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األطر الخاصة بالمخاطر التشغيلية





 

 تـقديـم

المركزية ومؤسسات النقد العربية تقليداً منذ أرسى مجلس محافظي المصارف 
عدة سننننن اتع بدع ة أصد أ ننننحاي المعالي والسننننعا ة المحافظية ل قدي  ور ة 
ما  صد المجاالت ذات العال ة بعمل المجلس. ك بة  ول ه في أ عمل ص ل تجر
ناول  قة عة المجلسع أورا  عمل ت  جاا وفر  العمل المن ا يصننننننندر عة الل

شها هذه اللجاا والفر . إضافة إلى ذلكع يعد الم ض عات والقضايا  ال ي تنا 
 ننندو  النقد العربي ضننمة ممارسنن ه لنشنناةه كيمالة فنية لهذا المجلسع عد اً 
ية ال ي ت عل   ية والمصننننننرف قد لب الن قارير واألورا  في مخ لف الج ا مة ال 
بيلشننننلة المصننننارف المركزية ومؤسننننسننننات النقد العربية. وتعد هذه ال قارير 

ورا  مة أجل تسهيل اتخاذ القرارات وال   يات ال ي يصدرها المجلس. واأل
وفي ضنننننن ض ما تضننننننمن ه كل هذه األورا  وال قارير مة معل مات مفيدة عة 
م ض عات ذات  لة بيعمال المصارف المركزيةع فقد رأى المجلس أله مة 
المناسننننننب أا ت اأ لها أك ر فر ننننننة مة النشننننننر وال  ري . لذلكع فقد با ننننننر 

ندو  بنشنننننر هذه السنننننلسنننننة ال ي ت ضنننننمة األورا  ال ي يقدمها السنننننا ة الصننننن
المحافظية إلى جالب ال قارير واألورا  ال ي تعدها اللجاا والصننننننندو  ص ل 
القضايا النقدية والمصرفية ذات األهمية. وي مال الغرض مة النشرع في ت فير 

  تزويد المعل مات وريا ة ال عي بهذه القضنننننننايا. فالهدف الرهيسنننننني منها ه
القارئ بيك ر  در مة المعل مات الم اصة ص ل الم ض ع. ليمل أا تساعد هذه 

 السلسة على تعمي  الاقافة المالية والنقدية والمصرفية العربية.

 وهللا ولي التوفيق،

 
 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي
 المدير العام رئيس مجلس اإلدارة

 صندوق النقد العربي
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األطر الخاصة بالمخاطر التشغيلية





 

 

 

 

 تمهيد
تدخل المخاةر ال شغيلية ضمة جمي  المن جات ال نكية والنشاةات والعمليات 
المصرفية. كما تُع  ر اإل ارة الفعّالة للمخاةر ال شغيلية جزض مه  في إ ارة 
المخاةر الكلية لل نكع وبال الي فإا إ ارة المخاةر ال شغيلية الحصيفة تُعد 

ارته ال نفيذية في ت ّني أةر وألظمة ر ابية العكاس لفعالّية مجلس إ ارة ال نك وا 
سليمة وآليات لل عرف على المخاةر ال شغيلية وتخفيف مخاةرها. تُع ّر 
المخاةر ال شغيلية عة عدم لجاأ العمليات الداخلية في ال نك س اًض مة صيث 
األلظمة واألصداث الخارجية أو العنا ر ال شرية مما يؤ ي إلى خساهر  د تك ا 

ل نكع لذلك يجب على ال ن ك أا ت    أساليب تلّ ر فيها مة ر اب ها ك يرة ل
 وةر  إ ارتها لهذه المخاةر.

عّرفت لجنة بارل للر ابة المصرفية المخاةر ال شغيلية بيلها مخاةر صدوث 
خساهر ل يجة فشل أو عدم مالهمة ألظمة الض ط والر ابة الداخليةع الم ظفيةع 

األصداث الخارجية. وت ضمة المخاةر القال لية وال ألظمة المعل مات أو 
 ت ضمة المخاةر االس راتيجية أو مخاةر السمعة.

 

في هذا اإلةارع اه مت اللجنة العربية للر ابة المصرفية بإعدا  ور ة تعرف 
بيبرر المخاةر ال شغيلية ال ي ي اجهها القلاع المصرفيع وال لر  إلى م ا ئ 

ر ال شغيليةع و ور السللات الر ابية في هذا الشياع إلى اإل ارة الفعالّة للمخاة
 .جالب إلقاض الض ض على ةر   ياس المخاةر ال شغيلية

ي ناول الجزض األول مة ال ر ةع تعريف بم ا ئ اإل ارة الفعالّة للمخاةر 
ال شغيليةع فيما ي لر  الجزض الاالي إلى  ور السللات الر ابية في تقيي  سياسات 
ال نك واجراضاته واأللظمة الم علقة بالمخاةر ال شغيليةع وي لر  الجزهية 

ع IIIع وبارل IIIية وف  بارل الاالث والراب  إلى ةر   ياس المخاةر ال شغيل
وتخ    ال ر ة باس عراض مخاةر األمة السي راليع والمخاةر ال شغيلية لدى 

