
أدى تحرير القطاع المالي والمصرفي والتقلبات في ا�سواق المالية وتشابك المؤسسات المصرفية 
مع بعضها البعض وكذلك زيادة المنافسة والخدمات المصرفية المقدمة إلى تعرض البنوك إلى 
وتحليل  أعمالها  �دارة  ابتكارية  طرق  بتبني  البنوك  قيام  يستلزم  مما  جديدة،  وتحديات  مخاطر 
في  واالستمرار  السوق  في  نصيبها  على  المحافظة  من  تتمكن  حتى  لها،  المصاحبة  المخاطر 

المنافسة.
النظام  على  للمحافظة  المخاطر  إدارة  وقواعد  أسس  على  العدد  هذا  في  الضوء  نلقي  سوف 

المصرفي.

محاور العدد

• مفهوم المخاطرة
• أهداف إدارة المخاطر

• محور ا�طار العام �دارة المخاطر
• المبادئ ا�ساسية لتعريف المخاطر
• المبادئ ا�ساسية لقياس المخاطر

• المبادئ ا�ساسية للحد من المخاطر
• المبادئ ا�ساسية للمراقبة وإعداد التقارير

• العوامل المؤثرة في العمل المصرفي
• الوظائف الرئيسية �دارة المخاطر

• الدراسات والتقارير المرتبطة بعمل إدارة المخاطر
• إدارة المخاطر والسلطة الرقابية

• أهمية إدارة المخاطر للمؤسســات المالية في دولة 
الكويت

إدارة المخاطر المصرفية

المصادر
• قياس وإدارة المخاطر بالبنوك – ا�ستاذ سمير الخطيب

• دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية – الدكتور نبيل حشاد – اتحاد المصارف العربية
• قياس وتحليل وإدارة المخاطر المالية – الدكتور مروان النحلة

المراكز المالية للبنوك حتى يتم التعرف 
عــلــى الــنــتــائــج الــمــتــوقــع حــدوثــهــا وقــت 
المالية، سواء  اخطار  نوع من  أي  تحقق 
نتائج  العالمية، حيث تساعد  أو  المحلية 
الـــبـــنـــوك  إدارات  االخـــــتـــــبـــــارات  هــــــذه 
على  المختلفة  الــمــالــيــة  والــمــؤســســات 
تــصــمــيــم خـــطـــط االســـتـــثـــمـــار بــشــكــل 
تطلعات  يخدم  وبما  ومناسب،  متحفظ 
إدارة المؤسسة دون الدخول في خطط 

استثمار جريئة.

نشرة توعوية يصدرها 
معهد الدراسات المصرفية
دولة الكويت - يناير 2012
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إن التطور التقني المطرد في الصناعة المصرفية 
مـــن ناحيـــة، والتطـــور فـــي اســـتخدام الوســـائل 
زيـــادة  إلـــى  أدى  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن  االلكترونيـــة 
الخدمـــات المصرفيـــة المقدمـــة مـــن قبـــل البنوك 
وتنوعها، وزيادة تعقيـــد العمليات المصرفية في 
ســـوق ســـمته المنافسة الشـــديدة. ولمقابلة هذا 
التطور والمخاطر المرتبطة به أصبح من الضروري 
مراقبـــة مســـتوى المخاطـــر التـــي تحيـــط بالعمل 
ووضـــع ا·جـــراءات الرقابية الالزمة للســـيطرة على 
ا¹ثار الســـلبية لهـــذه المخاطـــر وإدارتهـــا بطريقة 

سليمة.
ويمكـــن القـــول بـــأن معرفـــة المخاطـــر وتقويمها 
وإدارتهـــا هي مـــن العوامل الرئيســـية فـــي نجاح 
البنـــوك وازدهارها وتحقيقهـــا هدافها، فإذا كان 
الدخـــول في مخاطـــرة المقصود به هـــو الحصول 
علـــى أربـــاح أعلـــى إال أن عدم إدارة هـــذه المخاطرة 
بطريقـــة علميـــة صحيحـــة قـــد يـــؤدي إلـــى فقدان 
اهـــداف  تحقيـــق  فـــي  والفشـــل  العائـــدات 
ا·ســـتراتيجية للبنك، لذا، فـــإن من اهمية الفهم 
والتقويـــم  المصرفيـــة  المخاطـــر  ·دارة  الصحيـــح 

الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة.

