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أرسى مجلس محافظي المصارف المرآزية ومؤسسات النقد العربية تقليدًا منذ عدة سنوات،               
بدعوة أحد أصحاب المعالي والسعادة المحافظين لتقديم ورقة عمل حول تجربة دولته في                        

آذلك، يعد صندوق النقد العربي وفي السياق نفسه ضمن ممارسته                  . مجال السياسة النقدية   
 لهذا المجلس، عددًا من التقارير واألوراق في مختلف الجوانب النقدية                   لنشاطه آأمانة فنية   

وتعد هذه التقارير     . والمصرفية التي تتعلق بأنشطة المصارف المرآزية ومؤسسات النقد                
وفي ضوء ما   . واألوراق من أجل تسهيل اتخاذ القرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس           

لومات مفيدة عن هذه الموضوعات، فقد رأى المجلس         تضمنته هذه األوراق والتقارير من مع      
ولذلك، فقد باشر الصندوق      . أنه من المصلحة أن تتاح لها أآبر فرصة من النشر والتوزيع                 

بنشر هذه السلسلة التي تتضمن األوراق التي يقدمها السادة المحافظين إلى جانب التقارير                       
والمصرفية والتي تثير اهتمامًا في          واألوراق التي يعدها الصندوق حول القضايا النقدية                  

وليس الغرض من هذه التقارير واألوراق طرح وجهة نظر معينة، وإنما                . مختلف األوساط 
فهذه السلسلة   . إلقاء الضوء، بأآبر قدر من الموضوعية والتجرد حول هذه الموضوعات                    

قضايا النقدية  ليست لطرح اآلراء والمواقف، وإنما لتوفير المعلومات وزيادة الوعي ببعض ال           
لذا، فالهدف الرئيسي منها هو تزويد القارئ بأآبر قدر من المعلومات المتاحة                  . والمصرفية

 .ونأمل أن تساعد هذه السلسلة على تعميق الثقافة االقتصادية العربية. حول الموضوع
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إن تطور وتعقد الخدمات المالية والمصرفية، وزيادة االعتماد على التكنولوجيا، وتوسع             
البنوك في ممارسة أنشطتها على المستوى الدولي، باإلضافة إلى االعتماد على جهات                

ت قد أدى إلى زيادة أهمية المخاطر التشغيلية، حيث                  أخرى في توفير بعض الخدما        
أصبح لها دورًا بارزًا في تشكيل طبيعة وحدود المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف    

 .والمؤسسات المالية
 

وأصبحت المخاطر التشغيلية تكتسب أهمية متعاظمة وعلى نحو متسارع من قبل                            
آما . الدولية والسلطات اإلشرافية      الهيئات الدولية والمصارف والمؤسسات المالية                

أصبحت إدارة تلك المخاطر معلمًا هامًا من معالم الممارسة اإلدارية السليمة للمخاطر                 
ونظرًا لألهمية المتناهية للمخاطر التشغيلية فقد صدر        . خاصة في أسواق المال العالمية     

" ات المصرفية إطار األنظمة والرقابة الداخلية في المؤسس      "عن لجنة بازل ورقة حول       
المعالجة التنظيمية  "، وأخرى تحت عنوان       1998لتعزيز إدارة المخاطر التشغيلية في        

آما صدر عنها ورقة أخرى بعنوان       . 2001في سبتمبر   " والقانونية للمخاطر التشغيلية  
بعد  (2003في فبراير    " الممارسات السليمة لإلشراف على إدارة المخاطر التشغيلية         "

آما عكفت بعض البنوك العالمية       ). 2002دية التي صدرت في يوليو        الورقة االسترشا 
على استحداث أساليب وممارسات سليمة وطرق لقياس ومراقبة المخاطر التشغيلية                     

آما قامت لجنة بازل بتخصيص متطلبات رأسمالية إضافية                . ومحاولة التخفيف منها    
 .الجديد لكفاية رأس الماللمواجهة المخاطر التشغيلية لتكون بندًا من بنود المعيار 
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وتتناول هذه الورقة التعريف بالمخاطر التشغيلية وأنواعها وآذلك مجموعة المبادئ                      
التي تشكل إطارًا لإلدارة الفعالة ومراقبة المخاطر التشغيلية بعد تقديم نبذة موجزة حول               

ييمها مصادر المخاطر التشغيلية، لكي تستخدمها المصارف والسلطات اإلشرافية عند تق          
لممارسات وسياسات إدارة المخاطر التشغيلية، باإلضافة إلى آيفية احتساب متطلبات                 
رأس المال الالزم لمواجهة هذا النوع من المخاطر وذلك حسب متطلبات المعيار الجديد             

 .لكفاية رأس المال الصادر عن لجنة بازل
 

ابة الداخلية في مجاالت    لقد اعتمدت البنوك في السابق بصورة شبه تامة على آليات الرق            
وفي حين أن هذا     . العمل معززة بمهام التدقيق لغرض إدارة وتقييم المخاطر التشغيلية             

ة، إال أن اآلونة األخيرة شهدت بروز هياآل وعمليات           ياألمر بقى على درجة من األهم      
وفي هذا الصدد توصل عدد من المؤسسات        . محددة تهدف إلى إدارة المخاطر التشغيلية      