 ال ن ك اإلسالمية.
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 مة أجلممارسات المهنية لل أفضلال نك ب  فير ُس ل  ع  الم ظفية ل ل ي  
 .مصلحة ال نك

 
ي  جب على اإل ارة ال نفيذية ال يكد مة ت فر ال دريب المناسب لكافة المس  يات 

على المخاةر ال شغيلية اإل ارية في ال نك بما يكفل  درة الم ظفية على ال عرف 
 .الم     صدوثها وكيفية ت ثيقها وا ارتها وال خفيف منها

 
على ال نك أا يق م ب ل ي  وتل ير واس دامة عمليات إ ارة  :المبدأ الثاني

المخاةر لديهع ويجب اخ يار إةار إ ارة المخاةر ال شغيلية اع ما اً على عد  
وهيكله وصجمه ومدى تعقيد عملياته مة الع امل ال ي ت ضمة ة يعة ال نك 

 ومنظ مة المخاةر المق  لة لديه.
 

مة الم     اا يك ا مجلس إ ارة ال نك واإل ارة ال نفيذية على  رجة ك يرة مة 
المعرفة بل يعة وتعقيد المخاةر الكامنة في محافظ ال نك ومن جاته والخدمات 

اةر ال شغيلية المحيلة بها وبال الي القدرة على معرفة جمي  المخ عال ي يقدمها
وعكس ذلك ب ض  اةار إل ارة المخاةر ال شغيلية ينض ي تحت اةار  امل 

 :يما يلإل ارة المخاةر في ال نك ويجب اا ي   ت ثي  هذا االةار بحيث ي ضمة 
 

ً فيها  .1 هيكل الحاكمية الُمس خدم في إ ارة المخاةر ال شغيلية م ضحا
 .خل ة رف  ال قارير والمسؤولية

 .أ وات  ياس المخاةر وكيفية اس خدامها .2
و ف لمس  ى المخاةر المق  ل لدى ال نك والحدو  القص ى  .3

 .المسم أ بها وةر  ال خفيف مة تلك المخاةر

 

 

 مبادئ اإلدارة الفعالّة للمخاطر التشغيلية: أولا 

 ة:لل   ل الى إ ارة سليمة وفعالّة للمخاةر ال شغيلية يجب تحقي  الم ا ئ ال الي
 

مة مسؤولية مجلس إ ارة ال نك العمل على تيسيس ثقافة  املة  :األولالمبدأ 
وم ينة إل ارة المخاةر  اخل ال نك وذلك ب ض  الم ا ئ السليمة والح افز 
المناس ة ل  ّني السل ك المسؤول مة   ل الم ظفية في ال نكع ومة مسؤولية 

ارة المخاةر مجلس اإل ارة تضمية إ ارة المخاةر ال شغيلية ضمة منظ مة إ 
 في ال نك ككل.

 
ال ن ك ال ي تملك ثقافة   ية إل ارة المخاةر ال شغيلية وت  نى أفضل  تك ا

المعايير المهنية في جمي  اعمالها معّرضة بشكل أ ل لحدوث مخاةر تشغيلية 
م  جمي   ؤتؤثر بشكل ج هري على اعمالها وهي  ا رة على ال عامل بشكل كف

والسياسات ويع   ذلك الى فعالّية مجلس اإل ارة  .أل اع هذه المخاةر
يُّ فر لل نك الق اعد  وه  ماالم ض عة واإلجراضات واأللظمة المع مدةع 

 .لمخاةر ال شغيليةا األساسية إل ارة
 

ي  جب على مجلس إ ارة  لغايات تعزيز الممارسات المهنية واألخال ية في ال نك
اا اا يق م باع ما  مياا  ألخال يات العمل وسياسة تحد  األم ر الم      ال نك

يق م بها م ظفي ال نك لضماا تعزيز النزاهة والشفافية وعدم صدوث تضاري 
وعلى مجلس اإل ارة ال يكد مة اا الم ظفية على اةالع كامل  .في المصالح

تجاه  واج اته  ومسؤولياته بمضم ا مياا  اخال يات العمل و ا رية على فه  
ومة الم     اا تق م اإل ارة ال نفيذية في  .ال نك والصالصيات الممن صة له 
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ي  جب على مجلس إ ارة ال نك مراعاة اجراض مراجعة  ورية لمالهمة صدو  
المخاةر المق  لة بهذا المجالع ويجب اا ي   مراعاة أية تغيرات تحصل على 

ع النم  الحا ل في صج  أعمال ال نكع ج  ة ألظمة الر ابة ال يئة الخارجية
 . عالوة على ذلكعوالض ط الداخليةع فعالّية اآلليات الم  عة ل خفيف المخاةر

على مجلس اإل ارة اا يرا ب بشكل مس مر ال زام اإل ارة ال نفيذية ب ل ي   يجب
 .السياسات واإلجراضات المع مدة في هذا المجال

 
عدا   ليل واضح وفعال وسلي  ألسس إعلى اإل ارة ال نفيذية  :الخامسالمبدأ 

الحاكمية في ال نك م  تحديد خل ة المسؤولية والمساضلةع وتُعدّ اإل ارة ال نفيذية 
مسؤولة عة تل ي  السياسات واأللظمة ال ي تكفل إ ارة المخاةر ال شغيلية 

  م  المس  يات المق  لة لجمي  من جات ال نك ولشاةاته وعملياته وبما ي  اف
 للمخاةر ال شغيلية لدى ال نك.

