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 ملخص تنفيذي
 

تن يطجمصضبضجع مجعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجه يتجمص رمسؤجإصمج
ل جخاللجمس عةم،جمألطةج وسعا يؤجمصاةمجعؤجمصةقظبيؤجمصالح ؤجصعا يؤجمص  يي 
ج جرأس جمص مخ اجصكفظمؤ جمص  يي  جصعا يؤ جمص   يايؤ جمص سلج (ICAAP)مصاظل يا

 خ لؤجل جمصعةبيؤوجإضظيؤجإصمجمصبقبمجع مجمصا هسيظ جسمألسظصيبجمصةقظبيؤجمصان
جعا يظ جمص  يي جمص مخ اجصةأسجمصاظلوج جمصن لظ جمصةقظبيؤجصاةمجعؤجست يي  ققل

 سمألسظصيبجمص مخ يؤجمصان خ لؤجص ىجمصارظرم.ج

 ك تجمصقيظنظ جمصاساعؤجل جمالس قيظنظ جمصبمرقةجل جمصن لظ جمصةقظبيؤجياجمص سلج
جمص رمسؤجمصاي مني جع يه جإع ا   جمص ا جمصان سيقؤوجمألسظس جمصالق ؤجمصعةبيؤ ؤ

صافظسصؤجإس عةم،جمألطةجمص   يايؤجسمص شةمعيؤجص ن لظ جمصةقظبيؤجياجعا يؤج
جإجةمضج جبع  جسذصك جسمصاةمجعؤجمصةقظبيؤو جمصاظل جرأس جمص مخ اجصكفظمؤ مص  يي 
جمص سلجسمس خةمجج جبي  جيياظ جخاللجل ظرنؤجمصقيظنظ  مص ف يال جمصالرلؤجصهظجل 

 مص نبجسمالرقظمجسمص عقيةجع جقالالتهظ.ج

 برز نتائج الدراسة:أ

ل جبي جمص سلجمصان سيقؤجبإا مرج لرظرمجلة ومؤجعةبيؤعشةةج يظمق  .1
وجياجحي جقظمجICAAPتع ياظ /جإر ظقم جخظاؤجص لقي جل ل قظ جمصـج

ـج لرةمجلة وي  ICAAPسمح جب بجيهجمصارظرمجص لقي جل ل قظ جمص
جبي جمص سلجمصان سيقؤجب شتج  سوضجل جل ل قظ جمصفب اؤوجب نقؤجتلقي 

 ياجمصاظهؤ. 79
 

أ هةوج 6ل بسطجمصف ةةجبي جتظرمخجإا مرجمص ع ياظ جستظرمخجنفظذهظجهبج  .2
 ستشيةجمص  ظهججإصمجقيظمج ظيؤجمصارظرمجياجمص سلجمصان سيقؤجسمصالق ؤجص ـ

ICAAPب وسم جمصن لظ جمصةقظبيؤجب  ظرمةجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسج و
ةةج)ثالثؤجمصاظلوجياجحي جأوجأغ قيؤجمص سلجأظهة جأوجمص  يي جمق مجع مجي 

 إصمجخانؤجس بم جقظقلؤ(.
  

( Pillar IIعشةةجقسلجلن سيقؤجسللق ؤجصا ل قظ جمص عظلؤجمصةظنيؤج)قيظمج .3
 بإجةمضجلةمجعؤجست يي جصعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجبشكلج

 

 على البنوك العربية (IFRS9)تحديات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  

 

 تـقديـم

أرسى مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسساات النقاد العربياة يقليادا  منا  عادة 
ساانواتب باادعوة أحااد أصااحاي المعااالي والسااعادة المحااافظين لتقااديم ورقااة عماا  حااول 

مجااتت اات العققاة بعما  المجلاسا كماا يصادر عان اللجاان يجربة دولتا  فاي أحاد ال
يتنااول الموضاوعات والقياايا التاي  وفرق العم  المنبثقة عان المجلاسب أوراق عما 

يعااد صااندوق النقااد العربااي ضاامن يناقشااها هاا ل اللجااان والضاارقا ىضااافة ىلااى الاا ب 
اق فاي مختلا  ممارست  لنشاط  كأمانة فنية لها ا المجلاسب عاددا  مان التقاارير واألور

الجوانب النقدية والمصرفية التي يتعلق بأنشطة المصارف المركزية ومؤسساات النقاد 
بيااةا ويعااد هاا ل التقااارير واألوراق ماان أجاا  يسااهي  ايخاااا القاارارات والتوصاايات العر
يصاادرها المجلااسا وفااي ضااون مااا يياامنت  كاا  هاا ل األوراق والتقااارير ماان  التااي

صاالة بأعمااال المصااارف المركزيااةب فقااد رأ  معلومااات مضياادة عاان موضااوعات اات 
التوزيعا ل ل ب فقد باشار المجلس أن  من المناسب أن يتاح لها أكبر فرصة من النشر و

دمها الساادة المحاافظين ىلاى ة التي يتيمن األوراق التاي يقالالصندوق نشر ه ل السلس
القياايا والصاندوق حاول  وفارق العما  جانب التقاارير واألوراق التاي يعادها اللجاان

ة والمصاارفية اات األهميااةا ويتمثاا  ال اارض ماان النشاارب فااي يااوفير المعلومااات النقديا
وزيادة الوعي به ل القيااياا فالهادف الارئيس منهاا هاو يزوياد القاار  باأكبر قادر مان 

ة علاى يعمياق الثقافاة لالمتاحة حول الموضوعا نأم  أن يسااعد ها ل السلسا المعلومات
 ة العربيةاالمالية والنقدية والمصرفي

 وهللا ولي التوفيق،

 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي
 المدير العام رئيس مجلس اإلدارة

 صندوق النقد العربي
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جمصاةمجعؤج جعا يؤ جن ظهج جبشأو جمصارظرم جل  جحبمر جسإجةمض قسريو

 سمص  يي .ج
 

ياجمصاظهؤج 21  ظسقيؤوجبي تجمص  ظهججأوجثالثؤجقسلج)ب نقؤجيياظجم ع  جباق أجمص .4
جمص  ظسقيؤجع  ج جمالع قظرجلق أ ل جإجاظصاجمص سلجمصان سيقؤ(جأخذ جبعي 

ص  يي جعا يؤجمص  يي ج (SREPايظغؤجل هسيؤجمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظبيؤج)
 .(ICAAPمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلج)

 
مأل قةجياجمصاخظطةجمص اجتبمجهج تشكلجلخظطةجمص عظلؤجمألسصمجمص نقؤ  .5

ياجمصاظهؤوجبي اظجتشكلجلخظطةجمص عظلؤجمصةظنيؤجلظج 77.6مصارظرمجب فبج
 ياجمصاظهؤ. 22.4ننق هج

 
جمص سلج  .6 جبي  جتقظم  جه ظك جأو جمإليرظأوجأظهة جمص  ظهج جل ل قظ  بشأو

جمإليرظأج جل ل قظ  جبفة، جقظلت جإذم جلظ جحبل جإجظبظتهظ جيا مصعةبيؤ
(Disclosure Requirementsجبعا يؤج جم ع   جيياظ جلرظريهظ (جع م

جس ؤجقسلجي طجقظلتج جأو مص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلوجحيثجتقي 
 ب لقي جل ل قظ جمصف جمألقنمجل جل ل قظ جماليرظأ.ج
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 المقدمة

أهايؤجمصة يوةجمصةظنيؤجج(2008)جألرلؤجمصاظصيؤجمصعظصايؤصجأ   جمإلا مرم جمصالح ؤ
 اظجأجة جلسابعؤجل جمص فني ظ جع مجمإلطظرجمصعظمججوصا ل قظ جرأسجمصاظل
جلسابعؤ جل  جمصمج سوض جرسظليلجمإلاالحظ جمصهظقيؤ مصارظرمججلةم اؤ

ستع قةجعا يؤجمصاةمجعؤجمص مخ يؤجج.باظجم اله جل جحس جمصاخظطةجستفني جنبعي هظ
جمعةمجصكفظمؤجرأسجمصاظلج ل جمصاكبنظ جمصةهينؤجص  عظلؤجICAAP بظصـأسجلظ

يثجت  ججهذهجمآلصيؤجمصان بىجمصااله جل جرأسجمصاظلجمصذيجم  ظسبجل جبفجومصةظنيؤ
مص يظمجبعا يؤجمص خليطججستاك جمصارةمجل جوطقيعؤجسساؤجمصاخظطةجص ارةم

ج.مصا بسطجسمصلبملجمألجلجمي مصةأساظصاجع مجمصا 

وجثالثؤجر ظهوجرهينيؤج2006ياجعظمججا ر مص اجسجIIح ق جل ةرم جبظرلج
حيثجتضا تجمصة يوةجمألسصمج)أسججوإلقمرةجلخظطةجسرؤسسجألبملجمصارظرم

جمألسصمج جبظص عظلؤ جمعةم جسمصعا يظ جPillar Iلظ جمص عةمفظ  جل  جلسابعؤ )
جرأسجمصاظلجمص   يااوجيياظج سمصاعظقال جالح نظوجل ل قظ جمصف جمألقنمجل 

(جماليرظحظ جمص اجمسبجع مجمصارظرمجPillar IIIيةضتجمصة يوةجمصةظصةؤج)
جأوجت  لهظجص ان ةاةم جسمصساهبرجبشفظييؤج ظل ؤ.

ج) جمصةظنيؤ جمصة يوة جPillar IIألظ جلفبرجهذه جتع قة وجي ف قجمص رمسؤ(وجسمص ا
مإلجةمضم جمصال ببؤجل جمصارظرمجسمصن لظ جمصةقظبيؤجصإلمفظضجبا ل قظ ج فظمؤج

ت يياظتهظجمص مخ يؤجصكفظمؤجرسظلي هظجمصارظرمجإجةمضججستفة،جع مرأسجمصاظلوج
جبظس خ ممج جقيظلهظ جقالال جع م جمصاخظطةوجست  م  جمألنبم جمصاخ  فؤجل  ل ظبل
أسظصيبجسل هسيظ جقيظسجست يي جس ياؤجصضاظوجسجبقجلبمرقجرأساظصيؤج ظييؤجق ج
جضا ج جسمصا رجؤججوهيظً جمصا رجؤجأس/ جمصاخظطةجغية جص شليؤ جإضظييؤ تكبو

(جMaterial Riskمالضجماله اظمجصساي جمصاخظطةجمصهظلؤج)مصة يوةجمألسصموجل جإ
 مصاةتقلؤجبأعاظصهظجسأنشل هظ.

ةبطجلظجبي جمإلطظرجمصعظمجص اخظطةجمص اجمصجمصمجمصاةمجعؤجمصةقظبيؤته مجعا يؤج
ست ل بجتبمجههظجمصارظرمجس فظضةجن ظمجإقمرةجمصاخظطةجس فظمؤجمصةأساظلجص مهظوج

جم بمي جل جمإلطظرجمصعظمج تبميةجآصيؤجص   يي جمصشظللجصا ىج فظمؤجرأسجمصاظلجباظ
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جمعةمجصكفظمؤجرأسجمصاظلج ل جمصاكبنظ جمصةهينؤجص  عظلؤجICAAP بظصـأسجلظ

يثجت  ججهذهجمآلصيؤجمصان بىجمصااله جل جرأسجمصاظلجمصذيجم  ظسبجل جبفجومصةظنيؤ
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جصةأساظلج ج ظييؤ جلن بمظ  جع م جص ففظظ جمصارظرم جسمس ةمتيسيؤ ص اخظطةو
 .ؤجأنبم جمصاخظطةصابمجهؤج ظي

ج جتاظرس جمصن لظ جمصةقظبيؤ جرقظبيؤجقسرهظ جلةمجعؤجست يي  جإجةمضجعا يؤ يا
(Supervisory Review and Evaluation Process “SREP”جص  يي ج)

سمتخظذجأمؤجستكبم جحكاهظجمصك اجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأساظلجمصارةمجساللؤج
ً ع  لظجمكبوجذصكجإجةمضم جل ظسقؤج  .ضةسرمظ

 مؤثرات الدراسة

جمصعةبيؤج ▪ جمص سل جسمألقسم جسمصا هسيظ جيا جمص لقي  مخ المجأسظصيب
 صكلجقسصؤ.جمص   يايؤجص أثةهظجبظصقيئؤجمص شةمعيؤجس

جقسلجمصعظص جسمص سلجمصعةبيؤوج ▪ جلعظميةجبظرلجمصةقظبيؤجبي  من شظرجتلقي 
  جلبمقفجمص سلجمصعةبيؤجياجبعضجمصابمضي جإرمضجتق يهظ.جمستقظ

 أهداف الدراسة

  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجسعا يؤجمصضبضجع مجعا يؤجمص تن يط ▪
 صعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصةأسجمصاظل.جج مصالح ؤ مصاةمجعؤجمصةقظبيؤ

جمصن لظ ج لن بىمصبقبمجع مج ▪ طةجألص  سلجمصعةبيؤجص مصةقظبيؤتق ا
 سجمصاظل.جأ   يايؤجصعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرمص

جققلج مص عةم ▪ جل  جمصان خ لؤ جمصةقظبيؤ جسمألسظصيب جمصا هسيظ  ع م
 مصن لظ جمصةقظبيؤجصاةمجعؤجست يي جعا يظ جمص  يي جمص مخ اجصةأسجمصاظل.

ع مجمألسظصيبجمص مخ يؤجمصان خ لؤجص ىجمصارظرمجياجعا يظ ج مالطال  ▪
 مص  يي جمص مخ اجصةأسجمصاظل.ج

جمإلجةمضم جسمصاعظم را  ▪ جسمالننسظمجبي  جمص بمي  جمصالق ؤجل ى ية
 ص سهظ جمصةقظبيؤجياجمص سلجمصعةبيؤ.ج
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 أهمية الدراسة 

ياج مصةقظبيؤل ل قظ جمصن لظ جمص عةمجع مجأهايؤجمص رمسؤجياج تكا  ▪
مص سلجمصعةبيؤجيياظجم ع  جبآصيظ جتلقي جعا يظ جمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤج

 . سآصيظ جمصاةمجعؤجمصةقظبيؤجبظصخربص رأسجمصاظل
جسلع بلظ جلساعؤجحبلجمص شةمعظ جسمأل ▪ طةجمص   يايؤجتبييةجبيظنظ 

عا يظ جمص  يي جمص مخ اج يؤجياجمص سلجمصعةبيؤجبشأوجتلقي ص ن لظ جمصةقظب
جم جرأس جصكفظمؤ جماك  جمصن لظ جصاظلوجبفيث جققل جل  جع يهظ مالع اظق

  مصةقظبيؤجسمصارظرمجسمصسهظ جذم جمصعالقؤ.

 نطاق الدراسة

مص سلجمصعةبيؤجسمصا ع  ؤجبظصارظرمجسمص اجهاجياجمص شةمعظ جسمالطةجمص   يايؤج
ف ةةجلظجبع جتفتجإ ةممجمصق بكجمصاة ومؤجب  رجلظجتبيةجل جلع بلظ جلبثبقؤجص 

 .2019سح مج 2006عظمج

ـ  .1  ICAAPاإلطار التنظيمي لعملية ال

مع قةج"مص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظل"جعا يؤجلكا ؤجصا ل قظ جمصف جمألقنمج
جسجبقج جبظالع قظر جتأخذ جمألسصم(وجحيث ج)مصة يوة جمص   ياا جمصاظل جرأس ل 
لسابعؤجسمسعؤجل جأنبم جمصاخظطةوجست يمجق رةجمصارظرمجمص مخ يؤجع مجإقمرةج

ج جب لبمة جقيظلهظ جخالل جل  جسذصك جسرؤسسجألبمصهظ جقمخ يؤجلخظطةهظ ناظذج
اظلجرأس لظجم  ججع هظ(. هذه مص اظذجو غظصقظً Internal risk modelsص اخظطةج)

ذصكج وأقلجل جمصف جمألقنمجل جرأسجمصاظلجمص   يااجمصاف قجل جمصن لؤجمصةقظبيؤ
بنقبجتأثيةم جت بم جمص اظذججسمص ع مال جمصا ع قةجع يهظجسمص اجماك جمع قظرهظج
لأخذجع مجت كجمص اظذجوجل جأنهجسبابجبجمص بمني وجل جغيةجمصانابأجص ارظرمج
أوجت  لجل جمصف سقجمص   يايؤجصةأسجمصاظل.جل جنظحيؤجأخةىوجق جمتقيجمص  يي ج

جل ل جتف م  جإصم جرأسجمصاظل جمصف سقجمص مخ اجصكفظمؤ جل  جرأساظلجأع م  قظ 
 : وجهاظمص   يايؤجصنققي جرهينيي 
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تشليؤجلسابعؤجأ قةجل جمصاخظطةجل ظرنؤجل جل ل قظ جمص عظلؤجمألسصمج -أ
(Pillar I.) 

جص ىج  -و جمأللبمل جسرؤسس جمصاخظطة جإقمرة جيا جقربر جأسجه م  شظم
( SREPمصارظرمجسذصكجل جخاللجعا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظبيؤج)

 هظجمصن لظ جمصةقظبيؤ.جمص اجت فذ

جصاخظطةج جمصعظم جمإلطظر جلبمضلؤ جيا جمصةظنيؤ جمألسظساجص ة يوة جمصه م م اةل
(جل جن  جإقمرةجمصاخظطةجييهجسرأسجمصاظلجمصال بووجRisk Profileمصارةمج)

جعا يظ جس ياؤجإلقمرةجمصاخظطةجمص اج حيثجم قشاجع مجمصارظرمجأوجتلبر
ع مجذصكوج ل  خالل تف م  مصاخظطة سقيظسهظ سلةمقق هظ سضقلهظ. سب ظضً  تبمجههظ

م بجبجع مجمصارظرمجأوجت شئجعا يؤجت يي ج فتةجتشلاج ظيؤجمصع ظاةجمصةهينؤج
ستبييةجرأسجمصاظلجمصكظياجصا ظب ؤجهذهجمصاخظطة.ج وصخلطجرأسجمصاظلجسإقمرته

 تستند الركيزة الثانية علم أربعة مبادئ هي:

  يي ج فظمؤجرأسجمصاظلجبظص  ةجإصمجلن بمظ جصىج لجلرةمجآصيؤجأوجم بيةجص  -أ
(وج اظجمسبجRisk Profileمص عة،جياجمإلطظرجمصعظمجصاخظطةجمصارةمج)

  فظمؤجرأسجلظلجل ظسقؤ. ننقؤ أوجمض جمصارةمجمس ةمتيسيؤجص ففظظجع م
 

جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلج -و جمص  يي  ت بمجمصن لؤجمصةقظبيؤجباةمجعؤجعا يؤ
(ICAAPجمصاع ةجل جمصارةموجسل ىجمص وملهجب نقؤج فظمؤجرأسجمصاظلج)

مص  ظليؤو سمتخظذ مإلجةمضم  مصةقظبيؤ مصا ظسقؤ سي ظً ص  ظهج مص  يي  ل  لةمعظة 
 طقيعؤجسحس ج لجلرةم.

 
ع مجمصارةمجأوجمعالجبان بىجرسا ؤجأع مجل جمصف سقجمص نيظجصكفظمؤجرأسج -ج

مصارةمجبذصكوجل جمألخذجبعي ج مصاظلوجسص ن لؤجمصةقظبيؤجمصرالحيؤجإلصومم
جسجبقةج جييهظ جم شط جسمص سلجمص ا جمصخظاؤجبظصارةم جمصاخظطة مالع قظر

 عا يظ جإقمرةجمصاخظطةجص مه.
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(جل  جمنخفظ،جرأسج1ص ن لؤجمصةقظبيؤجمص  خلجياجلةح ؤجلقكةةجل جأجل:ج) -ق
مصاظلجإصمجلظجقسوجمص نبجمص نيظجمصكظييؤجصابمجهؤجمصاخظطةجمص اجم عة،جصهظج

(جإصوممجمصارةمجبظتخظذجإجةمضم جتربمقيؤجسةمعؤجإذمجص جت  ج2) ومصارةم
 رأسجمصاظلجمصال بو.مصافظي ؤجع مجلن بىج

 مص  يي  إجةمضم  تلبمة سصيؤتلن مصارةم عظت  ع م م  سسي ظً صاظ سق و 
جتكبو مصاظل صكفظمؤجرأس مص مخ ا جحس  بفيث جل   سنبعيؤ  ظل ؤجست  ظسب

ً  رأسجمصاظل ستخليط مصاخظطة  مصارةم إقمرة ع م مسب  اظ صذصكو تقعظ
مص سرم ج تأثية ع  يضالً  مصاخظطةو بإقمرة م ع   يياظ مص بعيؤ بظصسبمنب ماله اظم

 أخةى قمخ يؤ أس خظرجيؤ عبملل سأمؤ ص اخظطة مصفنظسيؤ سقرجؤ مالق رظقمؤو
 خالل ل  معالجييهظ مص ا سمص ةسم وألنشل ه مصارظحقؤ مصاخظطة طقيعؤ ل 

 .مصةقظبيؤ مصن لؤ ل  مصفبمر

 رأس المال لكفاية الداخلي التقييم خصائص .1.1

ً  جوضمً  مكبو أو -  .مص ةمر متخظذ سث ظيؤ مصارةم إقمرة عا يؤ ل  أسظسيظ
 .بشكلجقسري مُةمج  أو -
 .مصاخظطة أسظس ع م م بم أو -
 . ظلالً  مكبو أو -
 .لن  ق يؤ رؤمؤ ذس مكبو أو -
 .مصاخظطة ست يي  قيظس عا يؤ  فظضة ل ى مالع قظر يا مأخذ أو -

 ICAAPمبادئ عملية المراجعة والتقييم الرقابية . 2.1
مسبجأوجم بيةجص ىج لجلرةمجعا يؤجت يي جقمخ يؤجصا ل قظ جالمبدأ األول: 

 رأسجمصاظلجمصاق يؤجع مجمصاخظطةجت اظ مجل جل فجمصاخظطةجمصخظصجبه.

جالمبدأ الثاني:  جمص  يي  جعا يؤ جلنتسصيؤجتع قة جمصاظل جرأس جصكفظمؤ مص مخ يؤ
جمصا خال ج جتن خ م جأو جسمح يظجظتهوجسم قشا جظةسيه جل  مصارةموجت  ظسب

 سمص عةمفظ  مص ا من خ لهظ مصارةم عظقةً ألغةم، قمخ يؤ.
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ـجالمبدأ الثالث:  مصبض جمصخظصجص ارةموج ICAAPمسبجأوجمعكمجتراي جمصـ
فالجإقمرةجمصارةمجأسجمصسهؤجسأوجتكبوجسيظسؤجرأسجمصاظلجلبث ؤجبظصكظللوجست 

مصةقظبيؤجييهجلنتسصيؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظل.جمسبجموجتبمي جإقمرةج
مصارةمجع مجمص راي جسمص  فيذجسمصا هسيؤجمصان خ لؤجسأه ممجعا يؤجمص  يي وج
سمص أ  جل جيعظصيؤجسيظسظ جتخليطجسإقمرةجرأسجمصاظلجسعا يؤجمص  فيذ.جمسبجأوج

ظهججعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجإصمجإقمرةجمصارةمجم  جمص  ةمةجب  
 أسجمصسهؤجمصةقظبيؤجص ىجمصارةم.

مسب أو تكبو عا يؤ مص  يي  مص مخ ا جوضمً ال م سوأ ل  عا يؤ  المبدأ الرابع:
 إقمرةجمصاخظطةجسث ظيؤجا  جمص ةمرجياجمصارةم.

ص مخ اجبظن  ظمجس  اظج ظوجم قشاجأوجت  جلةمجعؤجعا يؤجمص  يي جمالمبدأ الخامس: 
ذصك ضةسرمظًو سذصك صضاظو تبية رأس لظل  ظيا ل ظبل مصاخظطة مص ا م عة، 
صهظ مصارةم مس ق  م عة، صهظ. ع م أو ت   عا يؤ مصاةمجعؤ س بمظً ع م مألقلو 
جمالع قظرجأمؤجتشييةم جلهاؤجياجمصنيظسظ جسمالس ةمتيسيظ ج مسبجمألخذجبعي 

جع مجمصخظاؤجبظصارةمجأسجخلؤجسب جسقيظسجل ىجتأثيةهظ جمصعالجسغيةهظ يئؤ
وجمسبجICAAPمالي ةمضظ جسمصا هسيظ جمصان خ لؤجياجعا يؤجمص  يي جمص مخ اج

ع م مصارةم أمضظً مص أ   ل  مح بمض مصاخظطة مصس م ة مص ا ق  م عة، صهظ 
 ستف م هظجبشكلجل ظسبجسإخضظعهظجصعا يؤجمص  يي .