 نتيجة مفادها أن من شأن برنامج إدارة المخاطر التشغيلية أن يوفر قدرًا أآبر من                       إلى
األمان للبنك، وعلى ضوء ذلك أخذت هذه المؤسسات في التقدم باتجاه معالجة المخاطر               
التشغيلية باعتبارها فئة مميزة من المخاطر وذلك بصورة مماثلة لتعاملها مع مخاطر                    

ج الصحيح إلدارة المخاطر التشغيلية الذي يختاره أي بنك               إن المنه . االئتمان والسوق 
معين سيعتمد على مجموعة من العوامل يدخل ضمنها حجم البنك وتطوره وطبيعة                         

وعلى الرغم من هذه االختالفات إال أن هناك عوامل أساسية              . أنشطته ومستوى تعقدها  
صرف النظر عن حجمها     ب كعالية إطار إدارة المخاطر التشغيلية في آافة البنو        فمان  ضل

ويشمل ذلك توفر االستراتيجيات الواضحة ومدى آفاءة مجلس اإلدارة           . أو نطاق عملها  
جانب أمور   إلى تضمن(واإلدارة العليا ووجود أسس راسخة للرقابة الداخلية الفعالة                

لى جانب   إذلك   و،   )أخرى، وجود مستويات محددة للمسئولية والفصل بين الواجبات                
 .لتقارير الداخلية وخطط الطوارئافعالية إعداد 
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تتجه أنشطة المصارف إلى المزيد من التنوع والتعقيد، بسبب عولمة الخدمات المالية،                  
ويشير التطور في      ). Risk-Profiles(مخاطر   للمستويات المقدرة ل     امما يؤثر على         

آبيرة إلى   يمكن أن تكون ذات أهمية      مخاطر أخرى  الممارسات المصرفية إلى أن هناك    
 نواعوتشمل األمثلة على هذه األ    . جانب مخاطر االئتمان ومخاطر السوق وأسعار الفائدة      

 : البنوك ما يلياالجديدة والمتصاعدة التي تواجهه
 

ذا لم يتم التحكم بالصورة المالئمة في التقنية اآللية المتطورة المستخدمة في                          إ -أ
المصرفي، فإن من شأن ذلك أن يحول مخاطر أخطاء المعالجة اليدوية                      العمل   

للبيانات إلى مخاطر أعطال في نظام الكمبيوتر وخصوصًا مع تزايد االعتماد                       
 .يعلى األنظمة المتكاملة على المستوى الدول

غير  أبعادها نطوي النمو في التجارة اإللكترونية على مخاطر محتملة مازالت              ي -ب
على سبيل المثال، عمليات االحتيال الخارجية وموضوعات أمن            (ما  معروفة تما 

 ).الكمبيوتر نظم

كل اختبارًا  شت الدمج والتحالف  إعادة النظر في عمليات    و ىرمليات االندماج الكب  ع -ج
 .مة المتكاملة حديثًا على االستمرارظدرة األنظمة الجديدة أو األنقل

 المقدمة من أطراف أخرى وآذلك المشارآة        االستخدام المتزايد للخدمات المساندة    -د
ض ضرورة المحافظة على نظم عالية الجودة         رفينظمة المقاصة والتسويات     أفي  

 .(Back-up Systems)نظمة الحفظ االحتياطي أللرقابة الداخلية و
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حدة المخاطر   تقليللد تعتمد بعض المصارف أو المؤسسات المالية على وسائل             ق -هـ
والمشتقات المالية أو ترتيبات المقاصة المتعددة األطراف             من خالل الضمانات       

(Bilateral Netting)                   أو تحويل الموجودات إلى سندات (Securitization) 
وذلك لغرض الحد من التعرض لمخاطر السوق أو لمخاطر االئتمان، غير أن هذه             

 .الوسائل قد ينتج عنها أشكال أخرى من المخاطر
 

אא :   א
 

 تعريف المخاطر التشغيلية  
مخاطر "يمكن تصنيف المجموعة المتنوعة من المخاطر المبينة أعاله تحت عنوان                      

ر طمخا"قامت لجنة بازل ألغراض رقابية بتعريفها بـ                        ي مخاطر   ه و   "التشغيل
خاص ألشأو ا العمليات الداخلية    عن عدم آفاية أو إخفاق      ي تنجم تالتعرض للخسائر ال  

ويشمل هذا التعريف المخاطر القانونية     ". عن أحداث خارجية   ي تنجم تأو األنظمة أو ال   
 ولكنه يستبعد المخاطر االستراتيجية ومخاطر السمعة والمخاطر النظامية                                       

(Systemic Risks). 
 

 أنواع المخاطر التشغيلية 
ناعة تعبير له معان مختلفة في الص                "  يةلالمخاطر التشغي   "ترى لجنة بازل أن              

المصرفية، وعلى ذلك فإن على البنوك وألغراض داخلية أن تعتمد على تعريفها                              
اث دح بأ  لمتعلقةالمخاطر التشغيلية     اويمكن تحديد أنواع        . ةيمخاطر التشغيل  للالخاص   

والتي تنطوي على احتمال التسبب في خسارة آبيرة، منها على سبيل المثال ما                     عينةم
 :يلي
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ك األفعال من النوع الذي يهدف إلى الغش أو إساءة استعمال             تل :االحتيال الداخلي  -أ
الممتلكات أو التحايل على القانون واللوائح التنظيمية، أو سياسة الشرآة من قبل                 

 .مسئوليها أو العاملين فيها
 
أي أفعال يقوم بها طرف ثالث من النوع الذي يهدف إلى                        :االحتيال الخارجي   -ب