 
على اإل ارة ال نفيذية اا تق م ب رجمة إةار المخاةر ال شغيلية الُمع مد يجب 

مة   ل مجلس إ ارة ال نك الى سياسات وإجراضات محد ة يمكة تل يقها مة   ل 
د مة  درة ال نك جمي  ال صدات العاملة في ال نك ويق  على عاتقها مسؤولية ال يك

على معرفة وتقيي  وفه  جمي  المخاةر ال شغيلية الكامنة في جمي  من جات 
 .ال نك ولشاةاته وعملياته واأللظمة لديه

 
مة مسؤولية اإل ارة ال نفيذية ال يكد مة وج   إجراضات اع ما   دس:المبدأ السا

(Approval Process لجمي  من جات ال نك ولشاةاته ) واأللظمة لديهع بحيث
 تكفل هذه اإلجراضات تقيي    ي  للمخاةر ال شغيلية.

 

 

و ف لمنهجية ال نك في الر ابة على االل زام بالحدو  القص ى  .4
 .المسم أ بها

الم علقة و ف لنظام المعل مات الُمس خدم في صفظ المعل مات  .5
 .بالمخاةر ال شغيلية في ال نك

 
على مجلس إ ارة ال نك العمل على إ رار إةار إل ارة مخاةر  :المبدأ الثالث

ال شغيل وال يكد مة  يام اإل ارة ال نفيذية في ال نك ب ل ي  السياسات واأللظمة 
 بشكل فعاّل وعلى كافة المس  يات اإل ارية.

 
ور ابة تُراعي وج   خل ة للمساضلة والمسؤولية وج   ألظمة ض ط يعمل 

وفصل في الصالصيات باإلضافة الى ترسيخ اس قاللية ال صدات الر ابية في 
 .ال نك على تحقي  اهداف اإلةار الم ض ع إل ارة المخاةر ال شغيلية

 
على مجلس إ ارة ال نك مراجعة وإ رار منظ مة المخاةر  :المبدأ الرابع

لمخاةر ال شغيلية ال ي ت ية بشكل تفصيلي ة يعة المخاةر المق  لة بخص ص ا
والمس  يات المق  لة ل لك المخاةر  عأل اعهاوها ال نكع هال شغيلية ال ي ي اج

 لدى ال نك.
 

على مجلس اإل ارة لدى إ رار منظ مة المخاةر المق  لة لدى ال نك يجب 
ي اجهها ال نك بحيث مراعاة كافة ا كال المخاةر ال شغيلية ال ي يُح مل اا 

على فه  ة يعة تلك المخاةر وأثره على ال ض  المالي لل نك  ايك ا  ا ر
 .وخلله االس راتيجية
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يجب على اإل ارة ال نفيذية تل ي  إجراضات مرا  ة  ورية  :سابعالمبدأ ال
لمنظ مة المخاةر ال شغيلية وتحديد صج  الخساهر الما ية ال ي  د تن ج عة تلك 

ا ت  نى اإل ارة ال نفيذية األةر الالرمة لضماا رف  أالمخاةرع هذا ويجب 
لقرار تقارير   يقة ت ضمة معل مات يمكة االع ما  عليها مة   ل أ حاي ا

)مجلس إ ارة ال نكع اإل ارة ال نفيذيةع المس  يات اإل ارية المعنية ب نفيذ خلط 
 الل ارئ في صال م اجهة مخاةر تشغيلية(.

 
ي  جب على ال ن ك العمل على تل ير ل عية ال قارير الم علقة بالمخاةر 

ها م  ال شغيلية وال يكد مة  م لي ها و  ة المعل مات ال ار ة فيها ومدى السجام
خل ة العمل لدى ال نكع م  القدرة على رف  تقارير بنفس الج  ة في صال 

 .وج   ظروف معاكسة وضاغلة
 

 ورية رف  ال قارير الم علقة بالمخاةر ال شغيلية اا ت ناسب م  صج   على يجب
ال نك وتعقيد عملياته ومدى ما ية المخاةر ال شغيلية ال ي ي اجهها ال نك وأثرها 

 :يما يلعلى ال نك في صال صدوثهاع ويجب اا ت ضمة تلك ال قارير 
 

مة   ل  ال جاورات الحا لة لمس  يات المخاةر ال شغيلية الُمع مدة .1
 .مجلس إ ارة ال نك

 .أبرر األصداث ال شغيلية والخساهر ال ي تك دها ال نك ل يجة ذلك .2
ً على رأس المال  .3 األصداث الخارجية ال ي مة المح مل أا تؤثر سل ا

