وאلمطلوبאتتعتبر لجنة 
ً
مسؤولة, وفقא

في אدאرة مخאطر אلسوق. للمصرف سيאسة معتمدة لمخאطر אلخزينة تحدد بوضوح حدود אلمطبقة لضوאبط وאلوא

  אلخאصة بאلتعرض لمخאطر אلسوق. حدود אلسيאسאت وאאجرאءאت وאل

نة ولجنة אدאرة אلمخאطر ولجللمصرف אدאرة אلعليא אرة تقلبאت אאربאح وאبאغ אيتمثل אلهدف אلرئيسي في אد

  . وאلسيولة אلسوقبאلمخאطر אلمتعلقة بومجلس אאدאرة  ت وאلمطلوبאتאلموجودא

  مخאطر אلعملة 1.2.12

قيمة  אرتفאع אو אאجنبيةאلتي يتم تقييمهא بאلعمאت  אאصول אلمאليةقيمة  تدنيفي  مخאطر אلعملةتتمثل 

אلمرאכز  دخل صאفيحدود ل نةمخאطر אلخزي سيאسة وضعت .אلتي يتم تقييمهא بאلعمאت אאجنبيةאلمאلية  אلمطلوبאت

لمصرف . لوאلعمאت אلخليجية وغيرهא من אلعمאتلدوאر אאمريכي هنאכ حدود لحسب فئאت אلعمאت حيث אن 

ومطلوبאته بאلريאل אصوله אلى تقييم אسאسي صرف אلعمאت אאجنبية ويعزى ذلכ بشכل طفيف لمخאطر تعرض 

  .אلمرتبطة بאلدوאر אאمريכيمאت אلسعودي وبشכل אقل بאلدوאر אאمريכي אو אلع

  אאسهمفي  אאستثمאرمخאطر  2.2.12

بمرאقبة אلمحאفظ للسهم ويقوم אلمصرف אلقيمة אلعאدلة تدني  אאسهم אلى في אאستثمאرمخאطر تشير 

 للقيمة אلسאئدة في אلسوق אلمتאحة للبيع  אאسهموتعديل  אאستثمאرية
ً
ومعאلجة אلفرق في حقوق تبعא

  .אلدخلو قאئمة אن אلمسאهمي



  
 

 
 

 

 

  متطلبאت رאس אلمאل لمقאبلة مخאطر אلسوق 3.12

مخאطر אلسوق وذلכ بאستخدאم אلمنهج אلمعيאري.  ةمقאبلليحتسب אلمصرف אلحد אאدنى من متطلبאت رאس אلمאل 

مخאطر مثل لتحمل אي تقلبאت عכسية في مخאطر אلسوق. تאحتيאطي مאلي لموאجهة אلمخאطر يعمل رאس אلمאل כ

  لهא אنشطة אلمصرف. אلرئيسية אلتي تعرضت  אאربאح ومخאطر אلعمאت אאجنبية ومخאطر אلسيولة אلمخאطر معدل

  אلضغط אختبאر 4.12

אلخسאئر אلمحتملة. يتسنى للمصرف, من خאل  لتقييمאلضغط بشכل نصف سنوي  אختبאر بאجرאءيقوم אلمصرف 

אلمخאطر وאلتعرض אلمحتمل אحدאث ومאت אلمتعلقة بאلمعل وאستيعאبفهم تقييم حجم אلخسאئر אلغير متوقعة, 

وאعאدة אلتدאبير אلمنאسبة. يتم تحديث  تخאذאوبאستخدאم سينאريوهאت متعددة  אسوאق غير عאديةفي غير عאدية 

سوق. يتم אبאغ אאدאرة אلعليא ولجنة אدאرة بאلאلرאهنة على אسאس مستمر لعכس אאوضאع אلسينאريوهאت تحديد تلכ 

  . مزيد من אلشفאفيةلتسهيل وאدאرة אلمخאطر بאلضغط  אختبאربنتאئج وאللجنة אلتنفيذية  אلمخאطر

  يةمخאطر אلتشغيلאل. 13

فشل אلعمليאت אلدאخلية אو אلموظفين אو אאنظمة אو  ية في אلخسאرة אلتي تنشא بسببمخאطر אلتشغيلتتمثل אل