 يي جمص مخ اجلق يؤجع مجمصاخظطة.جحيثجمسبجأوجتكبوجعا يؤجمص المبدأ السادس: 
جمصاخظطةج م قشاجع مجمصارةمجسض جأه ممجرأسجمصاظلجت بمي جل جبيظنظ 
جمصخظرجاوج جب ر يفه جأخةىجل ع  ؤ جإصمجأه مم جمصارةموجإضظيؤ سعا يظ 
جتف م ج جمصارةمجل  سمصناعؤوجسمأله ممجمالس ةمتيسيؤوجبظصشكلجمصذيجماك 

 رأسجلظصه. قرجؤجتأثيةجهذهجمأله ممجع مجل  مر

مسبجأوجتكبوجعا يؤجمص  يي جمص مخ اج ظل ؤجصساي جمصاخظطةجمصهظلؤجالمبدأ السابع: 
مص اجم عة،جصهظجمصارةموجبشضجمص  ةجعاظجإذمج ظنتجل رجؤجياجمصف جمألقنمج

 .Pillar Iصا ل قظ جرأسجمصاظلجياجمص عظلؤجمألسصمج
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مسبجأوجتكبوجعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجلق يؤجع مجالمبدأ الثامن: 
جمصخلطج جمالع قظر جبعي  جمص  يي  جعا يؤ جتأخذ جأو جم قشا جمصان  ق يؤ. مص  ةة
جبعبمللجمالق رظقجمصك ا.جمسبجع مج مالس ةمتيسيؤجص ارةمجس يفيؤجمرتقظطهظ

اجماك جمصارةمجسض جمس ةمتيسيؤجقمخ يؤجص ففظظجع مجلن بمظ جرأسجمصاظلجمص 
جمص ابملج جمص نهيال جمصان  ق يؤوجخلط جتبقعظ جناب جلةل جعبملل جت ضا  أو
سمس خ ممجمأللبملوجسعبمللجلاظث ؤجأخةىج)لةلجمص   قظ جمص سرمؤ(وجسمسبجأوج
مكبوجص ىجمصارةمجخلؤجرأساظصيؤجذم جأه ممجلف قةجياجسيظسؤجرأسجمصاظلج

ً م الل ةظلجصإلجةمضم جسمص لظا مصول ا ص ف ي هظ. م قشا أو ت ع  مصخلؤ أمضظ
مصةقظبيؤجمصاع ةجصفظال جمصلبمرئجسمألح مثجغيةجمصا بقعؤج)لةلجرمظقةجرأسج
جلخففظ ج جمألعاظلوجست  يظ  جنشظطظ  جبعض مصاظلوجسمص يبقجمصافةسضؤجع م
جص فظال ج جتفال جإجةمضجمخ قظرم  جمصارظرم جع م جمسب جماله اظو(. لخظطة

جمصاخظ مالس ة ظهيؤ جلةمحلجمصاع بصؤجمص اجتأخذجبظالع قظر طةجمصاف قةجياج ظيؤ
 مألعاظلجمصاف قةجص ىجمصارةم.

م قشاجأوجمن   جمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجإصمجعا يظ جالمبدأ التاسع: 
قيظسجست يي ج ظييؤ.جمسبجموجتكبوجهذهجمصعا يظ جلبث ؤجبشكلج ظٍموجمسبجأوج

ةجمصاخظطة.جتتثةجن ظهججعا يؤجمص  يي جع مجمص خليطجمالس ةمتيساجص ارةمجسإقمر
ـ  ً لبح مً صعا يؤ مص  يي و ق  ت بم مصارظرم ب راي  مـص صيم ه ظك نابذجظ

ICAAP .مصخظصجبه جبلةاجلخ  فؤ 

جلع بصؤجسل ظسقؤجل جمص  يي جالمبدأ العاشر:  مسبجأوجتخةججعا يؤجمص  يي جب  ظهج
مص مخ اجصا ل قظ جرأسجمصاظلجمصاق اجع مجمصاخظطة.جمسبجأوجمكبوجمصارةمج

 مجأوجمشةأجص اةمقبجبشكلجلةضاجأسجهجمص شظبهجسمالخ المجبي جت يياهجقظقرمً ع
مص مخ اجصا ل قظ جرأسجمصاظلجمصاق اجع مجمصاخظطةوجسمصف جمألقنمجصا ل قظ ج

 رأسجمصاظلج)رأسجمصاظلجمص   ياا(.

 ICAAPالمنهجيات واألساليب الرقابية لمراجعة وتقييم  .2
ت بمجمصن لؤجمصةقظبيؤجبإجةمضجلةمجعظ جست يياظ جقسرمؤجصعا يظ جمص  يي جمص مخ اج
جمصاةمجعظ جسمص  يياظ جلق أج جمصارظرموجتعكمجهذه صكفظمؤجرأسجمصاظلجص ى
مص  ظسقيؤوجل جنظحيؤجطقيعؤجمألنشلؤجسقرجؤجتع ي هظجسمصاخظطةجمصاةتقلؤجبهظوج
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جمصخلطج جمالع قظر جبعي  جمص  يي  جعا يؤ جتأخذ جأو جم قشا جمصان  ق يؤ. مص  ةة
جبعبمللجمالق رظقجمصك ا.جمسبجع مج مالس ةمتيسيؤجص ارةمجس يفيؤجمرتقظطهظ
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ـ  ً لبح مً صعا يؤ مص  يي و ق  ت بم مصارظرم ب راي  مـص صيم ه ظك نابذجظ
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مجع ةجلقظقئجص ف م جل ىجمل ةظلجتن   جمصن لؤجمصةقظبيؤجياجلةمجع هظجست يياهظجإص
مصارةمجبهظوجسإجةمضجمصفبمرجمصا    جل جمصارةمج سوضجرهيناجياجعا يؤج

جمصاةمجعؤجسمص  يي .

جيعظصيؤوجسلالضلؤوج جعا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظبيؤجل جت يي  م بق جأوجتاّك 
بظص نقؤجصإلطظرجمصعظمجصاخظطةجمصارةموجمع اظقمًججICAAPسجبقةجت ظرمةجمصـج

 مجمصاع بلظ جمص اجم  ججاعهظجسمص  يياظ جمص اجم  جإجةمؤهظج سوضمًجل جن ظمجع
مصةقظبؤوجإضظيؤجإصمجمص  ظ ظ جمص اجت  جل جإقمرةجمصارةمجسمص  ظرمةجمص اجمع هظج
مصا ق بوجمص مخ يبوجسمصخظرجيبوجإضظيؤجمصمجإجةمضجلةمجعؤجنبعيؤجص عةضظ ج

جص ارةموجس إجةمضجمصفك جمصةقظباجع  جمصاخظطةجمصكظل ؤجياجمص عظلؤجمصةظنيؤ
مصضةسرةجياجحظلجع مجمص اك جل جقيظسجمصاخظطةجبشكلج ااوجسإلكظنيؤجإجةمضج
جص ف م جق رةجمصارةمجع مجمح بمضج ظيؤجتعةضظتهجص اخظطةج ت يياظ جنبعيؤ
جمصاخظطةجسمصةقظبؤج جخاللجلاظرسؤجيعظصؤجإلقمرة جل  جصه جس ي جسلخلط بشكل

جف ي جأه ممجرأسجمصاظلجمص ل عيؤ.جسمصعبمللجمصهظلؤجمألخةىجمصهظقيؤجإصمجت

جص ن لؤجمصةقظبيؤجمصك ظبؤج جعا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظبيؤوجماك  جم  اظل ع  
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تأخذجمصن لؤجمصةقظبيؤجبعي جمالع قظرجن ظهججعا يظ جمصةقظبؤججسص ف ي جهذمجمصه م
 مصاك قيؤجسمصاي منيؤ.

تلق جمصن لؤجمصةقظبيؤجل هججم  ظسبجل جحس جمصارةمجسقرجؤجإضظيؤجإصمجذصكوج
تع ي جعا يظتهج)باع مجأوجعا يؤجتكةمروجسح ةوجسعا جعا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي ج
جمفةضهظج جأو جلاك  جع مجمصاخظطةجمصاف ا ؤجمص ا جب ظًض جتراياهظ مصةقظبيؤجم  

جمصن لؤجمصةقظبيؤجسج.مصارةم( جياجلةمجثظبلاك جأوجتن عي  صثجصانظع تهظ
 تلقي جعا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظبيؤ.

سص س بجتضظروجمصارظصحوجم  جمصفربلجع مجلبمي ؤجمصن لؤجمصةقظبيؤجع  جتعيي ج
جإنهوجحيثجICAAPمصا ق /جمصا ق ي جمصخظرجيي جألغةم،جإع مقجت ةمةجمصــج

جمصفظصؤجهبجنفمجمصا ق ج جمصا ق جمصخظرجاجياجهذه جمكبو صيمجبظصضةسرةجأو
جمصخظرجاجمص ظه جص ىجمصارةم.

سبشكلجعظموجته مجمصن لظ جمصةقظبيؤجل جعا يؤجمصاةمجعؤجمصةقظبيؤجإصمجتف ي ج
جلظجم ا:

تنهيلجعا يؤجمصاةمجعؤجمصةقظبيؤجصكفظمؤجرأسجمصاظلجص ع جمصاخظطةجياج -أ
 أعاظلجمصارةمجسأنشل ه.

جمصاخظطةجصا ظبعؤج -و جياجإقمرة جأسظصيقهظ جتعومو جمصارظرمجع م تشسي 
 مصاخظطة.سلةمققؤج

 تففيوجمصارظرمجنفبجتق اجلاظرسظ جيعظصؤجص خليطجرأسجمصاظل. -ج
تف م جمصاخظطةجسرأسجمصاظلجمصالرمجص اخظطةجمص اجص جتعظصججياجمص عظلؤج -ق

 مالسصم.
ضاظوجمس اةمرمؤجمألعاظلجسسجبقجرأسجمصاظلجمصكظياجص شليؤججاي ج -ه

 مصاخظطةجذم جمصر ؤ.

ج

ج

ج
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ت بمجمصن لؤج: ICAAPمراجعة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال  .ب
مشالجس ومص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجص ارةمباةمجعؤجمصةقظبيؤج

هذمجمص  يي جل هسيؤجمالي ةمضظ جمصان خ لؤوجبه مجمص ف  جل ج فظمؤج
ـج  ص ىجمصارةم. ICAAPسيعظصيؤجمص

تحديد الحد األدنم لمتطلبات كفاية رأس المال ومستو  المصدات  .ج
تأخذجمصن لؤجمصةقظبيؤجبعي ج اإلضافية و/أو التدابير الرقابية األخر :

صفظصيؤجصكفظمؤجرأسجمصاظلجسمصار م جمالع قظرجيياظجإذمجتع قةجمصا ل قظ جم
مإلضظييؤ ل ظسقؤ أس بفظجؤ إصم تع مل ب ظًض ع م ن ظهج مصاةمجعظ  مص ا 
تاتوجلاك جأوجتل بجمصن لؤجمصةقظبيؤجل جمصارظرمجمتخظذجإجةمضم ج
أخةىجص ع ملجأيجن ظمجأسجلعظصسؤجأمؤججبمنبجقربرجت جتف م هظجل ج

بظصفنقظوجأوجن ظهججعا يؤج خاللجعا يؤجمصاةمجعؤجمصةقظبيؤ.جمسبجمألخذ
مص  يي وجباظجمشالجأيجإجةمضم جرقظبيؤجل  ةحؤوجخظضعؤجصعا يؤجلةمجعؤج

 لن   ؤ.
 

جعا يؤج التبليغ عن نتائج المراجعة الرقابية للمصرف: .د جم  اظل بع 
مصاةمجعؤجمصةقظبيؤوجت بمجمصن لؤجمصةقظبيؤجبإجةمضجمصفبمرجل جمصارةمج

باظجياجذصكجأمؤجلسظال جتةيةجمص   ج ن ظهججعا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي وحبلج
ت ي جإصمجرمظقةجل ل قظ جمصف جمألقنمجصكفظمؤجرأسجمصاظلجس/أسجرمظقةج
لر م جإضظييؤجأسجأمؤجإجةمضم جرقظبيؤجأخةى.جت بمجمصن لؤجمصةقظبيؤج
جإصمجهذمجمص  يي جسمص بايؤج ب   م جتبضيحجلفرلجبظصعبمللجمص اجقظقتهظ

 متخظذهظجالح بمضجببمعثجمص   .جبظإلجةمضم جمص اجم قشاجع مجمصارةمج
 

ته مجعا يؤجمصا ظبعؤج المتابعة المستمرة لمستو  كفاية رأس المال: .ه
جل ىجمصان اةةجإصمج مل ةظلجمصارةمجبظصاعظميةجمص   يايؤجصكفظمؤجت يي 

مصةقظبيؤجب ف مثج مصن لؤرأسجمصاظلجمصالق ؤجع مجأسظسجقسري.جت بمج
ج جلن بىج م خذآل فجمصاخظطةجصكلجلرةمجبظن  ظمو جمالع قظر بعي 

أسجأمؤجأح مثجأخةىجلاك جظ ئؤجمص   مجياجمح بمضجأمؤجلخظسمجرقظبيؤجن
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جمالص وممج جل ظبعؤ جمصارةمجيا جق رة جع م ججبهةي جبشكل جتتثة أو
 بظصا ل قظ جمصةأساظصيؤجس فظمؤجرأسجمصاظل.

م  جتراي جعا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظبيؤجبلةم ؤجتخ مجإجةمضجحبمرجيعظلجل ج
مصارةمجيياظجم ع  جب  فيذجلعظميةج فظمؤجرأسجمصاظلجسإقمرةجمصاخظطةوجسمص اجل ج

 إصم: تنعمجمصن لؤجمصةقظبيؤخالصهظج

 مصارةم. ياإلطظرجمصةقظبؤجسإقمرةجمصاخظطةج  م  نظوجرؤىجأعا -أ

ؤجتعظللجل هسيظ جمصارةمجل جمصاخظطةجمص اجتأسيمجيه جأسس جصكيفي -و
جمص عظلؤجمألسصمج) جتشليهظ جسل  مرجرأسجمصاظلجمص مخ اجPillar Iال )

 مصاخرصجصهظ.

جسلةمققؤوج -ج جسقيظسو جتف م و جيا جمصارةم جمتقعهظ جمص ا جمآلصيظ  يه 
 ستخفيضوجسمإلبالغجع جمصاخظطة.

 اجص ىجت يي جمصا ىجمصذيجماك جمالع اظقجع يهجياجعا يؤجمص  يي جمص مخ -ق
مصارةموجع  جمالق ضظضوج عبمللجم قشاجلةمعظتهظجياجت يي جمصارةمج

 صكفظمؤجرأسجلظصهجمص مخ يؤ.

تطبيق عملية المراجعة والتقييم الرقابية علم مستو  المجموعة . 2.2
 المصرفية المحلية

ت بمجمصن لؤجمصةقظبيؤوجبظع قظرهظجمصن لؤجمألمجصاسابعؤجمصارظرمجمصعظل ؤج -
جمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظبيؤجع مجلن بىج جعا يؤ ياجنفمجمص سصؤوجب لقي 

ع مجأسظسجمصارةمجمصاسابعؤج كلوجستةمقبج فظمؤجرأسجمصاظلجصاسابعؤج
 لبح .

هينيؤجص اسابعؤج جعا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظبيؤج ظيؤجمصاخظطةجمصة يّتُ  -
إذمج ظنتجل أتيؤجل جأعاظلجلرةييؤجأسجغيةجعاظجمصارةييؤوجبشضجمص  ةج

 لرةييؤ.ج

لاك جأوجتل بجمصن لؤجمصةقظبيؤجل جمصارظرمجتلبمةجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤج -
جمصشة ظ جمص ظبعؤجص ارةمج جأياجحظلجرأسجمصاظلجبفيثجمشلا إقمرةجو
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مل بج أالع مجلن بىجمصاسابعؤ.جباع مجآخةوجل جمصااك جم  جرأساظصهظج
ع مجأسظسجل فةقوج ICAAPل جمصشة ظ جمص ظبعؤجص ارةمجبإع مقجمصــج

سيا حظصؤ ع م إقمرة رأس لظل مصشة ظ  لة ومظًو مل ب ل  مصشة ظ  
 مص ظبعؤجأوجتع جت يياهظجصكفظمؤجرأساظصهظجبشكلجلن  ل.

ألقنمجصكفظمؤجرأسجمصاظلجع مجأسظسجتف قجمصن لؤجمصةقظبيؤجل ل قظ جمصف جم -
ل فةقجسلبح جس/أسجل ل قظ جمصار م جمإلضظييؤج)إذمج ظنتجللق ؤ(جصكلج

 لسابعؤ لرةييؤ ب ظًض ع م ل ف مصاخظطة مصخظص بهظ.

سج ة ظ جتظبعؤجأياجحظلج ظوجص ىجمصاسابعؤجمصارةييؤجمصاف يؤجيةس ج -
ق جتنعمج لرةييؤجياجمصخظرججتكبوجأنشل هظجذم جأهايؤجص اسابعؤج كلو

مصن لؤجمصةقظبيؤجإصمجمصفربلجع مجلالح ظ جمصن لظ جمصةقظبيؤجمصان ضيفؤج
حبلجمصناللؤجمصاظصيؤجسمص ششي يؤجص  كجمصفةس جأسجمصشة ظ جمص ظبعؤجياجت كج
 مص سلجياجسقيلجتلقي جعا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظبيؤجع مجأسظسجلبح .

 الرقابية علم الفروع المصرفية األجنبيةتطبيق عملية المراجعة والتقييم . 3.2

يا حظل  ظنت مصارظرم يةسعظً أس  ة ظ  تظبعؤ صارظرم أج قيؤو تض   -
مصن لؤجمصةقظبيؤجل ل قظ جمصف جمألقنمجصكفظمؤجرأسجمصاظلجس/أسجمصار م ج

 مالضظييؤجصهذهجمصارظرمجص ففظظجع مجلن بمظ ج فظمؤجرأسجلظلجل ظسقؤ.

تخض جعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجصفةس جمصارظرمجمألج قيؤج -
مالع قظرجل ظنؤجسمس اةمرمؤجقع ج خذجبعي ل جمألصعا يؤجلةمجعؤجست يي جرقظبيؤج

جمصعالقؤجمص اجم  ج ومإلقمرم جمصعظلؤ إضظيؤجإصمجمصاع بلظ جمألخةىجذم 
هذمجمشالجع مجمصفربلجع يهظجل جمصن لظ جمصةقظبيؤجمألمجص  كجمصارظرموج

ـج سقيلجمصاةظلجن ظهججمص  يي جمصابح جص ن لؤجمصةقظبيؤجمألمج)باظجمشالجت يي جمـص
ICAAPجسمص  ةجياجأمؤجتلبرم جأسجأمؤجإجةمضم جرقظبيؤجت جمتخظذهظج)

سمص اجل جمصااك جأوجتتثةجياجعا يؤجمح نظوجل ل قظ جرأسجمصاظلجمص   يااج
 ص فةس جمألج قيؤ.
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جيةس جمصار - جت ق م جأو جمص  يي جلاك  ظرمجمألج قيؤجسمصخظضعؤجصا ل قظ 
مص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجمصا هسيؤجمصان خ لؤجل جمصارةمجمألموج ةملؤج
جمصفةس جب   م ج ةسحظ جص ن لؤجمصةقظبيؤجحبلج يفيؤجتع ملج أوجت بمجهذه
جمصاف يؤج جمالس ةمتيسيؤ جخل هظ جص عكم جمصان خ لؤ جسمصا هسيؤ مصقيظنظ 

 ت كجمصفةس .سمصاخظطةجمص اجت عة،جصهظج

 المنهجيات واألساليب المستخدمة لد  المصارف .3

جمصاظلجتشال جرأس جمص مخ اجصكفظمؤ جمص  يي  جICAAP) عا يؤ جل ج( لسابعؤ
جمصارةم ياجإطظرجإقمرةجسلةمققؤججنفنهجمصنيظسظ جسمإلجةمضم جمص اجمضعهظ

مصاخظطةجمصارةييؤجل جأجلجت يي ج فظمؤجرأسجمصاظلجياجلبمجهؤجمصاخظطةجمصك يؤج
مص اجم عة،جصهظجمصارةم.جسم عي جع مج لجلرةمجتلبمةجسمس خ ممجعا يؤج
جم  ظسبجل ج جقمخ اجصكفظمـؤجرأسجمصاظلجسمالح فظظجبان ـبىجرأسجلظل ت ييـ 

ج.مصاخظطـةجمصك يـؤجمص اجم عة،جصهظ

م عي جأوجتأخـذجعا يـؤجمص  ييـ جمص مخ اجياجمصفنقظوجمصاةح ـؤجمصفظصيـؤجص سرةجنشظطج
بفيثجتكبوجطجمصارةمجسأعاظصـهوجبظإلضظيؤجإصمجمص ل عظ جمصان  ق يؤجص  شظ

جلخظطةج جأسجه جيا جص  شيةم  جمصااله و جمصبقت جيا جمالس سظبؤ جع م قظقرة
جلجمصخظرجيؤ.عالجمصارةمجسمص شيةم جياجبيئؤجمألعاظجمس ةمتيسيظ س

م قشاجع مجمصارظرمجع مجمالع اظقجع مجمالل ةظلجص ف جمألقنمجمص   يااجصةأسج
جمصاظلجع  جإجةمضجت يياهظجمصخظصجصكفظمؤجرأسجلظصهظ.

تع ا جقرجؤجخربايؤجستع ي جمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجع مجل ىجتع ي ج
جأعاظلجسأنشلؤجمصارةموجسل فجلخظطةهوجسحس جعا يظته.

 التقييم الداخلي لكفاية رأس المال الشاملعناصر  .1.3
سهاج)رقظبؤججوم كبوجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجمصشظللجل جس ؤجع ظاة

ساظصاجمصفعظلوجمص  يي جمصشظللجص اخظطةوجأمإلقمرةجمصع يظوجمص خليطجسمص  يي جمصة
ج ةأجلفرلجصكلج جم ا جسإع مقجمص  ظرمة(وجسيياظ مخ قظرم جمص فالوجمصا ظبعؤ

جع رة:ج
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 رقابة اإلدارة العليا .1.1.3

ت فالجمإلقمرةجمصع يظجلنتسصيؤجمال ةممجع مجتراي جست فيذجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤج
(جص ارةم.جسل جأجلجضاظوجيعظصيؤجعا يؤجمص  يي وجم قشاجICAAPرأسجمصاظلج)

مإلقمرةج تعاأوجمكبوجص ىجمصارةمجعا يؤجس ياؤجإلقمرةجمصاخظطةوجمسبجأوج
جمصاخظ طةجطقيعؤجسلن بىجمصاخظطةجمص اجم فا هظجمصارةمجس يفجتةتقطجهذه

مص أ  جل جأوجتلبرم جعا يظ جإقمرةجمصاخظطةجبان بمظ ج ظييؤجل جرأسجمصاظلجس
 ؤجصا فجمصاخظطةجسخلؤجمصعالجص ىجمصارةم.ل ظسق

ج جمصارةم جمالس ةمتيساع م جمص خليط جعا يؤ جسمس ج وضا  جتف يل إجةمض
ع مجوجمالس ةمتيسيؤ صا ل قظ جرأسجمصاظلجمصفظصيؤجسمصان  ق يؤجيياظجم ع  جبأه ميه

يياظجأوجتف قجمصخلؤجمالس ةمتيسيؤجبشكلجسمضحجمح يظجظ جرأسجمصاظلجص ارةمج
ا بق جياجمصايومنيؤجمصعابليؤجسعا يظ جمالس فبمذجسلن بىجققبلجبظص ابجمصم ع  ج

 مصاخظطةجسمصبابلجإصمجلبمرقجرأسجمصاظلجمصخظرجيؤ.