 .المر    مة   ل ال نك لمقابلة المخاةر ال شغيلية
 

 

ترتف  المخاةر ال شغيلية لدى ال نك في صال  يامه بممارسة ألشلة  عبشكل عام
األمر الذي  د يؤ ي الى  خ ل ال نك الى أس ا  ع جديدة او ةرأ من جات م  كرة

و د ترتف  تلك  .ات جديدةغير مع ا  عليها وتل ي  إجراضات وألظمة معل م
المخاةر بشكل ك ير في صال  ام ال نك بال  س  ب لك األلشلة وضمة مناة  

أا تك ا اإل ارة  يجبجغرافية خارج النلا  اإل ليمي لإل ارة العامةع وبال الي 
ال نفيذية على  راية تامة ب لك المخاةر وت فير ال نية ال ح ية إل ارة المخاةر 

 .ت ناسب م  صج  المخاةر ال ي س ف ي عامل معها ال نك
 

على ال نك اا يك ا لديه سياسات وإجراضات محد ة لدى اع ما  من جات 
 :االع  ار ما يليوألشلة او ألظمة معل مات جديدةع بحيث تيخذ بعية 

 
المخاةر الكامنة ب لك المن جاتع األلشلةع أو ألظمة المعل مات  .1

 .الجديدة
ال غيرات ال ي تلرأ على مس  ى المخاةر ال شغيلية المق  لة لدى  .2

 ضمة المخاةر ال ي تال نكع األلشلةع أو ألظمة المعل مات الجديدة 
 .ال شغيلية القاهمة لدى ال نك

ض ط ور ابة على تلك المن جاتع األلشلةع أو الم لل ات مة ألظمة  .3
 .ألظمة المعل مات الجديدةع وآليات تخفيف مخاةرها

 .مس  ى المخاةر ال شغيلية الم  قي الذي ال يمكة تخفيفه .4
وج   أية تغيرات على الحدو  القص ى للمخاةر ال شغيلية المق  لة  .5

 .لدى ال نك
 .را   هاةر   ياس المخاةر ال شغيلية الجديدة وآليات م .6
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 اس مرارية العمل لاتجة عة اف راضات سيناري هات ضاغلة م عد ة وم ن عة
 .لما يُمكة اا ي عرض له مة مخاةر

 
بحيث  عتنفيذ خلة اس مرارية العمل تعاوا جمي  وصدات العمل في ال نك  للبي

ي   االس عدا  ل ل يقها مة خالل اجراض اخ  ارات وتدريب وبرامج ت عية 
يجب على ال نك اا يحد  ال ظاهف/العمليات الحرجة  .وبرامج إل ارة االرمات

والمصا ر الداخلية والخارجية وال نية ال ح ية ال ي س ف ي   االع ما  عليها 
 .ل نفيذ خلة اس مرارية العمل

 
ك اجراض مراجعة  ورية ل قيي  خلة اس مرارية العمل لديه بما ي  جب على ال ن

يكفل السجامها م  أي تغيرات تحدث في ال يئة الداخلية أو الخارجية لل نك ورف  
 .ال   يات بخص  ها الى اإل ارة العليا ومجلس إ ارة ال نك

 
ال نك ا ي  فر لدى المساهمية وأ حاي المصالح في أيجب  :شراالمبدأ الع

ة منهجية إ ارة المخاةر فصاصات العامة ال ي تكفل  درته  على تقيي  فعالّيّ اإل
 ال شغيلية لدى ال نك.

 
اإلفصاأ عة المعل مات الم علقة بالمخاةر ال شغيلية لدى ال نك وآلية  يساعد

ا ارتها على ترسيخ م دأ الشفافية وتل ير الممارسات لدى القلاع المصرفي 
ويجب اا ت ناسب تلك االفصاصات م  صج  أعمال ع  اة الس  فيما ي عل  بالض

 .ال نك وت اجداته الجغرافية وتعقيد عملياته
 

اإلفصاأ عة اإلةار الُمع مد لدى ال نك في إ ارة مخاةره ال شغيلية جمي   يساعد
أ حاي المصالح في ال نك على تقيي   درة ال نك على ض ط ومرا  ة المخاةر 

 

عمي  وبشكل  وري ي  جب تحليل ال قارير الم علقة بالمخاةر ال شغيلية بشكل 
والعمل على اتخاذ اإلجراضات الالرمة ل حسية أ اض إ ارة المخاةر ال شغيلية 

 .مة صيث تل ير السياسات واإلجراضات والممارسات ذات العال ة
 

ا ت  نى بيئة ر ابية سليمة وم ينة  اهمة على سياسات أعلى ال ن ك  الثامن:المبدأ 
وتل ي  آليات واس راتيجيات ل خفيف وإجراضات وألظمة ض ط ور ابة  اخلية 