. تستثنى  في جميع وحدאتية مخאطر אلتشغيلאلאحدאث خאرجية. تنشא بسبب 
ً
من אلمصرف ومن אي نشאط تقريبא

אلمאلية אلتي يتم אبرאمهא مع  אلصفقאت بسببوهي אلمخאطر אلتي تنشא  אאئتمאن مخאطرאلمخאطر אلتشغيلية 

  . موجب تلכ אلصفقאتب بאلتزאمאتهفي אلوفאء ثאلثة ويفشل אلمتعهد אو אلطرف אلثאلث  متعهدين אو אطرאف

وتتمثل مهאمه في رصد  ر אلتشغيل يعمل تحت مظلة مجموعة אدאرة אلمخאطرللمصرف فريق عمل مستقل لمخאط

 لتنفيذ ومرאقبة אلمخאطر אلتشغيلية للمصرف ويتم 
ً
  مخאطر אلتشغيل.  אلخאصة بسيאسة لتلכ אلمهאم وفقא

فيف بهدف تنظيم عملية تقييم وتخ ERMبيئة אلعمل وאلضوאبط אلدאخلية כجزء من برنאمج אאطאر אلعאم ل تم אنشאء

ممא   אאعمאل وאجرאءאت אلحمאية من אلכوאرث אستمرאريةقد قאم אلمصرف بتطبيق  ضوאبط و يةمخאطر אلتشغيلאل

  سيقلل من אلمخאطر אلتشغيلية אلمحتملة. 

  אدאرة ومرאقبة אلمخאطر אلتشغيلية 1.13

عن رة אلمخאطر אدא אستقאليةلمحאفظة على بشכل يضمن אدאرة مخאطر אلتشغيل تصميم אאطאر אلعאم א تم

אلسمאح لفريق אدאرة  علىبين אلجאنبين אلتفאهم  مجموعאت אلعمل אאخرى بאلمصرف ذאت אلصلة بאلمخאطر وقد تم

تسهيل تحديد وقيאس وتقييم אلمخאطر وאلضوאبط ذאت אلصلة بمא في ذلכ توثيق ومتאبعة بمخאطر אلتشغيل 

כل مجموعة אء على مسؤولية אدאرة אلعمل دאخل مع אאبقمنهא تخفيف تحمل אلمخאطر אو אلאلخطط אلخאصة ب

  .   للمجموعة نفسهא

אلتي تم عقدهא  אאجتمאعאتبيאنאت متخصصة خאل خאل אلعאم אلمنصرم بجمع قאم فريق אدאرة אلمخאطر אلتشغيلية 

ول אلحص من خאلאאعمאل  אتجאهאتوאאدאرة אلعليא بهدف אلحصول على فهم وאضح  مع مدرאء قطאعאت אאعمאل

تحمل مخאطر אلتشغيل . تم אعدאد هذא אلمنهج لربط אتجאهאت אאدאرة بلقطאع ذو אلصلةل אאسترאتيجيةאאهدאف  على

  .  אلمحددة وאلمعلومאت אلخאصة بאلمخאطر



  
 

 
 

 

 

אلبدء في تحديد جميع אلوحدאت ذאت אلصلة وذلכ قبل شمل وتنفيذ برنאمج توعوي متכאمل عن אلمخאطر تم אعدאد 

  . وتقييم אلمخאطر

وאلدعم وتتضمن אلمخאطر אلرئيسية تغطي جميع وحدאت אאعمאل مخאطر عن אلمحددة  بيאنאتאلى  אلتوصلכذلכ تم 

شאمل للضوאبط ذאت אلصلة وتم عمل تمثيل بيאني لتلכ אلبيאنאت  وאختبאروذلכ بعد אجرאء تقييم جوهرية وאل

يسية وאلهאمة אلتي تتطلب אجرאء אدאري ذو للمخאطر אلرئبهدف تنبيههא ل אعمאא قطאعאتبאلتشאور مع אدאرאت 

  אولوية قصوى.  

  אلمنאهج אلرئيسية אلمستخدمة في אدאرة ومرאقبة אلمخאطر אلتشغيلية هي:  

  אلتقييم אلذאتي للمخאطر وאلضوאبط 1.1.13

אلتشאور مع ط אلعمل ذאت אلصلة بشכل منتظم. تتضمن دورة אلمرאجعة يتم אعدאد وتحديث سجل אلمخאطر وخط

ذلכ אلقرאر אلخאص ويشمل אلمخאطر  אجرאءאت אلحمאية منقبول وאلخאصة بتجאهאت אאدאرة אلعليא للبحث عن אא

  بمرאجعة وتحسين بيئة אلضوאبط. 

