


 

 غزة – اإلسالمٌة الجامعة
 العلٌا الدراسات  عمادة

 التجارة كلٌة
 والتموٌل المحاسبة قسم

 

  

 

 إدارة مخاطر العملٌات المصرفٌة االلكترونٌة  وفق مقررات لجنة بازل 

 دراسة تطبٌقٌة على البنوك المحلٌة العاملة فً فلسطٌن

 

 

 إعداد الطالب

 شادي سالمة الحولً

 

 

 تحت إشراف األستاذ الدكتور

 علً عبد هللا شاهٌن

 

 قدمت هذه الرسالة استكماالً لنٌل درجة الماجستٌر فً المحاسبة والتموٌل 

 

 م 2015 – هـ 1436





 أ
 

 

 

 

 

 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 

(ٌرفِع هللا الَّذٌن آمنوا منكم والَّذٌن أوتوا الِعلَم درجاٍت   ) 

 

11المجادلة آٌة   

 

 

 

 



 ب
 

 اإلهداء

 
 إلى رمز التضحية وحافزي للعلم أبي العزيز

  والحنان أمي الغاليةإلى ينبوع الصبر والتفاؤل واألمل

  الحبيبة زوجتيإلى قمة الوفاء رفيقة دربي 

 إلى من وقفوا بجانبي ودعموني إخواني وأخواتي 

 إلى من ألجلهم سهرت الليالي فلذات كبدي ونور عيني أبنائي األحباء

 إلى أصدقائي وزمالئي األعزاء

 إليكم جميعا أهدى هذا العمل المتواضع

 

 

 

 



 ج
 

 شكر وتقدير
كما  عمؿ المتكاضعتماـ ىذا اؿإلإعانتو كتكفيقو لي حمد الشاكريف عمى الحمد هلل العمّي القدير 

أستاذم كمعممي األستاذ الدكتكر عمي عبد اهلل شاىيف  بجزيؿ الشكر كخالص العرفاف إلى كأتقدـ

 ك أتقدـكما  أنار بتكجيياتو طريؽ العمـ إمامي كشرفني بأف اشرؼ عمى رسالتي ىذه ، الذم

زمالئي األعزاء مكظفي المصارؼ الذيف قدمكا لي المساعدة كالنصيحة مف بجزيؿ الشكر إلى 

 .كاقع خبرتيـ كتجاربيـ 

 :كالشكر كذلؾ مكصكؿ ألعضاء لجنة المناقشة كؿ مف 
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 ممخص الدراسة

 

ىدفت الدراسة إلى الكقكؼ عمى عممية إدارة مخاطر األنشطة المصرفية االلكتركنية في البنكؾ 
المحمية العاممة في فمسطيف ، كتقييـ مدل التزاـ تمؾ البنكؾ بمعايير كمتطمبات مقررات لجنة 

بازؿ كلتحقيؽ ذلؾ اليدؼ تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في إجراء الدراسة مف خالؿ جمع 
البيانات مف مصادرىا األكلية كالثانكية ، كمف ثـ إعداد استبانة ليذا الغرض كتكزيعيا عمى 
مكظفي البنكؾ العامميف في كؿ مف أقساـ الخدمات االلكتركنية كأقساـ الحاسكب ك دائرة 

 . استبانة 120المخاطر بعدد إجمالي 

ىذا كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج التي تشير إلى تكفر إستراتيجية معمكؿ بيا لدل 
دارة كمتابعة مخاطر األنشطة المصرفية االلكتركنية ، كاالىتماـ بإجراءات  إدارات البنكؾ لتقييـ كا 

العمؿ التي تساىـ في ضماف فعالية أنظمة التشغيؿ مثؿ كجكد خطط طكارئ ، ككسائؿ منع 
االختراؽ ككسائؿ تخزيف البيانات ، كما يتـ التبميغ كاإلفصاح عف المخاطر ك تكعية العمالء ، 

 .في حيف أظيرت النتائج ضعؼ في عممية متابعة كفحص أنظمة التشغيؿ 

كقد أكصت الدراسة بضركرة زيادة االىتماـ باإلبالغ عف المخاطر كتطكير أداء ككفاءة العامميف 
كتعزيز مبدأ الفصؿ بيف المياـ كزيادة االىتماـ بعممية فحص سالمة أنظمة التشغيؿ كااللتزاـ 
بمعايير الجكدة لمخدمات االلكتركنية ، كمقاييس السالمة األمنية ، كضركرة إخضاع معامالت 
 .دائرة المخاطر لعممية تدقيؽ داخمي كتعزيز فرص التعاكف بيف الدكائر التنفيذية كدائرة التدقيؽ 
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Abstract 

 

This study aims to identify process of risk management of electronic 

banking activities in local banks working in Palestine. It also seeks to 

evaluate extent of commitment, by banks, to standards and requirements 

of Basel Committee. To fulfill study aims, the researcher adopted the 

descriptive analytical method through collecting the data from primary 

and secondary resources. Then, he prepared a questionnaire and 

distributed it on 120 employees who work in electronic services, 

computer and risk management department.  

The study reached some results that indicate the availability of followed 

strategy by bank administrations to evaluate, manage and follow up risks 

of electronic banking activities. In addition, bank administrations 

consider work procedures that contribute to the effectiveness of 

operational systems such as; emergency plans, security systems, data 

storage methods, reporting and declaring risks and customer awareness. 

On the other hand, the results showed weakness in following up and 

checking the operational systems.  

The study recommended increasing of reporting of risks, developing 

performance and efficiency of employees, enhancing separation of duties 

and increasing safety checking for operational systems. Moreover, it is 

recommended to adhere to quality standards for e-services and security 

procedures, besides conducting internal auditing for transactions of risk 

management department and enhancing cooperation opportunities 

between executive departments and auditing.           
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: المقدمة 1.1

 كتزايد المنافسة المحمية ، األسكاؽ العالميةا تشيدهة المتسارعة التيمالتكنكلكجفي ظؿ التطكرات 
كأخرل لمخاطر التي تنشأ مف عكامؿ داخمية العمميات المصرفية معرضة ؿ تأصبح، كالعالمية

 حيث أف ىذا الجانب ،ةخارجية كخصكصا تمؾ العمميات التي يمكف كصفيا بالعمميات االلكتركني
 ل العديد مف البمداف إلى تبفتتجو لذلؾ يعتبر مف احدث الجكانب في مجاؿ العمؿ المصرفي،

بشكؿ عاـ كعممياتو االلكتركنية بشكؿ  أداء القطاع المصرفي زيادة كفاءةسياسات تيدؼ إلي 
. خاص 

 أف المخاطر تزداد مع ازدياد حجـ المؤسسة كانتشارىا كدرجة تطكرىا كالخدمات التي تقدميا  كبما
كخاصة في ظؿ التزايد السريع كالمستمر في التطكر التكنكلكجي كالذم يؤدم بدكره إلى زيادة 

كمف بينيا المخاطر االلكتركنية كما يتطمبو ذلؾ مف إحكاـ ، درجة التعقيد في تمؾ المخاطر
ـ 1988عاـ  لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية الدكلية قامت الرقابة عمى تمؾ العمميات ، لذلؾ

ك أسس كمحاكر الرقابة  الداخمية  ،ما يعرؼ باتفاؽ بازؿ حكؿ كفاية رأس الماؿبإصدار 
قامت بتطكير ىذه االتفاقية كتحديثيا لمكاكبة ثـ   المصرفيةكيفية أدارة المخاطرككالخارجية 

التطكرات العالمية في سعي منيا لتناكؿ مكضكع المخاطر المصرفية بصكرة أكثر تركيزا، كمنيا 
 المخاطر التشغيمية، كما قامت بإصدار مبادئ ةإضافة متطمبات رأسمالية جديدة  لمكاجو

ثـ جاء بعد ذلؾ ما يعرؼ  .2003الممارسات السميمة في إدارة كضبط المخاطر التشغيمية عاـ 
  .2009 عاـ 3ثـ بازؿ  ، 2004 عاـ 2 ازؿبب