 لى ةرف ثالث.إو لقلها أالمخاةر ال شغيلية 
 

فعالّية وكفاضة  لل يكيد علىي  جب على ال نك تصمي  ألظمة ض ط و ر ابة  اخلية 
ويجب اا ي  فر  عالعمليات وإجراضات ال  اية ذات العال ة بالمخاةر ال شغيلية

 .لسياسات واإلجراضاتلة في ال نك لظام محد  لضماا ام اال جمي  المعنيي
 

عدم تضاري  لضمااوج   فصل في الصالصيات والمسؤوليات  ةمراعايجب 
 .المصالح وخض ع هذا النظام لسللة ر ابية مس قلة في ال نك لمرا   ه وتقييمه

 
على ال نك أا يض  خلط تضمة اس مرارية عمل ال نك بما يكفل  :تاسعالمبدأ ال

ال نك على تنفيذ عملياته بي ل الخساهر في صال صص ل علل اس مرارية  درة 
 أو صدث يؤثر بشكل ج هري على أصد خل ة األعمال الرهيسة لدى ال نك.

 
اا ال ن ك معرضة لظروف معاكسة وضاغلة وال عض منها  د يؤثر بشكل 

الى عدم  درة ال نك على تلك الظروف ؤ ي ت د  .ج هري على أعمال ال نك
او تعرض  عالمع ا ةع او صدوث ضرر في ال نية ال ح ية لديهتقدي  خدماته 

يجب اا ي  فر لدى ال نك خلة الس مرارية  علهذا .الم ار  ال شرية لح ا ث
العمل بما ي ناسب م  صج  اعمال ال نك وتعقيد عملياتهع ويجب اا تك ا خلة 
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ي عرض لها ال نك وال   ل إلى أ وات م ل رة إل ارة المخاةر ال شغيلية 
 بشكل صصيف.

 
ا   طرق قياس المخاطر التشغيلية .ثالثا

لمواجهة  الالزم المال رأس لحساب مختلفة طرق ثالث II بازل مقررات قدمت
 :يالتشغيلية تضمنت ما يل المخاطر

 
وه  أسل ي  :(Basic Indicator Approachأسلوب المؤشر األساسي ) -أ

يمكة تل يقه لدى أي بنك وبغض النظر عة  رجة تعقيد هيكله وعملياته 
ويُح سب رأس المال لم اجهة مخاةر ال شغيل في هذه الحالة مة خالل صا ل 

( بالم  سط السن ي إلجمالي الدخل الم جب آلخر ثالث αضري لس ة ثاب ة )
 سن ات.

 
مة خالل هذا  :(The Standardized Approachاألسلوب المعياري ) -ب

لى ثمالية ألشلة )خل ة( عمل وهي تم يل إاألسل ي ي   تقسي  ألشلة ال نك 
الشركاتع ال داول والم يعاتع الخدمات المصرفية لألفرا ع الخدمات المصرفية 

األ  لع خدمات ال ساةة ال جاريةع الدف  وال س يةع خدمات ال كالةع إ ارة 
وي   اص ساي رأس المال لم اجهة مخاةر ال شغيل لكل لشاة مة خالل  علألفرا 

ويُع ّر هذا المعامل  ع(βضري اجمالي الدخل في المعامل المحد  لذلك النشاة )
 عة العال ة بية الخساهر ال شغيلية لنشاة العمل واجمالي الدخل لذلك النشاة.

 
: (Advanced Measurement Approachالقياس المتقدم )أسلوب  -ج

يُع  ر هذا األسل ي أكار األساليب صساسية وتعقيداً في  ياس المخاةر ال شغيليةع 
ً على و ي    ياس م لل ات رأس المال لم اجهة المخاةر ال شغيلية اع ما ا

 

ال شغيلية لديهع ويجب اا يك ا لدى ال نك سياسة رسمية لإلفصاأ ُمع مدة مة 
   ل مجلس إ ارته.

 
ا   الرقابيةدور السلطة . ثانيا

 يمكة تلخيص مسؤوليات السللات الر ابية بما يلي:
 
إجراض تقيي  مس قل لسياسات ال نك وإجراضاته واأللظمة الم علقة بالمخاةر  -أ

ال شغيلية باإلضافة إلى تقيي  مالهمة اآلليات الم ض عة إلبقاض السللات الر ابية 
 .على عل  بجمي  ال ل رات ال ي تحدث  اخل ال نك

 
ت ضمة عملية تقيي  السللات الر ابية جمي  الج الب المذك رة في م ا ئ  -ب

اإل ارة السليمة للمخاةر ال شغيليةع وتشمل عملية ال قيي  الجزض الم عل  بال نك 
في صال كاا جزض مة مجم عة بنكيةع بحيث ي   ضماا معالجة أية مخاةر 

همة وم كاملة م  إةار تن ج عة تعامالته ضمة مجم ع ه ال نكية بلريقة مال
 .ا ارة المخاةر في المجم عة ال نكية ككل

 
تشجي  ال ن ك على تل ي  أفضل المعايير الم علقة بالسياسات وألظمة  -ج

الض ط والر ابة الداخلية الم علقة بالمخاةر ال شغيلية مة صيث مرا  ة وتقيي  
ىع وإعلاض ال نك ال حسينات ال ي يق م بها ال نك ومقارل ها م  ال ن ك األخر