 التخطيط والتقييم الرأسمالي الفعال .2.1.3

إو عا يؤ تخليط رأس مصاظل تع قة ع رةمً حظساظً يا ق رة مصارةم ع م 
م قشاجأوجتشالجعا يؤجت يي جرأسجتف ي جأه ميهجمالس ةمتيسيؤجمصاةجبةوجحيثج

 مصاظلجمصن ياؤجمصع ظاةجمص ظصيؤ:

جم قشاج ▪ ج ظو جإذم جلظ جمصاخظطةجستف م  جص  يي  جسمضفؤجسلبث ؤ عا يؤ
 مالح فظظجبةأسجلظلجإضظياجص شليؤجت كجمصاخظطة.

جب ف م وج ▪ جمصارةم جقيظم جصضاظو جسمإلجةمضم جمصارااؤ مصنيظسظ 
(جmaterial risksصهظلؤج)سقيظسوجست يي وجسمص  ةمةجبساي جمصاخظطةجم

 مص اجت ل بجرأسجلظل.

جياج ▪ جسمصا بقعؤ جمصفظصيؤ جمصاخظطة جبان بمظ  جمصاظل جرأس جصةبط آصيؤ
 مصان  قل سي ظً صان بى مصاخظطة مصا قبل يا مصارةم.

جم ع  جبظصاخظطةوجل جلةمعظةج ▪ آصيؤجتف قجأه ممج فظمؤجرأسجمصاظلجيياظ
 .تة يوجمصارةمجع مجمصخلؤجمالس ةمتيسيؤجألعاظصه
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آصيظ جص ضقطجمص مخ اوجسمصاةمجعؤجسمص  قي جصضاظوجنومهؤجعا يؤجإقمرةج ▪
 مصاخظطةجمصشظل ؤ.

تنظر معظم المصارف في عدة عوامل لربط رأس المال بمستويات المخاطر، 
 علم سبيل المثال:

 ول ظرنؤجلن بمظ جرأسجمصاظلجمصخظاؤجبظصارةمجبظصاعظميةجمص   يايؤ ▪
 .سل جن ةمههظجياجمصر ظعؤجمصارةييؤ

تة وم جمصاخظطةجمصاف قةجياجماله اظوجسغيةهظجل جمألنشلؤجسمألعاظلج ▪
 مص اجم بمجبهظجمصارةم.

 تر يفظ جس ظال جماله اظوجمصفظصيؤج)إوجسج  (. ▪

لظجإمألح مث مصن قيؤ مصش م ة مصاف ا ؤو ب ظًض ع م مص سظرو مص ظرمخيؤ  ▪
ص ارةمجنفنهجأسجمألسبماجمص اجت مةجمصارظرمجأعاظصهظجل جخالصهظوج

  ذصكجمصني ظرمبهظ جغيةجمص ظرمخيؤ.س

مص شييةم جمصاخلطجصهظجياجأعاظلجمصاتسنؤجأسجمصخلطجمالس ةمتيسيؤوج ▪
جعا هظوجسمص شييةم جمصا ةتقؤجع مجل فج سمص شييةم جمصاف قةجياجبيئؤ

 مصاخظطةجمصخظصجبهظ.

 ً ناظذججلخظطةج وتن خ م مصارظرم مص ا ص مهظ ل فظ  لخظطة أ ةة تع ي مً ست بعظ
(Risk Modelsجسسي ظرمبهظ جل كظل ؤجص   مةجمصاخظطةجمص اجق جتضا هظجياج)

ت يياهظجمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلوجمسبجأوجتكبوجمص   مةم جقظب ؤجص  يظسجمصكااج
 أالمس ةمتيسيؤجلع ا ةج)باع مج ؤص اخظطةجمصان خ لؤجياجهذمجمص  يي جسسي جخل

ظذججرأسجمصاظلج(. سن ةمً صكبو ناICAAPتكبو لع ة حرةمً ألغةم، مصـ 
(جلرا ج ا يظسجننقاجص اخظطةجتن خ مجEconomic Capitalمالق رظقيج)

ياجقيظسجمألقمضجستنعيةهوجيإوجمالي ةمضظ جمصكظل ؤجسرمضجهذهجمص اظذججعظقةجلظج
تكبوجياجظلجمص ةسمجمصعظقمؤجسصيمجياجظلجمص ةسمجمصخظاؤجسمصابضفؤجياج

ـج الق رظقيجتبيةجل خال ج.جسع مجمصةغ جل جأوجناظذججرأسجمصاظلجمICAAPمصـ
ـ ICAAPلفي ةجصـج  .ICAAPو إال أنهظ صينت ب مالً ع  مص
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جمص ةمرم جبشأوج جص اخظطةجسمتخظذ جبظص نقؤ جرأسجمصاظل ج فظمؤ جل ى جت يي  ع  
مصان بىجمصا ظسبجسهيكلجرأسجمصاظلوجق جتن اةجمصارظرمجمألاشةجسمألقلج

. ق  تشال تع ي مً يا مالع اظق بشكل  قية ع م مع قظرم  نبعيؤ لبث  ؤ جي مً
مالع قظرم جمص بعيؤجت قتم جمصنباجمصضا يؤجأسجمصرةمفؤوجستف يلجلسابعظ ج

جمخ قظرم جمإلجهظقجمصاق يؤجع مجPeer group analysisمص  ةمضج) (وجسن ظهج
مص  ةةجمصان  ق يؤوجستف يال جمصفنظسيؤجصاكبنظ جمصاخظطةجمص اجمسبجأوجمشليهظج

 اجالجماك جت  مةهظجلقظ ةةج)لخظطةجمصناعؤجرأسجمصاظل.جألظجبظص نقؤجص اخظطةجمص
 لةالً(و ق  تن خ م جاي  مصارظرم مع قظرم  نبعيؤ لبث ؤ جي مً ص يظسهظ. 

ت ل بجعا يؤجمص خليطجمصفعظلجصةأسجمصاظلجل جمصارةمجت يي ج لجل جمصاخظطةج
جت كج جستخفيف جإلقمرة جمص ظهاؤ جمصاخظطة جإقمرة جسعا يظ  جصهظو جت عة، مص ا

ج جصاخظطةهظمصاخظطةوجست يي  جبظص نقؤ جرأسجمصاظل جمص أثيةج و فظمؤ جيا سمص  ة
جمصة بقجمالق رظقيجمصاف ال.ج مصاف الجع مجمألربظأجسرأسجمصاظلجمص ظج جع 
م قشاجع مجمصارظرمجتف م جمألي جمصول اجمصذيجت بمجخالصهجب  يي ج فظمؤجرأسج
جأه ممجرأسجمصاظلجع مجمصا ىج جإذمج ظنت جمصارظرمجلظ مصاظل.جمسبجأوجت يّ 

صلبمل ت بمي  ل  مأله مم ع م مصا ى مص ريةو ب ظًض ع م مص شييةم  مصفظصيؤ م
جياجل فجمصاخظطةجسمالع ةممجبأوجت قيؤجمح يظجظ جرأسجمصاظلج سمصاخلطجصهظ
مإلضظييؤ ق  م ل ب له ؤ رل يؤ  قيةة. مسب أو مكبو تخليط رأس مصاظل عظلالً 

ظضجي ةم جمصة بقجأسجياجمصرعببظ جمصاف ا ؤجصومظقةجرأسجمصاظلجمإلضظياجأث 
 أسقظ جمص بتةجمألخةى.

 التقييم الشامل للمخاطر .3.1.3
(ججاي جمصاخظطةجICAAPمسبجأوجمعظصججمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلج)

مصهظلؤجمص اجتبمجههظجمصارظرمجل جحيثجا  هظجبكفظمؤجرأسجمصاظلوجباظجياجذصكج
جاي جمصاخظطةجمص اجت جتف م هظجاةمحؤجياجمصف جمألقنمجصا ل قظ جرأسجمصاظلج

بظصكظللجبابجبجمصف جمألقنمج مح بمؤهظمص   يااجس ذصكجمصاخظطةجمص اجص جم  ج
أوجتكبوجمص   يظ جمصان خ لؤجياجت يي ج صا ل قظ جرأسجمصاظلجمص   ياا.جمسب

 مصاخظطةجمصهظلؤجل  ظسقؤجل جنلظاجستع ي جأنشلؤجمصارةمجص اخظطة.
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 مخاطر االئتمان

جلخظطةجماله اظوج جت يي  جل  جمصارظرمجل هسيظ جتاك هظ جص ى جمكبو مسبجأو
مصفةقمؤجسع مجلن بىجمصافف ؤ.جمسبجأوجتشالجعا يؤج مصاةتقلؤجبظص عةضظ 

 لسظال : أرب ت يي جماله اظوجصكفظمؤجرأسجمصاظلج

 (.Risk rating systemsن  جتر يفجمصاخظطةج) -أ

 (.Portfolio analysis/ aggregationتف يل/جتساي جمصافظيظج) -و

 Large exposures andمص عةضظ جمصكقيةةجستة وم جمصاخظطةج) -ج
risk concentrations.) 

 مص برم جسمألقسم جمصاة قؤجمصاع  ةج)ع  جمصضةسرة(. -ق

ستع ي ج ل جنلظامصا هسيظ جمصان خ لؤجص   مةجلخظطةجماله اظوج ت  ظسبمسبجأوج
أنشلؤجمصارةمجياجلخظطةجماله اظو.جق جتش الجأنشلؤجلخظطةجماله اظوجمألقلج

مالع قظرجتع ي مً ع م لسابعؤ ل  بعؤ ل  مصا هسيظ و سصك  مسب أو تأخذ يا 
 ع مجمألقل:

 مصخنظرة مص ظرمخيؤ )ب ظًض ع م مصخقةة سمألح مث مص ظرمخيؤ(. -أ

 مص ةسمجمالق رظقمؤجمصاظضيؤجسمصا بقعؤ. -و

 مصناظ جمصخظاؤجص ا  ةضي . -ج

جتفريلج -ق جع مجإلكظنيؤ جلقظ ة جبشكل مصخرظهصجمألخةىجمص اجتتثة
 لفف ؤجأسجلسابعؤجل جلفظيظجمص ةس،.

 
 (Risk concentrationsمخاطر التركزات )

 عكمجتأثيةم جلخظطةجمص ة وم جياجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجتمسبجأوج
ص ىجمصارةموجت اةلجمص ةسمجمص اجلاك جأوجت شأجييهظجلخظطةجمص ة وم جع مج

 مص فبجمص ظصا:
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طةمجل ظبلجسمح جأسجل  ة،جأسجلسابعؤجل جمألطةممجمصا ظب ؤجأسج -أ
 لسابعؤجل جمصا  ةضي .

جل جمص لظعظ ج -و جمص عة،جصكل جياجذصك جباظ جأسجمصر ظعيؤو مالق رظقمؤ
 مصاتسنظ جمصاظصيؤجمصخظضعؤجص ةقظبؤجسغيةجمصخظضعؤجص ةقظبؤ.

 مصا ظط جمصسشةمييؤ. -ج

أنبم جضاظنظ جلاظث ؤجأسجلوسقجحاظمؤجمه اظناجيةقيجأسجسثي جمصر ؤوج -ق
 سغيةجذصكجل جمص عةضظ جمص ظ ئؤجع جت  يظ جتخفيفجلخظطةجماله اظو.

 
 مص عةضظ جياجمصافف ؤجمص سظرمؤ/جلخظطةجمصنبا. -ه

ماك  أو ت شأ لخظطة مص ة وم  أمضظً ل  خالل لسابعؤ ل  مص عةضظ  عقة 
هذهجمصفئظ جمصبمسعؤ.جمسبجأوجمكبوجص ىجمصارةمجيه جصاخظطةجمص ة وجماله اظناج
جلخ  فجخلبطج جمص عةضظ جمصااظث ؤجعقة ع مجمصان بىجمصابح جمص ظتسؤجع 

 أعاظصهظ.

وجمكبوجص ىجمصارةمجإجةمضم ج ظييؤجسل  اؤجص ف م جمالرتقظطجمصكقيةجمسبجأ
جسمص وملظ ج جمصضاظو جأس جماله اظنيؤ جمصفاظمؤ جصاوسق جماله اظنيؤ جمصس مرة بي 

مع ا جع مجعبمللج ظهعؤجت سظسرجمصاخظطةج أقمضهظمص عةضظ جمألسظسيؤجبنقبجأوج
 مص  ظليؤ.

 التوريق

ع  لظجتكبوجأنشلؤجمص برم ج)ع مجسقيلجمصاةظلوجتبرم جمألابلجمصخظاؤجص  لج
مصاخظطةجس/جأسجمص ابمل؛جستبييةجتنهيال جمه اظنيؤجلنظن ةجصلةمجمصةظصث(جذم ج

 أوجم  جتضاي جمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظل يظوجذصكجم ل بتأثيةججبهةيوج
ياجهذهجمألابلوجباظجياجمصخظصجبظصارةمجبظصاخظطةجمص ظ ئؤجع جمالس ةاظرج

ذصكجمصاخظطةجمص اجم  جمح نظبهظجبظصكظللجياجمصف جمألقنمجصا ل قظ جرأسجمصاظلج
مص   ياا.جسق جتشالجهذهوجع مجسقيلجمصاةظلوجلخظطةجمصناعؤ.جق جم نقبجأقمضج
مألابلجياجعبقةجمألابلجإصمجمصايومنيؤجمصعابليؤجل جخاللجمإلطفظضجسإعظقةج
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مألنشلؤجآثظرجس قيؤجع مجرأسجمصاظلجسمصنيبصؤججمصشةمض.جلاك جأوجتكبوجصهذه
ج.سمص اجمسبجأوجتكبوججوضمًجل جتخليطجرأسجمصاظلجسمصنيبصؤجص ارةم

م قشاجأوجمض جمصارةمجخلطجطبمرئجيعظصؤجتف قج يفجس ن سيبجصضشبطج
أوجت  ظسلجخلطجسرأسجمصاظلجمص اجت شأجع  جت  يلجمصبابلجإصمجأسبماجمص برم .ج

للجمصارةمجل جتف مظ جمص  يي جص اةم وجمص اجمف الجمصلبمرئجأمضظًج يفيؤجتعظ
أوجتكبوجغيةجسظه ؤج)لف فظجبهظجص قي جأسجص   مسل(.جمسبجإقرمججت مبيةجمصاخظطةج
جمخ قظرجمإلجهظقجسخلطجمصلبمرئجياجعا يظ جإقمرةجمصاخظطةجمصخظاؤج سن ظهج

تتقيجإصمجسأوج(جICAAPبظصارظرمجسياجت يياهظجمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلج)
بىجل ظسبجل جرأسجمصاظلجبابجبجمصة يوةجمصةظنيؤجم سظسرجمصف جمألقنمجل جلن 

جمصا ل قظ جباظجم  ظسبجل جبيظوجمصاخظطة.

 اإلقراض عبر الحدود

تخض جمصارظرمجمص اجتشظركجياجمإلقةم،جعقةجمصف سقجصاخظطةجل ومم ةوجباظج
ياجذصكجلخظطةجمص سلجسلخظطةجمص ة وجسلخظطةجمصعاال جمألج قيؤج)لخظطةج
مصنبا(جس ذصكجمصاخظطةجمص   يايؤجسمص ظنبنيؤجسمالل ةظلجسمص ششي يؤوجسمص اجمسبج

(.جماك جأوجICAAP)أوجت عكمججايعهظجياجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلج
تكبوجإجةمضم جمص بمني جسمصهيئظ جمص   يايؤجياجمص سلجمألج قيؤجاعقؤجص شظمؤجياج
تفريلجمألابلجسمصضاظنظ جياجحظصؤجح سثجمص عةة.جع  لظجالجم  جمص  ةجياج
جياج جبظص ة وم  جمصاةتقلؤ جمالل ةظل جسلخظطة جسمص ظنبنيؤ جمص   يايؤ مصاخظطة

اجعا يؤجت يي جمصاخظطةجص ارةم؛جق جمإلقةم،جعقةجمصف سقجياجلكظوجآخةجي
تكبوجه ظكجحظجؤجصةأسجلظلجإضظياجصهذمجمص ب جل جمإلقةم،جياجمص  يي جمص مخ اج

جص ارةم.

 المخاطر التشغيلية

جهبجمصفظلج جمصاخظطةجمص ششي يؤج اظ جاظرلؤجلاظث ؤجع مجإقمرة جلعظمية تلقي 
مصفشلجياججبظص نقؤجإلقمرةجمصاخظطةجمصارةييؤجمصهظلؤجمألخةى.جماك جأوجمتقي

جمصاخظطة/جمصعظه ج جياجبيظو جافيحجإصمجخلأ جمصاخظطةجمص ششي يؤجبشكل إقمرة
جص ارةمجستعةمضجمصارةمجصخنظهةج قيةة.
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 مخاطر السوق

تاك هظجل جت يي ججاي جلخظطةجمصنباجمصهظلؤجص ىجمصارظرمجل هسيظ جتبيةج
تبجسإقمرتهظجبفعظصيؤوجأم اظجنشأ جياججاي جأنفظضجمصارةمج)أيجمصاةم وجأسجلكظ

  .مص  مسلجأسجخلبطجمألعاظل(

بظص نقؤ ص ارظرم مأل ةة تع ي مًو مسب أو من    ت يي   فظمؤ رأس مصاظل مص مخ ا 
أسجنابذجج (VaR) صاخظطةجمصنباوج ف جأقنموجإصمجمص ياؤجمصاعةضؤجص خلة

لاظثلجسإجةمضجمخ قظرم جيفصجمص فالوجباظجياجذصكجت يي جلخظطةجمص ة وجست يي ج
 بابجبجسي ظرمبهظ جمإلجهظق. مص  صجياجمصنيبصؤ

مسب أو مكبو نابذج مص ياؤ مصاعةضؤ ص اخظطة  ظييظً ص ف م  سقيظس مصاخظطة 
مص ظ ئؤجع ججاي جأنشلؤجمصارةموجسم قشاجقلسهظجياجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤج

ج جيعظصي ه. جت  مةم جسرأسجمصاظلجبظإلضظيؤجإصمجمص ف  جمصان اةجل  أوجتكبو
(VaR.جحنظسؤجص  شيةم جياجل فجلخظطةجمصارةم) 

 :(IRRBB) البنكيةمخاطر أسعار الفائدة في المحفظة 

(ججاي جلةم وجICAAPمسبجأوجم ضا جمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلج)
أسعظرجمصفظه ةجص ارةمجسمالخذجبظالع قظرجبيظنظ جإعظقةجمص نعيةجسمالس ف ظاجذم ج

م مي ةمضظ  ست  يظ  لبث ؤ جي مًو بفيث مصعالقؤوجمسبجأوجمف بيجمص  ظمجع 
تكبوجمصارظرمجقظقرةجع مجقع جمي ةمضظتهظجحبلجمصخرظهصجمصن ب يؤجص بقمه ج
جمألابلجسمصخربم.جبظص  ةجإصمجحظصؤجع مج جلن ف ؤجمصن مقجسغيةهظجل  غية
جع مجمصارظرمجمس خ ممجمخ قظرم ج جهذهجمالي ةمضظ وجم قشا مصي ي جياجلةل

ظرمبهظ جياجعا يؤجتف يلجلخظطةجأسعظرجمصفظه ة.جيفصجمص فالجستف يلجمصني 
سبشكلجعظموجم قشاجموجتتقيجمصومظقةجياجع مجمصي ي جمصا ع  ؤجياجنابذججمص نعيةج

 إضظيؤجإصمجتع ي جمألنشلؤجمصاةتقلؤجبهظجإصمجرمظقةجرأسجمصاظل.

 مخاطر السيولة

 تع قةجمصنيبصؤجألةجضةسريجالس اةمرجأيجلتسنؤجلرةييؤ.جماك جأوجمكبو
رأس مصاظل تأثية ع م ق رتهظ يا مصفربل ع م مصنيبصؤو خظاؤً يا أسقظ  
مألرلظ .جسحيثجأنهجل جغيةجمصا بق جأوجتن في جمصارظرمجل جلخظطةجمصنيبصؤج
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جسي ظرمبهظ جمإلجهظقجمصخظاؤج جتكبو جأو جم قشا جبشكلجل فرلو مصخظاؤجبهظ
 ب خليطجرأسجمصاظلجمصان ه مجسإقمرةجلخظطةجمصنيبصؤجل كظل ؤ.

 اطر األخر المخ

جماك ج جمصاخظطةجمالس ةمتيسيؤجسلخظطةجمصناعؤجال جمصاخظطةجمألخةىجلةل أو
قيظسهظجبنهبصؤوجل جمصا بق جأوجتلبرجمصارظرمجت  يظ جإلقمرةججاي ججبمنبج
هذهجمصاخظطة.جتع جلخظطةجمصناعؤجلشك ؤجأسظسيؤجياجا ظعؤجتع ا جع مجث ؤج

طةجمصناعؤجبنقبجع مج فظمؤجمصان ه كي  سمص مه ي  سمصنبا. غظصقظً لظ ت شأ لخظ
جياجعا يؤج إقمرةجمصاخظطةجمألخةى.جمسبجإقرمججلخظطةجمصناعؤجمص اجق جت شأ
جل ظسبجياجخلطجمصلبمرئج جمصاخظطةجياجمصارةمجسلعظصس هظجبشكل إقمرة
مصخظاؤجبظصنيبصؤجمص اجم بمجبهظجمصارةمجل جخاللجعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤج

 .ICCAPرأسجمصاظلج

 (stress testsاختبارات التحمل ) .4.1.3

تع قةجمخ قظرم جمص فالجأح جأسظصيبجإقمرةجمصاخظطةجص ىجمصارةموجتن خ مجياج
ت يي جمص أثيةم جمصاف ا ؤجع مجمصبض جمصاظصاجص ارةمجصاسابعؤجل جمص شييةم ج
مصاف قةجياجعبمللجمصاخظطةوجسمص اجت بمي جل جمألح مثجمالس ة ظهيؤجمصاع بصؤ.ج

مش الجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجع مجمخ قظرجمص فالجالس كاظلجم قشاجأوج
مص  يياظ جمصكايؤجسمص بعيؤجمألخةىجسمصانظع ةجياجمص ف  جل جاف هظوجبفيثج
مكبو ص ى مإلقمرة مصع يظ يه  أ ةة م  اظالً صاخظطة مصارةم ستفظعل ت ك 

ظمؤجرأسجمصاظلوجمصاخظطةجياجظلجظةسمجلش قة.جسياجعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكف
م قشاجع مجمصارظرمجيفصجلبمرقجرأسجمصاظلجمصان  ق يؤجسل ل قظ جرأسج
مصاظلجياجظلجسي ظرمبهظ جضظغلؤ.جم قشاجمص  ةجياجن ظهججمخ قظرجمص فالجع  ج

 ت يي جل ىج فظمؤجرأسجلظلجمصارةم.

 المتابعة وإعداد التقارير .5.1.3

جل ظسبجصا ظبعؤجسمال جع مجمصارظرمجإنشظضجن ظم جتعةضظتهظجم قشا بالغجع 
جمص شييةم جع مجل فجلخظطةجمصارةمجسل  مرج جتأثية جل ى ص اخظطةجست يي 
حظج هظجإصمجرأسجلظلج ظٍموج اظجم قشاجأوجم بيةجص ىجمصارظرمجن  جلع بلظ ج
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جب  ظرمةجذم جعالقؤجبا فج إقمرمؤج ظييؤجتوسقجلس مجمإلقمرةجسمإلقمرةجمصع يظ
صبقتجمصا ظسبوجمسبجأوجتاك جلخظطةجمصارةمجسمح يظجظ جرأسجمصاظلجياجم

 هذهجمص  ظرمةجمإلقمرةجمصع يظجباظجم ا:

جع مجلن بمظ جرأسج -أ جلن بىجسمتسظهجمصاخظطةجمصهظلؤجستأثيةهظ ت يي 
 مصاظل.

ت يي جحنظسيؤجسلع بصيؤجمالي ةمضظ جمصان خ لؤجياجن ظمجقيظسجرأسج -و
 مصاظل.

جرأسجمصاظلجل ظبلج -ج ج ظياجل  جمصارةمجمف فظجبان بى مص  ةمةجبأو
 ظطةجمصا ع قةجست اظ مجل جأه ممج فظمؤجرأسجمصاظلجمصابضبعؤ.مصاخ

 
تف م  مح يظجظ  رأس مصاظل مصان  ق يؤ ب ظًض ع م ل ف لخظطة  -ق

جمالس ةمتيسيؤج جمصخلؤ جيا جمصالرلؤ جمص ع مال  جسإجةمض مصارةم
 ص ارةم.