 .ونانحايل على القتتلكات أو الالغش أو إساءة استعمال المم
 
األعمال التي ال تتسق مع طبيعة               :ألمان في مكان العمل       وامارسات العمل      م -ج

الوظيفة واشتراطات قوانين الصحة والسالمة أو أية اتفاقيات أو األعمال التي                      
 .نها دفع تعويضات عن إصابات شخصيةعينتج 

 
اإلخفاق غير المتعمد أو         :ألعماللممارسات المتعلقة بالعمالء والمنتجات وا          ا -د

بما في  (الناتج عن اإلهمال في الوفاء بااللتزامات المهنية تجاه عمالء محددين                    
 .أو اإلخفاق الناتج عن طبيعة تصميم المنتج) ذلك اشتراطات الصالحية والثقة

 
الخسائر أو األضرار التي تلحق بالموجودات          :ألضرار في الموجودات المادية     ا -هـ

 . طبيعية أو أية أحداث أخرىةية جراء آارثالماد
 
أي تعطل في      :وقف العمل والخلل في األنظمة بما في ذلك أنظمة الكمبيوتر                   ت -و

 .األعمال أو خلل في األنظمة
 
اإلخفاق في تنفيذ المعامالت أو إدارة العمليات                       :عامالتملتنفيذ وإدارة ال       ا -ز

 .بائعينوالعالقات مع األطراف التجارية المقابلة وال
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يغطى هذا الجزء من الورقة عشرة مبادئ صادرة عن لجنة بازل وهي عبارة عن                              
 .مجموعة من الممارسات السليمة إلدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية

 
 :وهذه المبادئ آالتالي

 
 :المبدأ األول

إلدارة أن يكون على دراية بالسمات الرئيسية للمخاطر التشغيلية            يتعين على مجلس ا    
فئة متميزة من المخاطر المتعين إدارتها، وأن يقوم بالمصادقة على              اهبالبنك باعتبار 

 ضمنتن ي أويجب  . في البنك  ةيخاطر التشغيل ملامراجعات دورية لإلطار الخاص بإدارة      
وأن يضع المبادئ     ةيمخاطر التشغيل للهذا اإلطار تعريفا عاما على نطاق المؤسسة              

 .ة والسيطرة عليهايخاطر التشغيلمراقبة وتقليل المالخاصة بكيفية تحديد وتقييم و
 

 :المبدأ الثاني
على مجلس اإلدارة أن يضمن خضوع إطار إدارة المخاطر التشغيلية الخاص بالبنك                   

يس لديهم  ل أآفاء   إلى عملية تقييم مستمرة ومراجعة شاملة وفعالة يقوم بها موظفون           
ويتعين أال تكون إدارة      . ومؤهلون لمباشرة هذه المهمة      عالقة عمل بإدارة المخاطر     

 .التدقيق الداخلي مسئولة بشكل مباشر عن إدارة المخاطر التشغيلية
 

 :المبدأ الثالث
يتعين أن تتولى اإلدارة العليا التنفيذية المسئولية عن تطبيق إطار إدارة المخاطر                          

جميع وحدات    ويجب أن يطبق اإلطار على           . ة الذي يقره مجلس اإلدارة           التشغيلي
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المؤسسة المصرفية وأن يكون الموظفون في آافة المستويات على دراية                                         
آما يتعين على اإلدارة العليا أيضا       . بمسئولياتهم فيما يتعلق بإدارة المخاطر التشغيلية      

راءات الخاصة بإدارة       أن تتولى المسئولية عن تطوير السياسات والطرق واإلج                     
 .المخاطر التشغيلية في آافة أنظمة البنك وأنشطته ومنتجاته

 
 :المبدأ الرابع

نتجاتها ملمالزمة ل   امخاطر التشغيلية        للتعريف وتقييم         وضع يجب على البنوك       
أيضًا  هايآما يجب عل     . وأنشطتها والعمليات المتعلقة بمعالجة المنتجات وأنظمتها             

ت الجديدة واألنشطة        االمخاطر التشغيلية في المنتج          ضمان خضوع آافة أوجه               
 .واألنظمة وطرق العمل لتقييم واٍف قبل طرحها

 
 :المبدأ الخامس

 لمستوى المقدر     اطريقة لضمان استمرار تقييم                        يجادإيجب على البنوك                 
(Risk-Profile)ويجب أن . مخاطر التشغيلية واالحتماالت المادية للتعرض للخسائرل ل

قارير منتظمة بشأن المعلومات ذات الصلة ترفع لإلدارة العليا ومجلس                تكون هناك ت   
 . للمخاطر التشغيليةيةارة التفاعلداإلدارة بحيث تدعم اإل

 
 :المبدأ السادس

يجب أن تتوفر لدى البنوك سياسات وطـرق وإجـراءات للسيطرة على المخاطر                             
 يجب على البنوك أن تعمل      آما. التشغيلية الجوهرية والعمل للحد منها وتخفيف آثارها       

يها وأن  لعلى تقييم جدوى اعتمـاد استراتيجيات بديلة لتحديد المخاطر والسيطرة ع                 
خاطـرها التشغيلية باستخدام االستراتيجيات المناسبة          ملمستوى المقدر ل    اتعدل من     

 .لمخاطـراحمل تعلى ضوء مدى قدرتها الكلية على 
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  :المبدأ السابع
ك خطط للطوارئ ومواصلة األعمال لضمان استمرارية                 يجب أن تكون لدى البنو          