 .إر ا ات ل حسية تلك السياسات واأللظمة
 
تدرك السللة الر ابية أا إ ارة المخاةر ال شغيلية لدى ال نك ت للب ال شجي   -د

( تساعد على إيجا  Continued Innovationالمس مر إليجا  اب كارات )
يلية ال ي ال نية الكمية والن عية مة المعل مات األساسية ص ل المخاةر ال شغ
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األسل ي المعياري لقياس المخاةر ال شغيلية على اص ساي العنا ر  يع مد
 ال الية:
ً على Basic Indicatorمؤ ر األعمال ) • ( ي   اص سابه اع ما ا

 ال نك وبياا الدخل لديه كال الي:ال يالات ال ار ة ضمة ميزالية 
BI = ILDC + SC + FC 

 صيث
ILDC (Interest, Leases and Dividend Component) :

به ويمكة صسا يمال الف اهد وال يجير ال م يلي وال  ريعات النقدية
 كاآلتي:

ILDC = Min[Abs(Avg(interest income – interest 
expense)); 2.25%*Avg(interest earning assets)] + 

Avg(Dividend Income) 
SC (Service Component) :يمال الخدمات ال ي يقدمها ال نك 

 ويمكة صسابه كاآلتي:
SC = Max[Avg(other operating income); Avg(other 

operating expense)] + Max [Avg(fee income); 
Avg(fee expense)] 

FC (Financial Component) :ويمكة  يمال األورا  المالية
 صسابه كاآلتي:

FC = Abs(Avg(Net P&L trading)) + Abs(Avg(Net 
P&L Banking Book)) 

Avg : ثالث سن ات. علىالم  سط 
 

 

يث يُسمح ص عال يالات الصا رة عة ألظمة ر ابة  اخلية لقياس المخاةر ال شغيلية
كالت كمية أو  لل ن ك في هذه الحالة باس خدام ُمخرجات هذه األلظمة س اضً 

ل عية والعمل على تقدير م لل ات رأس المال لم اجهة المخاةر ال شغيلية وفقاً 
ويُش رة في هذه الحالة بيا تض  السللة الر ابية صد أ لى  عل لك المخرجات

 ل ي المعياري.لرأس المال الملل ي اع ما اً على األس
 

على عدة ع امل  ا ت  نى أسل ي القياس الماله  بناضً أهذا ويجب على ال ن ك 
لها عال ة بمن جات ال نك وعملياته واأللشلة ال ي يمارسهاع بحيث ي صف 

ا يع مد ال نك في أويجب  عأسل ي القياس بال  ثي  الد ي  والقابلية لإلث ات
تقديراته على ال يالات الداخلية والخارجية ذات الصلة وتحليل السيناري هات 

ألظمة الر ابة الداخلية وعلى ال ن ك ال ي والع امل ال ي تعكس بيئة الع امل و
و أسل ي القياس الم قدم اس يفاض أترغب في تل ي  كل مة األسل ي المعياري 

 .IIكافة الم لل ات الكمية والن عية ال ي تؤهلها لذلك وفقا لمقررات بارل 
 

ا   ІІІحسب معيار بازل طريقة قياس المخاطر التشغيلية  .رابعا

أ درت لجنة بارل للر ابة المصرفية االر ا ات الم علقة باس كمال ال عديالت 
في  هر  ІІІال صحيحية لما بعد األرمة المالية العالمية صسب معيار بارل 

ر ا ات اس  دال ةر   ياس المخاةر ال شغيلية تضمنت تلك اإل .2017  يسم ر
ذه ال ر ة باألسل ي المذك رة في الجزض الاالث مة ه ІІوفقا لمعيار بارل 

المعياري لقياس المخاةر ال شغيلية وإلغاض كل مة أسل ي المؤ ر األساسي 
الهدف مة ذلك ه  ت صيد إجراضات اص ساي . يكمة وأسل ي القياس الم قدم

ال ن ك لهذه المخاةر وتسهيل عملية المقارلة فيما بينه  ومة الم     وفقا لما 
اذ ال رتي ات الالرمة مة   ل السللات الر ابية ا ي   اتخأر ا ات ور  في تلك اإل

 .1/1/2022وال ن ك ل ل ي  هذا األسل ي ب اريخ 
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بمخاةر مة المه  لدى ال ن ك ت ني أةر إ ارة مخاةر تشغيلية تُعنى خصيصاً 
وصج  الخساهر الم   عة في صال صدوثها ور د رأس  ال هديدات اإلليك رولية

 المال بشكل يناسب صج  تلك المخاةر.
 

تق م ب حديد األ وار  الفضاض اإلليك روليي  جب على ال نك ت ني سياسة أمة 
والمسؤوليات بما في ذلك مسؤولية اتخاذ القرار  اخل ال نك فيما ي عل  بإ ارة 

لى ص كمة ال يالات إالمخاةر السي رالية وبما يشمل صاالت الل ارئع باإلضافة 
المعل مات واالتصاالت في  قنياتوتصنيفها وأمة وإ ارة المعل مات وبيئة ت

 ال نك.
 