لنمك  كنتيجة ؿ، الحديثة المكاضيع مفالعمميات االلكتركنية في المصارؼ مخاطر لقد أصبحت  
 خمؽ تحديات جديدة أماـ البنكؾ أدل إلى اإللكتركنية العمميات المصرفية أنشطة فيالكبير 

 االحتياؿ كالغش عمى الشبكات المفتكحة مثؿ إمكانيات زايد تإلى باإلضافةكالجيات الرقابية 
 يتـ مف خالليا التأكد مف ىكية العميؿ كشرعيتو، التياإلنترنت، نتيجة لغياب الممارسات التقميدية 

 كاإلجراءات أىمية قياـ البنكؾ بكضع السياسات إلى لمرقابة المصرفية بازؿليذا فقد أشارت لجنة 
 . مف خالؿ تقييميا كالرقابة عمييا كمتابعتيااإللكتركني المصرفي تتيح إدارة مخاطر العمؿ التي
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كحيث أف المصارؼ العاممة في فمسطيف تتأثر إلى حد كبير بحالة عدـ االستقرار السياسي 
كاألمني كالذم ينعكس بدكره عمى عدـ االستقرار االقتصادم، األمر الذم يرفع مف حدة ىذه 

 .  المخاطر

 إلدارة ىذه المخاطر كمدل لذالؾ تأتي ىذه الدراسة لتتناكؿ بالبحث كالمناقشة في اآلليات الالزمة 
في القطاع المصرفي لمسياسات كالضكابط التي أصدرتيا لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية  مالءمتيا

 .الفمسطيني كتحديدا في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف

 : مشكمة الدراسة 2.1

  المصرفية إدارة المخاطر نجاح عمى كمصرفي جياز ماليأم  كاستقرار سالمة يعتمد نجاح ك
حيث أف إدارتيا تعد أمرا ضركريا لضبطتيا كمتابعتيا لتحقيؽ األماف كالسالمة  اإللكتركنية
رئيسي    لذالؾ  فإف مشكمة ىذه الدراسة تتمحكر حكؿ سؤاؿ، المصرفية 

 مخاطر العمميات المصرفية تكفر األطر الفنية كالرقابية الالزمة إلدارةما مدم  -
 في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف ؟  اإللكتركنية

: كينبثؽ عنيا  مجمكعة مف التساؤالت الفرعية 

 ما مدل تكفر اإلطار الفني كاإلدارم لمرقابة عمى المخاطر المصرفية ؟ -1
 ما مدل تكفر اإلطار الرقابي الالـز لمكاجية المخاطر المصرفية ؟ -2
 ما مدل تكفر أنظمة تشغيؿ الفعالة الالزمة لمكاجية المخاطر المصرفية ؟ -3
 ما مدل تكفر اإلفصاح كالشفافية الالزميف لمكاجية المخاطر المصرفية ؟ -4

 
 :أىداف الدراسة  3.1

 التي تكاجو اإللكتركنية مخاطر العمميات المصرفية لتيدؼ الدراسة بشكؿ رئيسي لمتعرؼ عؿ
:  أسس سميمة مف خالؿ  التاليل ككيفية التعامؿ معيا عؿالبنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف

 .طبيعة العمميات المصرفية االلكتركنية لالكقكؼ عؿ -1
  . كاآلثار المترتبة عمييا المخاطر المصرفية تحميؿ -2
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أساليب إدارة مخاطر العمميات المصرفية االلكتركنية كفؽ مقررات لجنة  ل عؿتعرؼاؿ -3
 .بازؿ 

األطر الفنية كالرقابية الكاردة في مقررات لجنة بازؿ المتعمقة بمبادئ إدارة الكقكؼ عمي  -4
 .مخاطر العمميات المصرفية االلكتركنية 

التعرؼ عمى تعميمات سمطة النقد لمبنكؾ لمرقابة عمى المخاطر كفؽ مقررات لجنة  -5
 .بازؿ 

: أىمية الدراسة  4.1

مخاطر العمميات  إدارة مف الدراسات الميمة حيث أنيا تتناكؿ مكضكع ىذه الدراسة تعتبر
كذلؾ بسبب أىمية العمؿ ، كجزء مف عمميات البنؾ كأنشطتو المختمفة اإللكتركنية المصرفية

المصرفي االلكتركني كانتشار عممياتو بحيث أصبحت جزء ال يتجزأ مف منظكمة العمؿ المصرفي 
كلمكاكبة التطكر في دكؿ العالـ ألىمية الكقت الذم تكفره ىذه الخدمات مف سرعة كدقة كلما 
لممخاطر مف أىمية عمى سالمة كاستقرار النظاـ المصرفي فاف دراسة ىذه المخاطر كالكقكؼ 

عمى مسبباتيا يؤدم لتعزيز قدرة إدارة المصرؼ في الحد مف آثارىا السمبية عمى البنؾ كتضمف 
 كبالتالي فاف ،قدرتو عمى المنافسة كاالستمرارية في السكؽ المصرفي مما يعكس  كازدىارهاستقراره

 في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف المصرفية اإلدارة تزكيد مىذه الدراسة سكؼ تسيـ ؼ
حقيقية ىذه المخاطر  كبياف، اإللكتركنية مخاطر العمميات المصرفيةدارة الصحيح إل باإلطار

 حيث تعتبر ىذه البنكؾ مف مقكمات المصرفية  اإلدارةقكة كسالمة  لضماف  إدارتيايةكآؿ
 .االقتصاد الفمسطيني كعماد استقراره 

 :فرضيات الدراسة  5.1

 :اآلتية الفرضيات يتـ صياغة  مشكمتيا، ك الدراسة أسئمة عمىلإلجابة 

البنكؾ المحمية في   اإلدارم فييكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تكفر اإلطار الفني ك-1
.  كفؽ اتفاقية بازؿ  اإللكتركنية إدارة حصيفة لمخاطر العمميات المصرفيةكتطبيؽ   فمسطيف

م عمى البنكؾ المحمية في فمسطيف يكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تكفر اإلطار الرقاب-2
.   كفؽ اتفاقية بازؿاإللكتركنية إدارة حصيفة لمخاطر العمميات المصرفيةكتطبيؽ 
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تكفر أنظمة تشغيؿ فعالة في البنكؾ المحمية في  يكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف -3
 كفؽ اتفاقية بازؿ اإللكتركنية إدارة حصيفة لمخاطر العمميات المصرفيةتطبيؽ ك   فمسطيف

  تكفر الشفافية كاإلفصاح في البنكؾ المحمية في فمسطيفيكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف -4
 .  كفؽ اتفاقية بازؿاإللكتركنية إدارة حصيفة لمخاطر العمميات المصرفيةكتطبيؽ 

:متغيرات الدراسة  6.1  

 تطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر العمميات المصرفية االلكتركنية كفؽ اتفاقية : تغير تابع الم
 .بازؿ

 مستقمة اتتغيرالم :  

دارم -  تكفر إطار فني كا 

 تكفر إطار رقابي فعاؿ   -

 تكفر أنظمة تشغيؿ فعالة   -

 تكفر اإلفصاح كالشفافية -

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

تكفر أنظمة تشغيؿ    
   فعالة

تطبٌق إدارة حصٌفة لمخاطر 

العملٌات المصرفٌة االلكترونٌة 

 وفق اتفاقٌة بازل 

تكفر إطار رقابي    
   فعاؿ

تكفر إطار فني    
دارم  كا 

   

تكفر اإلفصاح    
 كالشفافية 
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  الدراسات السابقة7.1

 : الدراسات العربية /  أوال 1.7.1 

تقييم مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية في ظل ( 2014)دراسة أبو شعبان - 1
 تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية دراسة تطبيقية عمى المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ مدل فاعمية ككفاءة نظـ المعمكمات المحاسبية المطبقة في 
قد المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة في ظؿ تطكر الخدمات المصرفية اإللكتركنية ، ك

كلقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف التحميمي المنيج الكصفي استخدمت الدراسة 
ف نظـ المعمكمات المحاسبية المطبقة في المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة تتسـ  أأىميا

زيادة في معدؿ النمك ة كيتكفر بالفاعمية كالكفاءة في ظؿ تطكر الخدمات المصرفية اإللكتركني
مف تبني المصارؼ العاممة في قطاع غزة كما ككجدت انو بالرغـ لمخدمات المصرفية اإللكتركنية 

لمخدمات المصرفية اإللكتركنية إال أف ىناؾ خدمات غير ُمقدمة، إضافة إلى أف ىناؾ تفاكت في 
ركرة العمؿ عمى  ضتكصيات أىميابعدة كأكصت الدراسة  تقديـ تمؾ الخدمات مف مصرؼ آلخر

 ركيزة ميمة مف الركائز المككنة لمييكؿ ىاتطكير عناصر نظـ المعمكمات المحاسبية ككف
العمؿ عمى زيادة االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات كمكاكبة التطكرات ، التنظيمي لممصرؼ

التكنكلكجيا مف خالؿ تقديـ الخدمات المصرفية اإللكتركنية الحديثة كالُمعتمدة مف قبؿ المصارؼ 
العمؿ عمى تطكير  ،العالمية لما لذلؾ مف دكر في زيادة فاعمية ككفاءة نظـ المعمكمات المحاسبية

الضكابط الرقابية العامة لنظـ المعمكمات المحاسبية كنتيجة لتطكر الخدمات المصرفية 
قياـ سمطة النقد الفمسطينية بالعمؿ عمى سرعة تكفير البنية التحتية لتطبيؽ  ، اإللكتركنية المقدمة

الخدمات المصرفية اإللكتركنية الغير مطبقة كالعمؿ عمى إلزاـ المصارؼ بتطبيؽ تمؾ الخدمات 
 .لمكاكبة التطكرات 

دور المعمومات المحاسبية والمالية في إدارة مخاطر السيولة  (2013)دراسة احالسو - 2
 .دراسة تطبيقية عمى البنوك التجارية العاممة في فمسطين 

ىدفت الدراسة إلى تقييـ دكر المعمكمات المحاسبية كالمالية في إدارة مخاطر السيكلة في البنكؾ 
التجارية العاممة في فمسطيف كتحديد أىـ أدكات قياس تمؾ المخاطر كلقد استخدمت الدراسة 
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عداد االستبانة كتكزيعا عمى البنكؾ التجارية  المنيج الكصفي التحميمي مف خالؿ جمع البيانات كا 
العاممة في فمسطيف ، ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ىي قياـ البنكؾ بتطبيؽ أدكات ناجحة لقياس 

السيكلة كما تمـز البنكؾ باإلفصاح كالشفافية التي تؤدم إلى اإلبالغ عف المخاطر مع تكفر 
اآلليات التي تعمؿ عمى تخفيضيا إلى حدكدىا الممكنة كأكصت الدراسة بضركرة بإنشاء كحدة 
جراء دراسات معمقة في آليات إدارة مخاطر  مركزية فاعمة إلدارة المخاطر في المصارؼ كا 

 .السيكلة تأخذ في االعتبار مستجدات كتطكرات العمؿ المصرفي 
وتطويٌر  لتعزيزٌ  كأداة المصرفي اإللكتروني  العمل مقومات "( 2013 )دراسة  شاىين -  3

 "في فمسطينٌ  المحميةٌ  عمى المصارف تطبيقيةٌ  دراسة اإللكترونيةٌ  والتجارة الدفع نظم

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ مقكمات العمؿ المصرفي االلكتركني كالكقكؼ عمى دكرىا في تعزيز 
نظـ الدفع االلكتركني كلقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ، كتـ جمع البيانات 

الالزمة ليذه الدراسة مف خالؿ تصميـ االستبانة كتكزيعيا عمى مكظفي المصارؼ المحمية العاممة 
في فمسطيف ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ىك تكفر بعض التشريعات المتعمقة بالعمميات المصرفية 
االلكتركنية كحماية ىذه العمميات مف المخاطر التي تكاجييا كلكنيا أظيرت ضعؼ آليات التعامؿ 
مع جرائـ الكمبيكتر مما يعرض المصارؼ لممخاطر كما ككجدت ضعؼ لدل مكظفي المصارؼ 
كضعؼ في تدريبيـ ، كأكصت بتكفر بيئة تشريعية ذات أبعاد قانكنية الحتضاف العمؿ المصرفي 
االلكتركني كتطكير الضكابط القانكنية لمراقبة تمؾ العمميات كاليات التعامؿ مع الجرائـ االلكتركنية 

 .ككذلؾ تطكير أنظمة التشغيؿ ك الكقاية مف عمميات اختراؽ الخصكصية 

اثر الصيرفة االلكترونية في المصارف السودانية في ظل تحرير  "(2012)دراسة محمد  -4
  دراسة حالة بنؾ فيصؿ اإلسالمي"خدمات المصارف

 في المصارؼ السكدانية في ظؿ تحرير الخدمات ةىدفت الدراسة لقياس تأثير الصيرفة االلكتركني
المصرفية كقد استخدمت الدراسة المنيج التحميمي كالتاريخي كذلؾ عمى بيانات بنؾ فيصؿ 
اإلسالمي ، كاف مف أىـ نتائج الدراسة باف الصيرفة االلكتركنية تساىـ في تحسيف جكدة 

الخدمات المصرفية المقدمة مف قبؿ البنكؾ كما ك تساىـ في تحسيف الكفاءة المصرفية بشكؿ 
قكم كيتـ ذلؾ مف خالؿ تطكير قدرات ككفاءة مكظفي الجياز المصرفي ، كأكصت الدراسة 
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 كضركرة تدريب كتدريب المكظفيف فنيان كتقنيان بشكؿ ةبضركرة التكسع في الخدمات االلكتركني
 .مستمر لمكاكبة التطكر الحاصؿ في ىذا المجاؿ 

إدارة المخاطر التشغيمية في البنوك العاممة في فمسطين وفق  " (2012)دراسة مصبح  -5
 "مستجدات اتفاقية بازل دراسة تطبيقية

 ىدفت الدراسة لتحميؿ استراتيجيات كاليات إدارة مخاطر التشغيؿ في البنكؾ العاممة في فمسطيف 
كالكقكؼ عمى إجراءات البنكؾ لمكاجية المخاطر حسب اتفاقية بازؿ كاستخدـ الدراسة المنيج 

الكصفي التحميمي حيث تـ جمع البيانات مف خالؿ مصادرىا األكلية كمف خالؿ تصميـ 
االستبانة كتكزيعيا عمى كؿ مف العامميف بدكائر المخاطر في البنكؾ العاممة في فمسطيف 

كالعامميف بدائرة الرقابة كالتفتيش في سمطة النقد كلقد كاف مف أىـ نتائج الدراسة ىي عدـ كجكد 
إستراتيجية كافية مف قبؿ البنكؾ إلدارة المخاطر التشغيمية ، ككجكد ضعؼ في عممية متابعو 
المخاطر، كعدـ االىتماـ بالتقارير التي ترفع لإلدارة العميا ، كما كبرز أىمية دكر سمطة النقد 

في متابعة كتقييـ المخاطر ، كلقد أكصت الدراسة بضركرة تطكير نظـ إدارة المخاطر في 
المصارؼ ك االلتزاـ بالمعايير الدكلية كالعمؿ عمى تقييـ كفاءة آليات العمؿ لمكاجية تمؾ 

 .المخاطر 
 "اثر استعمال النقود االلكترونية عمى العمميات المصرفية  " (2011)دراسة الجزراوي  -6

ىدفت الدراسة إلى لشرح مفيـك النقكد االلكتركنية كتعريفيا كتكضيحيا ككذلؾ األمر قامت 
بتكضيح مفيـك العمميات المصرفية التقميدية كااللكتركنية كبياف دكر البنكؾ في ىذه المعامالت 