 .قدرتها على العمل ولتقليل الخسائر حال مواجهة أي توقف عن العمل
 

 :المبدأ الثامن
يتعين على الجهات اإلشرافية أن تتأآد من أن آافة البنوك، والمؤسسات المالية                             

لتحديد وتقييم   الخاضعة لرقابتها بغض النظر عن حجمها، يتوفر لديها إطار فعال                        
ذلك من خالل     ورة عليها     طالمخاطر التشغيلية الجوهرية والسي        اقبة والحد من    روم

 .منهج شامل إلدارة المخاطر
 

 :المبدأ التاسع
يتعين على الجهات اإلشرافية أن تجري تقييمًا منتظمًا، سواء بصورة مباشرة أو غير               

. تعلق بالمخاطر التشغيلية    نوك وإجراءاتها وممارساتها فيما ي        بمباشرة، لسياسات ال    
وعلى الجهات اإلشرافية أيضا أن تتأآد من وجود آليات مناسبة إلعداد التقارير بما                      

 .يسمح بأن تكون على دراية بالتطورات الجارية في البنوك
 

 :المبدأ العاشر
كن المتعاملين في   ممليات وافية من اإلفصاح العام حتى ت      عيتعين على البنوك أن تقوم ب     

 .قييم منهجها في إدارة المخاطر التشغيليةتن مالسوق 
 

دور مجلس اإلدارة من حيث اإللمام العام والمصادقة ومراجعة            (ولتحقيق المبدأ األول     
 ):الخاص بإدارة المخاطر التشغيلية اإلطار
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تطبيق إطار عام على نطاق المؤسسة لينص           يجب على مجلس اإلدارة أن يعتمد        
على أمن   تؤثر هي مخاطر متميزة    ةيتشغيللر ا خاطملابوضوح على اعتبار أن        

آما يتعين على مجلس اإلدارة أن يزود اإلدارة العليا باإلرشادات              . وسالمة البنك 
المبينة في اإلطار وأن يعتمد السياسات       دئااضحة فيما يتعلق بالمب   ولاوجيهات  تلاو

 .المماثلة لذلك التي تضعها اإلدارة العليا
 

ًال عن إنشاء هيكل إداري قادر على تطبيق إطار إدارة           س اإلدارة مسؤو  ليكون مج  
وحيث أن اإلدارة الفعالة للمخاطر               . المخاطر التشغيلية الخاص بالمصرف           

التشغيلية تعود في جانب منها إلى وجود ضوابط صارمة للرقابة الداخلية، فإنه                    
يكون من الضروري على وجه خاص أن يقوم مجلس اإلدارة على تحديد                                  

وباإلضافة . وإعداد التقارير ختصاصاتضحة لمسئوليات اإلدارة واال   مستويات وا 
إلى ذلك يجب أن يكون هناك فصل في المسئوليات ومستويات إعداد التقارير بين               

آما يتعين أن ينص اإلطار عالوة       . إدارة الرقابة ووحدات العمل المنتجة للعائدات      
 . إلدارة المخاطر التشغيليةتاجها المؤسسةحعلى ذلك على الوسائل الرئيسية التي ت

 
قيام  يتعين على مجلس اإلدارة أن يقوم بمراجعات منتظمة لإلطار حتى يضمن                   
مخاطر التشغيلية الناشئة عن التغييرات في السوق الخارجي                       الدارة    بإلبنك    ا

 .وغيرها من العوامل البيئية
 

 المخاطر   دور مجلس اإلدارة في ضمان خضوع إطار إدارة                (ولتحقيق المبدأ الثاني        
 ):للتدقيق الفعال التشغيلية
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يتعين أن يتوفر للبنوك نظام فعال للتدقيق الداخلي وذلك للتحقق من فعالية تطبيق                  
سواء (ويتعين على مجلس اإلدارة أن يتأآد من          . اإلجراءات والسياسات التشغيلية  

تناسب نطاق ووتيرة برنامج        ) بشكل مباشر أو غير مباشر عبر لجنة التدقيق                
آما يجب أن يتحقق دوريًا عن طريق           . دقيق مع المخاطر التي يواجهها البنك        الت

 .التدقيق من فعالية تطبيق إطار المخاطر التشغيلية في آل وحدات المؤسسة
 

لمدى الذي تتعلق فيه    اوعلى مجلس اإلدارة أن يضمن استقاللية إدارة التدقيق إلى             
غير أن هذه االستقاللية يمكن      . يليةهذه اإلدارة بمراقبة إطار إدارة المخاطر التشغ       

أن تشوبها الشوائب إذا آانت إدارة التدقيق مرتبطة بشكل مباشر بعملية إدارة                        
ويمكن إلدارة التدقيق أن تقدم إسهامات قيمة للجهات المسئولة         . المخاطر التشغيلية 

اشرة عن إدارة المخاطر التشغيلية ولكن يتعين أال يكون لها بذاتها أية مسئوليات مب
 .إدارة المخاطر التشغيلية نع

 
مسئولية اإلدارة العليا في تنفيذ إطار إدارة المخاطر التشغيلية             (ولتحقيق المبدأ الثالث     

 ):وإيجاد المصادر الالزمة لذلك
 

يجب على اإلدارة العليا ترجمة إطار إدارة المخاطر التشغيلية العام الذي يضعه                   
دًا يمكن تطبيقها   ديل وإجراءات أآثر تح    مجلس اإلدارة في صورة سياسات ووسائ      