مفهوم المخاطرة
الخطـــر باللغـــة يعنـــي "احتمـــال حـــدوث ضـــرر ما" 
وكلمـــة احتمـــال هنـــا مهمـــة نهـــا تضـــع صفـــة 
مســـتقبلية للضـــرر. أمـــا مفهـــوم المخاطر فهي 

"احتماليـــة تأثير الحوادث المتوقعة وغير المتوقعة 
تأثيـــرا عكســـيا علـــى رأس مـــال المصـــرف أو علـــى 

عوائده".

أهداف إدارة المخاطر
الهدف مـــن عملية تعريـــف المخاطـــر وإدارتها في 
المؤسســـة المصرفية هو المحافظة على أصولها 
وحمايتها من الخسائر التي يمكن أن تتعرض لها 
نتيجة تقديم خدماتها لعمالئها، أو نتيجة لتعرض 
موجوداتهـــا مـــن الممتلـــكات للتلف المـــادي، ومن 
هنـــا تبرز أهميـــة هـــذه الحماية في اســـتمرار عمل 

المصرف وسالمة موجوداته.
إن الهدف الرئيســـي ·دارة المخاطر هو دعم ا·دارة 
العامـــة لتتمكـــن مـــن تحديـــد المخاطـــر تحديـــدا 
صحيحـــا، وبالتالـــي الحد منها بشـــكل فّعـــال بناًء 

علـــى قيـــاس دقيـــق للمخاطـــر وتقييم لÉجـــراءات 
والطـــرق وادوات مـــن خـــالل إطار ســـليم للمراقبة 
والمتابعة على مســـتوى البنك ككل، مما يساعد 
على تخفيـــف احتماالت حدوث الخســـارة وتخفيض 

النتائج المالية للخسارة عند وقوعها.
لـــذا، يتعيـــن إدارة المخاطر بشـــكل منظم وفعال 
من خـــالل جهـــاز شـــامل ·دارة المخاطـــر تحدد من 
والمـــوارد  وادوات  العمليـــات  كافـــة  خاللـــه 
فعالـــة  إدارة  لضمـــان  المطلوبـــة  والمســـئوليات 

للمخاطر.

محور ا�طار العام في إدارة المخاطر 
يشـــتمل محـــور ا·طـــار العـــام ·دارة المخاطـــر على 
أربعة مراحل رئيســـية، نوردها فيمـــا يلي، ومن ثّم 

نتعرف على المبادئ اساسية لكل مرحلة منها:

- التعريف الدقيق للمخاطر
- قياس درجة المخاطر 

- الحد من المخاطر 
- مراقبة المخاطر (التحكم وإعداد التقارير)

المبادئ ا�ساسية لتعريف المخاطر
• التحديـــد المنظم للمخاطر هو اســـاس ي إدارة 
فعالة للمخاطر، ولذلك يتعين على البنك أن يولي 

مسألة تحديد المخاطر أولوية كبيرة لديه.
• يتـــم تحديـــد وتصنيف أنـــواع المخاطر الرئيســـية 

التـــي تكتنـــف أنشـــطة البنـــك، وتوضع ا·جـــراءات 
عـــن  الناجمـــة  المخاطـــر  لتحديـــد  لهـــا  المناســـبة 
ســـواء،  حـــد  علـــى  والجديـــدة  القائمـــة  انشـــطة 
با·ضافة إلى تحديد الجهات المسئولة عن كل نوع 

منها.
• تحديد مجموعة المخاطر واهمية النسبية لكل 
ــحــقــيــقــيــة الـــمـــؤديـــة لــهــا  ــهــا والــــعــــوامــــل ال ــن م

وا·ستراتيجية التي يعتمدها البنك لمواجهتها. 

ا�نواع الرئيســية للمخاطر وفق تقرير صادر عن 
البنك الدولي:

• المخاطر المالية
• المخاطر التشغيلية

• مخاطر اعمال
• مخاطر الحوادث

المبادئ ا�ساسية لقياس المخاطر
• الهـــدف اساســـي مـــن قيـــاس المخاطـــر بصورة 
دقيقة هو التحديد الرقمي للخسائر المتوقعة من 

كافة أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك.
• عندما يعتمد البنك طريقة تحديد المخاطر رقميا 
فإنهـــا تكون مبنية على نماذج وأســـاليب معروفة 
ومناســـبة تمـــت الموافقة عليهـــا من قبـــل ا·دارة 

العامة في البنك.
• استخدام النماذج المناسبة في القياس تعني أن 
طـــرق ونمـــاذج قيـــاس المخاطـــر توفـــر مقاييـــس 

إدارة اخملاطر املصرفية
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تتناســـب تماما مع أهداف البنك في إدارة المخاطر، 
كما تالئم حجم وطبيعة نشاط البنك ودرجة تنوع 

وتعقد عملياته المدارة.

