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 :لخصالم
تشككككل الب كككوؤ والماللكككا  المالسكككة لب كككة ألالكككسة ومدمكككة فكككي ب كككا  ا إتاكككاد الكككو  ي فكككي أي دولكككة      ا أ   

داة التككي مكك  الق ككاا الماككرفي لكك  دورا كبيككر   سمككك  تمايةكك  فككي عمةسككة الت ككور ا إتاككادي   حيكك  ا كك  س تبككر اأ
خاللدا ت بق الدولة  ظامدا ال قدي ولسالتدا المالسة   وس  ي الق كاا الماكرفي ماشكرا ريسلكسا عةكي حيوسكة الوضك  
ا إتاككادي فككي تةككؤ الدولككة   ورتمةككي دور الب ككوؤ فككي إ ككاا اأعمككات بوضككو  مكك  خككالت مككا تقدمككة مكك  خككدما  

سكا  ا إتاكادسة  والمالسكة   والتمارركة   ومك  ا دسكاد التكراب  مارفسة مت ددة ومت وعة   تلاعد كثيرا في ت شكس  ال مة
بكي  الب ككوؤ عةكي الملككتوي الككدولي مك  خككالت القسككاة باحمكاة كبيككرة مكك  الت كامال  فسمككا بي دككا   ظدكر  ايمسككة ماليمككة 

ل والت ككدسال  التكي  ككرأ  عةيدكا ل ككي ت مكك 1988رأس المكات عةككي الملكتوي الككدولي   فمككا   اتزاإسكة بككا ت فكي عككاة 
 عةي تحقيق ا لتقرار واللالمة لةب وؤ عةي الملتوي الدولي.

   مزدككوة المخككا ر لككسس مديككدا عةككي الب ككوؤ التماررككة   بككل يت ةككق بكسزسككة الحاككوت عةككي ماشككرا  القسككاس        
الال مككة لةوإككوي عةككي تكك ثير يكك ع المخككا ر عةككي القككسة ا إتاككادسة لةب ككوؤ التماررككة   كمككا ا كك  مكك  اأيمسككة بمكككا  

 الوإوي عةي مزدوة الخلارة وملبباتدا في الب وؤ التماررة والتي يمب أ  يتوافر فيدا اأتي:
 أ  ت و  الخلارة غير متوإ ة. -أ        
  أ  ت و  الخلارة إابةة لةقساس ال مي. -ب        
ولقككد ا داد ا يتمككاة فككي اللكك وا  اأخيككرة بدرمككة المخككا ر المت ةقككة ب عمككات الب ككوؤ لمككا لدككا مكك  اثككر يككاة فككي   

ال وايد التي تحققدا وفكي بقايدكا والكتمراريا   عكالوة عةكي ت ثيريكا فكي ا إتاكاد الكو  ي وخااكة فكي الكدوت ال امسكة   
مدكا  اإلشكرافسة المحةسكة   فقكد ظدكر ايتمكاة مك  إبكل مدكا  حي  ا   باإلضافة  لي المت ةبا  الت ظسمسة م  إبكل ال

 Capital شككرافسة دولسككة مثككل لم ككة بككا ت بب ككؤ التلككوسا  الككدولي التككي إامكك  بوضكك  مت ةبككا  لماليمككة رأس المككات 

Adequacy  ورب دكككا بشككككل مباشكككر بمخكككا ر الب كككوؤ   كككك لؤ أاكككبح  الب كككوؤ  زلكككدا تركككك  عةكككي المخكككا ر التكككي
إسالككدا وأثريككا فككي عمةساتدككا   واألككاليب المختةزككة إلدارتدككا   اأمككر الكك ي ابككر  دور  دارا  يكك ع توامددككا   وكسزسككة 

 الب وؤ في وض  اللسالا  الال مة لتحديد الملتوي المالية م  المخا ر.
                                                           

ً  ض  ض  ددأ ل فبم * ً ا ل نيضم ددب  كبةرددبق ضلدد بل م ددبإلس سيارددأ ض    ددب  نيضة ادد  ددأ مددس ب سم ددر ضة واددأ نيضة دديم  ل جارددأ ضة عددب   ل فبم ددأ سددح لدد
ًنأ ضأل  نرأ ضخلبصأ.  ضةز  

ًنأ ضأل  نرأ ضخلبصأ. * ً  ض  ض  أ ل فبم أ ضةز    ضل بل ض    ب  ضمبيل نيإلمرسجارأ ض    ب  نيضة ا
ًنأ ضأل  نرأ ضخلبصأ. ضل بل * ً  ض  ض  أ ل فبم أ ضةز    م بإلس جارأ ض    ب  نيضة ا