في אلتمثيل  אلقيאسمؤشر غير אلمخאطر وت بتخفيفאلعمل אلخאصة خطط  في يتم مرאقبة אلتقدم אلذي يتم אحرאزه

  .אلمعنيةمع אאدאرة ق אلبيאني لهא כمא يتم منאقشة مא سب

  אلمؤشرאت אلرئيسية للمخאطر 2.1.13

وتقييم تلכ  تحديدمن אلمؤشرאت אلرئيسية للمخאطر. يتم  אول قאئمةصدאر تم تنظيم سلسلة من ورش אلعمل א

تحديد אلقאئمة تلכ تضمنت عملية אصدאر . אאدאرאت אلمعنية بאلمصرفطبيعتهא وبאلتنسيق مع حسب אلمؤشرאت 

مقبول حد אدنى כ تم تحديدهאאلتي مؤشرאت אلאلبيאنאت אلمطلوبة وتحليل وאدאرة אلتوقعאت אلخאصة ب وسאئل جمع

قرאر بشאنهא على مستوى אلمصرف.  אتخאذאلتي تستلزم مؤشرאت אلدمج بאאضאفة אلى توحيد و شאرאت אلتحذيريةلא

  ئمة للعمل.مאحتى تصبح  للمخאطر مؤشرאت אلرئيسيةאلאلمصرف אلى تحسين قאئمة سعى ي

  بيאنאت אلخسאئر אلتشغيليةאدאرة  3.1.13

אلمخאطر אلخאصة بوقאئع אلوخسאئر אلכאفة لسجل شאمل حفظ يقوم فريق אلعمل אلخאص بאلمخאطر אلتشغيلية ب

אلخאصة بتحسين  هאوتوجيه אدאرة אلعمل لقيאدة جهودאلرئيسي אلمخאطر ببيאنאت وسجل ترتبط אلتي و אلتشغيلية

 وقאئع وف. يتم אאبאغ عن تلכ אلخسאئر وאلبتلכ אلضوאبط ت وאلمنتجאت ذאت אلصلةאلضوאبط وאلخدمא
ً
للموجهאت قא

  . 3 في بאزل ةאلوאردذאت אلصلة 

  אאعمאل אستمرאريةאدאرة  4.1.13

ومعאلجة بאستمرאرية אلخאصة قدرאت אلאאعمאل يرכز على بنאء  אستمرאريةقאم אلمصرف بوضع برنאمج متכאمل אدאرة 

 للمعאيير אلعאلمية وودאت وאلموجلא
ً
אفضل אلممאرسאت على אسאس عمليאت אلرئيسية. تم هيכلة אلبرنאمج وفقא

  ويشمل نطאق אلبرنאمج مא يلي:  ومتطلبאت مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي

 אאزمאت وאאستجאبة لهא. אدאرة 

 אאمن وאلسאمة 

 אلموظفين אستمرאرية 



  
 

 
 

 

 

  عمאلאאمعאلجة 

 تقنية אلمعلومאت. אلخאصة بכوאرث لא אجرאءאت אلحمאية من 

دאخل برنאمج אلمصرف אلخאص بאستمرאرية אאعمאل مستمر ويتم مرאجعته بشכل منتظم من قبل אصحאب אلمصلحة 

سאلبة وאلتعאمل معهא وحمאية אلموجودאت تعزيز جאهزية אلمصرف אدאرة אאثאر אلאلمصرف وخאرجه ويؤدي ذلכ אلى 

 في אلאאسאسية 
ً
تقليل אאثאر אلسאلبة وتعزيز אאدאء عمليאت אلمهمة ويترتب على כل مא سبق وאلمضي قدمא

  بאلمتطلبאت אلنظאمية.   وאאلتزאموאلسمعة 

 אسنאد אאعمאل لجهאت خאرجية  5.1.13

 
ً
يشترכ فريق אلعمل  ,אאعمאل لجهאت خאرجية بאسنאدمؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي אلمتعلقة  بتعليمאتאلتزאمא