المبادئ ا�ساسية للحد من المخاطر
• هنـــاك إجـــراءات وأدوات فعالة ومناســـبة يحددها 
البنك لضمان الموائمة بيـــن التعرض للمخاطر مع 

الرغبة بتحملها.
• يتعيـــن على البنك أن يحاول التقليل من تعرضه 
للمخاطر االئتمانية ومخاطر السوق من خالل حدود 
قائمـــة علـــى الحجـــم التـــي تحـــدد الحجـــم اعلـــى 
المســـموح به للتعـــرض لمختلـــف أنـــواع المخاطر، 
ويتـــم تحديـــد هذه الحـــدود على مســـتويات عدة، 
انشـــطة  وحـــدات  المنتجـــات،  العمـــالء،  منهـــا 
المختلفة، المحفظة، البالد، وكذلك على مســـتوى 

البنك بشكل عام.

• إن المخاطر التي يمكن تحديدها رقميا وبشـــكل 
موثـــوق مـــن خالل نمـــاذج قيـــاس المخاطـــر يمكن 

التقليل منها من خالل حدود مناسبة للمخاطر.
• أمـــا المخاطـــر التـــي ال يمكـــن اخضاعهـــا لحـــدود 
المخاطـــر القائمـــة على الحجـــم أو حـــدود المخاطر 
يمكـــن التقليـــل منهـــا بإجـــراءات أخـــرى مناســـبة 
وموثقـــة للحد من المخاطر ومن خالل إطار ســـليم 

للمراقبة والمتابعة.

المبادئ ا�ساسية للمراقبة وإعداد التقارير
• تتركـــز مهـــام إدارة المخاطـــر في التنســـيق بين 
كافـــة ا·دارات بالبنك لضمان توفيـــر كافة البيانات 
والمعلومـــات الصحيحة حـــول المخاطر وخاصة في 
مجال مخاطـــر االئتمان ومخاطر الســـيولة ومخاطر 
الوقـــت  وفـــي  منتظـــم  دوري  بشـــكل  الســـوق 
المناســـب للمســـاعدة فـــي إعـــداد تقريـــر المخاطر 
العليـــا  لـــÉدارة  ويرفـــع  ودقيـــق  دوري  بشـــكل 

للمناقشة. 
بتخفيـــض  توصيـــات  التقريـــر  هـــذا  يتضمـــن   •
مســـتويات التعرض ســـواء لبعض انشـــطة ذات 
المخاطـــر المرتفعة أو بعض المناطق الجغرافية أو 
المجموعـــات ذات العالقـــة المترابطة التي يشـــكل 
مـــن  عاليـــة  نســـبة  اللتزاماتهـــا  الكلـــي  الحجـــم 
موجـــودات البنـــك أو فـــي عالقـــة بعـــض المخاطـــر 
بالعائـــد المتحقـــق مـــن ورائهـــا، وكـــذا التوصيـــة 
بتحويل بعض انشطة التي تدار يدويا إلى أنظمة 

الكترونية لضمان توحيد تقارير المخاطر على كافة 
التدقيـــق  بعـــض  إجـــراء  مـــع  البنـــك  مســـتويات 

العشوائي.
• يتـــم إعداد هذه المعلومات على مســـتوى البنك 
كوحـــدة مســـتقلة وعلى مســـتوى مجمع يشـــمل 

الشركات التابعة في الحاالت التي تتطلب ذلك.