مة سياسة األمة السي رالي خص  ية بيالات العمالض وإ ارة ا ت ضأكما يجب 
المخاةر السي رالية وض ابط الحماية للحد مة المخاةر السي رالية والسيلرة 
عليها باإلضافة الى تضمية السياسة خلط اس مرار األعمال وال عافي مة 

رالية الك ارث وال عاوا م  األةراف المعنية لالس جابة الفعالة للهجمات السي 
 وال عافي منها ومرا  ة األلظمة والش كات وال ل يقات وتل يرها.

 
مة األهمية أيضاً وج ي تضمية تلك السياسة ض ابط األمة الما ي وال يئي 
وإ ارة العمليات المسندة لللرف الاالث وت عية الم ظفية  اخل ال نك 

أمة ة بخص ص األمة السي رالي لضماا تل ي  جمي  الم ظفية ل ن   سياس
 .الفضاض اإلليك رولي

 
المالية تحظى باه مام واس  في عال   قنياتأ  حت  ناعة ال  عمة جالب آخر

لما أصدثت مة تغيير جذري على الخدمات  علحاض العال أريا ة األعمال في جمي  
 المالية. قنياتالمالية ال قليدية مقارلة باللر  الكايرة والمخ صرة ال ي ت فرها ال 

 

 Bayesian information criterion (BIC)مؤ ر يُدعى  •
( αiيُدعى )معامل صدي في ( BIويُح سب بضري مؤ ر األعمال )

كما ه  م ضح  عوه  معامل ترتف   يم ه بارتفاع صج  مؤ ر األعمال
 بالجدول أ لاه:

αi BI Range 
 (in €bn) 

Bucket 

12% 1≥ 1 
15% 1< 𝐵𝐵𝐵𝐵 ≤ 30 2 
18% > 30 3 

 
( معامل ILM( )The Internal Loss Multiplierمؤ ر يُدعى ) •

وه  مؤ ر يع مد على معدل الخساهر ال اريخية لدى  عالخساهر الداخلية
 ( وكال الي:BICال نك ومؤ ر )

ILM = Ln (exp(1) − 1 + ( 𝐿𝐿𝐿𝐿
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿)0.8) 

ضعف الخساهر  15( تساوي LCفي هذه المعا لة معامل الخسارة )
 سن ات. 10ال شغيلية السن ية على مدى 

 
ال شغيلية وفقا لألسل ي م لل ات رأس المال لمقابلة المخاةر ي   اص ساي 

 (.ILM( بـمؤ ر )BICالمعياري بضري مؤ ر )
ORC = BIC * ILM (Operational Risk Capital) 

 
 

ا   تهديدات اإللكترونيةمخاطر ال: خامسا
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 Bayesian information criterion (BIC)مؤ ر يُدعى  •
( αiيُدعى )معامل صدي في ( BIويُح سب بضري مؤ ر األعمال )

كما ه  م ضح  عوه  معامل ترتف   يم ه بارتفاع صج  مؤ ر األعمال
 بالجدول أ لاه:

αi BI Range 
 (in €bn) 

Bucket 

12% 1≥ 1 
15% 1< 𝐵𝐵𝐵𝐵 ≤ 30 2 
18% > 30 3 

 
( معامل ILM( )The Internal Loss Multiplierمؤ ر يُدعى ) •

وه  مؤ ر يع مد على معدل الخساهر ال اريخية لدى  عالخساهر الداخلية
 ( وكال الي:BICال نك ومؤ ر )

ILM = Ln (exp(1) − 1 + ( 𝐿𝐿𝐿𝐿
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿)0.8) 

ضعف الخساهر  15( تساوي LCفي هذه المعا لة معامل الخسارة )
 سن ات. 10ال شغيلية السن ية على مدى 

 
ال شغيلية وفقا لألسل ي م لل ات رأس المال لمقابلة المخاةر ي   اص ساي 

 (.ILM( بـمؤ ر )BICالمعياري بضري مؤ ر )
ORC = BIC * ILM (Operational Risk Capital) 

 
 

ا   تهديدات اإللكترونيةمخاطر ال: خامسا
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صيث ت للب المخاةر ال شغيلية لدى ال ن ك اإلسالمية المزيد مة  عاإلسالمية
الفه  لمصا ر تلك المخاةر وتل يقاتها ال ي يمكة أا تحدث مة خاللهاع إضافة 
إلى مخاةر عدم ال  اف  م  م ا ئ الشريعة اإلسالمية لفسهاع لذلك ت اجه ال ن ك 

ً مة ال ي ت اجهها اإلسالمية مجم عة مة ال حديات ال ي  د تك ا أكار تعقي دا
 ال ن ك ال جارية فيما ي عل  بالمخاةر ال شغيلية.