وفي حين أن آل مسئول في أي مستوى         . والتحقق منها في مختلف وحدات العمل      
 وفعالية السياسات والوسائل     ةمسئوًال عن مدى مالئم    ن  من مستويات اإلدارة يكو    

واإلجراءات والضوابط الرقابية في نطاق مسئولياته، لذلك يتعين على اإلدارة                     
لة والمسئوليات ومستويات رفع     خو تعين بوضوح حدود الصالحيات الم       العليا أن 
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آما تتضمن هذه المسئولية ضمان          . التقارير حتى توضح حدود هذه المسئولية           
إضافة إلى ذلك يجب    .  طر التشغيلية بفعالية  اتوفر الموارد الضرورية إلدارة المخ    

ف على إدارة المخاطر      أن تقوم اإلدارة العليا  بتقييم مدى مالئمة طريقة اإلشرا                
ياسة وحدة العمل وأن تضمن إبالغ آافة                   سالزمة ل   معلى ضوء المخاطر ال         

 .الموظفين بحدود مسئولياتهم
 

طة موظفين أآفاء تتوفر     سعلى اإلدارة العليا أن تتأآد من قيام البنك بأنشطته بوا               
ة فيهم الخبرة الضرورية والقدرات الفنية، وأن الموظفين المسئولين عن متابع                    

وتطبيق سياسة المخاطر بالمؤسسة يتمتعون بصالحيات مستقلة عن وحدات                        
آما يجب على اإلدارة أن تضمن إبالغ سياسة البنك              . العمل التي يشرفون عليها    

المتعلقة بإدارة المخاطر التشغيلية بوضوح إلى آافة الموظفين على آافة                                  
 .جوهريةالمستويات في وحدة العمل التي قد تتعرض لمخاطر تشغيلية 

 
يتعين على اإلدارة العليا أن تضمن أن الموظفين المسئولين عن المخاطر                                  

التشغيلية على اتصال فعال بالموظفين المسئولين عن جميع المخاطر آاالئتمان                 
 .والسوق

 
 العاملين بالبنك مع قدرته     تيتعين على اإلدارة العليا ضمان مالئمة سياسات مكافآ        

 .المخاطر حملتعلى 
 

. ودة ضوابط التوثيق ولممارسات إجراء المعامالت        لجالء اهتمام خاص      يجب إي  
ويجب أن توثق السياسات والوسائل واإلجراءات المتعلقة بهذه التقنيات بصورة                

 .ينيجيدة وأن توزع على آافة الموظفين المعن
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 ):تعريف وتقييم وقياس المخاطر التشغيلية(ولتحقيق المبدأ الرابع 
 

 اطر في البنوك األخذ في االعتبار آل من العوامل الداخلية             يجب على إدارة المخ     
مثل مدى تعقد هيكل البنك وطبيعة أنشطته وآفاءة الموظفين والتغييرات                                (

مثل التغييرات في الصناعة        (والعوامل الخارجية      ) المؤسسية وعدد الموظفين     
هداف التي يمكن أن تؤثر بشكل آبير على تحقيق أ         ) المصرفية والتطورات التقنية  

 .البنك
 

 احتماالت  ماألخطار المحتملة فأنه يتعين على البنوك أن تقي         د  وباإلضافة إلى تحدي   
همها بصورة   بفوتسمح فعالية تقييم المخاطر للبنوك             . مواجهتها لهذه المخاطر     

 .أفضل واستهداف موارد إدارة المخاطر بالصورة األآثر فعالية
 

 :طرق تحديد المخاطر التشغيلية 
 :رق تستخدمها البنوك عادة في تحديد وتقييم المخاطر التشغيليةهناك عدة ط

 
 يقوم البنك بتقييم عملياته وأنشطته في مقابل        :قييم الذاتي أو تقييم المخاطر    تلا -أ

تتم هذه العملية بجهد    . قائمة من المخاطر التشغيلية التي يمكن أن يتعرض لها         
 أو ورش عمل لتحديد         داخلي وهي غالبا ما تتضمن إعداد قوائم للمراجعة              
 .أوجه القوة والضعف في بيئة إدارة المخاطر التشغيلية

 
 يتم في هذه الطريقة مسح مختلف وحدات العمل واإلدارات               :سح المخاطر م -ب

المؤسسية وطرق العمل حسب نوع المخاطر، حيث أن من شأن هذا اإلجراء              
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ءات أن يكشف عن أوجه الضعف وأن يساعد في وضع األولويات لإلجرا                    
 .اإلدارية التصحيحية الالحقة

 
أو /هي إحصاءات و        مؤشرات المخاطر      :لمؤشرات الرئيسية للمخاطر      ا -ج

. مقاييس غالبا ما تكون مالية يمكن أن تشير إلى وضع المخاطر في البنك                       
) شهريا أو آل ثالثة أشهر         (وتتم مراجعة هذه المؤشرات بصورة دورية               

. أن تكون مؤشرا على زيادة المخاطر          لتنبيه البنك إلى أية تغييرات يمكن              
ويمكن أن تشمل هذه المؤشرات عدد العمليات الفاشلة ومعدالت حضور                       

 .أو مدى فداحة األخطاء وحوادث اإلهمال/الموظفين ووتيرة و
 
 أخذت بعض البنوك في قياس درجة تعرضها للمخاطر التشغيلية                    :لقياسا -د

تجربة الخسائر السابقة في البنك،     الخاصة ب  تافالبيان. باستخدام عدة   أساليب    
على سبيل المثال، يمكن أن توفر معلومات قيمة في تقييم احتماالت تعرض                 