جتعةضظ  جمصاع بلظ ج ظيؤ جت ضا  جأو جمشالج ع م مصارةمجص اخظطةجباظ
جقرممؤج جع م جتكبو جأو جمإلقمرة جع م جم قشا جمصايومنيؤ. جخظرج تعةضظ 

 بظالي ةمضظ جمصكظل ؤجسمصف سقجياجأن اؤجقيظسجمصاخظطة.

 الرقابة الداخلية .6.1.3

ً صعا يؤ ت يي   فظمؤ رأس  مع قة هيكل مصةقظبؤ مص مخ يؤ ص ارةم ألةمً أسظسيظ
جن ظمجمصاظلوجحيثجم فالجلس مجمإل قمرةجلنتسصيؤجضاظوجقيظمجمإلقمرةجبإنشظض

جرأسجلظلج جمصاخظطةجبان بى جصةبط جمصاخظطةجمصاخ  فؤوجسسض جن ظم ص  يي 
مصارةموجسضاظوجمالل ةظلجص نيظسظ جمص مخ يؤوجسمص ف  جبظن  ظمجل جأوجن ظمج

 مصضبمبطجمص مخ يؤجمصخظصجبهجل ظسبجصضاظوجحن جسيةجمصعال.

ؤجصعا يؤجت يي جرأسجمصاظلجلشظر ؤجمص  قي جمص مخ اجم قشاجأوجتشالجمصةقظبؤجمصفعظص
سمصخظرجاجع  جمصضةسرةوجحيثجم  جع مجعظت ه جلةمققؤجعا يظ جإقمرةجمصاخظطةج
سإجةمضجمالخ قظرم جع يهظجبشكلجلن اةوجسذصكجص  أ  جل جأوجمصاع بلظ جمص اج
جمص ةمرم جققي ؤجستعكمجبظصكظللجسيظسظ جمإلقمرةجسضاظوجمن  ظمج تن   جإصيهظ
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ص  ظرمةجباظجياجذصكجت ظرمةجمالبالغجع جأيجخةسقظ جياجمصف سقجمص نيظجستف م جم
 مالس ة ظضم جع يهظجبفظع يؤ.

مسبجع مجمصارةمجإجةمضجلةمجعظ جقسرمؤجصعا يؤجإقمرةجمصاخظطةجصضاظوج
 نومه هظجسقق هظجسلع بصي هظ.جتشالجمصاسظال جمص اجم قشاجلةمجع هظجلظجم ا:

 لظلجمصارةم.لالهاؤجعا يؤجت يي جرأسج -أ
 تف م جمص عةضظ جمصكقيةةجستة وم جمصاخظطة. -و
 ققؤجس ابصيؤجمصقيظنظ جمصا خ ؤجياجعا يؤجمص  يي . -ج
 مص ف  جل جلع بصيؤجمصني ظرمبهظ جمصان خ لؤجياجعا يؤجمص  يي . -ق
 مخ قظرم جمص فالجستف يلجمالي ةمضظ . -ه

 

 المرتبط بهاقياس وتقييم المخاطر بشكل إفرادي ورأس المال الداخلي  .2.3

جمح نظوجرأسجمصاظلجمص مخ اوجم قشاجع مجمصارظرمجقيظسج ظيؤج - به م
جمص ظب ؤج جمصاخظطةجغية مصاخظطةجذم جمألهايؤجمص اجت عة،جصهظوجأسجت يي 
ً ص ناظ  مص ششي يؤ  ص  يظس بظس خ مم مصا هسيظ  مص ا تةمهظ لالهاؤ سي ظ

ج) جص ارةم  Operational and organizationalسمص   يايؤ
Features.) 

قيظس سماليرظأ ع  حس  رأس مصاظل مصال بو ب ظًض ع م لن بمظ   -
مصاخظطةجمص اجمبمجههظوجل جمألخذجبظالع قظرجلن بىجت ق هجص اخظطةجصكلجيئؤج

 ل جيئظ جمصاخظطة.

ق رةجتفالجمصارظرمج و(Risk Appetiteمعكمجلن بىجت قلجمصاخظطةج) -
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(وجيإوجسثي ؤجModelsياجحظلجمس خ ممجمصارظرمجناظذججص  يي جمصاخظطةج) -
عا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجمسبجأوجت ضا جن ةةجعظلؤجحبلج
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جمشالجمصفةض يظ جمألسظسيؤجسأوجتشةأجمصعبمللجمصةهينيؤجهذهجمص اظذججباظ
سرمضجهذهجمصفةضيظ وجب قشاجأوجتكبوجمص اظذججمصان خ لؤجلالهاؤجص ةسمج
جل ىجل ل يؤجمص  ظهججس جمصعالجمصخظاؤجسع مجمصارظرمجمص ف  جل  جبيئؤ

مإلجةمضم جمصا خذةجص  ف  جل جلالهاؤجمص اظذججمصان خ لؤجسمص اججتبضيح
جمصاةمجعؤجمص س جت ضا  جمو جمصاع ا ةجمسب جمس خ ممجمص اظذج رمؤوجسماك 

جتال جحظل جيا جمصارةييؤ ج ةملؤجهُجص اسابعؤ جمصاف يؤ جمص ةسم جل  اهظ
 خضبعهظجص ا ل قظ جمصبمرقةجأعاله.

تلقي جمجةمضم جلالهاؤجالخ قظرجمص فالجسي ظًجص  ع ياظ جمص ظيذةجبظصخربصوج -
سمسبجأوجتشكلجهذهجمالجةمضم ججوضمجالجم سوأجل جمصفب اؤجسث ظيؤجإقمرةج
مصاخظطةجياجمصارةمجسأوجت عكمجياجعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسج

 مصاظل.ج

جمس خ ممجمص اظذججمصةمظضيؤج) - جالجMathematical Modellingمو جق  )
ماله ج ظيؤجأنبم جمصاخظطةوجسصذصكجمسبجأوجم  جمالس  ظقجمصمجمصةأيجمصفكااج

(Expert Judgmentجص ىجمع مقجسثي ؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظل.ج) 

سمصةظنيؤجسمصةظصةؤ(جص ىجج)مألسصمع مجمصارظرمجل ججاي جيئظ جمص ر يفج -
ج جنهج جمس خ مم جمص مخ ا جمصاظل جرأس جإجاظصا  simplified“تف م هظ

building-block approach”جرأسجج جياججا جل ل قظ  سمصذيجم اةل
مصاظلجمص   يااجصا ظب ؤجلخظطةجمصة يوةجمألسصمجل جل ل قظ جرأسجمصاظلج

 مص مخ اجصا ظب ؤجمصاخظطةجذم جمألهايؤجمألخةى.ج

جرأسج - الجم ل بجمس خ ممجناظذججرأسجمصاظلجمالق رظقيجص ف م جل ل قظ 
ص ن لؤجمصةقظبيؤجمصخيظرجياجمصل بجل جمصارظرمجمس خ ممجمصاظلجمص مخ ا.جس

 هذهجمص اظذججياجلةح ؤجالح ؤ.ج

ياجحظلج ظنتجخلطجمصلبمرئجياجمصارةمجلق يؤجع مجمسظسجلظجتبيةهج -
مصاسابعؤجمصارةييؤجل جرأسجمصاظلوجيإنهجم بجبجأوجت ضا جسثي ؤجعا يؤج

قتجأوجلق غجرأسجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلج ظيؤجمص فظايلجمص اجتة
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جسي  جتبييةهجيعالجياجحظلجتف  تجمص ةسمجمصا بق ج مصاظلجمصاع ا جع يه
 ح سثهظ.ج

تحديد إجمالي رأس المال الداخلي ومد  التوافق مع رأس المال  .3.3
 التنظيمي

مسبجع مجمصارظرمجأوجتقي جل ىجتبمي جإجاظصاجرأسجمصاظلجمص مخ اجل ج -
سجهجمصخربصوجمسبجع مجمصارظرمجلفهبمجرأسجمصاظلجمص   ياا.جسع مج

أوجتقيّ جأقسم جرأسجمصاظلجمصان خ لؤجياجتشليؤجإجاظصاجرأسجمصاظلجمص مخ اج
 سمص اجق جالجتكبوجلشابصؤجضا جرأسجمصاظلجمص   ياا.

ع مج لجلرةمجأوجمض جه يظجلف قمجصةأسجمصاظلجمص مخ اجماةلجلن بىج -
 ل قبلجصكفظمؤجرأسجمصاظل.ج

ةأسجمصاظلجذسجن ةةجلن  ق يؤجسصف ةةجالجت لجمسبجأوجمكبوجت يي جمصارةمجص -
ع  ثالث س بم  قظقلؤو ع م مو م ضا  هذم مص  يي  تبثي ظً ألثة لن بمظ  
مصاخظطةجمصكظل ؤجسأثةجمص بقعظ جمألخةىجع مجل ل قظ جرأسجمصاظلجباظج
 مشالجمألربظأجمصا بقعؤجياجمصابمرنؤجسخلطجرمظقةجرأسجمصاظلجسمص برمعظ .ج

وجمعالجبان بىجرسا ؤجأع مجل جمصان بىجمص ظتججع جم بق جل جمصارةمجأ -
 سذصكجل جخاللجمالح فظظجبةأس كفظمؤجرأسجمصاظلعا يؤجمص  يي جمص مخ اجص

ياجلن بىج فظمؤجرأسجمصاظلجإصمجلظج لفظجئلظلجإضظياجصابمجهؤجأيجهقبطج
 قسوجمصان بىجمصا شبق.

جمع قظرجرأسجمصاظلجمإلضظياجمصذيجم سظسرجمالح يظجظ جمصةأ - ساظصيؤجالجم  
جعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلج ا ل بجرأسجلظلج مص ظتسؤجع 

 إضظياجسمناظج ع رةجأسظساجل جع ظاةجمص خليطجمصةأساظصا.ج

وجمكبوجمالح نظوجمالس قظقاجإلجاظصاجرأسجمصاظلجمص مخ اجل ن ظجل جخلؤجأ -
جمصاظصاج جلة وهظ جتةمج  جأو جمصارظرم جسع م جمصا ىو جل بسلؤ مصعال

جسخلطج سمص شيةم  جمصعالو جسبيئؤ جمصفظصيؤجص ارةمو جصالعاظل مصا بقعؤ

   (ICAAP) المالالتقييم الداخلي لكفاية رأس  

32

مألعاظلج)حنبجلسظال جمصعالجمصاالهاؤ(وجسمصاة وجمصاظصاوجسلرظقرجرأسج
 مصاظلجمصاخلطجصهظجلن  قال.ج

مصل بجل جمصارةمجإعظقةجمح نظوجمح يظجظ ج مصف جيا ص ن لؤجمصةقظبيؤ -
رأس مصاظل يا حظل تقي  سجبق قربر يا عا يؤ مالح نظو تتثة س قظً ع م 

 ملكظنيؤجمالع اظقجع مجن ظهججعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظل.ج

م بق جل ج لجلرةمجإتخظذجمصخلبم جمصضةسرمؤجياجمصبقتجمصا ظسبجإلظج -
ضظياجأسجب خفيفجمصاخظطةجياجحظلجمق ةوجرأسجبةي جقياؤجرأسجمصاظلجمإل

مصاظلجمص مخ اجل جمح يظجظ جرأسجمصاظلجمصاف قجسي جعا يؤجمص  يي جمص مخ اج
 صكفظمؤجرأسجمصاظل.ج

م بق  ل   ظيؤ مصارظرم أو تسةي ت يياظً ص  رتهظ ع م رمظقة رأس مصاظل  -
 ىض.جأسجمصبابلجإصمجأسبماجرأسجمصاظلجياجمألسقظ جمصعظقمؤجسأسقظ جمصلبمر

 تطبيق اآلليات المناسبة إلدارة المخاطر والحوكمة .4.3

جص فب اؤجسآصيظ ج فتةجصإلقمرةج - جإجةمضم جل ظسقؤ جمصارظرمجسض  ع م
جمألحكظمج سمصضقط مص مخ او ع م أو تكبو هذه مإلجةمضم  جوضمً  ل 

مص   يايؤجمصعظلؤجسأن اؤجمصضقطجمص مخ اجص ارةمج شةطجلنق جصإلقمرةج
 مصن ياؤجص اخظطة.

جحب اؤجإقمرةج  - جلس مجمإلقمرةجلنتسصيؤجمإل ةممجع م جعظت  جع م م  
مصاخظطةجسمص أ  جل جإح فظظجمإلقمرةجمصع يظجب  ظمجإقمرةجلخظطةجسأن اؤجضقطج
 قمخ اجس ياؤوجباظجياجذصكجتبيةجعا يؤجت يي جقمخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجس ياؤ.ج

ياجمصارةمجمع قةجأح ج ل ي ؤجع مجنلظاجسمس  إوجتبيةجث ظيؤجإقمرةجلخظطة -
مصع ظاةجمألسظسيؤجإلقمرةجمصاخظطةجمصفعظصؤ.جسبظص ظصاوجع مج ظيؤجمصارظرمج
تعوموجسظيفؤجإقمرةجمصاخظطةجمصشظل ؤجسمصان   ؤجسمص اجتشلاج ظيؤجيئظ ج

 مصاخظطةجسلسظال جمألعاظلجسمصاخظطةجمصا ر ؤجبهظ.ج
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ج  - جمصاخظطةجص شال جإقمرة جث ظيؤ جنشة جسح م جسلسظال جأعاظلجمسب ظيؤ
مصارةمجسأوجتض ججاي جمصاخظطةجذم جمصر ؤجسبمضج ظنتجلظصيؤجأسجغيةج

 لظصيؤج)لةلجلخظطةجمصناعؤ(.ج

جخاللجقرجؤجققبلجمصارةمج - جمصاخظطةجل  جت عكمجث ظيؤجإقمرة مسبجأو
ص اخظطةجسق رتهجع مجتفا هظوجسالجمع ا جهذمجع مجتس بجمصاخظطةجيفنبج

اظصاجمصفظصاجستبجهظتهجمالس ةمتيسيؤجمصعظلؤوجسإناظجع مجسض جمصارةمجمص
سمعقةجع جقرجؤجققبلجمصاخظطةجسمص  رةجع مجتفا هظجل جخاللجايغجلخ  فؤج

 .(ROE)رأسجمصاظلج لةلجننقؤجمصعظه جع م

جققبلم  جع مجعظت جلس مجمإلقمرةجسمإلقمرةجمصع يظجلنتسصيؤجتف م جقرجؤج -
جمصااظرسؤجمصن ياؤجص عالج جم بمي جل  مصاخظطةجسمص  رةجع مجتفا هظوجباظ

جمصارةياجسمأله ممجمالس ةمتيسقؤجص ارةم.ج

مسبجتبيةجمصكظقرجمصاتهلجص  يظمجبأعقظضجسظيفؤجإقمرةجمصاخظطةجمص اجت بمي ج -
(جسأوجت عبجقسرمجRisk Profile)جل جمإلطظرجمصعظمجصاخظطةجمصارةم

مصك يؤجمص اجتبمجهجمصارةمجسقيظسهظجست يياهظججلفبرمظجياجتف م جمصاخظطة
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م  جع مجعظت جإقمرةجمصاخظطةجياجمصارةمجلنتسصيؤجتلبمةجعا يؤجمص  يي ج -
 مص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظل.

م  جع مجعظت جمص  قي جمص مخ اجياجمصارةمجمصةقظبؤجع مج فظمؤجعا يؤجإقمرةج -
ؤجع مجعا يؤجمص  يي جمصاخظطةجسأن اؤجمصضقطجمص مخ اجبظإلضظيؤجإصمجمصةقظب

 مص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجسمننسظلهظجل جمصا ل قظ جمص مخ يؤجسمصةقظبيؤ.جج

 ICAAPفي تطبيق  الفلسطينية تجربة سلطة النقد .4

مه اظلظً خظاظً يا عا يؤ تعومو ستفني  نبعيؤ  مصف نلي يؤ أسصتجس لؤجمص   
رؤسسجألبملجمصارظرموجسعا تجع مجتق اجإطظرجبظرلجمصةقظباجياجتلبمةج

جسأقسمتهظجسأسظصيقهظجمصةقظبيؤجسالجسياظجل ةرم جبظرلج    .جيIIIسوجIIل هسيظتهظ
وجتع ياظتهظجص ارظرمجبشأوجتلقي جل ل قظ ج2016عظمج يا أا ر جس لؤجمص   

ج جرأس ج فظمؤ جل ةرم جبظرل جسي  جتق اجIIمصاظل جص ارظرمجيا جسأسعو  و
سح ق جلخظطةجماله اظوجسمصنباجسمص ششيلوجح نظوجمصا هسيظ جمصاعيظرمؤجال

جصكفظمؤجرأسجمصاظلج جمصف سقجمص نيظ جل ل قظ  ع مجمصان بىجماليةمقيجمص   ياا
ج أالسمصابح وجسمص اجمسبج ياج 12ت لجننقؤج فظمؤجرأسجمصاظلجمالجاظصيؤجع 

 .1مصاظهؤ

وجII(جل جل ةرم جبظرلجPillar IIسياجسيظاجتلقي جل ل قظ جمص عظلؤجمصةظنيؤج)
ر ظقم جمصالرلؤجإلجةمضجعا يؤجمص  يي جحكظمجمصعظلؤجسمإلسضعتجس لؤجمص   جمأل

صعا يؤجمص  يي ج يفيؤجمس خ ممجس لؤجمص   جسح ق ج مص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلو
إضظيؤجوجياجت يياهظجصا ل قظ جرأسجمصاظل (ICAAP)مص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلج

آصيؤجت يي جس لؤجمص   جصا ىجلالضلؤجتبثي جعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجإصمج
أعلتجس لؤجمص   جسياجهذمجمصنيظاوج مصان  اؤجل جمصارظرم. (ICAAP)مصاظلج

 مصارظرمجمصفةمؤجمصكظل ؤجياجإع مقجعا يؤجتف م جإجاظصاجرأسجمصاظلجمصالرم

(جبشأوجتلقي جل ل قظ جرأسجمصاظلجمص   يااج08/2019أا ر جس لؤجمص   جتع ياظ جص ارظرمجمص   ي مؤجرق ج) 1
ت لجمص نقؤجمإلجاظصيؤجصكفظمؤجرأسجمصاظلجسرأسجمصاظلجمص فبطاج أالوجسح ق جل جخالصهظجIIIسي جل ةرم جبظرلج

صنباجسمص ششيل(وجإضظيؤجإصمجل جمألابلجمصاةجفؤجبظصاخظطةج)ماله اظوجسم ياجمصاظهؤ 13ص ارظرمجع ج
(. ع م أو تلق  أحكظم    ظ مص ع ياظ  مع قظرمً ل  09/2019مص ع ياظ جمصار رةجص ارظرمجمالسالليؤجرق ج)

31/03/2020. 
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حظصيظً سلن  قالً صا ظب ؤ  ظيؤ مصاخظطة ذم  مألهايؤو ع م أو ت فذ هذه مصعا يؤ لةة 
 سمح ةجياجمصن ؤجع مجمألقل.

 تقسم عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال إلم المراحل التالية:

 تف م جمصاخظطةجمصخظضعؤجص   يي . -أ
  لجع مجح ة.قيظس/جت يي جمصاخظطةجسرأسجمصاظلجمص مخ اجمصا ظبلجصهظج -و
 تف م جإجاظصاجرأسجمصاظلجمص مخ اجسل ظرن هجل جرأسجمصاظلجمص   ياا. -ج
 تلقي جآصيظ جإلقمرةجمصاخظطةجسحب اؤجمصاتسنظ جمصاالهاؤ. -ق

 تحديد المخاطر الخاضعة للتقييم .1.4

م قشاجع مجمصارظرمجتف م جمصاخظطةجمص اجت عة،جصهظجبظص  ةجإصمجعا يظتهظج
سمألسبماجمص اجتعالجييهظ.جسل جأجلجتف م جمصاخظطةجمصسبهةمؤجمسبجأوجمأخذج

جمصاخظطةجالجتشلاجأيا مص ف يل بظالع قظر مصاخظطة مصاقي ؤ أقنظهو ع اظً  وجهذه
ج لجلرةموج حيثجم ةكجبعضجأنبم جمصاخظطةجمصاةتقلؤجبخربايؤجعال

بأعاظلجمصارةمجمصخظاؤجص   مةهج لةتقلؤتشخيصجأمؤجعبمللجلخظطةجإضظييؤج
 مصذمتا.

 مخاطر الركيزة األولم .1.1.4

ماله اظوجسلخظطةج م بجبجع مجمصارظرمجأوجت يّ جلظجإذمج ظنتجلخظطة
مصنباجسمصاخظطةجمص ششي يؤجلشلظةجبشكلج ظللجياجمصة يوةجمألسصموج
سبخالمجذصكجم بجبجع مجمصارةمجأوجم أ  جل جتف م جسقيظسجت كج

 مصاخظطة سمصةقظبؤ ع يهظ سضقلهظ بشكل يعّظل.

 المخاطر غير المغطاة بالكامل ضمن الركيزة األولم .2.1.4

جمشالجهذمجمص ب جل جConcentration riskلخظطةجمص ة وج) -أ :)
مصاخظطةجلخظطةجتعة،جمصارةمجص  ة وجمص لظعاجأسجمصسشةمياج
أسجتة وجياجمالص وملظ جأسجياجمألابلجمسجتة وجمصضاظنظ جمصا  لؤج

 ل جعايلجلعي .
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(:جم  ججهذمجمص ب جل جمصاخظطةجResidual riskمصاخظطةجمصا ق يؤج) -و
جإخفظاجمألسظصيبجمصا جأس جمصاك ال جغية جمألقمض خففؤجصاخظطةجع 

ماله اظوجألسقظوجغيةجل ع  ؤجبظصاخففجذمتهجلةلجع مج فظمؤجمص بثي ج
جع يهج جمصكفيلجياجمصبقتجمصا ف  جققل جتعذرجمصن مقجل  ستأخيةجأس

 سغيةهظجل جمألسقظو.
جتشالجتعةضظ جمصارةمجCountry Riskلخظطةجمص سلج) -ج :)

عقة مصف سق لةل مص عة، ص سصؤ تعظنا ت هبرمً يا سضعهظ 
جمس  ةمرجسيظساجأسجمج اظعاجأسجمسةيجييهظجمالق رظق يجأسجع م

تألي جأسجنو جصا كيؤجمألابلجمسجتا   جحكبل هظجع جس مقجمصا مبنيؤج
جأسج جمصرةم جأسعظر جع م جضبمبط جييهظ جتن ف ث مصخظرجيؤجأس
تخفيضجص ياؤجمصعا ؤوجسبظص ظصاجتكبوجياجسض جالجتن لي جلعهجس مقج

 ظسب.مص مبوجص ا  ةضي جمألجظنبجياجمصبقتجمصا 

 المخاطر غير المغطاة في الركيزة األولم .3.1.4

(:جمشالجذصكجت يي جص رجؤجع مجliquidity Riskلخظطةجمصنيبصؤج) -أ
ج) جل جmismatchمص بمي  جمألابلجسمصخربمجسمصذي جبي  جلظ )

مصااك جأوجم هةجن يسؤجره جمألابلجمسجع مجمص  رةجع مجبيعهظج
جمص يبقج جن يسؤ جمصال ببؤجأس جمصبقتجبظصنةعؤ جأس جبظص ك فؤ مصا ع  ؤ

جياج ص خفيضجلةم وجمألابلجع مجمصان بمظ جمصاخ  فؤجص نيي هظ
 مصنبا.

(:جت س جهذهجمصاخظطةجInterest rate Riskلخظطةجلع لجمصفظه ةج) -و
ع جمص شيةم جياجلع ال جمصفظه ةجستأثيةهظجمصارظحبجع مجمصاة وج

ظسي هظجمصاظصا.جيع مجسقيلجمصاةظلوجم قشاجع مجمصارةمجت يي جحن
صاخظطةجلع لجمصفظه ةجمص ظجاؤجع جع مجتبمي جلع ال جمصفظه ةجسآجظلج

 مالس ف ظاجلظجبي جمألابلجسمصخربم.
(:جق جت شأجهذهجمصاخظطةجIT Riskلخظطةجتك بصبجيظجمصاع بلظ ج) -ج

جن يسؤج جأس جلعظصس هظ جمصاع بلظ جأس جتك بصبجيظ جقربرجيا ن يسؤ
ب ك بصبجيظجمصاع بلظ جأسجضعفجمالس ةمتيسيؤجأسجمصنيظسؤجمصخظاؤج

 مس خ ممجمصارةمجص ك بصبجيظجمصاع بلظ جبشكلجغيةج ظيا.
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ج) -ق جمالل ةظل جسلخظطة جمص ظنبنيؤ  & Legalمصاخظطة
Complianceجلخظصفؤجأسجع مج جمصاخظطةجن يسؤ جهذه جت شأ جق  :)

 مالل ةظلجص  بمني جسمص شةمعظ جسمصااظرسظ جأسجص اعظميةجمألخالقيؤ.
 