العوامل المؤثرة في العمل المصرفي
• التغيرات التنظيمية وا·شرافية
• عدم استقرار العوامل الخارجية

• المنافسة المحلية واجنبية
• تزايد حجم الموجودات خارج الميزانية

• التطورات التكنولوجية

الوظائف الرئيسية �دارة المخاطر
• ضمـــان توافـــق ا·طـــار العـــام ·دارة المخاطـــر مـــع 

المتطلبات القانونية.
وتحديـــث سياســـة  الدوريـــة  بالمراجعـــة  القيـــام   •

االئتمان في البنك.
• تحديـــد مخاطر كل نشـــاط من أنشـــطة المصرف 
وضمـــان حســـن تحديدهـــا وتبويبهـــا وتوجيههـــا 

لجهات االختصاص.
• مراقبة تطورات مخاطر االئتمان والتوصية بحدود 
تركـــز هـــذه المخاطـــر مـــع اخـــذ باالعتبـــار إجمالي 
المخاطـــر لمنتجـــات معينـــة، مخاطر الطـــرف ا¹خر، 

الصناعة والمنطقة الجغرافية.

• مراقبة اســـتخدام الحدود واالتجاهات في السوق 
ومخاطـــر الســـيولة والتوصيـــة بالحدود المناســـبة 

نشطة التداول واالستثمار.
مراجعـــة المنتجـــات المســـتحدثة علـــى أســـاس   •
معاييـــر قبـــول المخاطر/المنافع ورفـــع تقارير بهذا 

الشأن لÉدارة العامة.
• تطبيق النماذج التي يعتمدها البنك في تحديد 
الــمــخــاطــر رقــمــيــا وا·شــــــــراف عــلــيــهــا وتــحــلــيــل 

السيناريوهات المطروحة.
• المراجعة المســـتمرة لعمليات التحكم بالمخاطر 
فـــي البنـــك واقتـــراح التحســـينات علـــى انظمـــة 

المختلفة وعملية تدفق المعلومات.
• أن يكـــون من بيـــن مخرجـــات إدارة المخاطر حجم 
وأنـــواع االنكشـــاف التـــي قـــد يواجههـــا البنك في 

مختلف مجاالت نشاطه.
• نشـــر الوعي بالمخاطـــر بوجه عام على مســـتوى 

جميع العاملين في البنك.
• إعـــداد الضوابط والحـــدود الخاصـــة بمراقبة كافة 

اعمال المصرفية.
• متابعـــة مـــا تنتهـــي إليـــه التطبيقـــات الفعليـــة 
I بخصوص معيار كفاية رأس  I I و I I لمتطلبات بازل
المال، قيـــاس مخاطر التشـــغيل، وكافة التطورات 
والتوصيـــات التـــي تصـــدر عـــن لجنـــة بـــازل، وذلـــك 
التطـــورات  مـــع  البنـــك  أوضـــاع  تهيئـــة  بغـــرض 

المصرفية الحديثة.
• المشـــاركة فـــي وضـــع سياســـات أوجـــه توظيـــف 
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اصول على أساس معدالت التكلفة.
• المشـــاركة فـــي وضع سياســـات تســـعير اصول 

والخصوم وأساليب الرقابة عليها. 

إدارة  بعمــل  المرتبطــة  والتقاريــر  الدراســات 
المخاطر

• إدارة المخاطـــر في البنك هـــي ا·دارة التي تتولى 
إعـــداد الدراســـات الخاصـــة بالسياســـات والضوابط 
التي يتعين مراعاتها لكافة انشطة التي يزاولها 
البنك، ومتابعة ا·دارات المختلفة من خالل التقارير 
والبيانات والســـيناريوهات التي يتـــم إعدادها في 
هـــذا الشـــأن للوقـــوف علـــى مـــدى التزامهـــا بتلك 
الحـــدود، كما تقوم بإعـــداد المقترحات والتوصيات 
الالزمة لتعديل المسار والحد من المخاطر الناجمة 
عن وجود انكشـــاف أكثر من المســـموح به في أي 

نشاط.
لتحديـــد  الالزمـــة  التفصيليـــة  الدراســـات  إعـــداد   •
إجـــراءات إدارة المخاطر على مســـتوى البنك ككل، 
الالزمـــة  التقاريـــر والجـــداول والمؤشـــرات  وكذلـــك 

لمتابعة قياس وإدارة جميع أنواع المخاطر.
• إعداد المؤشـــرات والتحليـــالت المالية لكل ما هو 
تكلفة وعائد بغرض تقييم مدى ســـالمة السياسة 
المحـــددة  لÒهـــداف  تحقيقهـــا  ومـــدى  المتبعـــة 

باستراتيجية البنك المعتمدة من مجلس إدارته.
اصـــول  إدارة  للجنـــة  الالزمـــة  البيانـــات  إعـــداد   •

والخصوم بالبنك.