كدراسة مخاطر ىذه العمميات ، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كقد تكصمت 
الدراسة لعدة نتائج أف العمميات المصرفية االلكتركنية بحاجة لكادر مؤىؿ كاف استخداـ النقكد 
االلكتركنية سيؿ كسرقتيا أيضا كجكد العديد مف المخاطر مف استخداـ ىذه العمميات ، ككما 

ككجدت الدراسة عدـ تكفر أنظمة تشغيؿ فعالة كتسارع عممية التطكر في مجاؿ الصيرفة 
االلكتركنية يزيد مف تعرض المصارؼ لممخاطر كضعؼ تشريعات العمؿ المصرفي االلكتركني 
، ككاف أىـ ما أكصت الدراسة ىك تطكير أجيزة البنؾ كبرامجو كزيادة تدريب مكظفيو لمكاجية 
المخاطر التي تكاجو ىذه البنكؾ ك زيادة االىتماـ بالقكانيف كالتشريعات التي تحكـ التعامالت 

   .ةالمصرفية االلكتركني
 "العربية البمدان االلكترونية في الصيرفة نحو التحول إمكانات "(2010 )دراسة فيد  -7
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 النمط إلى لمعمؿ التقميدم النمط مف العربية التحكؿ بالمصارؼ إمكانية الدراسة بتحميؿ  تقاـ
 المصارؼ في كاقع عمى التعرؼ خالؿ مف ، االلكتركنية الصيرفة عمى فكرة القائـ الحديث
كقد الصيرفة االلكتركنية ،  نحك لمتحكؿ األساسية المتطمبات تكفر كمدل العربية البمداف

المصارؼ العربية  دراسة لنتيجة بأف اؿتكصمتكقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي 
 مف كبير عدد تحكؿ م أسيـ في التكنكلكج التقدـتعاني مف ضعؼ الرقابة كاإلفصاح كبأف 

 الخدمات كتقديـ اإللكتركنية التجارة استخداـ في اإللكتركنية  كالتكسع المعامالت إلى المصارؼ
 عدة مف العربية تعاني البمداف في االلكتركنية الصيرفة نحك التحكؿ إمكانات كأفالمصرفية 
مما يزيد المخاطر التي قد تتعرض ليا البنكؾ لدل استخداـ الصيرفة  أساسية معكقات

القيكد  مف تحريرىا طريؽ عف ، العربية المصارؼ ىيكمة إعادةأكصىت الدراسة بكقد االلكتركنية 
زالة ، الخارجي العالـ عمى كاالنفتاح ، عمييا المفركضة التي  كالتنظيمية التشريعية المعكقات كا 

 بأعماؿالمتعمقة  البرامج لتطبيؽ المالئمة التقنية التحتية البنية إنشاء عمى ذلؾ العمؿ دكف تحكؿ
 ، زيادة االىتماـ بتطكير أنظمة التشغيؿ كزيادة كفاءة المكظفيف كتدريبيـ االلكتركنية الصيرفة

لمحد مف مخاطر الصيرفة االلكتركنية كترسيخ فكرة اإلفصاح كالشفافية لدل العمالء لخفض 
 .مستكيات التعرض لممخاطر 

ق معايير فبعنوان إدارة مخاطر العمميات المصرفية االلكترونية و (2010)دراسة خميل وطيبي - 8
 . ة لجنة بازل الدولي

 ىدفت الدراسة لتناكؿ قضايا إدارة المخاطر المترتبة عف مزاكلة العمميات المصرفية االلكتركنية
 مستخدمةن  لكي تتماشى مع تكصيات لجنة بازؿإدارتيا ككسائؿ كأثرىا التعامؿ معيا كأساليب

 معظـ البنكؾ تعمؿ بدكف أنظمة صحيحة أف نتائجيا أىـمف المنيج الكصفي التحميمي كلقد كاف 
مكضكع إدارة المخاطر كمراجعتيا أىمية متزايدة لدل البنكؾ، كما  كبأنو يتمتع لتقميؿ المخاطر

بدأت البنكؾ في انتياج لذلؾ أدرجتو لجنة بازؿ كأحد المحاكر اليامة لتحديد المالءة المصرفية، ك
سياسات إلدارة المخاطر كمراجعتيا كاستحداث إدارات متخصصة يككف ىدفيا التحكـ في درجات 

 تكلي الجيات الرقابية عناية أف تكصياتيا ضركرة ، كاف أىـ كؾالمخاطر التي تتعرض ليا البف
اكبر لمعكامؿ المؤثرة سمبا عمى استقرار النظاـ المصرفي كتقييـ دقيؽ لمناطؽ الضعؼ كتحديد 
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 كرفع كفاءة إدارة المخاطر في البنكؾ كتنمية قدرة البنؾ التنافسية المخاطر التي تيدد  النظاـ
 .تشكيؿ رؤية مستقبمية تحدد خطط كسياسات العمؿ 

بعنوان نظم الدفع االلكترونية ومخاطرىا ووسائل الرقابة عمييا  (2010شاىين ، )دراسة  - 9
 دراسة تطبيقية عمى بنك فمسطين 

ىدفت الدراسة إلى الكقكؼ عمى طبيعة كأنكاع  أدكات الدفع المستخدمة في بنؾ فمسطيف كأنظمة 
الرقابة عمييا كالمخاطر التي تكاجييا كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كشممت مجتمع 

دارة المخاطر في بنؾ فمسطيف عمى عممياتو  الدراسة الكحدات ذات العالقة بتطبيؽ الرقابة كا 
االلكتركنية كىي دكائر الحاسكب كالبطاقات كالتفتيش ككاف مف أىـ نتائجيا أف البيئة الجديدة 
لمعمؿ كالمنافسة الشديدة أدت لمضغط عمى البنكؾ إليجاد آليات في استخداـ كتنكيع الخدمات 
االلكتركنية ككجدت ضعؼ في التشريعات التي تحكـ عمؿ الصيرفة االلكتركنية كما أف ىنالؾ 

ضعؼ في أنظمة الرقابة لمحد مف المخاطر ، كلقد أكصت الدراسة بضركرة كجكد ضكابط رقابية 
كتكفير بنية أساسية مف سياسات كتشريعات كرفع كفاءة أنظمة التشغيؿ كزيادة االىتماـ بإجراءات 

 كالدعـ  دعـ بحكث تطكير الخدمات المصرفية اإللكتركنيةالعمؿ كرفع كفاءة المكظفيف ك
 .  الحككمي 

 ن المخاطر في البنوك التجارية عمى ضوءـاح عــاإلفصالقيــاس و"(2009)دراسة عبد الصمد -  10
      " دراسة عمي البنوك التجارية المصرية" "  IIالمعايير المحاسبية ومقررات لجنة بازل 

ىدفت الدراسة  التعرؼ عمي المخاطر التي تكاجو البنكؾ التجارية المصرية  كقد تناكلت الدراسة 
 مف المتطمبات الدنيا لرأس الماؿ ، كعمميات المراجعة الرقابية ك متطمبات IIمحاكر اتفاقية بازؿ 

ك مف أىـ النتائج التي كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، ، اإلفصاح عف  المخاطر 
تكصمت إلييا  الدراسة ىك كضع تصكر كإطار مقترح  لإلفصاح عف مختمؼ أنكاع المخاطر 
في البنكؾ التجارية المصرية  يمكف االسترشاد بو عند تطكير معيار اإلفصاح المالي في تمؾ 

ك أىـ تكصيات الدراسة ىك . البنكؾ ، ككيفية تطبيؽ اإلطار المقترح عمى أحد البنكؾ المصرية 
ضركرة تطبيؽ البنكؾ التجارية لإلطار المقترح لإلفصاح عف المخاطر، بيدؼ تضيؽ الفجكة 

 كالتطبيؽ العممي ، كضركرة تشجيع بحكث طرؽ قياس المخاطر IIبيف مقررات لجنة بازؿ 
. كاإلفصاح عنيا 



11 
 

 الحديثة لمخاطر االئتمان في المصارف وفقا لمعايير اإلدارة(: " 2007)،دراسة أبو كمال - 11
    "دراسة تطبيقية عمي البنوك العاممة في فمسطين " II "بازل