للمصرف سنאد אאنشطة אلجوهرية رتبة على אאلمتتقييم אلمخאطر رة مخאطر אلتشغيل في مرאجعة אلخאص بאدא

אعمאل אلمرتبطة بאאنشطة אلتي א אستمرאريةيلية ومتطلبאت لمخאطر אلتشغאمرאجعة لجهאت خאرجية ويشمل ذلכ 

  אسنאدهא لجهאت خאرجية.   يتم

  אدאرة مכאفحة אلتزوير 6.1.13

بאلتنسيق مع אصحאب אلمصلحة و אدאرة مخאطر אلتشغيل بאشرאفنאمج لمכאفحة אلتزوير وضع بر قאم אلمصرف ب

تنفيذ כذلכ تم  .אلى אدنى حد ممכن אلتزوير אلدאخلي وאلخאرجيعن تقليص אلخسאئر אلنאتجة بهدف منع وبאلمصرف 

م برنאمج بتقييفي אلوقت אلحאلي على نطאق وאسع ويقوم אلمصرف خאص بمכאفحة אلتزوير توعوي برنאمج 

  .لمخאطرאحة عن אאلمعلومאت אلمتبوسيتم ربطه  مכאفحة אلتزوير

  אאعبאء אلرאسمאلية لمخאطر אلتشغيلقيאس  2.13

אאعبאء אلرאسمאلية لمخאطر אلتشغيل بאستخدאم منهج אلمؤشر אאسאسي حسب אنظمة مؤسسة אلنقد  אحتسאبيتم 

% 15א אلفאאعبאء אلرאسمאلية لمخאطر אلتشغيل  حتسאبא. يطبق منهج אلمؤشر אאسאسي 3 אلعربي אلسعودي وبאزل

يسعى على متوسط אلدخل אאجمאلي אאيجאبي אلذي تم تحقيقه من قبل אلمصرف خאل אلسنوאت אلثאثة אلمאضية. 

. وفى 2014عאم  אאعبאء אلرאسمאلية لمخאطر אلتشغيل في אحتسאبאلى אلمنهج אلمعيאري  אאنتقאلאلمصرف אلى 

لتطبيق אلمنهج  ول على موאفقة مؤسسة אلنقد אلعربى אلسعودى فسوف يقوم אلمصرف بאلحص هذא אلصدد

ومقאرنتهא مع אلتشغيلية . وسوف يستمر אلمصرف فى تجميع אلبيאنאت אلتאريخية للخسאئر 2014אلمعيאرى فى عאم 

אلمدى  خطط له فىج אلقيאس אلمتقدم وאلمرאس אلمאل אلمخصص لقطאعאت אאعمאل وذلכ אستعدאدא لتطبيق منه

  . אلطويل

  بאאحכאم אلشرعية אאلتزאم. مخאطر عدم 14

هيئة  بאنشאءبאאحכאم אلشرعية. قאم אلمصرف  אאلتزאمאلى مخאطر عدم  يتعرض אلمصرف بحכم אنه مصرف אسאمي

  شرعية مستقلة ووحدة رقאبة شرعية بهدف رصد تلכ אلمخאطر. 

  حوכمة אلشريعة 1.14

אلمخאطر  بאدאرةאلخאصة  אسترאتيجيאته تبليغلتمכين אلمصرف من بאאحכאم אلشرعية  لאلتزאمم تم אنشאء אאطאر אلعא

 للمبאدئ אلشرعية.  بאאلتزאمذאت אلصلة 
ً
 אلتزאملאلعאم  אאطאر يتאلفبאאحכאم אلشرعية من قبل جميع אאدאرאت وفقא



  
 

 
 

 

 

ضوאبط אلتي تضطلع بهא כאفة אدאرאت من هيכل حوכمة אلشريعة وאאنظمة وאلعمليאت وאلحכאم אلشرعية بאא

  אلمجموعة ويتم تنفيذ حوכمة אلشريعة من خאل אאدאرאت אلتאلية:

 אلمرאجعة אلشرعية 

 وאلبحوث אאستشאرאت 

 אلتدقيق אلشرعي 

  אلشرعية אلهيئة 2.14

عمليאت אي مصرف אسאمي אحכאم אلشريعة אאسאمية وאلتي تنص على وجوب قيאم אي مصرف אسאمي تخضع 

للمصرف تتعلق بعمليאته لضمאن عدم تضمنهא אي عنصر مخאلف  אستشאرאتشرعية لتقديم  אستشאريةهيئة  אنشאءب

  لאحכאم אلشرعية. 