• إعداد ومتابعة المؤشرات المستخدمة في قياس 
مدى سالمة أداء البنك (مجموعة المؤشرات الخاصة 

با·نذار المبكر)
• عرض تقارير دورية على ا·دارة العليا للبنك بشأن 
حجـــم المخاطـــر التـــي تعـــرض لهـــا البنـــك نتيجة 
انشـــطة المختلفة التي يزاولها، واالقتراحات التي 

تراها مناسبة للحد من المخاطر.
• اقتـــراح البدائـــل المتاحة لتنويع مصـــادر الخصوم 

للحصول على موارد توفير سيولة.
• إجراء البحوث والدراسات لتقييم تكلفة الحصول 

على العمالت اجنبية، وكذا تكلفة ا·يداعات بها.

إدارة المخاطر والسلطة الرقابية
• تقـــوم إدارة المخاطـــر بالتنســـيق المســـتمر مـــع 
الســـلطات الرقابيـــة بشـــأن التعليمـــات والضوابط 

والتشـــريعات والقوانيـــن الرقابية، بغـــرض متابعة 
ا·دارات المختلفـــة بالبنك لاللتزام بتلك التعليمات 
وتنظيم عروض وبرامج تنويرية للمختصين بتلك 
ا·دارات بهـــدف إلقـــاء الضـــوء علـــى المســـئوليات 

والواجبات المناطة بهم بموجب تلك التعليمات.
• العمـــل كنقطـــة مرجعيـــة مركزيـــة لتوزيـــع كافة 
الرقابيـــة  الســـلطات  عـــن  الصـــادرة  التعليمـــات 
وكنقطـــة تنســـيق مركزيـــة للردود التي ترســـلها 

إدارات البنك المختلفة إلى السلطات الرقابية.
• إعـــداد تقاريـــر تفصيليـــة عن مـــدى التـــزام البنك 
بالتعليمات الرقابية ورفعها إلى ا·دارة العليا على 
أســـاس ربـــع ســـنوي، مـــع تضمينهـــا بالتوصيـــات 
الالزمـــة لتحقيـــق  الضروريـــة وإجـــراءات التصويـــب 

االلتزام بالمتطلبات والتعليمات الرقابية.

• الـــرد على أي إيضاحـــات أو استفســـارات ذات صلة 
بااللتـــزام بالتعليمـــات أو ا·جـــراءات الصـــادرة عـــن 
الســـلطات الرقابية والتي قـــد يطلبها أي قطاع أو 

إدارة في البنك.
• مراجعـــة كافة الطلبات المقترحـــة للحصول على 
عـــن  الصـــادرة  التعليمـــات  مـــن  أي  مـــن  اســـتثناء 
الســـلطة الرقابيـــة، وتقديم التوصيـــات وا·جراءات 

المناسبة المقترحة بهذا الشأن.
الـــرأي والتوصيـــة ذات الصلـــة بااللتـــزام  تقديـــم   •
بالقوانيـــن والتعليمـــات الرقابيـــة في حالـــة اقتراح 

البنك طرح أي منتج/منتجات جديدة.

أهميــة إدارة المخاطر للمؤسســات المالية في 
دولة الكويت

تتضح أهمية إدارة المخاطر في المؤسسات المالية 
بشـــكل عـــام بمالحظـــة التطـــور المنهجـــي فـــي 
التشريعات المالية العالمية سواء للبنوك (اتفاقية 
 ،(so lvency I I لـــدى شـــركات التأميـــن ( بـــازل) أو 
وكيف ركز المشـــرعين في الـــدول المتقدمة على 
االهتمـــام بعمليـــة إدارة المخاطـــر المختلفـــة لهذه 

المؤسسات المالية. 

الكويت لم  المالي في دولة  المشرع والمراقب  إن 
المخاطر  إدارة  أهمية  على  التركيز  فــي  يختلف 
التقليدية  البنوك  أمـــوال  رؤوس  على  وتأثيرها 
متحفظ  برنامج  وجود  على  فالتركيز  وا·سالمية، 
·دارة المخاطر المالية له أهمية قصوى في حماية 
برز  االنكماش، ومن هنا  البنوك من  أموال  رؤوس 
اخــتــبــارات الضغط لدى  إجـــراء  بــضــرورة  االهــتــمــام 
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