 ليلقالبنك مستقبًال للمخاطر التشغيلية وذلك لعمل وتطوير استراتيجية لت                       
ومن الطرق الفعالة لالستفادة من هذه المعلومات          . والسيطرة عليها  المخاطر

تتبع وتسجيل وتيرة وحدة حوادث الخسائر آل على          وضع إطار لالنتظام في      
 بالجمع بين   بعض البنوك أيضا     ومقوت. حدة وأية معلومات أخرى بشأنها          

بيانات الخسائر الداخلية والخسائر الخارجية مع سيناريوهات التحليل                             
 .عوامل التقييم النوعيو

 
ة واالحتماالت   متابعة المستوى المقدر للمخاطر التشغيلي            (ولتحقيق المبدأ الخامس     

 ):المادية للتعرض للخسائر وعمل التقارير
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 .من الضروري وجود عملية متابعة فعالة لكفاية إدارة المخاطر التشغيلية 
 

يتعين على البنك أن يحدد مؤشرات يمكن التكهن بموجبها بالخسائر المستقبلية                      
 .والمعروفة بمؤشرات المخاطر الرئيسية أو مؤشرات اإلنذار المبكر

 
عين أن تعكس إدارة المخاطر التشغيلية وتيرة مراقبة المخاطر المعينة وطبيعة                يت 

 .ووتيرة التغييرات في البيئة التشغيلية
 

حدات العمل وإدارات    ويتعين أن تتلقى اإلدارة العليا تقارير منتظمة من آل من                  
 .التدقيق الداخلي

 
لمخاطر التشغيلية   توفر طرق وإجراءات للسيطرة على ا              (ولتحقيق المبدأ السادس         

 :وتقليلها
 

يجب أن تصمم أنشطة الرقابة بحيث تكون قادرة على مراقبة المخاطر التشغيلية                 
لمدى الذي يمكن أن يذهب إليه في  اويتعين على البنك أن يقرر      . التي يحددها البنك  

. التقنيات المناسبة أو أن يتحمل المخاطر       من استخدام إجراءات السيطرة وغيرها    
سيطرة على المخاطر وأن        للالبنك أن يضع طرق وإجراءات             ن على  آما يتعي  

يتوفر لديه نظام يضمن التوافق مع مجموعة السياسات الداخلية الموثقة المتعلقة                  
 . بنظام إدارة المخاطر

 
يتطلب النظام الفعال للرقابة الداخلية أيضا وجود فصل في الواجبات بحيث ال                        

 .  أن تؤدي إلى حدوث تضارب في المصالحمكنييكلف الموظفون بأية مسئوليات 
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المخاطر آالتأمين باعتبارها مكملة      يتعين على البنوك النظر إلى أدوات الحد من           
 .وليست بديلة عن الرقابة الداخلية الشاملة للمخاطر التشغيلية

 
يتعين على البنوك، آما سبقت اإلشارة إليه، أن تضع خططا للطوارئ والستئناف               

 .وع المخاطراألعمال بعد وق
 

يمكن التقليل من حجم المخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية بتحويل بعض                      
األنشطة إلى آخرين لديهم خبرات وقدرات أآبر على إدارة المخاطر المتعلقة                        

ولكن يجب على البنوك أن تضع          . (Outsourcing)بأنشطة العمل المتخصصة      
طة تزويد خدمة العمليات             سياسات سليمة إلدارة المخاطر المرتبطة بأنش                     

 .(Outsourcing)المصرفية 
 

يتعين على البنوك، بناء على أهمية وخطورة األنشطة، أن تدرك التأثير المحتمل                
على عملياتها وعمالئها الذي يمكن أن يترتب على أي قصور محتمل في                                  

 الخدمات ما بين المجموعات،      يدرالخدمات التي تقدم من قبل طرف ثالث أو مو          
ل ذلك األعطال التشغيلية وأي عطل محتمل في األعمال أو إخفاق من جانب             ويشم

ويتعين على مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية التأآد بأن                         . أطراف خارجية   
التوقعات وااللتزامات الخاصة بكل طرف محددة بوضوح ومفهومة وقابلة                           

 .للتطبيق
 

تفاظ بجزء معين من       عندما تكون المخاطر جوهرية يتعين أن يتسم قرار االح                   
المخاطر أو التأمين عليها بالشفافية داخل المؤسسة وأن يكون متسقا مع                                     

 .االستراتيجية العامة للبنك وقدرته على استيعاب المخاطر
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 ):توفر خطط للطوارئ ومواصلة األعمال(ولتحقيق المبدأ السابع 
 

.  حال أي توقف     يتعين على البنوك أن تحدد اآلليات البديلة الستئناف الخدمة في                
ة يويجب توجيه اهتمام خاص للقدرة على استرجاع السجالت اإللكترونية والماد              

 .الضرورية الستئناف األعمال
 

يتعين على البنوك أن تقوم بمراجعات دورية لخطط الطوارئ ومواصلة األعمال               
ويجب عالوة . قة مع العمليات الجارية للبنك وخططه االستراتيجية    تسحتى تكون م  

في  اهمان قدرة البنك على تنفيذ      ض ذلك إخضاع الخطط الختبارات دورية ل         على
 .حال التعرض لتوقف خطير في األعمال

 
دور الجهات اإلشرافية بالمطالبة بتوفر إطار فعال لإلدارة                   (ولتحقيق المبدأ الثامن         