 فمسطيف، في العاممة المصارؼفي  االئتماف مخاطر إدارة كاقع تقييـ إلى ىدفت الدراسة  
 إرشادات ك معايير إطار ك كفؽ االئتماف مخاطر إدارة نظـ تطكير عمى المصارؼكمساعدة 
لقد استخدمت الدراسة المنيج ، 11 بازؿ لجنة اتفاقية متطمبات الدكلية المصرفية الرقابية

 االئتمانية العمميةتكفر عناصر الكفاءة في إدارة  البحث نتائج أىـ الكصفي التحميمي ، ككاف مف
 كااللتزاـ بالضكابط كالقكاعد اإللزامية ، كفؽ متطمبات بازؿفمسطيف  في العاممة المصارؼ في

التي تضعيا سمطة النقد كيمتع التدقيؽ الداخمي لمبنكؾ باالستقاللية حيث ترفع تقاريرىـ لمجمس 
  ضركرة العمؿ نحك أىميا التكصيات مف مجمكعة إلىت الدراسة خمص كقداإلدارة مباشرة 

 مع االئتمانية سياساتيا تكافؽ عمى المصارؼ تحافظ كأف ، المصرفية المخاطر إدارة تحسيف
 تعمؿ االئتماف مخاطر إلدارة متخصصة إدارة كجكد كعمى االقتصادية، األكضاع في التغيرات

 كتعزيز المخاطر، ىذه كمكاجية معالجة كطرؽ االئتماف، مخاطر كمراقبة كقياس تحديد عمى
 كزيادة االئتماف، عمميات كخصكصا المصرفية، العمميات عمى كالخارجية الداخمية الرقابة

 .ةالمالي كغير المالية بالمعمكمات كالشفافية اإلفصاح

في البنوك التجارية  دور المدقق الداخمي في إدارة المخاطر"( 2007 )دراسة جمعة والبرغوثي- 12
  "األردنية دراسة ميدانية

ياس مدل قياـ المدققيف الداخمييف بدكرىـ في إدارة المخاطر في البنكؾ التجارية لؽىدفت الدراسة 
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي مف خالؿ ، مف المدققيف األردنية، مف خالؿ عينة 

عداد االستبانة كاف مف أىـ نتائج الدراسة  أف المدققيف الداخمييف يقكمكف بدكرىـ جمع البيانات كا 
التعرؼ عمى أنشطة الرقابة حيث بمغت مف خالؿ في إدارة المخاطر في البنكؾ التجارية األردنية 

، ثـ تحديد كتقييـ المخاطر (%92)، ثـ التعرؼ عمى بيئة الرقابة بمستكل(%96)مستكم 
جراءات االستجابة ليا بمستكل ، ثـ أجراء االتصاالت الفعالة كتجميع المعمكمات (%91)كا 

%(. 88)، كأخيرا اإلجراءات الالزمة لمراقبة فعالية إدارة المخاطر بمستكل(%89)بمستكل
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كما قدمت الدراسة العديد مف التكصيات منيا عمى البنؾ المركزم األردني تعديؿ دليؿ إرشادات 
 بإلزاـ البنكؾ بتطبيؽ معايير التدقيؽ الداخمي الصادرة عف معيد المدققيف كأكصتالتحكـ 
بضركرة   ك بنشر تقرير مستقؿ عف إدارة المخاطر ضمف التقرير السنكم المنشكر كالداخمييف

االىتماـ بمكضكع إدارة المخاطر كأكصت الجامعات األردنية بضركرة االىتماـ بتدريس مكضكع 
 ..إدارة المخاطر ضمف الخطط الدراسية 

أثر خصائص البيئة التقنية وتكنولوجيا المعمومات في مخاطر  "(2004 )دراسة القطناني - 13
 "دراسة تحميمية في المصارف األردنية"الرقابة التشغيمية 

قامت ىذه الدراسة بالتعرؼ عمى بعض خصائص البيئة التقنية كتكنكلكجيا المعمكمات 
كقياس مدل تكافرىا في  (الخصائص اإلدارية، خصائص المالءمة، خصائص األمف كالسالمة)

المصارؼ األردنية، باإلضافة إلى تحديد مدل تأثير ىذه الخصائص في مخاطر الرقابة التشغيمية 
في المصارؼ األردنية مف كجية نظر كؿ مف العامميف في دكائر الرقابة كالتدقيؽ الداخمي في 
المصارؼ األردنية كالمدققيف الخارجييف ليذه المصارؼ كمدل تكافؽ آراء عينة الدراسة في 

دراسة باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي حيث جمع  اؿتاإلجابة عف تساؤالت الدراسة ، كقد قاـ
عمى عينة مف مجتمع الدراسة الذم كتكزيعيا  استبانو البيانات مف مصادرىا األكلية كمف ثـ كضع

يتككف مف العامميف في دكائر الرقابة الداخمية في المصارؼ األردنية كالمدققيف الخارجييف ليذه 
 إلى ت الدراسةالمصارؼ ، كباستخداـ أدكات التحميؿ اإلحصائي المناسبة لبيانات الدراسة ك تكصؿ

أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف آراء العامميف في دكائر الرقابة الداخمية في المصارؼ 
األردنية كالمدققيف الخارجييف ليذه المصارؼ بشأف مدل تكافر خصائص البيئة التقنية 

في المصارؼ  (الخصائص اإلدارية، المالءمة، األمف كالسالمة)كالتكنكلكجية لنظـ المعمكمات 
كال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف آراء عينتي الدراسة ليذه المصارؼ بشأف مدل . األردنية

تأثير خصائص البيئة التقنية كالتكنكلكجية لنظـ المعمكمات في مخاطر الرقابة التشغيمية في 
مجمكعة مف التكصيات التي يراىا ت الدراسة المصارؼ األردنية ، كفي ضكء نتائج التحميؿ قدـ

ضركرية لتحسيف خصائص البيئة التقنية كتكنكلكجيا المعمكمات في المصارؼ األردنية لمحد مف 
. مخاطرىا الرقابية
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   :الدراسات األجنبية /  ثانيًا 2.7.1

  :بعنكاف (JAYSHREE CHAVAN ,2013 )  دراسة -  1

"INTERNET BANKING- BENEFITS AND CHALLENGES IN AN 

EMERGING ECONOMY" 

" الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، الفوائد والتحديات الناشئة في االقتصاد"

 الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت كاالستفادة عفحصكؿ عمى معرفة كاممة ىذه الدراسة لؿىدؼ 
المصدر الرئيسي لممعمكمات في ىذه الدراسة كلقد كاف  كالصعكبات التي تكاجييا ىامف نتائج

االلكتركنية   اإلنترنت فيما يتعمؽ البنكؾبرالمعمكمات المتاحة ع كىي البحثية ىي البيانات الثانكية
ت المنشكرة ، كلقد كاف أىـ ما تكصمت إليو مقاال كاؿالمجالت المتاحةالدراسة قد استخدمت كؿ

 لدييا الصناعة المصرفية الرائدة في عالـ األعماؿ اإللكتركنية في السنكات األخيرةالدراسة بأف 
كما كجدت بأف ، ة  إحداث فرص جديدأكتغيير جذرم في األعماؿ المصرفية عف طريؽ التكسع 

مف خالؿ تأثيرىا بشكؿ كبير في االعتبارات التجارية الخدمات المصرفية االلكتركنية أثرت في 
 تكفر العديد أنياكما  ،  ممحكظ تكاليؼ التسميـت بشكؿخفضكذلؾ حينما لبنكؾ ات استراتيجيا

ة لمدكؿ النامية تفاقـ المخاطر المصرفية التقميدمكما ككجدت مف المزايا لمعمالء كالبنكؾ ، 
العديد مف العقبات التي تؤثر عمى التنفيذ تكاجو البمداف النامية ؼبالمقارنة مع الدكؿ المتقدمة ، 