  אلشرعية مسؤولة عن אلتאلي: אلهيئةتعتبر 

  אئل אلشرعية ذאت אلصلة بאلعمليאتللهيئة في אلمس אאستشאرאتتقديم 

  אلشرعي אאلتزאمאلمصאدقة على دليل ونظאم 

  للمصرف بخصوص حسאب وتوزيع אلزכאة אאستشאرةتقديم 

 طرאف אلثאلثة في אلمسאئل אلشرعيةتقديم אلمسאعدة لא 

 في כאفة אلموضوعאت אلتي يتم אحאلتهא لهא تقديم אلرאي אلشرعي . 

  אلغير متوאفق مع אאحכאم אلشرعية معאلجة אאيرאدאت 3.14

تتضمن כذلכ وאو من אلمحتمل אن تصبح  مع אلشريعة אلمتوאفقةغير  אلدخولتم אنشאء هيכل لאبאغ عن ومعאلجة 

تطبيق אאجرאءאت بאאحכאم אلشرعية  אאلتزאمل אلمصرف אدאرة مخאطر عدم אلمعتمدة من قب אلمقאييس אلرئيسية

  אلتאلية:

  وאאتصאل.אلتوعية 

 وאلتقييم. אلتحديد 

 .אلتخفيف وאلمرאقبة 

 .אאبאغ 

 . مخאطر אلسيولة15

אلمאلية אلتي يتم تسويتهא من خאل  بאאلتزאمאتلمخאطر אلنאجمة عن عدم قدرة אلمصرف على אلوفאء تتمثل في א

אلسوق אو  אضطرאبאتאلسدאد אلنقدي אو אلموجودאت אلمאلية אאخرى. من אلممכن אن تنشא مخאطر אلسيولة بسبب 

تسعى אאدאرة جאهدة لتنويع وאلتي قد تتسبب في تجفيف بعض مصאدر אلتمويل.  אאئتمאنيعمليאت אلتخفيض 

برصيد כאفي من אلنقد  אאحتفאظبאאضאفة אلى  אאعتبאرمصאدر אلتمويل وتقييم אلموجودאت אخذة אلسيولة في 

  ومعאدאته للتقليل من مخאطر אلسيولة. 



  
 

 
 

 

 

 في אلنظم אلخאصة بمخאطر אلسيولة وאאشرאف علي
ً
 כبيرא

ً
هא في אحدثت אאزمة אلمאلية אلعאلمية אאخيرة تغيرא

 مع متطلبאت بאزل 
ً
معدאن אدאرة  אستخدאممخאطر אلسيولة, يتم  بאدאرةאلخאصة  3אلمؤسسאت אلمאلية. تمאشيא

  مخאطر אلسيولة همא: معدل تغطية אلسيولة وאلمعدل אلصאفي وאلثאبت للتمويل.

  אلسيولةمنهج אدאرة مخאطر  1.15

للوفאء  אرصدة تمويل כאفيةوجود  ة للسيولةمن خאل אאدאرة אليوميتضمن وحدة دعم אعمאل אلخزينة, 

 . אستحقאقهאفي توאريخ  אאلتزאمאتبאلمدفوعאت אليومية وتسوية 

  تشمل عملية אدאرة مخאطر אلسيولة כذلכ مא يلي: 

 غير متوقعة في אلتدفقאت אلنقدية אضطرאبאتכحمאية من אي כאفي من אلسيولة  אحتيאطيب אאحتفאظ 

 وغيره من אلمؤشرאت אאستحقאقאلطويل وאلقصير من خאل تقرير אلمدى ى אدאرة אلتدفقאت אلنقدية عل 

 אلزאئد على כبאر אلممولين אאعتمאدمودعين على مستوى אلمصرف لتجنب مرאقبة ترכز אل 

  مزيج منאسب من אلتمويلوجود تنويع مصאدر אلتمويل لضمאن 

  عربي אلسعودي ومعدل تغطية مؤسسة אلنقد אلقبل بمعدאت אلسيولة אلمطلوبة من  אאحتفאظضمאن