 :)التشغيلية
 

طر ن تطالب البنوك بتوفر أطر إلدارة المخا                أيتعين على الجهات اإلشرافية             
التشغيلية بحيث تتسق مع حجم ودرجة التعقيد في المخاطر التشغيلية التي                                

 .تواجهها
 

 ):دور الجهات اإلشرافية في تقييم سياسات وإجراءات البنوك(ولتحقيق المبدأ التاسع 
 

يجب أن يتضمن التقييم المستقل للمخاطر التشغيلية الذي تقوم به الجهات                                   
 :اإلشرافية مراجعة اآلتي
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 البنوك في تقييم آفاية رأس المال للمخاطر التشغيلية بالتناسب مع                      رقط -أ
حجم المخاطر وطرق تقييمها لألهداف الداخلية لرأس المال إذا دعت                           

 .الحاجة
 
عالية طرق إدارة المخاطر والبيئة العامة للرقابة فيما يتعلق بالمخاطر                        ف -ب

 .التشغيلية
 
التقارير بشأن المخاطر التشغيلية،      وك الخاصة بالمتابعة وإعداد        ننظمة الب أ -ج

بما في ذلك البيانات المتعلقة بالخسائر التشغيلية وغيرها من مؤشرات                         
 .الخسائر المحتملة

 
جراءات البنوك السريعة لتصحيح حوادث المخاطر التشغيلية والتعرض               إ -د

 .لها
 
 لية والمراجعة والتدقيق لضمان سالمة الطرق العامة                خظم الرقابة الدا     ن -هـ

 .إلدارة المخاطر التشغيلية
 
 .ودة وشمولية خطط الطوارئ ومواصلة األعمالج -و

 
في الحاالت التي تكون فيها البنوك جزءًا من مجموعة مالية، يتعين على الجهات                 

لتشغيلية ااإلشرافية أن تسعى لضمان وجود إجراءات تضمن إدارة المخاطر                        
آما سيكون من الضروري عند     . بطريقة مالئمة ومتكاملة في آل أقسام المجموعة      
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بادل المعلومات مع جهات إشرافية أخرى وفقا                 وتإجراء هذا التقييم التعاون            
ومن الممكن أن تلجأ الجهات اإلشرافية إلى االستعانة                      . لإلجراءات المقررة   

 .بمدققين خارجيين إلجراء مثل هذا التقييم
 

 ):اإلفصاح من قبل البنوك(ولتحقيق المبدأ العاشر 
 

ب أن يتناسب حجم اإلفصاح مع حجم ومدى تعقد عمليات البنك إضافة إلى                        يج 
 .حاجة السوق إلى مثل هذه المعلومات

 
حتى اآلن لم تحدد لجنة بازل مجال اإلفصاح عن المخاطر التشغيلية بصورة                          

واضحة، لسبب رئيسي يعود إلى أن البنوك مازالت في طور إعداد طرق تقييم                     
 الرغم من ذلك تعتقد اللجنة أنه يتعين على أي بنك أن                 وعلى. غيليةشالمخاطر الت 

 كنميفصح عن إطاره الخاص بإدارة المخاطر التشغيلية بالصورة التي ت                                 
لحكم على قدرة البنك على تحديد وتقيم          ان  ممستثمرين واألطراف ذات العالقة       ال

 .ومراقبة المخاطر التشغيلية والسيطرة عليها
 

אא :  א מ א א
 א

 
حسب النظام الجديد لكفاية رأس المال، يتعين على البنوك احتساب متطلبات رأسمالية                               

 وللوصول إلى األصول المرجحة بأوزان المخاطر                         . لمواجهة المخاطر التشغيلية          
(Risk-Weighted Exposure)12.5ل وهو  يجب ضرب متطلبات رأس المال في عام. 
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 طرق احتساب متطلبات رأس المال مقابل المخاطر التشغيلية
 

 :تتضمن ورقة بازل االسترشادية ثالث طرق لقياس متطلبات رأس المال، هي
 
 .(Basic Indicator Approach) .منهج المؤشر األساسي -1
 ).(Standardized Approach  .المـنهـج الـمعياري -2
 .(Advanced Measurement Approach) .منهـج القياس المتقدم -3
 

 منهج المؤشر األساسي: الطريقة األولى
تحتسب متطلبات رأس المال بناًء على مؤشر واحد وهو الدخل اإلجمالي، ويمكن قياسه                           

 :آما هو مبين في المعادلة التالية) ألفا(بحاصل ضرب الدخل اإلجمالي في نسبة ثابتة 
 

 * ألفاxمالي للسنوات الثالث الماضية متوسط الدخل اإلج= متطلبات رأس المال 
 

 .وهذه الطريقة ال تالئم البنوك النشطة على المستوى الدولي
 

 المنهج المعياري: الطريقة الثانية
) الدخل اإلجمالي لقطاعات األعمال    (وتحتسب متطلبات رأس المال بناًء على عدة مؤشرات           

ويكون لكل نوع من      ) بيتا (بحيث يضرب دخل آل نوع من دوائر البنك في بنسبة معينة                    
 :األعمال بيتا معينة توضح آالتالي

                                           
  2003 أبريل     29ديد النسبة من قبل لجنة بازل في الورقة االسترشادية الثالثة الصادرة في                             تم تح    *