وادرا ا م  الب وؤ بت دد المخا ر التي توامددكا وال اممكة عك   بس كة ا عمكات التكي تقكوة بدكا   وبدكدي ادارة   
يكك ع المخككا ر بكزككا ة وفاعةسككة يككتة اككساغة الككتراتيمسة ادارة ا خ ككار والتككي تشكككل مكك     يتمكك أ مكك  ا لككتراتيمسة 
ال امة لةب وؤ لتحقيق ا شراي والتومس  الال مي  للير ال مل ضم  بيية رإابسة م الكبة   ويك ع ا لكتراتيمسة توضك  

ة الخ كو  ال ررضككة ل بس كة ال مةسكا  التككي سقكوة بدكا الب ككؤ موإك  ادارة الب كوؤ مك  ا خ ككار وادارتدكا مك  خككالت رلك
في لبيل توفير بيية عمل تضم  تحقيق اعةي ال وايد ب إكل درمكة ممك كة مك  اأخ كار وترشكيد القكرارا  المتخك ة فكي 

 ضو  اأخ ار المحس ة. 
مككك  مخكككا ر    وظسزككة  دارة المخكككا ر فككي الب كككوؤ ي حاككر دوريكككا فككي درالكككة مخككا ر ال مةسكككا  الماككرفسة   

ا يتمكككا  ومخكككا ر اللكككوا ومخكككا ر التشككك يل أو ال مةسكككا  وغيريكككا مككك  المخكككا ر ا خكككري ويكككل يكككي ضكككم  الحكككد 
الملمو  بة أة    وحي  أ  الب وؤ تلتثمر أموالدا في ظكل افتكراض ال ديكد مك  المخكا ر المحس كة بدكا ممكا سلكتة ة 

لةت امكل م دكا بدكدي تحقيكق اعةكي م كد   ممك كة اأمر ضرورة البح  ع  أفضل لسالا   دارة المخا ر الال مة 
م  ال ايد با ضافة  لي الضكما    ومك  يك ا الم  ةكق فكا  لسالكا   دارة المخكا ر ت كد ألالكا  لكتراتيمسا  اتخكا  
القككرار فككي الم شككا  المالسككة والب ككوؤ التماررككة   حيكك     ا لككتخداة اأمثككل للسالككا   دارة المخككا ر   سحقككق اعةككي 

 إلربا  فحلب بل أسضا سحقق اعةي م د   لالما  م د   ل
   احككد أيككة المشككا ل التككي وامدتدككا الب ككوؤ فككي اللكك وا  اأخيككرة ترككك   حككوت الحاككوت والمحافظككة عةككي رأس 
مات كافي   ويكو يت كو  باكورة ريسلكسة مك  األكدة   وا حتسا سكا    واأربكا  المحتمك ة . ورأس مكات الب كؤ ية كب 

فككي دعككة والككتمرار ال مةسككا  التشكك يةسة لةب ككؤ   ويككو فككي المقككاة اأوت يككوفر الككدرا الككواإي مقابكككل دورا يامككا وحيوسككا 
المخكككا ر مككك  خكككالت امتاكككات أسكككة خلكككاير تشككك يةسة أو تمورةسكككة لحكككي  ا  تكككتمك   دارة الب كككؤ مككك  الكككتس اب يككك ع 

 الخلاير وم  ثة  عادة ب ا  ربحسة الب ؤ م  مديد.
تت ةككق بم كككايير رأس مكككات الب ككؤ يدكككدي بشككككل ألالككي  لكككي الحكككد مككك    Regulations    وضكك  أ ظمكككة       

المخا ر المالسة المت ةقة بالب وؤ لما ل لؤ م  أثار اإتاادسة وامتماعسة لةبسة   والكي المحافظكة عةكي ثقكة الممدكور 
  يككاثر بالب ككؤ   فالمدككا  الماككرفي  و حلالككسة خااككة بال لككبة لزشككل احككد الب ككوؤ   حيكك  أ  يكك ا الزشككل سمككك  أ

 لةبسا باورة متلارعة عةي باإي الب وؤ وإد كا   ي ع اأ ظمة تق  بي    ارر  متباعدي  يما:
 ا لت اة بمقايسس محالبسة تت ةق برأس المات  مثل ا لت اة ب لبة محددة لرأس المات  لي ممموا اأاوت.1- 
الحكة عةي حالكة ككل ب كؤ عةكي حكدة ت بيق م ايير مر ة لةحكة عةي مدي ماليمة رأس مات الب ؤ  بم  ي 2- 

 ب ا  عةي درمة المخا ر التي يت رض لدا الب ؤ والظروي التي سمر بدا.
 وم  م تا  الثما ي ا  بدأ واض و اأ ظمة ا يتماة بثالثة إضاسا ريسلسة عةي اأإل يي:

ر والب ككككوؤ  ا  أو : أ   لككككبة رأس المككككات  لككككي اأاككككوت   تزككككرا بككككي  الب ككككوؤ  ا  اأاككككوت ال السككككة المخككككا 
كم سككار سمككك  أ   -بالاككس ة اللككابقة -اأاككوت الم خزضككة المخككا ر   وباككزة عامككة   فككا  تب ككي   لككبة رأس المككات

سشككم  الب ككوؤ عةككي ا لككتثمار فككي أاككوت عالسككة المخككا ر   واللككبب أ  مت ةبككا  رأس المككات أاككوت مثككل ا و ككا  
 رأس المات لةقروض ا لتدال سة.الخ ا ة التي تادريا الحكومة لت و  لدا  زس مت ةبا  



 Off- Balance) ثا سا: بكدأ  م ظكة الب كوؤ فكي اللك وا  اأخيكرة بالكتخداة ب كود تقك  خكارة المي ا سكة ال مومسكة

Sheet Items)   بشكككل مكثكك    وخاواككا فسمككا يت ةككق بالككتخداة المشككتقا  المالسككة مثككل عقككود الخسككارا  وال قككود
 لت امككا  ال رضككسة مثككل خ ابككا  الضككما  الملككتخدمة فككي عمةسككا  تمورككل التمككارة الملككتقبةسة والمقاسضككة والككتخداة ا

الدولسة والددي م  التخداة ي ع الب ود يو تحلي  ال ايد عةي ممموا اأاكوت بكدو  التك ثير عةكي   لكبة رأس المكات 
مت ةقككة بماليمككة رأس  لككي مممككوا اأاككوت  حيكك  أ  المخككا ر المت ةقككة بدكك ع الب ككود تككة  يمالدككا مكك  إبككل الم ككايير ال

 المات.
ثالثكككا: ظدكككر  الب كككوؤ اأمرركسكككة فكككي ت كككافس غيكككر متكككوا   بال لكككبة لةب كككوؤ فكككي الكككدوت ا خكككري   و لكككؤ بلكككبب 

 مت ةبا  رأس المات المرتز  المزروضة عةي م ظة الب وؤ اأمرركسة م  إبل المدا  اإلشرافسة.
ولقد شدد ال قدي  ا خيرر  م  القر  الماضي  رادة في عدد الب وؤ التكي ت رضك  لخ كر ال لكر المكالي فكي 

ت بك ب  -م دكا عةكي لكبيل المثكات   الحاكر –ب ض دوت ال الة   وررم  ال لر المكالي فكي الب كوؤ  لكباب عديكدة 
 اتمكة عك  ا خزكاض إكسة ااكوت الب كؤ   تولك  ال ار الزايكدة فكي ا لكواا ال المسكة بشككل لكرر    الخلكاير المالسكة ال

الب ككؤ فككي ا إككراض دو  درالككة ف سككة كافسككة وأثككر  لككؤ عةككي المرككك  المككالي    رككادة عككدد حككا   ال اككب وا حتسككات 
وال ككم مكك  ال ككامةي  وال مككال    وعةككي الككرغة مكك  يكك ع ا لككباب المت ككددة التككي اد  الككي ت ككرض الب ككوؤ الككي خ ككر 

 اكككد ومككود عامككل مشككترؤ بيكك دة ممس ككا أ  ويككو لككو  امككرا ا  ادارة ا خ ككار فككي الب ككوؤ ال لككر المككالي   ول   ككا 
وخااكككة ا خ كككار المالسكككة   والكككتمابة لمكككا لكككبق  ككككرة إامككك  يييكككا  الرإابكككة عةكككي الب كككوؤ والب كككوؤ  اتدكككا با يتمكككاة 

السككة ال اتمككة عكك  تحقككق بت ككورر وتحككدي  لسالككا  ادارة ا خ ككار المالسككة و ظككة الككتحكة فككي شككدة وو ككاة الخلككاير الم
يككك ع ا خ كككار ب كككرض خزكككض القسمكككة الم رضكككة لةخ كككر   وتةمكككا  الب كككوؤ الكككي ادارة ا خ كككار المالسكككة كولكككيةة لرفككك  

 م د   ا دا  بدا وتحلي   تايج اعمالدا.   