 
ما يجعل تحليل المخاةر ال شغيلية لدى ال ن ك اإلسالمية تحدياً ك يراً ه  اتساع 
األخلاض ال شغيلية الخ الف األلشلة المالية والمعامالت المصرفية المقدمةع 

ل ي يمكة أا تؤثر بشكل ك ير مة خدمات وعق   و يغ العق   ال ي ت رمها وا
 ارتها مة إلى المخاةر ال شغيلية األخرى ال ي ي  جب إإضافة  عفي عملياتها

   ل ال ن ك اإلسالمية.
 

لى األس ا  إلى ال  س  في لشاةاتها وال   ل إال ن ك اإلسالمية ال ي تسعى 
 ي المصرفية الدولية عليها أا ت عرف بشكل واضح على المخاةر ال شغيلية ال

الع وخص  اً فيما ي عل  الخلط الالرمة إل ارتها بشكل فعّ ع واا تض  ت اجهها
بعدم ت اف  المن جات المالية لديها م  الشريعة اإلسالمية أو اإلخالل بمعايير 

لى اإلضرار بسمعة ال نك إالذي  د يؤ ي  عمجلس الخدمات المالية اإلسالمية
 وفقداا ثقة العمالض.

 
ال ن ك اإلسالمية ي للب إيالض األهمية الملل بة إل ارة المخاةر االرتقاض بعمل 
 ع ارتها وتخفيفهاإل عرف على تلك المخاةر والعمل على وا عال شغيلية لديها

وذلك ي للب االه مام بال قيي  الذاتي للمصرف وتحديد لقاة الق ة والضعف في 
صاضات ومراجع ها إ ارة المخاةر ال شغيلية لديه وااله مام بال يالات واإلص

باس مرار واالس فا ة مة ال جاري السابقة ال ي ل ج عنها خساهر تشغيلية 

 

 
المالية في سه لة الحص ل على الخدمات المالية وتخفيض  قنياتساهمت ال 

لكة يجب ال عامل بحذر  .كلفة لقل األم ال وتل ير إجراضات العمل في ال نك
 قنيات كال ال أوال ي  د تخ لف بيبعا ها اع ما اً على  بهاالمخاةر المحيلة م  

ا تعمل أالمالية ال ي يس خدمها ال نكع إذ يجب على ال ن ك والسللات الر ابية 
على تل ير أ وات إ ارة المخاةر وألظمة ض ط ور ابة بما يكفل ال خفيف مة 

 .فضاض اإلليك روليأمة الخص  ا فيما ي عل  بمخاةر  عتلك المخاةر
 

ة لدى مقدمي خدمات قنيفي ض ض صدوث تداخالت ك يرة ومعقدة بية األلظمة ال 
ال ي تُقدّم مة   ل  قنيةالمالية وريا ة اع ما  ال ن ك على الخدمات ال  قنياتال 

أةراف ثالاة مال خدمات الح س ة السحابيةع فإا هناك اص مالية الرتفاع صدوث 
ا تؤثر بشكل كارثي على أال ي ممكة في صال صدوثها  يةعليك رولال هديدات اإل

 القلاع المالي ككل.
 

ا ساد  المخاطر التشغيلية لدى البنوك اإلسالمية: سا
ي ميز العمل المصرفي اإلسالمي بخصاهص ذاتية لابعة مة ة يعة عمله تجعله 

تق م  ا را على م اجهة المخاةر والميل إلى االس قرارع ك ا أساليب عمله 
على األ  ل الحقيقيةع إال أا تل ر الصناعة المصرفية فرض العديد مة 

ع وال ي ي عية المخاةر الجديدةع ال ي تع رض س يل عمل المصارف اإلسالمية
مة أجل تدعي  مسيرة عملية اس قرارها وتهيئة الظروف  ر دها وتحليلها

 الس مرارها.
 

للمؤسسات المالية اإلسالمية مجم عة مة أ درت هيئة المحاس ة والمراجعة 
المعايير وال شريعات بخص ص إ ارة المخاةر ال شغيلية في المؤسسات 
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لى  يغة   الية وتشريعات إواس مرار الح ار م  السللات الر ابية لل   ل 
ت الضم والفلسفة اإلسالمية م  ال يكيد على  ور الر ابة الشرعية بما يكفل ال زام 

ية وإرالة اللُ س ص ل المعامالت ال ي يدور ص لها ال نك بيصكام الشريعة اإلسالم
 بعض الخالفات.

 
ا   ةالتوصي: سابعا

، تدعو اللجنة العربية للرقابة المصرفية، المصارف ى ما تقدمبناء  عل
المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى مواصلة جهودها الرامية إلى مراجعة 

يتوافق مع االرشادات والمبادئ التشريعات الصادرة عنها وتحديثها بما 
ارتفاع المخاطر ، بهدف مواجهة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية
. كما تدعو اللجنة العربية للرقابة التشغيلية والتحديات التي تواجهها البنوك

العمل على تطوير كفاءة وفعالية عملية إدارة المصرفية، البنوك العربية إلى 
 .هذا المجالفي الممارسات  أفضلخالل مواكبة من  المخاطر التشغيلية
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