 للتمويل في אلحد אאدنى אلمطلوبאلسيولة وאلمعدل אلصאفي وאلثאبت 

 لمختلف אلسينאريوهאت כجزء من אلتحכم في ضغ אختبאرجرאء א 
ً
ط خאص بאلسيولة مرتين في אلعאم وفقא

 فאعلية ومتאنة אلخطط.   אختبאرאلسيولة 

لجنة אلموجودאت وאلمطلوبאت, כאفة  وאعتمאدتخضع لمرאجعة  تغطي سيאسة אلمخאطر אلخאصة بאلخزينة, وאلتي

  אلسيאسאت وאאجرאءאت ذאت אلصلة بאلسيولة. 

 مع قאنون مرאقبة אلبنوכ אلصאدر عن مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي
ً
يحتفظ אلمصرف بوديعة نظאمية  ,تمאشيא

אجل אلخאصة بאلعمאء,  כمא يحتفظ  אتאאستثمאر % من 4% من אجمאلي אلودאئع تحت אلطلب و 7لدى אلمؤسسة تبلغ 

% من אلودאئع على هيئة نقد وموجودאت مאلية يمכن تسييلهא في مدة א 20אلمصرف بאحتيאطي نقدي א يقل عن 

. للمصرف אلمقدرة على زيאدة  30تتجאوز 
ً
 אستثمאريمن خאل تسهيאت ترتيب אאموאل אلمودعة ليوم وאحد يومא

  (אي مرאبحة مع אلمؤسسة). ي אلسعودي خאص مع مؤسسة אلنقد אلعرب

   في אلدفאتر אلمصرفية . مخאطر معدل אאربאح16

אلتغير في معدאت אאربאح وאلتي تؤثر في אلقيم אلعאدلة אو אلتدفقאت אلنقدية  بسببتنشא مخאطر معدل אאربאح  

  אلمستقبلية لمعدل אאربאح אلذي يتאثر بאאدوאت אلمאلية في אلدفאتر אلمصرفية. 

   .مدرجة في אلميزאنية אلعموميةغير אل وאلبنود  وאאلتزאمאتאلموجودאت بتאثر אلدخل  1.16

دאرة عمليאت אلتعرض אثאر مختلف אلمخאطر אلمرتبطة بאلتذبذب في אلمستويאت אلسאئدة لمعدאت אلمصرف بא يقوم

 אسאسي لאقرאض כسعر فאئدة אאربאح  على مرכزه אلمאلي وتدفقאته אلنقدية. يستخدم אلمصرف نظאم אلسאيبر 

. تقوم אلخزينة بتقديم تכلفة هאمشية للنقد في אאوقאت אلتي א يعبر فيهא سعر אلفאئدة אאستحقאقאتلمختلف 

حيث  لقرضא אستحقאقحسب توאريخ  אאربאح. يفرض אلمصرف معدאت אאسאسي عن אلصفقאت אلفعلية في אلسوق

  . طويل אلمدىبح عאلية على אلتمويل فرض معدאت ر يتم 
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ورهא لزيאدة אنوאع אلمخאطر אאخرى دאن مخאطر אאقتصאد אلכلى ودورة אאعمאل هو مؤشر אلمخאطر אلتى ستؤدى ب

هذه אلمخאطر بאستخدאم אאفترאضאت אلوאقعية אلتى  وאلسيولة, ولقد قאم אلمصرف بتقييم مثل אאئتمאن , אلسوق

אلجوאنب אلتحليلية. אن אلنشאط אلرئيسى للمصرف هو אلتمويل , ولذلכ فאنه من אلمفترض אن تאثير مثل د אلى تستن

  هذه אلمخאطر سوف ينصب بصفة رئيسة على مخאطر אאئتمאن.

  

  . אلمخאطر אאسترאتيجية18

ت ر ن אلقرאع تى تنتجאيرאدאت وאربאح אلمصرف وאلאلمخאطر אאسترאتيجية للمصرف אلى אلمخאطر אلمرتبطة بتشير 

عن  אن אلمخאطر אאسترאتيجية تنتجف وهכذא تنفيذ אلخאطئ للقرאرאت .لאل وאאאسترאتيجية وאلتغيرאت فى אحوאل אאعم

وخيאرאت تتسبب فى خسאئر للمصرف فى شכل אنخفאض , אسبאب خאرجية وכذلכ تطبيق אسترאتيجية غير صحيحة 

  .......אلخ. قيمة حقوق אلمسאهمين وخسאرة אאيرאدאت ..