 عوامل مخاطر أخر : -
نبجل ع  ؤجبةأسجمصاظل:جمع قةجتف يلجلن بىجسهيك يؤجسمس  ةمرججبم -أ
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(جسل جث جتكبم جمصفك جمصك اجICAAPصعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلج)
 ع م مصارةم سم   متخظذ مص  مبية مصعالجيؤ مصالرلؤ ع  لظ مكبو ذصك ضةسرمظً.

ج) جمصةقظبيؤ جمصاةمجعؤجسمص  يي  جعا يؤ جمصعظمجSREPته م جمإلطظر (جإصمجت يي 
اخظطةوجسآصيظ جمصضقطجمص مخ اوجسأن اؤجمصفب اؤجص ارةمجسعا يظ جإقمرةجمص

مص مخ يؤجص ارةموجس ذصكجلةمققؤجمص لقي جمصفع اجص ا ل قظ جمصةقظبيؤجسمص ف  ج
  ل جعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجسمالح يظجظ جمصةأساظصيؤجص ارةم.

جعا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظبيؤج) ص  يي ج(جسعا يؤجمSREPإوجمصعالقؤجلظجبي 
(جقظهاؤجبشكلجأسظساجع مجمصفبمرجلظجبي جICAAPمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلج)

سمصارةموجلاظجم يحجص ن لؤجمصةقظبيؤجمص بالجإصمجيه جل عا جصعا يؤج س لؤجمص   
خ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجسمصفةضيظ جمصا هسيؤجمألسظسيؤجمص اجمرتكو جممص  يي جمص 

ظوجمصكظل ؤجسرمضجهذمجمص  يي جسمص  ظهججع يهظوج اظجم يحجص ارظرمجتبضيحجمألسق
 مص اجت جمص بالجإصيهظ.

 بشكلجعظموجم لةاجمصفبمرجإصمجمصابمضي جمص ظصيؤ:

جلخظطةج -أ جماله اظوو ج)لخظطة جمألسصم جمصة يوة جيا جمصاشلظة مصاخظطة
 مصنباوجسمصاخظطةجمص ششي يؤ(.

جمصاشلظةجبشكلج ظللجياجمصة يوةجمألسصمج)ع مجسقيلج -و مصاخظطةجغية
 ((.Residual Riskظطةجمص ة وم جأسجمصاخظطةجمصا ق يؤج)مصاةظلجلخ

جمصاشلظةجياجمصة يوةجمصةظنيؤج)ع مجسقيلجمصاةظلجلخظطةج -ج مصاخظطةجغية
 أسعظرجمصفظه ةجياجمصافف ؤجمصق كيؤجأسجلخظطةجمصنيبصؤ(.

 
 مصعبمللجمألخةىجلةلجمص خليطجمصان  ق اجصةأسجمصاظل. -ق

 مه مجمصفبمرجإصمجلظجم ا:

جمصاخ  فؤجمصان خ لؤجياجإع مقجمص ف يلجمصانظع ةجياج -أ جمص  ظط تبضيح
 مصا فةقجسمص أ  جل جيه جهذهجمص ف يال جل ج الجمصلةيي .
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تاكي جمصارةمجل جتوسم جمصن لؤجمصةقظبيؤجبأمؤجلع بلظ جإضظييؤجع ج -و
أسضظ  مصارةم باظ ماك  مصن لؤ مصةقظبيؤ ل  مس كاظل تف ي هظ ب ظًض 

 ع مجلظجمن س جل جلع بلظ .

مصاع بلظ جبي جمصلةيي جيياظجم ع  جبأه جمص  ظهججمص اجت جمص بالج تقظقل -ج
إصيهظجبشأوجتف يلجأسضظ جمصارةمجسأمؤججبمنبجقربرجأسجن ظطجضعفج

 ت جتف م هظ.

ب ظًض ع م ن ظهج مصفبمر سلظ ق  م هةه مص ف يل مصك ا ل  ن ظط ضعفو ماك  
مإلجةمضم  مص رفيفيؤ مصاالهاؤ ب ظًض ع م حس  مصاشك ؤ/  مص   جمتخظذصن لؤج

جبمنبجمص ربرجمصاك شفؤ.جتشالجمإلجةمضم جمص رفيفيؤجع مجسقيلجمصاةظلجلظج
 م ا:

قمرةجمصاخظطةجسآصيظ جتعوموجمألن اؤجسمإلجةمضم جسمصعا يظ جمصا ع  ؤجبإ -1
 مصضقطجسمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظل.

مصف جل جمص عةضظ جمصخلةةجباظجمشالجح ةجمص خبلجياجيئظ جلعي ؤج -2
 ل جمصعا يظ .

 ت  يلجمصاخظطةجباظجمشالجسض جقيبقجع مجبعضجمصعا يظ جأسجمص فة . -3

 سض جقيبقجع مجتبرم جمألربظأ. -4

جمصف جمأل -5 جل  جرأساظصيؤجأع م جل ل قظ  جأمؤجية، جمصال بوجأس قنم
 إجةمضم جأخةىجذم جأثةجلشظبه.

ص ارظرمجمصفةمؤجمصكظل ؤجياجإع مقجعا يؤجتف م جإجاظصاجرأسجمصاظلجمصالرمج
حظصيظً سلن  قالً صا ظب ؤ  ظيؤ مصاخظطة ذم  مألهايؤو ع م أو ت فذ هذه مصعا يؤ لةة 

 سمح ةجياجمصن ؤجع مجمألقل.

رأسجمصاظلجع مجن  جلالهاؤجإلقمرةجمصاخظطةجتةتكوجعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤج
جببضبأج ست ل بجسجبقجآصيظ ج ظييؤجصفب اؤجمصاتسنظ جسإطظرجت  يااجمقي 

 مصخلبطجمصعظلؤجص انتسصيظ جسأن اؤجمصضقطجمص مخ اجمصفعظصؤ.
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إوجمح نظوجإجاظصاجرأسجمصاظلجمص مخ اجهبجلفر ؤجصعا يؤجت  يايؤجلع  ةجتشكلج
رةجمصارةمجستنظه جياجتف م جمالس ةمتيسيظ ججوضمً ال م سوأ ل  عا يؤ إقم

جمص سمهةج جمصعا يؤجم ةمكجمصع م جل  سمصعا يظ جمص ظهاؤجص ارةموجست ل بجهذه
 سمصبظظهفجذم جمصعالقؤ.

ع مجمصارةمجلنتسصيؤجتف م جمصبظظهفجسمص سمهةجمصاشظر ؤجياجتراي جسإع مقج
جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجع مجمخ  اليهظجل جع ظاةجسلةمحلجعا يؤجمص  يي 

 لةمعظةجمصخرظهصجمص   يايؤجمصخظاؤ.

م  جع مجعظت جلس مجمإلقمرةجلنتسصيؤجسض جأسمجتراي جست  ي جعا يؤجمص  يي ج
جل ج جمننسظلهظ جصضاظو جستف مةهظ جتلقي هظ جإصم جإضظيؤ جمصاظلو مص مخ اجصةأس
خرظهصجمصارةمجمص ششي يؤجسمصقيئؤجمالس ةمتيسيؤجمص اجمعالجبهظوج اظجمكبوج

الً ع  متنظا عا يؤ مص  يي  مص مخ ا صكفظمؤ رأس مصاظل ل  عا يؤ مصاس مجلنتس
 إقمرةجسمتخظذجمص ةمرم جياجمصارةم.

ع مجمصارظرمجأوجتف قجإضظيؤجصاخظطةجماله اظوجسلخظطةجمصنباجمصاخظطةج
مص ششي يؤجأمؤجلخظطةجتن  عاجمس خ ممجأسظصيبج ايؤجص ف م جرأسجمصاظلجمص مخ اج

جماك  جقمخ يؤجست مبيةج مصال بووجسمصاخظطةجمص ا جضبمبط جبظس خ مم ضقلهظ
 لخففؤجسبمضجبشكلجتسايعاجأسجتقظقصاجأمهاظجأ ةةجلالهاؤ.

إوجعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجهاجعا يؤجت يي جص اخظطةجذم جن ةةج
لن  ق يؤوجسم بجبجع مجمصارظرمجأوجتبضحجص ن لؤجمصةقظبيؤجبشكلجلفرلجلظج

ج جل  جمع اظقه تعةمفظ جسآصيظ جسمالع قظرم جمصا ع  ؤجبظصاخظطةجمصسبهةمؤوجت 
س ذصكجمصفةسقظ جلظجبي جمص  ظمجمص مخ اجسمص  ظمجمص   يااجبشأوجمصاخظطةجضا ج

 ل ل قظ جمصة يوةجمألسصم.
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 النتائج والتوصيات .5

 التحليل ومناقشة النتائج .1.5
م  ظسل هذم مصسوض ل  هذه مص رمسؤ سافظً ص   ظهج مص ا نسات ع  هذه مص رمسؤو 
سل جأجلجتنهيلجعا يؤجتفنيةجمص  ظهجوجي  جمع ا  جمص رمسؤجع مجمص نبجمصائبمؤوج

 . 2مالس قيظوسيياظ م ا ل خرظً إلجظبظ  مص سل ع م  ل لفبر ل  لفظسر 

 لكفاية رأس المالاإلطار التنظيمي لعملية التقييم الداخلي  .1.1.5
 ( بين الدول العربية:Pillar IIمستو  تطبيق متطلبات الدعامة الثانية ) .أ

أا ر ج قسلجأيظق جبأنهظ عشةوج4قسصؤجع مجمالس قيظوجمصاذ بر 314أجظبتج
جل ل قظ جمصـجخظاؤجتع ياظ /جإر ظقم ج قسصؤجياجحي جأوج. ICAAPص لقي 

ج جمصـ جل ل قظ  جمصارظرمجص لقي   سوضمً ل   ICAAPسمح ةجقظلتجب بجيه
ج جتع ياظ جخظاؤجبظص لقي (و جمصفب اؤج)ص جتر ر جص جت  ج ثالثل ل قظ  قسل

 . IIب لقي جل ل قظ جمص عظلؤجمصةظنيؤجل جإطظرجبظرلج

 ت ومجمصارظرمسمصالق ؤجصا ل قظ جمص عظلؤجمصةظنيؤجمص سلجمصان سيقؤج  ظيؤأوج  اظ
جمصن لؤجمصةقظبيؤجب ج) ب  ةمة وسم  قظلتجلن سيقؤج قسل خانؤ. (ICAAPمصـ

جمصف ةةج) بإا مر جمصاظلجخالل جمص مخ اجصكفظمؤجرأس جمص  يي  -2007ل ل قظ 
-2012)صف ةةجل جخاللجم (ICAAPمصـج)عا يؤج طق ت(وجسثالثؤجقسلج2011

مص اجطق تجع مجمصسهظ جمصةقظبيؤجياج–ت جمالع اظقجع مجأقمةجمالسىىى قيظوجصسا جمصقيظنظ جياجمص رمسىىىؤجمصاي منيؤج 2
(وجبه مجمسىى عةم،ج1ل ف جرق ج)- (ICAAP) ا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلحبلجع -مص سلجمصعةبيؤ

ياجمص سلجمصعةبيؤوجإضىىىظيؤجإصمجمصبقبمج (ICAAP) مألطةجمص   يايؤجصعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظل
ا يظ جمص  يي جع مجمصا هسيظ جسمألسىىىىظصيبجمصةقظبيؤجمصانىىىى خ لؤجل جققلجمصنىىىى لظ جمصةقظبيؤجصاةمجعؤجست يي جع

مص مخ اجصةأسجمصاظلوجسمألسظصيبجمص مخ يؤجمصان خ لؤجص ىجمصارظرمجياجهذمجمصر ق.ج اظجسمن عة،جمالس قيظوج
 :مصاذ برجإجظبظ جمص سلجياجمصافظسرجمص ظصيؤ

 مإلطظرجمص   يااجصعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظل. .أ
 مصاظل.تبثي جعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسج .و
 قسرمؤجعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصا ىج فظمؤجرأسجمصاظل. . 
 (.SREPعا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظبيؤج) .ث
 (.Proportionalityمص  ظسقيؤج) .ج
 ل ل قظ جماليرظأ. .أ

 %جل جإجاظصاجمص سلجمصعةبيؤ.ج64ب شتجننقؤجمالس سظبؤجع مجمالس قيظوج 3
(وجمص سلجمصعةبيؤجمصان سيقؤجصالس قيظووجسمص سلجمصالق ؤجل هظجصا ل قظ جمص عظلؤجمصةظنيؤج1مقي جمصس سلجرق ج) 4

 )تظرمخجمالا مرجستظرمخجمص فظذ(.
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ج2018مصا ل قظ جمصاذ برةجخاللجعظلاج)جبإا مرقسص ي ججاظجقظلت(وجيي2016
ـجمصإا مرجبقسصؤجسمح ةججس  بم(.ج اظج2019- خاللججICAAPا ل قظ جصعا يؤجمـص

ج.2020مصعظمج

ج

( من Pillar IIمستويات تطبيق متطلبات الدعامة الثانية ) (:1)رقم الشكل 
 (ICAAPبشأن الـ ) IIإطار بازل 

 

 

 

 

 

 

 

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

14

11

11

3

مص سلجمصان سيقؤج

ـج ICAAPمص سلجمصالق ؤجص 

جمصـج ICAAPتوسم جمصن لؤجمصةقظبيؤجب  ظرمة

جمصـج ICAAPنابذججلف قجص  ةمة
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سيياظ م ا ج سالً مقي  مص سل مصعةبيؤ مصان سيقؤ صالس قيظوو سمص سل مصالق ؤ 
 .)تظرمخجمالا مرجستظرمخجمص فظذ(سغيةجمصالق ؤجصا ل قظ جمص عظلؤجمصةظنيؤج

 

(: الدول المستجيبة لالستبيان والمطبقة والغير مطبقة 1الجدول رقم )
 لمتطلبات الدعامة الثانية

الجهات  /5الدول
 تاريخ النفاذ تاريخ االصدار 6المستجيبة لالستبيان

الفترة بين تاريخ 
اإلصدار وتاريخ 

 النفاذ
 - 03/02/2010 03/02/2010 مصق كجمصاة ويجمألرقنا

لرةمجمإللظرم ج
 مصعةبيؤجمصا ف ة

 س ؤ 31/12/2019 01/01/2019

لرةمجمصقفةم ج
 مصاة وي

30/07/2018 30/07/2018 - 

 - 2020بر قجمص لقي جخاللجمصعظمج-للق غيةج ب كجمصسومهة
لتسنؤجمص   جمصعةباج

 مصنعبقي
22/09/2008 22/09/2008 - 

 - غيةجللق  ب كجمصنبقموجمصاة وي
ت جمإلا مرج سوضجل جل ل قظ جمصفب اؤج مصق كجمصاة ويجمصعةمقا

 مصة ي ة
- 

 س ؤ 31/12/2012 17/12/2011 مصق كجمصاة ويجمصعاظنا
 س ؤج هبر 31/12/2014 24/06/2014 مصاة ويب كجمصكبمتج

س  ظوجسثالثج 31/10/2010 21/07/2008 لرةمجصق ظو
  هبر

 - غيةجللق  لرةمجصيقيظجمصاة وي
 أ هة 10 31/12/2016 02/03/2016 مصق كجمصاة ويجمصارةي

 - 31/08/2007 31/08/2007 ب كجمصاشةو
 س ؤ 25/08/2017 25/08/2016 س لؤجمص   جمصف نلي يؤ

 

بتطوير نموذج محدد  لم تقم الدول المستجيبةأغلب أظهرت نتائج االستبيان أن 
تة تجص ارظرمجحةمؤجب ظضجنابذججص  ةمةج إنهظحيثج، ICAAPلتقرير الـ 

جي طج)مصكبمتجسصق ظو(مص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظل قظل ظج وجل ظبلجقسص ي 

 قسصؤجعةبيؤ.ج 22ع قجمص سلجلفلجمص رمسؤج 5
 قسصؤجعةبيؤ. 14سيقؤجع قجمص سلجمصان   6
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ياجمصا ظبلجقظلتجب لبمةجنابذججلف قجص  ةمةجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظل.ج
ب ف م جل ل قظ جمصف جمألقنمجل جأر ظوجسع ظاةجت ةمةجمص سلجمصالق ؤجصهذمجمصق  ج

رق جمصس سلجياجمصاظلوجت  ظط جهذهجمصا ل قظ جبي هظجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسج
 :(جأقنظه2)

متطلبات الحد األدنم من أركان وعناصر تقرير التقييم : (2رقم ) الجدول
 الداخلي لكفاية رأس المال

جمصع ظاةج ملخص التقرير جمص لقي و جنلظا جمصعظلؤو مصاع بلظ 
وجل خصجمخ قظرم جمص فالوجICAAPمصةهينيؤجص ـج

 تخليطجرأسجمصاظل.
مص  فيذمؤوجقسرجلنتسصيظ جلس مجمإلقمرةجسمإلقمرةج إطار حوكمة المخاطر

 مص سظووجقسرجمص  قي جمص مخ ا.
تةةةقةةةيةةةيةةةم الةةةمةةةخةةةةاطةةةر 
ومتطلبةات رأس المةال 

 الداخلي

جسذم ج جمصاخظطةجمصهظلؤ جت يي ( ج)أس جسقيظس تف م 
جمصاخظطةوج جمصاظل.جل ف جرأس مصعالقؤجبظح يظجظ 

  هيؤجمصاخظطةوجسق رةجرأسجمصاظل.ج
تةخةطةيةط رأس الةمةةةةال 

 واختبارات التحمل
مصاظل.جخلؤجرأسجمصاظلج لرظقرجسمح يظجظ جرأس

جيفصج جالخ قظرم  جساف جسمصان  ق او مصفظصا
 مص فال.

تةةجةةمةةيةةع أو تةةوحةةيةةةد 
 المخاطر

جصكظيؤج جمص مخ يؤ جمصاظل جرأس جمح يظجظ  تساي 
 مصاخظطة.جإر ظقم جمص عظللجل جمص أثيةم جمصا  بعؤ.

جمصك يؤج النتائج جمالح يظجظ  جت خص جتفنيةم  جأس ج مسل
 صةأسجمصاظلجسلرظقرهظ.

 

ـج جص  ظرمةجمص جلبح ة جناظذج جمص سلجب لبمة جل  جع ق جمألسقظوجحبلجقيظم ت ع ق
ICAAPجأيضلج جت  ي  جع م جمصارظرم جمص اظذج جهذه جتنظع  جنظحيؤ جيا  و

ص اع بلظ جمصبمجبجتبييةهظجص اةمقبجسصاعةيؤجمص بقعظ جمصةقظبيؤجبظصخربصوج
ظ جبي جسل جنظحيؤجأخةىوجتنظع جمص اظذججمصابح ةجمصاةمققي جع مجإجةمضجل ظرن

جأيضلجص اع بلظ جمص اجتن  اهظجل جمصارظرم.جل جذصكوج مصارظرمجسص   ي 
م قشاجلةمعظةجتف ي جمص بمروجبي جمص بحي جسمصاةسنؤوجحيثجم بق جل جمصارظرمج
جمصخظاؤجص عكمجمح يظجظتهظجسظةسيهظج جناظذجهظ جقظقرةجع مجتلبمة جتكبو أو
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ياجمصا ظبلجقظلتجب لبمةجنابذججلف قجص  ةمةجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظل.ج
ب ف م جل ل قظ جمصف جمألقنمجل جأر ظوجسع ظاةجت ةمةجمص سلجمصالق ؤجصهذمجمصق  ج

رق جمصس سلجياجمصاظلوجت  ظط جهذهجمصا ل قظ جبي هظجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسج
 :(جأقنظه2)

متطلبات الحد األدنم من أركان وعناصر تقرير التقييم : (2رقم ) الجدول
 الداخلي لكفاية رأس المال

جمصع ظاةج ملخص التقرير جمص لقي و جنلظا جمصعظلؤو مصاع بلظ 
وجل خصجمخ قظرم جمص فالوجICAAPمصةهينيؤجص ـج

 تخليطجرأسجمصاظل.
مص  فيذمؤوجقسرجلنتسصيظ جلس مجمإلقمرةجسمإلقمرةج إطار حوكمة المخاطر

 مص سظووجقسرجمص  قي جمص مخ ا.
تةةةقةةةيةةةيةةةم الةةةمةةةخةةةةاطةةةر 
ومتطلبةات رأس المةال 

 الداخلي

جسذم ج جمصاخظطةجمصهظلؤ جت يي ( ج)أس جسقيظس تف م 
جمصاخظطةوج جمصاظل.جل ف جرأس مصعالقؤجبظح يظجظ 

  هيؤجمصاخظطةوجسق رةجرأسجمصاظل.ج
تةخةطةيةط رأس الةمةةةةال 

 واختبارات التحمل
مصاظل.جخلؤجرأسجمصاظلج لرظقرجسمح يظجظ جرأس

جيفصج جالخ قظرم  جساف جسمصان  ق او مصفظصا
 مص فال.

تةةجةةمةةيةةع أو تةةوحةةيةةةد 
 المخاطر

جصكظيؤج جمص مخ يؤ جمصاظل جرأس جمح يظجظ  تساي 
 مصاخظطة.جإر ظقم جمص عظللجل جمص أثيةم جمصا  بعؤ.

جمصك يؤج النتائج جمالح يظجظ  جت خص جتفنيةم  جأس ج مسل
 صةأسجمصاظلجسلرظقرهظ.