ىذا يرجع  .جكد فكائد كىك زيادة رضا العمالءالنتقاؿ لمصيرفة االلكتركنية كما تكصمت لكالناجح ؿ
 الحصكؿ عمى ىذه كيحقؽالكصكؿ إلى حساباتيـ ، مف أم مكاف ،  يقكمكف بإلى أف العمالء

األعماؿ التجارية مف رفية اإللكتركنية ىي مكلكف الص .الفكائد لمبنكؾ نجاحا في السكؽ المالية
 . كالعقبات في تكسعيا كانتشارىاصعبة ك تكاجو البنكؾ الكثير مف التحدياتاؿ

 :بعنكاف  (Shaat , 2013 )دراسة - 2

"The Impact of E-Commerce on the External Auditor Work 

“Applied Study on the International Accounting Firms Working in 

Palestine”"  
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 أثر التجارة االلكترونية عمى عمل المراجع الخارجي دراسة تطبيقية عمى شركات المراجعة "
" الدولية العاممة في فمسطين 

 عمى تطبيقية دراسة الخارجي المراجع عمؿ عمى اإللكتركنية التجارة ىدفت الدراسة لدراسة أثر
ت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كجمع استخدـف كفمسطي في العاممة الدكلية المراجعة شركات

البيانات مف مصادرىا األكلية كالثانكية كقاـ بتكزيع استبانة كقد تكصمت الدراسة لعدة نتائج أىميا 
تمعب التجارة االلكتركنية دكر ميـ في عمؿ المراجع الخارجي بسبب امتالكيا تكنكلكجيا مالءمة 
لتنظيـ المعمكمات الضخمة التي تجمع مف الشركات كالبنكؾ باإلضافة إلى تكثيؽ أدلة المراجعة 
في التجارة االلكتركنية الناتجة مف نظـ المعمكمات االلكتركنية ىناؾ أثر عمى مخاطر التنفيذ 
لعممية المراجعة  كالتي ىي ليست عادية، كقد تكصمت الدراسة لضركرة تحديث المعمكمات 
المينية لممراجعيف الخارجييف عف ما ىك جديد في التجارة االلكتركنية بحيث يمكنيـ التعامؿ 

بكفاءة كفاعمية، ككذلؾ زياد خبراتيـ مما سينعكس إيجابا عمى العمميات االلكتركنية ككذلؾ زيادة 
 . الخبرة كالتدريب في مجاؿ مخاطر العمميات االلكتركنية 

  : بعنكاف  Khrewesh, 2011))دراسة -  3 

"E-banking Adoption Model in Palestine" 

" فمسطين في االلكترونية المصرفية الخدمات تبني نموذج"

ىدفت الدراسة لتحديد العكامؿ المؤثرة في تبني خدمات مصرفية الكتركنية في بنكؾ فمسطيف 
كتقديـ نمكذج لتبني ىذه الخدمات ، استخدمت الدراسة النمكذج الكمي كالنكعي حيث اجريت 

مقابالت مع مدراء دكائر تكنكلكجيا المعمكمات في البنكؾ ككذلؾ العمالء الذيف يستخدمكف ىذه 
الخدمات ، كتكصمت الدراسة لنتائج أف سيكلة استخداـ التكنكلكجيا تؤثر في الخدمات مصرفية 

الكتركنية ، كما أكصت الدراسة بضركرة قياـ البنكؾ بصياغة استراتيجيات جديدة متطكرة كتطكير 
 .عممياتيا كتقديـ خدمة أفضؿ انشر الخدمة المصرفية 

 : بعىوان   Patrick Van Roy 2005دراست- 4

Credit Ratings and the Standardized Approach to Credit Risk in 

Basel II, 

 IIلبازل  وفقا االئتمان مخاطر لقياس (الموحد)  المعياري والمدخل االئتمان تصنيف
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 ,Moodys مثؿ المختمفة االئتماف تصنيؼ مؤسسات عمى االعتماد أثر تقييـ إلى الدراسة ىدفت
S&P, Fitch 

 مف عينة خالؿ مف تبيف لقد ك الحجـ كالصغيرة المتكسطة لممصارؼ الماؿ رأس متطمبات عمى
 االئتمانية الجدارة تقييـ مؤسسات قامت كحككمةكمصرؼ  شركة مف  3,125 بمغت المقترضيف
 االئتمانية الجدارة تقييـ نتائج في اختالفات كجكد   بتصنيفيا Moodys, S&P, Fitchالخارجية

 تعمؿ المؤسسات ىذه أف مف الرغـ عمى ذلؾ كالخارجية، التصنيؼ مؤسسات بيف العينة ليذه
 التحفظ درجة في الفكارؽ بسبب االختالؼ كلكف تكجد IIبازؿ  يحددىا التي المخاطر أكزاف كفؽ
 فع يدىذا كألخرل ائتماني تصنيؼ مؤسسة مف اآلخر لمطرؼ االئتمانية الجدارة تقييـ في

 محفظة كتككيف مرتفعة، ائتمانية بجدارة تتمتع التي األخرل األطراؼ مع التعامؿ إلى بالمصارؼ
 .الجكدة عالية ائتمانية

 لممصارؼ الماؿ رأس متطمبات في جكىرية فكارؽ كجكد مف الرغـ عمىق أف إلى الدراسة كخمصت
 قبؿ مف األخرل لألطراؼ االئتمانية لمجدارة المختمفة التقييمات نتيجة ُتعتبر كالتية المقرض
رأس  متطمبات مف %6 عف تزيد ال الفكارؽ ىذه أف إال الخارجية االئتماني التصنيؼ مؤسسات

 .كالحككمات كالبنكؾ لمشركات لمقركض الماؿ

 بالمدخؿ تُقاس كالتي االئتماف، مخاطر لمقابمة الماؿ رأس متطمبات  تحديدكما كجدت أف
 تقييـ مؤسسات عمى تعتمد التي لممصارؼ الرقابي الماؿ لرأس بسيطةا مزام يقدـ المعيارم،
 الخارجية االئتمانية الجدارة

 .بعنكاف (Moody's k.m.v, 2004.) : دراسة  – 5 

"The Benefits of Basel ll and the path to Improve Financial 

performance" 

 ) المالي األداء تحسين نحو والطريق اا بازل منافع(

الماؿ الكاردة في  رأس لمتطمبات  الجديد اإلطار معايير تطبيؽ  نتائجإظيارإلى  الدراسة ىدفت
 عمى قادرة مما يجعميا األداء عمى تحسينات بإحداث ، لممصارؼ المالي األداء عمى اا بازؿ

  المخاطر إدارة كعمميات نظـ تطكير عمى اا المصارؼ بازؿ اتفاقية تحفز حيث المنافسة تحقيؽ
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 استثمارا يعتبر اا بازؿ لمقررات كفؽ العمؿ أف الدراسة ،كاعتبرت المصرفية كقياس المخاطر
الجديد  اإلطار بمعايير االلتزاـ عند المصارؼ تجنييا لممنافع التي كذلؾ تكمفة مجرد كليست
 عند القرار التصنيؼ اتخاذ مدخؿ استخداـ أىمية عمى الدراسة كأكدت االئتمانية  المخاطر لقياس
 المقترضيف ك مخاطر مخاطر بيف التمييز كمف ثـ القرض مستكل حيث مف االئتماف منح

. المخصصات ك تدعيـ االئتمانية التسييالت

 :السابقة الدراسات عمى التعقيب 8.1

 كأىمية تياالمخاطر التي تكاجو المصارؼ ككيفية إدار مكضكع السابقة الدراساتبعض  تناكلت
كمخاطر االئتماف كمخاطر العمؿ المصرفي المخاطر التشغيمية عنيا كمنيا  كاإلفصاح قياسيا

االلكتركني ، كما تناكلت دراسات أخرل مكضكعات مرتبطة بالصيرفة كالمعامالت االلكتركنية 
كالتجارة االلكتركنية كبعض الدراسات تناكلت أنكاع مف المخاطر التي  تتعرض ليا المصارؼ 
نتيجة تمؾ المعامالت مثؿ المخاطر التشغيمية كمخاطر االئتماف ككذلؾ األمر مخاطر السيكلة 
كتناكلت دكر المدقؽ الداخمي في عممة إدارة المخاطر كىناؾ مف تناكؿ دكر المدقؽ الخارجي 