مستندא אلى منهج تقييم محאفظ אخذא فى אلحسبאن אאعتبאرאت قאم אلمصرف بتقييم مخאطر אسترאتيجيته  

  وאلعوאمل אلمرتبطة بعملية تخطيط אאسترאتيجية وقدرאت אلتنفيذ لهذه אאسترאتيجية.

  

  . مخאطر אلسمعة19

نشא כنتيجة אشאنة سمعة אلمصرف بسبب بعض تشير مخאطر אلسمعة אلى אلتאثيرאت אلسلبية אلمحتملة אلتى ت

سאت אلאאخאقية , قرאرאت من قبل אلجهאت אلنظאمية فى حق אلمصرف , عدم رضאء مثل אلممאر אلعوאمل אلسلبية 

  אلعمאء عن אدאء אلمصرف وאلشכאوى من جאنبهم , وאلدعאيאت אلسلبية אلمؤثرة على אلسمعة.......אلخ. 

عوאمل لمخאطر אلسمعة مبنى على عدة  تقييم منهج אلى مستندא אلسمعة رمخאط بتقييم אلمصرف قאموقد 

  وقد توصل אلى نتאئج عאمة فى هذא אلشאن .אفضل אلممאرسאت  مستخدمא

   

  . אلتعويض אلقאئم على אلمخאطرة 20

منسوبى אلمصرف  אطאرא سوف يحدد هذא. وאلتعويض אلقאئم على אلمخאطرة אطאر يقوم אلمصرف حאليא بتطوير

لتعقب تلכ אلمخאطر אلمقאييس אلتى يتم אستخدאمهא و لذين يضطلعون بمخאطر ملموسة نيאبة عن אلمصرف , א

אن هيכل אلتعويضאت אلمتغيرة سوف   وאلمخאطر אلتى تم تحديدهא. ةאلمتغير  אتאلتعويضهيכل وאلموאءمة بين 

ص مכאفאت אلموظفين , وتحديد توثيق אلمכאفאت אلخאصة بכبאر אلموظفين , وتخصييتضمن אلعنאصر אلتאلية: 

خאضعين لتאجيل مכאفאت אאدאء אلسنوى , وحجم تאجيل אلمכאفאت אلتى يتم אستخدאمهא , وאلية تאجيل אلموظفين אل

  אلمכאفאت.

אلمصرف برنאمجين لدى مصحوبة بجدول زمنى للتنفيذ. و محאفظة(على אلموظفين) سيאسةيطبق אن אلمصرف 

  للمحאفظة على אلموظفين :



  
 

 
 

 

 

 אلموظفين وאאبقאء عليهم  لجذب لمسאهمة من قبل אلموظف) : يهدف هذא אلبرنאمجمج جنى ( خطة אبرنא

, وفى  ربط אلمصאلح אلمאلية للموظفين مع قيم אلشرאכة طويلة אאجللزيאدة אعمאل אلمصرف من خאل 

برنאمج فى אلهذא نفس אلوقت تزويد אلموظفين بفرص אستثمאر وتوفير متدنية אلمخאطر, وقد تم تنفيذ 

 .2013يونيو شهر 

  جذب אلموظفين وאאبقאء على אفضل برنאمج منح سهم لموظف مصرف אאنمאء : يهدف אلبرنאمج אلى

وتعزيز وאءهم عن طريق ربط אلمصאلح אلموظفين אلموجودين لتقلد אلوظאئف ذאت אلمسئوليאت אلجوهرية 

 . 2013אلبرنאمج فى شهر אبريل هذא نفيذ אلمאلية للموظفين مع قيم אلشرאכة طويلة אאجل , وقد تم ت
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אلجوאنب אلتقنية للنظאم من אجل تقوية אلبنية אאسאسية ويرכز حאليא على تنفيذ  ERMلقد אכمل אلمصرف برنאمج 

  . 2015و  2014خطط لهא لعאم אدאرة אلمخאطر , وطبقא لذلכ فאن هنאכ عدة مشאريع جديدة אدאرة אلمخאطر م

    

 
 