 

ـج جص  ظرمةجمص جلبح ة جناظذج جمص سلجب لبمة جل  جع ق جمألسقظوجحبلجقيظم ت ع ق
ICAAPجأيضلج جت  ي  جع م جمصارظرم جمص اظذج جهذه جتنظع  جنظحيؤ جيا  و

ص اع بلظ جمصبمجبجتبييةهظجص اةمقبجسصاعةيؤجمص بقعظ جمصةقظبيؤجبظصخربصوج
ظ جبي جسل جنظحيؤجأخةىوجتنظع جمص اظذججمصابح ةجمصاةمققي جع مجإجةمضجل ظرن

جأيضلجص اع بلظ جمص اجتن  اهظجل جمصارظرم.جل جذصكوج مصارظرمجسص   ي 
م قشاجلةمعظةجتف ي جمص بمروجبي جمص بحي جسمصاةسنؤوجحيثجم بق جل جمصارظرمج
جمصخظاؤجص عكمجمح يظجظتهظجسظةسيهظج جناظذجهظ جقظقرةجع مجتلبمة جتكبو أو
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صارظرموجسياجنفمجمصخظاؤ.جباع مجآخةجم قشاجأوجتكبوجمص اظذججلبح ةجصكلجم
ج.مصبقتجذم جلةسنؤج ظييؤجتعكمجظةسمجمصارةمجمصخظاؤ

ج
 متطلبات اإلطار التنظيمي لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال: .ب

بمتوجصق ظووجمصك)مإللظرم وجمصنعبقمؤوججقسلجلن سيقؤجخانؤأ ظر جمص  ظهججأوج
جتش ةكجوجحيثصعا يؤجمص لقي جلعي ؤمتقظ جل هسيظ ججح ق جص ارظرمسلرة(ج

 Pillar 1 Plus Approach and Internalمإلجظبظ جياجية،جل هسيؤج)
Approach)جوجياجحي جأيظق جمص سلجمصان سيقؤجمألخةىجمصالق ؤهذهجمص سلبي جج

تة تجص ارظرمججهظأنج)مألرقووجمصقفةم وجمصعةماوجعاظووجمصاشةووجسي نلي (
تتبع الدول عدة منهجيات من ناحية  لقي .جحةمؤجمخ يظرجمصا هسيظ جمصاخ  فؤجص 

علم مستو  موحد للمجموعة المصرفية الكلية.  ICAAPتطبيق عملية الـ 
ج جل ةرم جبظرل جط قتجتلقي  جأوجصس ؤجبظرل ع مجلن بىجلبح ججIIياجحي 

(consolidated basisجص ةقظبؤج جبظرل ج)صس ؤ جقسصيظً جمص شلؤ جص ارظرم )
جم ضا جنلظاجمص لقي جأيج2006مصارةييؤج جمص لقي (. وجمصسوضجمألسلوجنلظا

لتسنؤجلا ب ؤجبظصكظللجل جققلجمصارةمجمألمجل جضا جمصاسابعؤجمصارةييؤج
صضاظوجأنهظجتأخذجلخظطةج ظللجمصاسابعؤجمصارةييؤ.جملق جمص لظاجأمضظًجع مج

ج شلؤجقسصيظًجياج لج ةمفؤجقمخلجمصاسابعؤجمصارةييؤجع م ظيؤجمصارظرمجمص
أسظسجلبح وجسم بمجمصاةمقبجب سرهجبظص أ  جل جأوجمصارظرمجل عاؤجبةأساظلج

ج(.جstand-alone basis ظياجع مجأسظسجيةقيج)

 ICAAPsهناك موضوع هام للمراقبين يتمثل في تحديد كيفية التعامل مع الـ 
تبجيهظ ججإوحيثجوعات المصرفية الدولية. للمجمللفروع والشركات التابعة 

ـج مسبجأوجتف قجلنتسصيظ جسمضفؤجبظص نقؤجص سرجمصارظرمجمصاف يؤججICAAPمص
مص اجتع قةجيةسعظًجمسج ة ظ جتظبعؤجصاسابعؤجلرةييؤجقسصيؤ.جياجبعضجمص سلوج

ًجتأتاجمصا ل قظ ج بابجبجمإلطظرجمص ظنبناجأسجمصةقظباجص  سصؤوجن يسؤجصذصكجضا ظ
ـججل جغيةجمصضةسريجية، ج.ICAAPتبجيهظ جإضظييؤجألغةم،جتلقي جمصـ

علم ن من المصارف المحلية ومجالس إدارتها )سواء أكانت ويتوقع المراقب
( أن يكونوا منخرطين ومخولين في أداء مصرفية شركة تابعة أو فروعشكل 
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حيثج(. ICAAP) مهامهم بالنسبة لعملياتهم الداخلية لتقييم كفاية رأس المال
تخ  فجع جت كج أالعا يؤجت يي ج فظمؤجرأسجمصاظلجص ارظرمجمص ظبعؤجمسبج إو

مصا ع  ؤجبظصارظرمجمصاف يؤجمألموجع مجمصةغ جل جأوجمصارظرمجمص ظبعؤجتع ا ج
جع مجأقسم جمص يظسجسمص  يي جص ارظرمجمألمجبلةم ؤجت  ظسبجل ج بشكلج قية

 خرظهصجمصنباجمصاف يؤجست ن جلعهظ.ج

 
جوجالشأنوفي هذا  جتلق ج ل  انؤخيإو جسمص ا جمصان سيقؤجصالس قيظو مص سل
ICAAP )بإصوممقظلتجبأنهظجبي تجوج)مألرقووجمإللظرم وجُعاظووجصق ظووجسلرة 

عا يؤ مص لقي  أمضظً ع م مصفةس  أس مصارظرم مص ظبعؤ ص ارظرم مصاف يؤو حيث 
مإلطظرجمص ظنبناجص  كجمص سلجم ل بجل جمصفةس جمألج قيؤجمصارةييؤجتلبمةج إو

ICAAP اضيفؤوجياجحي جأوجبظقاجمص ص ن لؤجمصةقظبيؤخظصجبه ج رالحيظ ج
م  فتجبظص  ظرمةجمصاساعؤجمصرظقرةجع جمصاسابعؤج سمصالق ؤ مص سلجمصان سيقؤ

ج)مصقفةم وجمصنعبقمؤوجمصعةماوجمصكبمتو مصارةييؤجمص سصيؤ سمصاشةووج سها
 .سي نلي (

 
، تقوم السلطات والمطبقة لمتطلبات الدعامة الثانية وفي كافة الدول المستجيبة

بتحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في عملية فيها الرقابية 
لعظميةجصس ؤجبظرلجص ةقظبؤج إوحيثجتطبيق التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. 

مصارةييؤجتة وجع مجلنتسصيؤجمصاس مجياجتف م جأه ميهجسمس ةمتسي هجص اخظطةوج
مصنيظسظ جذم جسلن بىجمصاخظطةجمصا قبلجص مهوجإضظيؤجإصمجمال ةممجع مجت فيذج

ـج . ستاظ يظً ل  تبجيهظ  مصاس مو مسب ع م مإلقمرة ICAAPمصعالقؤجب لقي جمص
مصع يظجت فيذجمس ةمتيسيظ جمألعاظلوجسأن اؤجإقمرةجمصاخظطةوجسعا يظ جسضبمبطج
جمصارةمجبشكلجم بمي جل ج هيؤجمصاس مج إقمرةجمصاخظطةجمص اجم عة،جصهظ

 ص اخظطة.
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اإلدارة واإلدارة العليا في عملية التقييم من أبرز مالمح مسؤوليات مجلس 
 :7الداخلي لكفاية رأس المال بين الدول العربية ما يلي

جلنتسصيؤجإقمرةجمصارةمجع جيه جطقيعؤجسلن بىجمصاخظطةجمص اجق جمبمجههظ .1
 مصارةموجس يفيؤجمصةبطجبي جت كجمصاخظطةجسلن بمظ جرأسجمصاظل.

سع مججوت  جع مجلس مجمالقمرةجلنتسصيؤجتف م جلن بىجمصاخظطةجمصا قبصؤ .2
مصاس مجمص أ  جل جقيظمجمالقمرةجببض جإطظرجص  يي جمصاخظطةجمصاخ  فؤجسسض ج
جمصارةموجسممسظقجسسظهلج جمصاخظطةجسلن بىجرمسجلظل جبي  جمةبط ن ظم

مص مخ يؤوج ذصكجيا جمصاه جممضظًجأوجم بمججمالص وممجبظصنيظسظ ل ىججصاةمققؤ
لس مجمالقمرةجب ق اجسقع جسجبقجرقظبؤجقمخ يؤجقبمؤجسسيظسظ جسمجةمضم ج

م أ  جل جقيظمجمالقمرةجمص  فيذمؤجب شةجهذهجمصاعظميةجبشكلجيعظلجسأوجلك ببؤوج
 .ياجمصارةم

سجمصاظلجأمص مخ اجصكفظمؤجرقيظمجلس مجمالقمرةجبظص أ  جل جأوجعا يؤجمص  يي ج .3
سبفيثجت بص جمص  ظعؤجبأوجعا يؤجمص  يي جهذهجق ججوت  جلةةجياجمصن ؤجعظالقل

نهجالجمبج جأيجتشييةم ججبهةمؤجياجأسجومخذ جبعي جمالع قظرج ظيؤجمصسبمنب
خلبطجمصعالجص ىجمصق كجسهيكلجمصاخظطةجص مهجتن بجبجإجةمضجتع مال ج

 ع مجعا يؤجمص  يي .
اجمصاخظطةةجص ىجمصارةمجسمص أ  جل جأوجإطظرجعالجإقمرةجتف م جمصةغقؤجي .4

جمصاخظطةجياجمصارةمجت ضا جسيظسظ جسل هسيظ جلفر ؤجتض جح سقمًج
 تفبطيؤج ظل ؤجع مجأنشلؤجمصارةم.

مسبجأوجما  كجلس مجإقمرةجمصارةمجسمإلقمرةجمصع يظجلعةيؤج ظييؤجبساي جج .5
 خلبطجمصعالجمصةهينيؤجصضاظوجمصنيظسظ جمصا ظسقؤ.

  جع مجمصاخظطةجبشكلجلن اة.ججمالطالج .6
(جسمصاشظر ؤجrisk appetiteمصفب اؤجسمصابمي ؤجع مجل ىجت قلجمصاخظطةةج) .7

ياجعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجسمع اظقهجققلجتوسم جمصن لؤج
 مصةقظبيؤجبه.

جمصام .8 جمصنيظسظ جخالصاظمجبلقيعؤ ظطةجمص اجتبمجهجمصارةمجسرس جست فيذ
   يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظل.مصا ع  ؤجبعا يؤجمص

جتاةلجهذهجمصااللحجأه جمص  ظطجمصاش ة ؤجبي جمص سلجمصان سيقؤ.ج 7
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تف م جقرجؤجققبلجمصاخظطةجسمص  رةجع مجتفا هظجسمص أ  جل جأوجإطظرجإقمرةج .9
مصاخظطةجبظصارةمجمش الجع مجسيظسظ جلفر ؤجتف قجمصف سقجمإلح ةمرمؤج

ل  رتهجع مجتفالجمصاخظطةجسحس ج ت  ظسبجل صكلجنشظطظ جمصارةمج
 لكبنظ جرأسجلظصه.

 خلبم جسمضفؤجص انتسصيؤجسمصرالحيظ .مص أ  جل جسجبقج .10
 تف م جمصفظجظ جمصان  ق يؤجصةأسجمصاظلجع مجضبض: .11

 مس ةمتيسيؤجمصارةمجمصان  ق يؤج)تبس ججشةمياوجت بم جمصخ لظ ...جمصخ(. -أ
 

جمخ قظرم جمصضشطج)  -و (جمص اجمسبجأوجم بمجبهظجStress Testingن ظهج
سل ىجق رتهجع مجمصارةمجصاعةيؤجقرجؤجحنظسيؤجرأسجمصاظلجمصفظصاج
 لبمجهؤجحبمقثجمس ة ظهيؤجلف ا ؤجياجمصا ىجمصا  بر.

قرمسؤجمصاخظطةجسمصفظجظ جمصان  ق يؤجسل ظرن هظجبظصان بىجمصفظصاجصةأسج .12
مصاظلجسسض جخلؤجعالجص خلبم جمصبمجبجمتخظذهظجياجحظلجقعتجمصفظجؤج

 إصمجرأسجلظلجإضظيا.
ح فظظجبةأسجلظلجمص أ   قسرمظً ل   فظمؤ رأس لظل مصارةم بفيث م   مال .13

مفبا مصف  مألقنم مصال بو تفنقظً صابمجهؤ أي لخظطة أس ل شيةم  س قيؤ 
 لف ا ؤ.

مص ظصيؤج)مصق كجمصاة ويجمألرقناوج مصن لظ جمصةقظبيؤ ت بمسسي ظً صإلجظبظ  أمضظًو 
جمصعةباجمصنعبقيوجمصق كج جمصا ف ةوجلتسنؤجمص    جماللظرم جمصعةبيؤ لرةم

جمصاشةووجمصاة ويجمصعةمقاوجمصق كجم جب ك صاة ويجمصعاظناوجلرةمجصق ظوو
بإخضظ جن ظهججمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤج لرظريهظبإصوممجسس لؤجمص   جمصف نلي يؤ(ج

رأس مصاظل ص اةمجعؤ ل  ققل مص  قي  مص مخ ا أمضظً. سبشكل عظمو يإو مص ع ياظ / 
جمصن لظ جمصةقظبيؤجمصان سيقؤج مألقنمجل جتشلاجمصف جمص بجيهظ جمصرظقرةجع 

 مصا ل قظ جمص ظصيؤ:

مألحكظمجمصعظلؤجسمإلر ظقم جمصالرلؤجإلجةمضجعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤج -أ
 رأسجمصاظل.

جسل فج -و جمالس ةمتسيؤ جمألعاظل جسخلط جمصةأساظصاجص ارةم مص خليط
 مصاخظطةجمصخظصجبه.
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 تف م جمصاع بلظ جمصكايؤجسمص بعيؤجضا جإطظرجمص لقي . -ج

ةجسمصاخظطةجغيةجمصاشلظةجضا جمص عظلؤجمألسصم/جتف م جمصاخظطةجمصاشلظ -ق
 مص عظلؤجمصةظنيؤ.

ومن أهم مراحل عملية التقييم الداخلي لرأس المال أيضاً، قيام المصارف 
بإجراء اختبارات ضاغطة وتحديد سيناريوهات لقياس قدرة رأس المال علم 

 قسصؤضج)بظس ة ظ مصالق ؤمص سلج غظصقيؤحيثجأ ظر جالصمود في أوقات األزمات. 
بأنهظجأصولتجمصارظرمج (9مصعةبيؤ لرةجاهبرمؤجس 8مصعةبيؤجمصا ف ة ماللظرم 

جل هسيؤجمصن لؤج سجبوبإجةمضجمخ قظرم جضشط/جيفصجمص فالوجل ج متقظ 
جتف م  جيا جمص فالج مصةقظبيؤ جيفص جمخ قظرم  جإجةمض جخالل مصني ظرمبهظ 

جمصاظل جرأس جصكفظمؤ جمص مخ ا جمص  يي  جمصا ل قظ ج. ألغةم، جأه  ست  خص
يياظجم ع  جبظخ قظرم جمصضشطجياج ومصا ربصجع يهظجل جققلجمصن لظ جمصةقظبيؤ

 اظجم ا:يي وإطظرجعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصةأسجمصاظل

إخ قظرم جمألسضظ جمصضظغلؤجضا جإطظرج سجبوجسأهايؤجإس خ مم -أ
 .ICAAP مصـ

 macro, idiosyncratic, andأهايؤجمس خ ممجع ةجسي ظرمبهظ ج) -و
ad-hoc scenarios.) 

 .مصانتسصيؤجحبلجمخ قظرم جمألسضظ جمصضظغلؤ -ج

 .ساظ جمصني ظرمبهظ جستكيفهظجباظجم بمي جل جطقيعؤجمصارةم -ق

 .مس خ ملظ جمص  ظهججستبثي هظ-ه

جلرةمجماللظرم جمصاة ويجببض جل ل قظ جلعي ؤجأسجسي ظرمبجلعي جالخ قظرم جمصضشطجياجعا يؤج  8 ص جم  
بانظضصؤجسلةمجعؤججاي جمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجص ىجمصارظرمجسصك جم بمجمصارةمجمصاة ويج

 مص  ظهج.
 
 ص جم  جمصق كجمصاة ويجمصارةيجب ف م جسي ظرمبهظ جلعي ؤجصالخ قظرم جمصضشط.  9
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تف م جمخ قظرم جبظص نقؤجصكلجعظللجع مجح ةجل جمصعبمللجمصاتثةةجياج-س
جلةلجSensitivity Analysisمصاخظطةجمص اجم عة،جصهظجمصارةمج) )

 مص شيةجياجلع ال جمصفبمه .

(وجScenario Testsل جعظللجياجسقتجسمح ج) مخ قظرم جبظص نقؤجأل ةة-ر
 )لةلجمنخفظ،جياجلع ال جمصفبمه جل ةمي جل جن صجحظقجياجمصنيبصؤ...(.

. -أ  أي مخ قظرم  أ ةة  ابالً ق  تُل ب ل  مصارظرم لن  قالً

جلن س م ج-ط جل  جمصا شيةم جسمص كيف جمص أق  جل  جل  جمصارةم تاكي 
 مصنبا.

 قظقيؤجمص اجتاك جمصارةمجل جإن هظججأس بوجإخ قظرم جمصضشطجمإلس-ي
مص أ  جل جتبيةجمصابمرقجمصكظييؤجسمصف جمألقنمجل جرأسجمصاظلجياجحظال ج

 مصش ةجسمصضشط.

مصبقبمجع مجل  رةجمصارةمجياجمس  لظوجمصابمرقجمصالرلؤجياجحظصؤج-ك
 ح سثجأمؤجأرلظ جلظصيؤ.

المخاطر أما بشأن ضمان توفر آليات مناسبة لحوكمة المصارف وإدارة 
أيظق ج ظيؤجمص سلجمصان سيقؤج المختلفة لعملية التقييم الداخلي لرأس المال.

جمصارظرموج جع م جستلقي هظ جمآلصيظ  جل  جع ق جب ف م  جقظلت سمصالق ؤجبأنهظ
 ست شظركجهذهجمآلصيظ جياجمص  ظطجمص ظصيؤ:

لنتسصيؤجمصارةمجب ف م جمصبظظهفجسمص سمهةجمصاشظر ؤجياجتراي جسإع مقج -أ
 ع ظاةجسلةمحلجعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرمسجمصاظل.ج

لنتسصيؤجلس مجمالقمرةجع جمتنظاجعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرمسجمصاظلج -و
 ل جمص ةمرم جمصا خذةجياجمصارةم.ج

 اؤجمقمرةجمصاخظطة.لنتسصيؤجلس مجمالقمرةجبظإل ةممجع مجحب  -ج
 لنتسصيؤجمالقمرةجمصع يظجتف م جقرجؤجققبلجمصاخظطةجسمص  رةجع مجتفا هظ.ج -ق
مالص وممجبظص ع ياظ جمصرظقرةجبظصخربصجبشأوجمقمرةجمصاخظطةجسمصفب اؤج -ه

 سمن اؤجمصضقطجمص مخ ا.ج
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جبفيثجتعكمجقرجؤجققبلجمصارةمج -س سجبقجث ظيؤجمقمرةجمصاخظطةجل ي ؤو
 ا هظ.ججص اخظطةجسق رتهجع مجتف

 تشليؤج ظيؤجمصاخظطةجسلسظال جمألعاظلجسمصاخظطةجمصا ر ؤجبهظ.ج -ر
 تبييةج ظقرجلتهلجص  يظمجبأعقظضجإقمرةجمصاخظطة.ج -أ
 مس  الصيؤجسظيفؤجإقمرةجمصاخظطةجع جمالنشلؤجمص ششي يؤ. -ط
 سجبقجسيظسظ جإلقمرةجمصاخظطةجم  جلةمجع هظجبشكلجقسري. -ي

 عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال توثيق .2.1.5
ج جمالجظبظ جإصمجقيظم ـج  ظيؤتشية مصارظرمجياجمص سلجمصان سيقؤجسمصالق ؤجص 

ICAAP ب وسم جمصن لظ جمصةقظبيؤجب  ظرمةجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلوج
لةةجسمح ةجت  جمص  ظرمةجهذهجمصةقظبيؤجع مجأيظق جأوجقسرمؤجحربلجمصن لظ ج  اظ

جتوسم جمصن لؤج)قسصؤجمصكبمت(جياج لجس ؤوجياجحي جأوجقسصؤجسمح ةج م  جييهظ
  مصةقظبيؤجبظص  ظرمةجلةتي جياجمصن ؤ.

إصمجمإلقمرةج كما تناط عملية إعداد تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال
سي جلظجأ ظر جسمص مهةةجمصاظصيؤج ومصع يظوجسقمهةةجمصاخظطةوجسقمهةةجمص  قي جمص مخ ا

بسهظ جخظرجيؤج    أحيظنظً مالس عظنؤصق ظوجمياج .مصالق ؤ مص سلغظصقيؤجبهجإجظبظ ج
ً رأسجأيجطةيهجتةمهجمإلقم ص  فيذجعا يؤجمص  يي جأسجأيججوضجل هظ .جياجحي جة ل ظسقظ

ت  جع مجعظت جلس مجمإلقمرةجعملية اعتماد التقرير )نتائج عملية التقييم( أوج
ان سيقؤوجإضظيؤجإصمجضةسرةجمص سلجمص غظصقيؤمإلقمرةجمص  فيذمؤج اظجأيظق جبهجأسج /س

ً  مع اظقجمص  ةمةجل جققل  اظجأيظق جبهجلتسنؤجمص   جمصعةباج وإقمرة مصاخظطة أمضظ
جققلجمصا مةج وسياجحظصؤجيةس جمصارظرمجمألج قيؤ .مصنعبقي جمع اظقهجل  م  

 .يؤمصعةب لرة جاهبرمؤمالق يااج اظجأيظق جبهج

 بوجأوجعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجمسبجسوبشأن عملية التقييم، 
جمصان  ق يؤجص ارةمج)أو تُ  جع مجأسظسجمص  ةة (. Forward-Lookingق م

ثالثؤجإصمج)أغ قيؤجمص سلجأ ظر جأوجمص  يي جمق مجع مجي ةةج ي شيةجمصقيظنظ جأو
(جإجظبظ جمص سلج3)مصس سلجرق جوجسمبضحجمصس سلجمص ظصاج(خانؤجس بم جقظقلؤ

 :بظصخربص
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(: النظرة المستقبلية لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس 3) رقمالجدول 
 (ICAAPالمال )

 مص  ةةجمصان  ق يؤ مصن لؤجمال ةمييؤ /مص سصؤ
 س بم ( 5-3) مصق كجمصاة ويجمألرقنا

جمصعةبيؤج جمإللظرم  لرةم
 مصا ف ة

 س بم ( 3-5)

 س بم ( 3)ع مجمألقلج مصقفةم جمصاة ويلرةمج
جمصعةباج جمص    لتسنؤ

 مصنعبقي
 س ؤجقظقلؤ( 1)

 )حنبجخلؤجمصارةمجسمس ةمتيسيؤجمألعاظل( مصق كجمصاة ويجمصعةمقا

 س بم ( 5-3) مصق كجمصاة ويجمصعاظنا
 س ؤجقظقلؤ( 1) ب كجمصكبمتجمصاة وي

سمخ قظرم ج)ع مجضبضجمس ةمتيسيؤجمصارةمج لرةمجصق ظو
 مصضشط(

 س بم ( 5-3) مصق كجمصاة ويجمصارةي
 هةمً ص ارظرم غية  18الجت لجع ج) ب كجمصاشةو

 (مص  ظليؤجسثالثجس بم جص ارظرمجمص  ظليؤ
 (س بم  3) س لؤجمص   جمصف نلي يؤ
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(: توزيع الدول في وفقاً للنظرة المستقبلية لعملية الـ 2الشكل رقم )
(ICAAP بناًء )علم عدد السنوات 

 

 

 

 

 

 

 

 دورية عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال .3.1.5

ت ف ج ظيؤجمص سلجمصان سيقؤجسمصالق ؤجصعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلج
حي جأوجقسصؤجسمح ةج بشكلجس بيوجيات  جقسرمؤجتلقي جعا يؤجمص  يي جأوجع مج

وجت بمجمصشأوعا يؤجمص  يي جت  ج لجس  ي .جسياجهذمج أوأظهة جي طج)مصكبمت(ج
جمصارظرمجإجةمضجمص ع مال جمصاالهاؤجياجحظلج مصن لظ جمصةقظبيؤجبظصل بجل 
جع مج جل ابس جتأثية جذم  جتشيةم  جأي جمصعالجأس جخلط جمس ةمتيسيؤجأس تشية

ؤجمص  يي جمص مخ اجصةأسجمصاظلوجع مجمالي ةمضظ جسمصا هسيؤجمصان خ لؤجياجعا ي
مألخذجبعي جمالع قظرجظهبرجأيجلخظطةجج م ةجق جت ع  جبأنشلؤج ع جضةسرة

 مصارةمجع  جإجةمضجعا يؤجمص  يي .
 

 Supervisory Review And)عملية المراجعة والتقييم الرقابية  .4.1.5
Evaluation Process-SREP) 

جمصاةمجعؤج جعا يؤ ج)تشية جمصةقظبيؤ جت فذهظجSREPسمص  يي  جمص ا (جإصمجمصعا يؤ
( ICAAPمصن لظ جمصةقظبيؤجصاةمجعؤجست يي جمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلج)

2

2 4

3

7

سنة سنوات3 سنوات5سنوات الم 3من  غير ذلك
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سل جث جتكبم جحكاهظجمصك اجع مجمصارةمجسم  جمتخظذجمص  مبيةجمصعالجيؤجمصالرلؤج
 ع  لظ مكبو ذصك ضةسرمظً. 