كدكرىا  إدارة المخاطر بشأف بازؿ مقررات لجنةلعبو ت الدكر التي كتقييـ أدائو كما تعرضت إلى
كتأتي الدراسة الحالية بيدؼ الكقكؼ عمى مخاطر العمميات ، م المصرؼاألداء تحسيف في

 البنكؾ فيالمصرفية االلكتركنية ك إجراء تحميؿ نظرم ك ميداني لكاقع إدارة المصرفية االلكتركنية 
 المعايير إدارتيا كفؽ أنظمة لتطكير الالزمة كاالستعدادات  كالمقكماتالمحمية العاممة في فمسطيف

كبالتالي فإف ىذه الدراسة تتميز عف سابقاتيا في أنيا ، عف اتفاقية بازؿ اا ة  الصادركالضكابط
المصرفية االلكتركنية في  تعمؿ عمى تحميؿ كتقييـ األطر الفنية كالمصرفية كالرقابية لممخاطر

ة الرئيس المعالـ تحديد بيدؼ جنة بازؿت ؿمقررا ضكء  فيالبنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف
الشاممة ليذه المخاطر الرقابة عمييا تمييدا إلى تحقيؽ مستيدفات الرقابة كالضبط المصرفي لكافة 

 كاستقرار لى سالمةالعمميات المصرفية االلكتركنية كصكال إلى أدكات فاعمة في المحافظة ع
 .المصرفية الالزمة في ىذا الخصكص  الرقابية قمتطمبات كتدعيـ المصرفي النظاـ
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الفصل الثاني 

  رىا مخاط و االلكترونيةالمصرفية العمميات 
 

 العمميات المصرفية االلكترونية:  المبحث األول 1.2

 المخاطر المصرفية أنواعيا وسبل إدارتيا  :  المبحث الثاني 2.2 
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 :مقدمة 

يعتبر القطاع المصرفي مف أكثر القطاعات المالية كاالقتصادية انتشاران كتكسعان لما لو مف دكر 
ىاـ كحساس في عممية التنمية االقتصادية كدفع عجمة االستثمار لألماـ مف خالؿ استقباؿ أمكاؿ 
قراضيا لممستثمريف ، كلذلؾ كجب لزاما عمى البنكؾ المحافظة عمى أمكاؿ المكدعيف  المكدعيف  كا 
مف جية ككذلؾ المحافظة عمى أمكاؿ مالؾ البنؾ كىـ المستثمريف في البنؾ مف جية أخرل ، 
كمنذ القدـ عممت إدارات البنكؾ كالسمطات التنظيمية في الدكؿ لحماية الجياز المصرفي مف 
المخاطر التي تكاجيو كسف القكانيف كالتشريعات التي تدعـ كتعزز ىذا لفكر ، تالفيان لحدكث 

 .أزمات اقتصادية كانييار لمبنكؾ 

مف جية أخرل ظيرت تطكرات ىامة جدان في قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات كىي 
ظيكر االنترنت كأنظمة االتصاؿ الحديثة التي أشركت معيا البنكؾ في ىذا التطكر مف خالؿ 
ظيكر العمميات المصرفية االلكتركنية بأشكاليا ككسائميا المتعددة ، كالتي بدأ استخداميا يزداد 
زيادةن ممحكظةن محدثة تطكران كبيران في القطاع المصرفي كعمى مستكل دكلي ، كلقد صاحب ىذه 
العمميات االلكتركنية ظيكر مخاطر مصرفية إضافية لـ تكف في السابؽ كمخاطر كانت مكجكدة 
دارتيا إدارة  أصالن ازداد تأثيرىا كتغير شكميا مما أكجب تعزيز خطكات مكاجية ىذه المخاطر كا 

 .سميمة يضمف سالمة قطاع البنكؾ 

 :-كيتناكؿ ىذا الفصؿ تمؾ المكضكعات مف خالؿ المباحث التالية 

 العمميات المصرفية االلكتركنية: المبحث األكؿ  -
 المخاطر المصرفية أنكاعيا كسبؿ إدارتيا  : المبحث الثاني  -
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 المبحث األول

 العمميات المصرفية االلكترونية 

 :- تمييد 1.1.2 
 كتنكع العمميات تعدد مجاؿ في مممكساْا  تقدماْا  األخيرة األعكاـ في المصرفية الصناعة شيدت

 ، كعمى شيدت تطكر مدىشان  بدكرىا كالتي االتصاؿ كسائط مف خالؿ اإللكتركنية المصرفية
 المنتجات كالخدمات المصرفية تطكر في الال محدكد كدكره التقدـ ىذا كفائدة أىمية مف الرغـ

اإللكتركنية  ، فاف الكقكؼ عمى ىذه العمميات يتطمب في البداية التعرؼ عمى طبيعة العمميات 
 .المصرفية االلكتركنية كأنكاعيا ثـ مخاطرىا ككسائؿ الرقابة عمييا  

 :اإللكترونية  المصرفية  طبيعة العمميات2.1.2

سكاء  المصرفية الخدمات بتقديـ البنكؾ اإللكتركنية يعني قياـ المصرفية  إف مصطمح العمميات
اإللكتركنية أىميا  االتصاؿ كسائط باستخداـ أك العمميات الحديثة كذلؾ العمميات التقميدية

 خدماتيا نطاؽ التكاليؼ كتكسيع خفض ك السكؽ المصرفي في حصتيا تعزيز بيدؼ  االنترنت
حدكدىا كبشكؿ أساسي زيادة العائد مع مكاكبة التطكر العالمي في جميع مجاالتو  كخارج داخؿ
مندكر )  خدمات مف خالؿ ما يعرؼ بالبنكؾ االلكتركنية مف تقدمو ما في تطكير البنكؾ بدأت

 ( .141، ص 2013،

 تقـك فكرة البنكؾ االلكتركنية عمى أساس قياـ العميؿ بإدارة حسابو البنكي مف خالؿ شبكة ىذا ك
االنترنت سكاء مف منزلو أك مكتبو أك حتى ىاتفو المحمكؿ فيي بنكؾ افتراضية تنشئ ليا مكاقع 
الكتركنية لتسييؿ انجاز مختمؼ العمميات المصرفية التي كاف يتـ انجازىا في البنكؾ التقميدية 

 ( 229، ص 2010الطائي ،)بشكؿ الكتركني 
  ( :31، ص 2009أبك فركة ،)كيمكف النظر إلى تمؾ البنكؾ مف حيث تكاجدىا إلى 

  كىك البنؾ بمفيكمو التقميدم كالذم يككف لو مقر كفركع لتقديـ الخدمات المصرفية ، : بنؾ فعمي
كيقـك مكظفكه باستقباؿ الزبائف كتقديـ الخدمة المصرفية ليـ ، إلى جانب أعمالو اليكمية 
األساسية حيث يقـك بتنفيذ أعماؿ مصرفية الكتركنية عبر االنترنت أك بكسائؿ االتصاؿ 

 .االلكتركني 
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  حيث ال يتكاجد ىذا البنؾ عمى أرض الكاقع فميس لو فركع تستقبؿ الزبائف كتقدـ : بنؾ افتراضي
نما يتـ انجاز جميع المعامالت المصرفية  ليـ الخدمة المصرفية التقميدية عمى اإلطالؽ ، كا 

 .بشكؿ الكتركني مف خالؿ االنترنت 
ىذا كيتككف أم نظاـ صيرفة الكتركنية مف خمسة عناصر أساسية كىي تعتبر مككنات أم نظاـ 

 (  :20، ص 2008الشمرم ك الالت ، ) معمكمات ك ىي اتكنكلكجي
ىـ كؿ عنصر بشرم يساعد في انجاز نظاـ الصيرفة االلكتركنية سكاء مستخدمي : األفراد  – 1