 . في المائة15وهي 



א א  א

א א א  24 א

 
     متطلبات

 قطاعات خط العمل المؤشر *بيتا رأس المال الالزم
1 x 2 2 1  العمل 

1 بيتا xالدخل اإلجمالي   االستثمار تمويل الشرآات الدخل اإلجمالي 1بيتا 

2 بيتا xالدخل اإلجمالي    ويل التجارةتم الدخل اإلجمالي 2بيتا 

3 بيتا xالدخل اإلجمالي   األعمال  الخدمات المصرفية لألفراد الدخل اإلجمالي 3بيتا 

4 بيتا xالدخل اإلجمالي   المصرفية الصيرفة التجارية الدخل اإلجمالي 4بيتا 

5 بيتا xالدخل اإلجمالي    المدفوعات والتسوية الدخل اإلجمالي 5بيتا 

6  بيتاxالدخل اإلجمالي   أخرى خدمات الوآالة الدخل اإلجمالي 6بيتا 

7 بيتا xالدخل اإلجمالي    إدارة األصول الدخل اإلجمالي 7بيتا 

8 بيتا xالدخل اإلجمالي    سمسرة خدمات األفراد الدخل اإلجمالي 8بيتا 

المجموع     
 اإلجمالي

 
 :وب القياسي هماوال بد من توفر شرطين لكي يتمكن البنك من استخدام طريقة األسل

 
 .وجود إدارة مخاطرة فعالة ورقابة صارمة -
وجود إجراءات وآذلك التحقق من أن رأس المال المحتسب يغطي المخاطر التشغيلية                   -

 .بالفعل
 

                                           
 أبريل  29تم تحديد بيتا لكل خط عمل من قبل لجنة بازل في الورقة االسترشادية الثالثة الصادرة في                            *

 . حسب الملحق2003
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 منهج القياس المتقدم: الطريقة الثالثة
 سوف يسمح للبنوك التي يتوفر لديها بعض المعايير الصارمة باستخدام النماذج الداخلية                         

(Internal Models)                  الحتساب متطلبات رأس المال الالزم لمواجهة المخاطر التشغيلية  .
 :وتوجد عدة طرق منها

 
 .(Internal Measure Approach) منهج القياس الداخلي -
 .(Loss Distribution Approach) منهج توزيع الخسائر -
 .(Scorecards) طريقة بطاقات النقاط -
 

 ها لكي يسمح للبنك باستخدام منهج القياس المتقدمالمعايير الواجب توفر
 
 المعايير العامة   -1

 .وجود وحدة إدارة مخاطر مستقلة -
 .توفر مصادر ومعلومات آافية -

 
 المعايير الوصفية   -2

 .دور بارز لمجلس اإلدارة -
 .وجود وحدة إلدارة المخاطر التشغيلية -
 .(Compliance)تقديم تقارير داخلية والتزام  -
 .تحليل السيناريوهات -

 
 المعايير الكمية   -3

 .الموازنة مع التعريف -
 .جمع المعلومات وتحليلها -
 .(Stress Testing)يجب استخدام برامج لالختبارات  -
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نتيجة لتطور وتعقد الخدمات المصرفية واالعتماد المتزايد على استخدام التقنية وعولمة                         
لخدمات المصرفية واتجاه البنوك نحو تحويل المخاطر إلى أطراف أخرى عبر اللجوء إلى                 ا

االستفادة من بعض الخدمات المقدمة من قبل موردي الخدمات ، تتعرض البنوك والمؤسسات 
وينتج عن ذلك    . المالية إلى مخاطر تشغيلية ال يقل أثرها عن األنواع األخرى من المخاطر                 

فيما يخص المصارف    . ف العربية والسلطات اإلشرافية على السواء         تحديات على المصار   
العربية، يتوجب عليها الترآيز على آفاءة وفعالية إدارة المخاطر التشغيلية عن طريق                             
مواآبة التطورات في أساليب إدارة المخاطر التشغيلية، أما فيما يتعلق بالسلطات اإلشرافية                  

ياسات والتوجيهات الرقابية والطرق الرقابية بما يكفل        فيتعين عليها مراجعة التشريعات والس     
 .اإلشراف الفّعال على المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها المصارف

 
 :وفي ضوء ما تقدم توصى الورقة السلطات اإلشرافية في الدول األعضاء بالتالي

 .تعزيز آفاءة آوادرها البشرية والفنية لإلشراف على المخاطر التشغيلية -1

االسترشاد في إجراءاتها اإلشرافية بالمبادئ الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية  -2
بخصوص الممارسات السليمة في إدارة المخاطر التشغيلية وحث البنوك على تطبيق               

 .تلك المبادئ

حث المصارف الخاضعة إلشرافها على ضرورة مواآبة التطورات الحديثة في مجال              -3
 لتشغيلية وضرورة االهتمام بإعداد آوادرها البشرية للتعامل مع هذا             إدارة المخاطر ا   

 .النوع من المخاطر

وضع التعليمات واإلرشادات الخاصة بقياس ومراقبة المخاطر التشغيلية على ضوء ما  -4
صدر عن لجنة بازل من مبادئ واسترشادات وحث المصارف الخاضعة إلشرافها                    

 .على اتباعها
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Business Lines Beta Factors 

Corporate finance (B1) 18% 

Trading and sales (B2) 18% 

Retail banking (B3) 12% 

Commercial banking (B4) 15% 

Payment and settlement (B5) 18% 

Agency services (B6) 15% 

Asset management (B7) 12% 

Retail brokerage (B8) 12% 
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