( risk profileعظمجصاخظطةجمصارةمج)ته مجهذهجمصعا يؤجإصمجت يي جمإلطظرجمص
سعا يظ جإقمرةجمصاخظطةوجسآصيظ جمصضقطجمص مخ اوجسأن اؤجمصفب اؤجمص مخ يؤج
ص ارةموجس ذصكجلةمققؤجمص لقي جمصفع اجص ا ل قظ جمصةقظبيؤجسمص ف  جل جعا يؤج

.جسياجهذمجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجسمالح يظجظ جمصةأساظصيؤجص ارةم
 Pillarقسلجلن سيقؤجسللق ؤجصا ل قظ جمص عظلؤجمصةظنيؤج) عشةةظق جمإلطظروجأي

IIجت بمجبإجةمضجلةمجعؤجست يي جصعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسج (جإصمجأنهظ
جمصعا يؤجبشكلجس بيوجقسلجسمح ةجلن سيقؤج تنعؤمصاظلوج جت بمجبهذه قسلجل هظ

سذصكج اظجم هةجياجمصس سلج أيظق جبأنهظجت بمجبعا يؤجمص  يي جبشكلجنرفجس بي
)تشالج قسلجي طجقظلتجب لبمةجل هسيؤ سقعؤمالحظجأوج  اظ. (جأقنظه4رق ج)

 بيؤ.جأسظصيبجسأقسم (جرقظبيؤجقمخ يؤجبشأوجعا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظ

تتلخص إجابات الدول التي طورت منهجيات رقابية داخلية لعملية المراجعة 
 :10والتقييم كما يلي

مص يظمجباةمجعؤج ظل ؤجص  كجمص  ظرمةجسمص أ  جل جتبميةجمصف جمألقنمجص  ع ياظ ج -1
 .سمصا ل قظ 

جست سم ج -2 جبظصارظرم جمالج اظ  جبع  جأس جققل جسبمض جمج اظعظ  جع ة ع  
 .مص  ظرمةمصاالح ظ جع مج

مص أ  جل جقيظمجمصارةمجل جعكمججاي جمصاخظطةجمصا ع  ؤجبعا يظتهظجأث ظضج -3
جت كج جلعظصسؤ جمصارةم جل  جسمل ب جمصاظل جرأس ج فظمؤ جلع ل حنظو

 .مصاالح ظ جياجمص  ةمةجمص ظقم
م  جتف م جلع لج فظمؤجرأسجمصاظلجمصان ه مجصكلجلرةمجبظس خ ممجج سلج -4

 ةجياجتف م جمص نقؤجمصان ه يؤ.م نلجم  جتعقئؤجبقعضجمصعبمللجمصاتثة
ل هسيؤجت يي جمصاخظطةجغيةجمصا ضا ؤجياجمصف جمألقنمجصةأسجمصاظلجبظص عظلؤج -5

 .IIمألسصمجسي جبظرلج

تاةلجهذهجمص  ظطجأه جمص هسيظ جسمألقسم جمصةقظبيؤجياجعا يؤجمصاةمجعؤجمصةقظبيؤجمصاش ة ؤجبي جمص سلج 10
 مصان سيقؤ.



( ICAAP ) التقييم الداخلي لكفاية رأس المال

55

   (ICAAP) المالالتقييم الداخلي لكفاية رأس  

54

سل جث جتكبم جحكاهظجمصك اجع مجمصارةمجسم  جمتخظذجمص  مبيةجمصعالجيؤجمصالرلؤج
 ع  لظ مكبو ذصك ضةسرمظً. 

( risk profileعظمجصاخظطةجمصارةمج)ته مجهذهجمصعا يؤجإصمجت يي جمإلطظرجمص
سعا يظ جإقمرةجمصاخظطةوجسآصيظ جمصضقطجمص مخ اوجسأن اؤجمصفب اؤجمص مخ يؤج
ص ارةموجس ذصكجلةمققؤجمص لقي جمصفع اجص ا ل قظ جمصةقظبيؤجسمص ف  جل جعا يؤج

.جسياجهذمجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجسمالح يظجظ جمصةأساظصيؤجص ارةم
 Pillarقسلجلن سيقؤجسللق ؤجصا ل قظ جمص عظلؤجمصةظنيؤج) عشةةظق جمإلطظروجأي

IIجت بمجبإجةمضجلةمجعؤجست يي جصعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسج (جإصمجأنهظ
جمصعا يؤجبشكلجس بيوجقسلجسمح ةجلن سيقؤج تنعؤمصاظلوج جت بمجبهذه قسلجل هظ

سذصكج اظجم هةجياجمصس سلج أيظق جبأنهظجت بمجبعا يؤجمص  يي جبشكلجنرفجس بي
)تشالج قسلجي طجقظلتجب لبمةجل هسيؤ سقعؤمالحظجأوج  اظ. (جأقنظه4رق ج)

 بيؤ.جأسظصيبجسأقسم (جرقظبيؤجقمخ يؤجبشأوجعا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظ

تتلخص إجابات الدول التي طورت منهجيات رقابية داخلية لعملية المراجعة 
 :10والتقييم كما يلي

مص يظمجباةمجعؤج ظل ؤجص  كجمص  ظرمةجسمص أ  جل جتبميةجمصف جمألقنمجص  ع ياظ ج -1
 .سمصا ل قظ 

جست سم ج -2 جبظصارظرم جمالج اظ  جبع  جأس جققل جسبمض جمج اظعظ  جع ة ع  
 .مص  ظرمةمصاالح ظ جع مج

مص أ  جل جقيظمجمصارةمجل جعكمججاي جمصاخظطةجمصا ع  ؤجبعا يظتهظجأث ظضج -3
جت كج جلعظصسؤ جمصارةم جل  جسمل ب جمصاظل جرأس ج فظمؤ جلع ل حنظو

 .مصاالح ظ جياجمص  ةمةجمص ظقم
م  جتف م جلع لج فظمؤجرأسجمصاظلجمصان ه مجصكلجلرةمجبظس خ ممجج سلج -4

 ةجياجتف م جمص نقؤجمصان ه يؤ.م نلجم  جتعقئؤجبقعضجمصعبمللجمصاتثة
ل هسيؤجت يي جمصاخظطةجغيةجمصا ضا ؤجياجمصف جمألقنمجصةأسجمصاظلجبظص عظلؤج -5

 .IIمألسصمجسي جبظرلج

تاةلجهذهجمص  ظطجأه جمص هسيظ جسمألقسم جمصةقظبيؤجياجعا يؤجمصاةمجعؤجمصةقظبيؤجمصاش ة ؤجبي جمص سلج 10
 مصان سيقؤ.



( ICAAP ) التقييم الداخلي لكفاية رأس المال( ICAAP ) التقييم الداخلي لكفاية رأس المال

56

   (ICAAP) المالالتقييم الداخلي لكفاية رأس  

55

ج.ل هسيؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظل -6
ج.ل هسيؤجمص ف يشجمص سريجعقةجمص ف يشجمصاي منا -7
ج.ل هسيؤجمص  يي جمص سريجعقةجمصةقظبؤجمصاك قيؤ -8
ؤجمصاالضةجمإليةمقمؤجمصخظاؤجبكلجلرةموجسذصكجل جخاللجت يي جتف م جننق -9

ج:مصع ظاةجمص ظصيؤ
 األموال الخاصة المتوفرة للمصرف ونسب المالءة. .أ

 :تقييم العناصر الكّمية التالية .ب
)ع مجلن بىجمصا م ي وجع مجلن بىججلخظطةجمص ةّ وجمإله اظنا -

جمص لظعظ جسع مجلن بىجمص بظيفظ جمصنيظقمؤ(.
جلخظطةجت  ّبجأسعظرجمصفظه ةجياجلفف ؤجمصارةم. -
جمألهايؤجمص  ظليؤجص ارةم. -
جلخظطةجإضظييؤجأخةى. -

 :ج. تقييم العناصر النوعية

جأن اؤجمصفب اؤ. -
جأن اؤجإقمرةجمصاخظطة. -
جمص مخ ا.أن اؤجمصةقظبؤجسمصضقطج -
جن ظهججمخ قظرم جمصضشط. -

ج.ICAAPتلبمةجقصيلجقمخ اجصا هسيؤجت يي جعا يؤج -10
جت يي  -11 جلرفبيؤ ججإع مق جرأس  capital buffer) مصاظلل ل ب

assessment matrix).  
من خ مجياجإطظرجلهاظ جمص ف يشجمصاي مناجص بقبمجع مججإع مقجمس قيظو -12

ل ىجمص وممجمصارةمجسساللؤجإجةمضمتهجياجعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤج
جرأسجمصاظل.

ب ف م جمصان بمظ جمصبظيفيؤج(جسقعؤإضظيؤجإصمجذصكوجقظلتجت كجمص سلج)سع قهظج
ت خ صجهذهجمصان بمظ جج.ص لظق جمصانتسلجع جعا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظبيؤ

جياجمص سلجمصان سيقؤج اظجم ا:
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جيةم جمصةقظبؤجمصاك قيؤ. -1
 .يةم جمصةقظبؤجمصاي منيؤ -2
 لنتسلجمالص وممج)مالل ةظل(. -3
جقمهةةجت يي جمصاخظطةجمصارةييؤ. -4

جعا يؤجمصاةمجعؤج إضظيؤجإصمجتف م جمصان بمظ جمصبظيفيؤجص لظق جمصانتسلجع 
جلنتسصيظ جسمص  يي جمصةقظبيؤوجقظلتجمصن لظ جمصة جمص سلجب ف م  قظبيؤجياجت ك

جاظجم ا:بمص اجماك جت خيرهظججوسأقسمرجهذمجمصلظق 

 مصاةمجعؤجمصشظل ؤجص  ةمةجت يي ج فظمؤجرأسجمصاظلجمص مخ اجص ارظرم. -1
جت ظرمةجمصارظرمجسبي جمص ع ياظ جGap analysisمص يظمجبعالج) -2 (جبي 

 مصرظقرةجبهذمجمصشأو.
جمصاالح ظ جسجبمنبجمص ربرجي -3 اجت كجمص  ظرمةجبشة،جتفظقمهظجت سم 

.  ستفني ججبقةجمص  ظرمةجلن  قالً
جسلالح ظ جعا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظبيؤجل ج -4 لشظر ؤج ظللجن ظهج

 لس مجمإلقمرةجسمإلقمرةجمصع يظجص ارظرم.
مصضبمبطججإطظرسض جمصضبمبطجسمصنيظسظ جمص اجتفك جعا يظ جمص  يي جياج -5

 .مصةقظبيؤمصن لؤججع مصرظقرةج
 مع مقجمص  ظرمةجمص سرمؤ. -6
جمصاالضةج -7 جلرةمجل ظرنؤجب نقؤ جمأللبملجمصخظاؤجصكل ج فظمؤ جل  مص أ  

جعا يؤجلةمجعؤجمص  يي ج جن يسؤ صكفظمؤجرأسججمص مخ امإليةمقمؤجمص اجتاةّل
 .مصاظل

ج

ج

ج

ج

 



( ICAAP ) التقييم الداخلي لكفاية رأس المال

57

   (ICAAP) المالالتقييم الداخلي لكفاية رأس  

56

جيةم جمصةقظبؤجمصاك قيؤ. -1
 .يةم جمصةقظبؤجمصاي منيؤ -2
 لنتسلجمالص وممج)مالل ةظل(. -3
جقمهةةجت يي جمصاخظطةجمصارةييؤ. -4

جعا يؤجمصاةمجعؤج إضظيؤجإصمجتف م جمصان بمظ جمصبظيفيؤجص لظق جمصانتسلجع 
جلنتسصيظ جسمص  يي جمصةقظبيؤوجقظلتجمصن لظ جمصة جمص سلجب ف م  قظبيؤجياجت ك

جاظجم ا:بمص اجماك جت خيرهظججوسأقسمرجهذمجمصلظق 

 مصاةمجعؤجمصشظل ؤجص  ةمةجت يي ج فظمؤجرأسجمصاظلجمص مخ اجص ارظرم. -1
جت ظرمةجمصارظرمجسبي جمص ع ياظ جGap analysisمص يظمجبعالج) -2 (جبي 

 مصرظقرةجبهذمجمصشأو.
جمصاالح ظ جسجبمنبجمص ربرجي -3 اجت كجمص  ظرمةجبشة،جتفظقمهظجت سم 

.  ستفني ججبقةجمص  ظرمةجلن  قالً
جسلالح ظ جعا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظبيؤجل ج -4 لشظر ؤج ظللجن ظهج

 لس مجمإلقمرةجسمإلقمرةجمصع يظجص ارظرم.
مصضبمبطججإطظرسض جمصضبمبطجسمصنيظسظ جمص اجتفك جعا يظ جمص  يي جياج -5

 .مصةقظبيؤمصن لؤججع مصرظقرةج
 مع مقجمص  ظرمةجمص سرمؤ. -6
جمصاالضةج -7 جلرةمجل ظرنؤجب نقؤ جمأللبملجمصخظاؤجصكل ج فظمؤ جل  مص أ  

جعا يؤجلةمجعؤجمص  يي ج جن يسؤ صكفظمؤجرأسججمص مخ امإليةمقمؤجمص اجتاةّل
 .مصاظل

ج

ج

ج

ج

 



( ICAAP ) التقييم الداخلي لكفاية رأس المال( ICAAP ) التقييم الداخلي لكفاية رأس المال

58

   (ICAAP) المالالتقييم الداخلي لكفاية رأس  

57

( في SREPتطبيق عملية المراجعة والتقييم الرقابية ) (:4الجدول رقم )
 العربيةالدول 

 الدولة

إجراء 
عملية 
 المراجعة
والتقييم 
 الرقابية

تطوير منهجية 
المراجعة 
 والتقييم

تحديد المستويات 
الوظيفية/ 

والمسؤوليات 
 واألدوار

دورية عملية 
المراجعة 
والتقييم 
 الرقابية

مصق كجمصاة ويج
ص جم  جتلبمةج  مألرقنا

 س بي ص جم  جمص ف م  ل هسيؤ

مإللظرم جلرةمج
ص جم  جتلبمةج  مصعةبيؤجمصا ف ة

 ل هسيؤ
 س بي ص جم  جمص ف م 

لرةمجمصقفةم ج
 س بي    مصاة وي

لتسنؤجمص   جمصعةباج
 س بي    مصنعبقي

مصق كجمصاة ويج
 س بي    مصعاظنا

ب كجمصكبمتج
 نرفجس بي    مصاة وي

 س بي    لرةمجصق ظو
مصق كجمصاة ويج

 س بي    مصارةي

 س بي    ب كجمصاشةو
 س لؤجمص   جمصف نلي يؤ

 ص جم  جتلبمةج
 س بي ص جم  جمص ف م  ل هسيؤ

 

إوجن ظهججعا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي جصعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجمص اج
ت فذهظ مصن لظ  مصةقظبيؤو ت ي  أحيظنظً قيظم مصن لظ  بظص  خل يا لةح ؤ لقكةة 
ياجحظلجسجبقجلخظسمجأسجلبمط جضعفجياججبمنبجل ع  ؤجبةأسجمصاظلجق ج

مجية،جمصن لظ جمصةقظبيؤجمصع م جت هة خالل عا يؤ مص  يي و سق  ترل أحيظنظً إص
جمإلجةمضم ج جإجةمضم جتربمقيؤجمصةقظبيؤجل  جمصارظرمجبظتخظذ جقيظم صضاظو

   (ICAAP) المالالتقييم الداخلي لكفاية رأس  

58

ت فظس جهذهجمإلجةمضم ججسةمعؤجص افظي ؤجع مجلن بىجرأسجمصاظلجمصال بو.
ججمصاع ا.جحنبجح تهظوجسق جترلجأحيظنظًجإصمجسفبجتةخيصجمصارةم

) ظيؤجمص سلجمصان سيقؤجوج(SREPصعا يؤجمصـج)بظص نقؤجإلجظبظ جمص سلجمصالق ؤج
جإجةمضم جتربمقيؤجمصعةما(جججاهبرمؤجسمصالق ؤجبظس ة ظض سمص اجت بمجب لقي 

 :11اظجم ابمص اجم  جمتخظذهظجل جقق ه ججمصةقظبيؤجصجمإلجةمضم خوجت  لقكةة

ل حجمصارةمجله ؤجرل يؤجلف قةجص  يظمجبظص ربمبوجسإجةمضجمصا ظبعظ ج -1
 مصارةمجبظصخربص.مصالرلؤجل ج

تعوموجمألن اؤجسمإلجةمضم جسمصعا يظ جمصا ع  ؤجبإقمرةجمصاخظطةجسمصيظ ج -2
 مصضقطجسمص  يي جمص مخ ا.

 ري جرأسجمصاظلجمألسظساجسمصانظن جص ارةم. -3
 ل  جمصارةمجل جتبرم جمألربظأ. -4
 مص ش قجياجل ل قظ جمص ابملجل جأجلجتخفيضجمصاخظطةجماله اظنيؤ. -5
مص عةضظ جمصخلةةجباظجمشالجخلةجمص خبلجياجيئظ جلعي ؤجل جمصف جل ج -6

 مصعا يظ .
جمصرعقؤج -7 جصألسضظ  جمصاف ال جمألثة جصابمجهؤ جإضظيا جلظل جرأس ب ظض

(Stress Situations.) 
 إعظقةجت  ي جمصهيظ لجمص ظنبنيؤجأسجمإلقمرمؤجص ارةم. -8
ًج -9  ج.ت يي جمألنشلؤجمص بسعيؤجص ارةمجلف يظًجسخظرجيظ

ج.سصؤجمصعالجمصارةياسفبجمص ةخيصجباوم -10

جمصارظرمجل ججسل جضا جإجةمضم جمصن لظ جمصةقظبيؤ أمضظًجقيظلهظجب ر يف
جسقعؤخاللجسض جقرجظ جتر يفجص اخظطةجب ظضًجع مجن ظهججمص  يي وجحيثجأيظق ج

بظصل بجل جمصارظرمججهظأنهظجت بمجبعا يؤجمص ر يفوجهذمجإصمججظنبجقيظلج12قسل
جبان   م /جت ظرمةجقمعاؤجإصمج جظنبجت ةمةجمص  يي جمص مخ اوج اظجأنهظجتوسم هظ

تقفثجتأثيةجمصعبمللجمصخظرجيؤج)ع مجسقيلجمصاةظلجقسرةجمألعاظلوجسلت ةم ج
جمصناللؤجمصك يؤ(جع مجعا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظبيؤ.

                            ه                                     .     ه ه         ه   إل       
جهذهجمص سلجها:جماللظرم وجمصقفةم وجمصنعبقمؤوجعاظووجصق ظووجمصاشةووجسي نلي . 12
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ً صاق أ مصفبمر بي  مصن لظ  مصةقظبيؤ سإ قمرم جمصارظرمجبخربصجستلقي ظ
 يي جمصةقظبيؤوجسسعيهظجنفبجلشظر ؤجن ظهججمصعا يؤجمصةقظبيؤجعا يؤجمصاةمجعؤجسمص 

قسلجأنهظجتشظركج ظللج ثاظنيؤل جلس مجإقمرةجمصارةمجسمإلقمرةجمصع يظوجأيظق ج
ن ظهججعا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظبيؤجل جلس مجمإلقمرةجسمإلقمرةجمصع يظوجإصمج

 "جبمنبجمص ربرجسلسظال جمصضعف"قسلجلن سيقؤجباشظر ؤج عشةةجظنبجقيظمج
ا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظبيؤوج اظجم هةجياجمصس سلجمصةهينيؤجمص ظتسؤجع جع

(5:) 

(: توزيع الدول وفقاً لمشاركة، عدم مشاركة نتائج العملية 5الجدول )
 الرقابية وأوجه القصور

مشاركة كامل نتائج  السلطة الرقابية
 العملية الرقابية

مشاركة جوانب 
القصور والضعف 

 الرقابية فقط
   مصق كجمصاة ويجمألرقنا

لرةمجمإللظرم جمصعةبيؤج
   مصا ف ة

لرةمجمصقفةم ج
   مصاة وي

لتسنؤجمص   جمصعةباج
   مصنعبقي

   مصق كجمصاة ويجمصعاظنا
   ب كجمصكبمتجمصاة وي

   لرةمجصق ظو
   مصاة ويجمصارةيمصق كج

   ب كجمصاشةو
   س لؤجمص   جمصف نلي يؤ
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(: الدول وفقاً لمشاركة، عدم مشاركة نتائج العملية الرقابية 3الشكل )
 وأوجه القصور

 

 

 

 

 

 

 

 (Proportionalityالتناسبية ) .5.1.5

 Pillarقسلجلن سيقؤجسللق ؤجصا ل قظ جمص عظلؤجمصةظنيؤج) ثالثؤ بي تجمص  ظهججأو
IIايظغؤجعا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظبيؤج  ع لق أجمص  ظسقيؤجظالع قظرجب(وجأخذ ج

سذصكجصكاجت  ظسبجت ظرمةهظجسل هسيظتهظجل جص   يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلوج
تع ي مً مناح صهظ حس جستع ي جمصارظرموجحيثجأوجمصارظرمجمصرشيةةجأسجمألقلج

بظس خ ممجل هسيظ جقيظسجست يي جلقنلؤج بوجص مهظجأطةجإقمرةجلخظطةجسعا يظ ج
ICAAP  6لن سيقؤج)ع ةجقسلج أيظق يياظجأقل تع ي مً ل  مصارظرم مصكقيةةو 

ياجتف م جإجاظصاجرأسج لبح ةقسل(جبأنهظجأصولتجمصارظرمجبظس خ ممجل هسيؤج
قسلج س ؤ.جألظجبشأوجمصا هسيؤجمصاف قةوجيأيظق جصساي جمصارظرم مصاظلجمص مخ ا

 Simplified Build Blockأنهظجت ومجلرظريهظجبظتقظ جمصا هسيؤجمصاقنلؤج)
Approachقسلجلن سيقؤجبإصوممجلرظريهظجبظتقظ ج ثالثؤ(وجياجمصا ظبلوجت بمج

 .ص ارظرمجمصكقيةةخرباظً  (Economic Approachمصا هججمالق رظقيج)
 سمبضحجمصس سلجمص ظصاجلن بىجتلقي جلق أجمص  ظسقيؤجبي جمص سلجمصعةبيؤ:

14 14

8

10

ية ب رقا ال ية  عمل ال ئج  تا ن كامل  ركة  مشا ية فقط ب رقا ال القصور والضعف  نب  ركة جوا مشا

اجمالي الدول المستجيبية اجمالي الدول المشاركة
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 (Proportionalityالتناسبية ) .5.1.5
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IIايظغؤجعا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظبيؤج  ع لق أجمص  ظسقيؤجظالع قظرجب(وجأخذ ج
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اجمالي الدول المستجيبية اجمالي الدول المشاركة
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 (: تطبيق مبدأ التناسبية في الدول العربية6الجدول )

جمصن لؤجمصةقظبيؤ
تلقي جلق أج

جمص  ظسقيؤ
إصوممج

مصارظرمج
جبا هسيؤجلعي ؤ

جمص  ظسقيؤمصا هسيؤجمصاف قةجص لقي جلق أج

 مصق كجمصاة ويجمألرقنا

 جغيةجل وم

جمص نقؤج جيإو جمألسصم جمص عظلؤ جصاخظطة بظص نقؤ
ت لجننقؤجرمسجمصاظلجصابمجهؤججأالمصاف قةجهاج

ماله اظوجسمصنباجسمص ششيلج)ننقؤج فظمؤججلخظطة
ج جع  جمصاظل( جبظص نقؤجصاخظطةج12رمس جملظ %

جإصمج جلرةم جمصةظنيؤجيهاجتخ  فجل  مص عظلؤ
جست يي ج جمصارةم جلخظطة جهيكل جحنب آخة

جمصق كجمصاة وي.
لرةمجمإللظرم جمصعةبيؤج

جPillar 1 plus approachج*  مصا ف ة

لتسنؤجمص   جمصعةباج
جSimplified Build Block Approachج* للق غيةججمصنعبقي

  * Economic Approach لرةمجمصقفةم جمصاة وي
ج ** Simplified Build Block Approach مصق كجمصاة ويجمصعاظنا
 ب كجمصكبمتجمصاة وي

 * 
مصا هسيؤجل ةس ؤجص ارظرمجسم  جلةمجع هظج

جست يياهظجل جققلجمصق كجمصاة وي
جلرةمجصق ظو

 ** 

مصارظرمجمص اجتا كجلرظرمجتظبعؤجياج -
ج  .Economic Approachمصخظرج:

جصق ظو: - جيا جمصعظل ؤ جمصارظرم   ظيؤ
Simplified Build Block 

Approach.ج
ج *13 Simplified Build Block Approachجمصق كجمصاة ويجمصارةي

 ص ارظرمجمصكقيةةج ** Economic Approachجب كجمصاشةو
 Simplified Build Block Approachج* جمصف نلي يؤس لؤجمص   ج

 .                  ه                           *         ث 
 **         ث                         .
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بأنهظجت بمج)قسصؤجي نلي (ج سمح ةسياجسقيلجتلقي جلق أجمص  ظسقيؤوجأيظق جقسصؤج
جإجاظصاجب  ني  مصارظرم إصم لسابعظ / يئظ  أخذمً  جمالع قظرجلعيظر بعي 

 مألابل. م   ت ني  مصارظرم إصم يئظ  سي ظً صاظ م ا:

  .مألسصم:جمصارظرمجمص اجمكبوجإجاظصاجأابصهظجأ ةةجل جل يظرجقسالرمصفئؤج -
ج - جبي  جإجاظصاجأابصهظجلظ جمصارظرمجمص اجمكبو ل يبوج 500مصفئؤجمصةظنيؤ:

  .قسالرجسل يظرجقسالر
جمصارظرمجمص اجمكبوجإجاظصاجأابصهظجأقلجل ج - ل يبوج 500مصفئؤجمصةظصةؤ:

  .قسالر

جضا جم صفئ ي جمألسصمجسمصةظنيؤجأوجحيثجم بجبجع مجمصارظرمجمص اجتر ف
جت ي جرمسجمصاظل جمص مخ اجصكفظمؤ جمص  يي  جعا يؤ جسثي ؤ جيا ً ص اخظطة يتضا  اظ

جمصارظرمجمصار فؤج )لخظطةجمص عظلؤجمألسصمجسلخظطةجمص عظلؤجمصةظنيؤ(وجألظ
جبعضجمصاخظطةج)الجت ضا جبعضج جأالجت ضا  ضا جمصفئؤجمصةظصةؤجييسبرجصهظ

  م جمصاقةرم جمصكظييؤجصذصكجسبابمي ؤجمصن لؤجلخظطةجمص عظلؤجمصةظنيؤ(ج ةملؤجت
 مصةقظبيؤجبظصخربص.