 وبما ا  المدا  الماكرفي سمثكل دعامكة الالكسة فكي ال ظكاة ا إتاكادي واللسالكا  المالسكة   فكا  الحزكا  عةسكة
ومكك  ومدككة  ظككر الب ككوؤ فكك   ا خ كار التككي تلككتحق التكك مي  يككي مككا  سمثكل ركيكك ة الالككسة لخدمككة ا إتاككاد الكو  ي 

 يةي:

 الت مي  عةي ممتة ا  الب ؤ ضد خ ر الحررق. -او 
 الت مي  عةي ال دد ال قدسة لدي الارافي  م  خالت وثايق خسا ة ا ما ة. -ثا سا
 ا   قةدا م  مكا   خر م  خالت وثايق  قل ال قدسة.الت مي  عةي ال قدسة أث  -ثالثا
 الت مي  عةي حساة ال مال  المقترضي . -راب ا
ول كك  يككل يكك ع يككي فقكك  ا خ ككار التككي يت ككرض لدككا الب ككؤ او التككي سمككك  لشككركا  التكك مي  ا  تقككوة بالتكك مي        

ا  تت كككرض لكككة مككك  اخ كككار مالسكككة   وبا ضكككافة الكككي الممتة كككا  المادسكككة مككك  فكككروا وتمديككك ا  ومكككا سمكككك عةيدكككا   
با ضككككافة الككككي مخككككا ر ا يتمككككا  ومخككككا ر اللككككوا ومخككككا ر الكككك ار الزايككككدة   فكككك   الب ككككوؤ تت ككككرض لة ديككككد مكككك  

 اخ ارالتش يل ك تيمة لة ديد م  المت يرا  م دا:



ت الب ككوؤ تقككوة الالككا عةككي تقككدسة الخككدما  المالسككة والتككي تقككوة الالككا عةككي ال  اككر البشككري   ومكك  خككال -1
 المحاولة لتقدسة افضل خدمة لة مال  ت ةب  لؤ اللما  بقدر اعةي م  ملتوسا  اتخا  القرار لة امةي  بدا.

كمككا ا  الت ككوا الشككديد فككي ا شكك ة الب ككوؤ بمككا يدككدي الككي تقككدسة ا ثككر الخككدما  شككمو  وبمككا س ظككة ربحسككة  -2
 ا الب ؤ.الب ؤ   ول   يادي الي ت ايد حمة المخا ر التي سمك  ا  يت رض لد

با ضككافة الككي الملككتمدا  الت  ولومسككة فسمككا يت ةككق با تاككا   والتمككارة ا ل ترو سككة وشككبكا  الم ةومككا   -3
 وسمثل ال  ار البشري ا ية في م ظومة ال مل.

وإد شدد ال ا  الثا ي م  ال قد ا خير مك  القكر  الماضكي امثةكة لة ديكد مك  الب كوؤ التكي عا ك  مك  ا مكا        
 ضخمة ك تيمة مباشرة لمخا ر التش يل مثل: مالسة

Kidder Peabody -  
Sumitomo of New York - 

Nat West Capital Markets in London - 

Barings of U.K. - 

وككا  مكك  الواضك  فككي يكك ع الحكا   أ  الخلككاير التككي تومددكا الب ككوؤ مك  مخككا ر التشكك يل كا ك  اعظككة مكك        
 كوؤ مك  المخكا ر التمارركة ا خكري مثكل مخكا ر ا يتمكا    و شكؤ أ  الماللكا  المالسكة الخلاير التي توامددا الب

تحكاوت دايمكا ت كورر  ظكة الرإابكة الداخةسكة بدكا حتكي تم ك   دايسكا حكدو  يك ا  -والب كوؤ باكزة خااكة –بازة عامة 
ةسكككا  خسا كككة ا ما كككة ال كككوا مككك  الخلكككاير المت ةقكككة بمخكككا ر التشككك يل و قاكككد ي كككا تحديكككدا الخلكككاير ال اتمكككة عككك  عم

وا حتسككات مكك  ال ككامةي  بالب ككؤ   ومكك   لككؤ ي ككاؤ ت ايككد ملككتمر فككي حككواد  ا حتسككات وخسا ككة ا ما ككة التككي يرت بدككا 
 ال امةي  بالب ؤ.

و شككؤ ا  ت ككدد عمةسككا  ا حتسككات بككالب وؤ ادي الككي إسككاة ماللككا  الرإابككة الماككرفسة فككي ال ككالة الككي ت ككورر  
 Sound Operational Risk Management andالتشرر ا  لت بيكق لسالكا  ورإابكة اخ كار تشك يل لكةسمة  

Control   يل كمككا حككد  فككي الو سككا  ممككا ادي الككي اككدور تشككرر ا  ا ثككر ايتمامككا بت ظككسة ورإابككة اخ ككار التشكك
 واسضا غالبسة دوت الممموعة ا وربسة.  1999وبرر ا سا 1998 المتحدة 

 