مستو  وأهمية مخاطر الدعامة األولم ومخاطر الدعامة الثانية في الدول 
 :العربية

مصذيجت جتبرمعهجع مجمص سلجمصعةبيؤجل ل قظ ج ايؤجص بقبمجع مج أسرقجمالس قيظو
لن بىجسأهايؤجمصاخظطةجمص اجمبمجههظجمصارظرمجياجمص سلجمصعةبيؤوجسذصكج
ب ف م جننقؤجمصاخظطةجصا ل قظ جرأسجمصاظلجل ظب هظ.جسياجهذمجمصخربصوجقظلتج

جلن سيقؤ س ؤ جمصال ببؤ قسل جمصقيظنظ  جمصنعبقمؤوجعاظ ب عقئؤ ووج)مصقفةم و
جلخظطةج أربعؤوجمصكبمتوجمصاشةووجسي نلي ( جبيظنظ  جقظلتجب عقئؤ قسلجل هظ

 مص عظلؤجمألسصمجي طج)لخظطةجماله اظووجلخظطةجمصنباوجسلخظطةجمص ششيل(و
سقسص ي جل هظجقظل ظجب عقئؤج ظيؤجمصقيظنظ جمصال ببؤجسع مجلن بىجمألنبم جمصاخ  فؤج

ج .)مصنعبقمؤجسي نلي ( ل جمصاخظطةجمص اجتبمجههظ  بظقاجمص سلجمصان سيقؤألظ
مص عظلؤجمألسصموجإضظيؤجإصمجلف سقمؤجمصقيظنظ جص مهظجص ف م جلخظطةجإصمج أ ظر 
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مص عظلؤجمصةظنيؤج)مصاخظطةجغيةجمصاشلظةجبظصكظللجضا جمص عظلؤجمألسصموجلخظطةج
 .سمصاخظطةجغيةجمصاشلظةجياجمص عظلؤجمألسصم(

جلخظطةج سبشكلجتسايعاوجتن فبذجلخظطة جمص نقؤجمأل قةجل  جع م ماله اظو
وجم يهظجل جحيثجياجمصاظهؤ 64.84 با بسطمص عظلؤجمألسصمجلظجبي جمص سلجمصعةبيؤج

 5.18وجسلخظطةجمصنباجب نقؤجياجمصاظهؤ 7.56مألهايؤجلخظطةجمص ششيلجب نقؤج
سمصس سلجمص ظصاجمقي جتبرم ج عظلؤجمألسصموجوجسذصكجضا جلخظطةجمصياجمصاظهؤ

 ظلؤجمالسصمجبي جمص سلجمصعةبيؤجمصان سيقؤ:لخظطةجمص ع

 (: توزيع مخاطر الدعامة االولم بين الدول المستجيبة7الجدول )

مصا بسطجمصفنظباجبي ج لخظطةجمص عظلؤجمألسصم
 مألهايؤجمص نقيؤ مص سلجمصان سيقيؤ

 %83.58 %64.85 لخظطةجماله اظو
 %6.68 %5.18 لخظطةجمصنبا

 %9.74 %7.56 لخظطةجمص ششيل
لساب جلخظطةجمص عظلؤج

 مألسصم
77.59% 100% 

 

سل جمصاالحظجل جمصس سلجأعالهوجأوجلخظطةجمص عظلؤجمألسصمج)لخظطةجماله اظووج
ل جإجاظصاجلخظطةج ياجمصاظهؤ 77.59لخظطةجمص ششيلوجلخظطةجمصنبا(جتاةلج

 مص عظلؤجمألسصمجسمصةظنيؤجبي جمص سلجمصان سيقؤوجحيثجماك جتاةي هظجبظصشكلجمص ظصا:ج

 (: توزيع مخاطر الدعامة األولم بين الدول المستجيبة4الشكل )

 

 

 

 

 
64.8%

5.2%7.56%

مخاطر االئتمان مخاطر السوق مخاطر التشغيل
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مص عظلؤجمصةظنيؤوجيفاجمصسوضجمصا ع  جبظصاخظطةجغيةجمصاشلظةج لخظطة بشأوألظج
بظصكظللجضا جمص عظلؤجمألسصموجي شيةجمصقيظنظ جإصمجأوجلخظطةجمص ة وجهاجأه ج

ل جحيثج يهجوجمياجمصاظهؤ 5.57ننقؤجلخظطةجصا ل قظ جرأسجمصاظلجل ظب هظجب نقؤج
  جتفظجطةجمص سلوجيوجألظجبظص نقؤجصاخظياجمصاظهؤ 0.35مألهايؤجمصاخظطةجمصا ق يؤج

با ل قظ جرأسجلظلجل ظب هظوجسمصس سلجمص ظصاجمقي جمصسوضجمصا ع  جبظصاخظطةجغيةج
 مصاشلظةجبظصكظللجضا جمص عظلؤجمألسصم:ج

(: توزيع المخاطر غير المغطاة بالكامل ضمن الدعامة االولم 8الجدول رقم )
 بين الدول المستجيبة

المخاطر غير المغطاة 
 بالكامل

المتوسط الحسابي بين 
 األهمية النسبية الدول المستجيبة

 %94.09 %5.57 لخظطةجمص ة و
 %5.91 %0.35 مصاخظطةجمصا ق يؤ

 - - لخظطةجمص سل
ج جمصلساب  غيةجاخظطة

 مصاشلظةجبظصكظلل
5.92% 100% 

 

(: توزيع المخاطر غير المغطاة بالكامل في الدعامة األولم 5الشكل رقم )
 المستجيبةبين الدول 

 

5.57%

0.35%

مخاطر التركز المخاطر المتبقية
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أوج 14مص  ظهجبخربصجمصاخظطةجغيةجمصاشلظةجياجمص عظلؤجمألسصموجي شيةجألظج
لخظطةجلع لجمصفظه ةجهاجأه جننقؤجلخظطةجصا ل قظ جرأسجمصاظلجل ظب هظجب نقؤج

جياجمصاظهؤ 3.76 جلخظطةجأخةىجب نقؤ جمصاخظطةجياجمصاظهؤ 1.12وجم يهظ وجث 
وجياجمصاظهؤ 0.86وجسلخظطةجمصناعؤجب نقؤجياجمصاظهؤ 0.98مالس ةمتيسيؤجب نقؤج
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 مألسصم:ج

(: توزيع المخاطر غير المغطاة ضمن الدعامة االولم بين الدول 9الجدول )
 المستجيبة

مصا بسطجمصفنظباجبي ج مصاخظطةجغيةجمصاشلظةج
 مألهايؤجمص نقيؤ مص سلجمصان سيقيؤ

 %51.33 %3.76 لع لجمصفظه ة لخظطة
 %18.73 %1.37 15لخظطةجأخةى

 %13.40 %0.98 مصاخظطةجمالس ةمتيسيؤ
 %11.76 %0.86 لخظطةجمصناعؤ

جغيةج جمصاخظطة لساب 
 مصاشلظة

7.32% 100% 

 

 

 

 

 

 مصقيظنظ جمصبمرقةجل جقسص ي جي ط.ج 14
%وجسع مجلخظطةجتك بصبجيظجمصاع بلظ ج0.15مشالجهذمجمصق  ج)مصاخظطةجمألخةى(جع مجلخظطةجمصةبفيؤج 15

%وجسع مجلخظطةجمصعبمللجمألخةىج0.0%وجسع مجلخظطةجمص برم ج0.05%وجسع مجمصاخظطةجمص ظنبنيؤج0.05
1.12.%  
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(: توزيع المخاطر غير المغطاة في الدعامة األولم بين الدول 6الشكل رقم )
 المستجيبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ست هةجمص  ظهججمص اجت جمص بالجإصيهظجأوجلخظطةجمص عظلؤجمألسصمجتشكلجلظجننق هج
ل جإجاظصاجمصاخظطةج)لخظطةجمص عظلؤجمألسصمجسلخظطةجمص عظلؤج ياجمصاظهؤ 77.6

ج جمصةظنيؤ جلخظطةجمص عظلؤ جتشكل جبي اظ جمصاظهؤ 22.4مصةظنيؤ(و سمص اجتشالج يا
صاخظطةجغيةجمصاشلظةجبظصكظللجوجسمياجمصاظهؤ 12.4ب نقؤجمصاخظطةجغيةجمصاشلظةج

جمصاخظطةجبي جمص سلجياجمصاظهؤ 10.0ب نقؤج جتبرم جهذه وجسمصس سلجمص ظصاجمقي 
 مصان سيقؤ:ج

(: توزيع مخاطر الدعامة األولم ومخاطر الدعامة الثانية بين 10الجدول )
 الدول المستجيبة

 لخظطةجمص عظلؤجمألسصم لخظطةجمص عظلؤجمصةظنيؤ مصق  
 %12.4 مصاشلظةمصاخظطةجغيةج

77.6% 

مصاخظطةجغيةجمصاشلظةج
 بظصكظلل

10.0% 

 %22.4 مالجاظصا
 

3.76%

1.37%

0.98%

0.86%
0.35%

مخاطر معدل الفائدة مخاطر أخر  المخاطر االستراتيجية
مخاطر السمعة مخاطر السيولة
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(: توزيا مخاطر الدعامة األولى ومخاطر الدعامة الثانية بين 7الشكل رقم )
الدول المستجيبية 

 

متطلبات االفصاح  .6.1.5

الدول   إجابات  اإلالعربية  تباينت  متطلبات  بفرض  قامت  إذا  ما  فصاح  حول 
(Disclosure Requirements التقييم بعملية  يتعلق  فيما  مصارفها  على   )

فقط دول    ستةالداخلي لكفاية رأس المال. حيث يظهر من اإلجابات الواردة أن  
كما يظهر في الجدول  الحد األدنى من متطلبات االفصاح  قامت بتطبيق متطلبات  

 اح، أشارت أربعة دول باإلضافة إلى متطلبات عملية االفص. ( أدناه7رقم ) 

فيما يتعلق بعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس   االفصاح  عمليةوتيرة  مستجيبة أن  
وتيرة إفصاح نصف    فيما فرضت دولتين آخرين سنوية،  المال يجب أن تكون  

 بالخصوص.  سنوية

حجم المخاطر كما أشارت ستة دول إلى أهمية األخذ بعين االعتبار االفصاح عن  
عن  Risk Tolerance)  القصو  االفصاح  إلى  إضافة  المخاطر  (،  حجم 
دول Risk Appetite)  المقبولة سبعة  أفادت  وأخيراً،  دول،  سبعة  بمعدل   )

على  راجعة  بالتغذية المستجيبة أنها طلبت من المصارف تزويد السلطة الرقابية  
التق عملية  متابعات  من  كجزءاً  المال،  رأس  لكفاية  الداخلي  التقييم  ييم  عملية 

 الداخلي لكفاية رأس المال.

77.6%

22.4%
12.4% 10.0%
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 (: مستو  تطبيق متطلبات االفصاح في الدول العربية11الجدول )

 الجهة االشرافية /الدولة

تطبيق متطلبات 
االفصاح فيما 
يتعلق بـ 

(ICAAP) 

وتييرة 
عملية 
 االفصاح

االفصاح 
عن حجم 
المخاطر 
 القصو 

االفصاح 
عن حجم 
المخاطر 
 المقبولة

التغذية 
 الراجعة

جج***ج***جس بمؤججمصق كجمصاة ويجمألرقنا
لرىىىىىىىىىةمجمصىىىقىىىفىىىةمىىى ج

ججججنرفجس بمؤججمصاة وي

جماللىىىىىظرم ج لرىىىىىىىىىىةم
جج***ج***ج*** ***جمصاة وي

لتسىىىىىىنىىىىىىؤجمص   جمصعةباج
ج***ج***ج***جس بمؤججمصنعبقي

ججججس بمؤججمصعاظنامصق كجمصاة ويج
ججججنرفجس بمؤججب كجمصكبمتجمصاة وي

ججججتف قص جججب كجمصاشةو
ج***جججس بمؤ ص جم  جمص لقي جلرةمجصق ظو

جج*** ***ج***جص جم  جمص لقي جمصاة ويجمصارةي
ج***ججج***جص جم  جمص لقي جمصاة ويجمصعةمقا

ج***ج ***ج***جمص لقي ص جم  ججس لؤجمص   جمصف نلي يؤ
 

جم  جمصخربصوجن خصجيياظ جعا يؤجماليرظأج اظجسياجهذم جل ل قظ  اجأبةر
جمصان سيقؤ:جلمص سجرقسقجتضا  ه

صإليرظأجمص اجتفةضهظجمص بعيؤجمصكايؤجسجمصا ل قظ تلقي جمص ة يوجع مج -1
سمص اظذججمصان خ لؤججومصفب اؤجمصن لظ جمصةقظبيؤوجسالجسياظجل ل قظ 

 ص  يي جلخظطةجمصة يوةجمصةظنيؤ.
ماليرظأجع جلع بلظ جمقمرةجمصاخظطةجستشالجهيك هظجسطقيعؤجعا يظتهظج -2

سمص لبرم جمص اجطةأ جع يهظجسسض جمصنيبصؤجع مجمسظسجرب جس بيج
 .IIسي جل ل قظ جمص عظلؤجمصةظصةؤجل جبظرلججسمجظلجمالس ف ظا

 ظرمةجسطةاجنشةهظجسقرجؤجتفري هظجم  جتف م ججبمنبجمصاعظصسؤجياجمص  -3
ج:ظالع اظقجع مجمصاقظقئجمص ظصيؤب

ج.مصشفظييؤ:جمسبجأوجت ضا جمص  ظرمةجلع بلظ جسمضفؤجسلالهاؤجسققي ؤ -
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جتشالجمص  ظرمةج ظيؤجمصاخظطةجمص اجت عة،جصهظج - مصشابصيؤ:جمسبجأو
مصاتسنؤجإضظيؤجإصمجتة يقؤجسطقيعؤجمأللبملجمصذمتيؤجمص اجتشليهظ.جسمسبج

جتشال ج أو جمأللبملج)مص  ظرمةجمصسبمنبجمص   يايؤ جمصا ل قظ جل  لةال
وجإضظيؤجإصمج(مصذمتيؤجمص   يايؤوجمص نبجمص   يايؤجحنبجنب جمصاخظطة...

جمص عة،ج جسبا ى جمإلن ظج جب بقعظ  جمصا ع  ؤ جمصان  ق يؤ مصسبمنب
ص اخظطة.جبذصكوجسيرقحجل جمصااك جتف م جل ىجمح ةممجمص بمع وجل ج

  جمص بقعظ جمصخظاؤجبظص شظطجسبق يؤجمصاخظطةججهؤجأسصموجسقرجؤجتف
 .مصان ه يؤوجل ججهؤجأخةى

مص ساي جسقظب يؤجمصا ظرنؤ:جمسبجإع مقجمص  ظرمةجياجناظذججلبح ةجق رج -
جمص رمسظ جمصا ع  ؤج بشة،مإللكظووجسذصكج ججا جن ظهج تنهيلجعا يؤ

تبييةج سبشة،باخ  فجأنبم جمصاخظطةجسلخ  فجلن بمظ جمألنشلؤج
جب عةضهظج ص ارةمحبلجمصبضعيؤجمصعظلؤجرؤمؤج ظل ؤج جم ع   يياظ

 .ص اخظطة
جمصارةمجقظقر - جمكبو جخاللجمص  ظرمةجمص مخ يؤوجع مجمً مسبجأو وجل 

تهجمصخظاؤجبظص  يي جظتبضيحجستفنيةجأسجهجمص شظبهجسمالخ المجبي جعا ي
مص مخ اجصكفظمؤجرؤسسجمأللبملجمص اجتشلاوجياجمألالوج لجمصاخظطةج

ج مصن لؤجسمص كظصيفجمص   يايؤجمصا ع  ؤجبظأللبملجمصذمتيؤجمص اجتلظصبجبهظ
 .مصةقظبيؤ

مصنةعؤ:جمسبجإرسظضجن ظمجإع مقجمص  ظرمةجمص مخ يؤجبلةم ؤجتاك جل ج -
جمص  جحظال  جمصا ظسبجع  جمصبقت جيا جبي جمإلبالغ جمص سظسر جأس فظس 

 .مصبضعيظ جمصعظقمؤجذم جمصاخظطةجسمصف سقجمصاةسبلؤ
جقظبالجص   فيذج - جإع مقجمص  ظرمةجمصاع ا جن ظلظ جن ظم جمع قة جمص  فيذ: قظب يؤ

ج جمص   يايؤ جإصمجمصق يؤ مصاع بلظتا.جسم قشاج سن ظله ص ارةمبظص  ة
 .وجع  جمالق ضظضموجمصع رةمهذ تف م 

ص  ظرمةجع مجي ةم جل   اؤجسحنبجنابذججمالس اةمرمؤ:جم  جإع مقجم -
 مصن لؤجمصةقظبيؤ. ققللبح وجست  جقرمس هظجل ج
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مص  ةمةجحظال جمص عة،جص اخظطةجبظص نقؤجصأللبملججمسبجأوجمبضح -
جمقي ججمصارةممصذمتيؤجياجحبرةج جمصاخظطةوج اظ جأجلجتشليؤجهذه ل 

لالضلؤجأن اؤجقيظسجمصاخظطة.جعالسةجع مجج مص  ةمةوجبظص فريلوجت يي
ج:ل جمصن لؤجمصةقظبيؤذصكوجماك جهذمجمص  ةمةج

ت يي جأنبم جمصاخظطةجمصفظصيؤجسمصان  ق يؤجسأثةهظجع مجلن بىجمأللبملج -
جمصذمتيؤ.

ت يي جحنظسيؤجسل ظنؤجمصفةضيظ جمألسظسيؤجص  ظمجت يي جمأللبملجمصذمتيؤج -
جمص مخ يؤ.

ج - جمح ةممجأه مم جل ى جستخليطججمصارةملةمققؤ جلالضلؤ جحيث ل 
جتيؤ.مصذممأللبملج

ًج - ص ب جمصاخظطةجمص اجت جمإلبالغججإقخظلجتع مال جع مجمأللبملجمصذمتيؤجسي ظ
 .ع هظ

 التوصيات .2.5
اللجنة  وصيت ،في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج في هذه الدراسة

 بما يلي: العربية للرقابة المصرفية

غيةجمصالق ؤجب ق اجتلقي ججمصعةبيؤجارظرمجمصاة ومؤضةسرةجقيظمجمص -1
ج) جمصةظنيؤ جمصاظلPillar IIمصة يوة جرأس جصكفظمؤ جمص مخ ا جمص  يي  ) 

ICAAPجأنبم ج جسجبقجلسابعؤجسمسعؤجل  جبظالع قظر جحيثجتأخذ و
جلخظطةهظج جإقمرة جمص مخ يؤجع م جمصارظرم جق رة جست يم مصاخظطةو

 سرؤسسجألبمصهظ.
 

ظذججلبح ةجص  ظرمةجب لبمةجناجمصعةبيؤجص  يظمجارظرمجمصاة ومؤمصجقعبة -2
جمص اظذججمصارظرمجع مجت  ي جICAAPمصـج وجيا جنظحيؤجتنظع جهذه

أيضلجص اع بلظ جمصبمجبجتبييةهظجص اةمقبجسصاعةيؤجمص بقعظ جمصةقظبيؤج
بظصخربصوجسل جنظحيؤجأخةىوجتنظع جمص اظذججمصابح ةجمصاةمققي جع مج

  اهظجإجةمضجل ظرنظ جبي جمصارظرمجسص   ي جأيضلجص اع بلظ جمص اجتن
 ل جمصارظرم.
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مص  ةمةجحظال جمص عة،جص اخظطةجبظص نقؤجصأللبملججمسبجأوجمبضح -
جمقي ججمصارةممصذمتيؤجياجحبرةج جمصاخظطةوج اظ جأجلجتشليؤجهذه ل 

لالضلؤجأن اؤجقيظسجمصاخظطة.جعالسةجع مجج مص  ةمةوجبظص فريلوجت يي
ج:ل جمصن لؤجمصةقظبيؤذصكوجماك جهذمجمص  ةمةج

ت يي جأنبم جمصاخظطةجمصفظصيؤجسمصان  ق يؤجسأثةهظجع مجلن بىجمأللبملج -
جمصذمتيؤ.

ت يي جحنظسيؤجسل ظنؤجمصفةضيظ جمألسظسيؤجص  ظمجت يي جمأللبملجمصذمتيؤج -
جمص مخ يؤ.

ج - جمح ةممجأه مم جل ى جستخليطججمصارةملةمققؤ جلالضلؤ جحيث ل 
جتيؤ.مصذممأللبملج

ًج - ص ب جمصاخظطةجمص اجت جمإلبالغججإقخظلجتع مال جع مجمأللبملجمصذمتيؤجسي ظ
 .ع هظ

 التوصيات .2.5
اللجنة  وصيت ،في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج في هذه الدراسة

 بما يلي: العربية للرقابة المصرفية
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 سرؤسسجألبمصهظ.
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ب لبمةجل هسيؤج)تشالج ياجمص سلجمصعةبيؤجمص يظم مصن لظ جمصةقظبيؤ قعبة -3
 أسظصيبجسأقسم (جرقظبيؤجقمخ يؤجبشأوجعا يؤجمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظبيؤ.

 
جققلج -4 جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلجص اةمجعؤجل  جمص  يي  إخضظ جن ظهج

 مص  قي جمص مخ اجياجمصارةم.
 

صةقظبيؤجبإصوممجمصارظرمجب بييةجبيظنظ جص ف م جلخظطةجقيظمجمصن لظ جم -5
ج)مصاخظطةجغيةج مص عظلؤجمألسصموجإضظيؤجإصمجلخظطةجمص عظلؤجمصةظنيؤ
مصاشلظةجبظصكظللجضا جمص عظلؤجمألسصموجسمصاخظطةجغيةجمصاشلظةجياج
جل ظبلج جلظل جرمس جل ل قظ  جمح نظو جصشظمؤ جسذصك جمألسصم( مص عظلؤ

ا جمص عظلؤجمألسصموجسمصاخظطةجغيةجمصاخظطةجغيةجمصاشلظةجبظصكظللجض
 مصاشلظةجياجمص عظلؤجمألسصم.

 
قيظمجمصن لظ جمصةقظبيؤجبفثجمصارظرمجع مجتلقي جل ل قظ جماليرظأج -6

سذصك تلقي ظً  (ICAAPع جعا يؤجمص  يي جمص مخ اجصكفظمؤجرأسجمصاظلج)
 صا ل قظ جمص عظلؤجمصةظصةؤجل جل ةرم جصس ؤجبظرلجص ةقظبؤجمصارةييؤ.

 
قيظمجمصن لظ جمصةقظبيؤجبظألخذجبعي جمالع قظرج"لق أجمص  ظسقيؤ"جلةمعظةج -7

جمصاةمجعؤجسمص  يي جمصةقظبيؤ جل هسيؤ جتلبمة سذصكجصكاجت  ظسبج وع  
 ت ظرمةهظجسل هسيظتهظجل جحس جستع ي جمصارظرمجسل فجلخظطةهظ.
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