دارييف ك زبائف ، فضالن عف االختصاصييف المسئكليف عف  ىذا النظاـ مف محاسبيف كمكظفيف كا 
 .تشغيؿ النظاـ ك إدارتو مف ميندسيف كمبرمجيف عف إعداد برامجو 

كافة أنكاع المككنات كالكسائط المادية المستخدمة في عمميات الصيرفة االلكتركنية : األجيزة - 2
مف حكاسيب كسيرفرات كأجيزة اتصاؿ كأجيزة تخزيف كأم ممحقات مادية بأجيزة الحاسكب 

 .كالنظاـ
تشمؿ برامج أنظمة التشغيؿ كىي برامج النظاـ التي تقـك بتشغيؿ الحاسب اآللي ،  : البرامج- 3

 .كبرامج التطبيؽ التي يتـ تنفيذىا مف قبؿ المستخدـ النيائي لمبرامج
ىي مدخالت نظـ المعمكمات كىي المكاد األكلية كتعتبر ذات قيمة عالية في : البيانات - 4

 .النظاـ لذلؾ فحسف استخداميا بكفاءة كفاعمية يحقؽ الفائدة 
تشتمؿ عمى تكنكلكجيا االتصاالت ككذلؾ االتصاالت بعيدة المدل كمختمؼ  :   الشبكات-5

 .الشبكات مف االنترنت كالشبكات الداخمية كالخارجية 
 بحاجة لتكفر ىذه المككنات جميعان كغياب أحد ىذه المككنات ةإف قياـ البنؾ بعممياتو االلكتركني

 .الخمس يفشؿ عممية الصيرفة االلكتركنية 

 :اإللكترونية   أنماط البنوك3.1.2

يمكف تقسيـ أنماط البنكؾ االلكتركنية أك صكر عمميات البنكؾ االلكتركنية لثالثة أنماط رئيسية 
 :- كىي 

  كىك يعتبر الحد األدنى لمخدمة المصرفية االلكتركنية كالمستكل : نمط معمكماتي
األساسي لمنشاط االلكتركني في المصرؼ ، حيث يقـك البنؾ بتقديـ المعمكمات عف 

  (.232، ص 2010الطائي ،)خدماتو كبرامجو كمنتجاتو المصرفية 
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  يكفر ىذا النمط عممية تبادؿ االتصاؿ بيف العميؿ كالبنؾ مثؿ البريد : نمط اتصالي
االلكتركني ، تعبئة طمبات لمحصكؿ عمى خدمات معينة تعديؿ بيانات ، تقديـ 

  (.54، ص 2012التميمي ، )استفسارات  
  نشاطو في بيئة الكتركنية حيث يقـك العميؿ ذيقـك البنؾ بتنفي : (تعاممي)نمط تبادلي 

 معامالتو البنكية مف خالؿ المكقع كخدمات تسديد فكاتير ك إدارة تدفقاتو النقدية ذبتنفي
 (.143، ص 2013مندكر ،)كاالستعالمات 

 :اإللكترونية   مزايا البنوك4.1.2

 (: 230، ص 2010الطائي ،) تمتاز البنوك االلكترونية بمزايا أىميا 

  إمكانية الكصكؿ لشريحة أكسع مف المتعامميف حيث يساىـ االنترنت بالتعريؼ بالبنكؾ
كالخدمات التي يقدميا ،مما يكفر عمى البنؾ الكقت كالجيد كالماؿ كما كيساعده ذلؾ في 

 .الكصكؿ لمزبائف دكف التقيد بحدكد المكاف  أك الزماف ، مما يكفر الراحة لمعميؿ 
  تقديـ خدمات كاممة كجديدة يستطيع البنؾ مف خالؿ استخداـ كسائؿ االتصاؿ الحديثة

تقديـ خدمات أفضؿ مف البنكؾ التقميدية ، حيث يترؾ لمعمالء خيارات أكسع كحرية أكثر 
 .في اختيار تمؾ الخدمات 

  انخفاض تكاليؼ تقديـ الخدمات مقارنة بالبنكؾ التقميدية ، مف خالؿ تخفيض النفقات
التي يتحمميا البنؾ ، فتكمفة إنشاء مكاقع الكتركني تكاد ال تذكر مقارنة بإنشاء فرع لمبنؾ 

 ص 2003الصمادم )يقدـ خدمات لمجميكر كالزبائف، كذلؾ سرعة انجاز المعامالت  
25) 

  زيادة كفاءة البنكؾ مف خالؿ سرعة انجاز المعامالت الكتركنيا بدؿ الذىاب لفرع البنؾ
النجاز نفس المعاممة ، غير ذلؾ إمكانية أف يجد مكظؼ متفرغ لخدمتو كليس مشغكؿ 

 .بخدمة زبائف آخريف 
  تحقيؽ ميزة تنافسية حيث يقـك البنؾ بتسكيؽ خدماتو عبر المكقع االلكتركني مما يجعؿ

 يعزز االستفادة ملو ميزة تنافسية أماـ البنكؾ األخرل، كما أف استخداـ التطكر التكنكلكج
 . مف االبتكارات الجديدة التي تسيـ في تعزيز العمميات المصرفية 
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  خدمة البطاقات حيث تكفر الكثير مف البنكؾ االلكتركنية بطاقات لزبائف تعتبرىـ شريحة
ميمة جدا ، مف خالؿ بطاقات الكتركنية كبأسعار كفكائد خاصة كىذه البطاقات ليا 

 .العديد مف المزايا كالخدمات لمعمالء

 . نظام الدفع االلكتروني 5.1.2

 بأف عممية الدفع التي تتـ بدكف استخداـ األكراؽ، فعمميات التسديد ميعني نظاـ الدفع االلكتركف
تتـ الكتركنيا ، كيجب في ىذه المنظكمة تكافر مقكمات أساسية أىميا سيكلة االستخداـ كعدـ 

الشمرم ك الالت ): الحاجة لبرامج كأجيزة معقدة كيتككف نظاـ الدفع مف خمسة عناصر أساسية 
 ( :46، ص 2008، 

كىك الزبكف كىك مف يدفع ثمف السمعة المشتراة الكتركنيا كيككف الثمف ىك مقابؿ : العميؿ  -1
 . حصكلو عمى سمعة أك خدمة معينة 

كىك مف يتمقى الدفعة االلكتركنية كيستقبميا مف العميؿ مقابؿ تقديمو لمسمعة أك :  التاجر  -2
 .لخدمة معينة 

 . كىك مصدر أداة الدفع االلكتركنية كفي الغالب يككف بنؾ أك مؤسسة مالية: المصدر -3
مف ينظـ عممية الدفع االلكتركني كفي الغالب الدكائر الحككمية التي تختص : المنظـ -4

 .بإعماؿ المصارؼ كخصكصا العمميات االلكتركنية 
 .كىي شبكة الكتركنية تنقؿ األمكاؿ مف خالليا بيف البنكؾ: غرفة التقاص االلكتركني- 5

 :  وسائل و طرق الدفع االلكتروني الحديثة 6.1.2

تعدت الكسائؿ التي يتـ تنفيذ العمميات المصرفية االلكتركنية مف خالليا كمف ىذه الكسائؿ ما ىك 
سيؿ الحصكؿ عميو كتكمفتو منخفضة كمنيا تستخدمو شريحة معينة مف العمالء كأىـ ىذه 

 ( :147، ص 2013مندكر ،)الكسائؿ  

بطاقة تحتكم عمى شريط ممغنط يصدرىا بنؾ أك مؤسسة :  البطاقات البنكية االلكترونية -1
مالية باسـ شخص يحمميا يستطيع حامميا مف خالليا شراء السمع  مف تجار قابمي ليذه 

النقدم مف أجيزة الصراؼ اآللي كذلؾ دكف الحاجة لحمؿ أمكاؿ نقدا   البطاقات أك بالسحب
مع تطكر التكنكلكجيا فقد تـ استحداث طراز مف البطاقات البنكية يسمى البطاقات الذكية 
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كىي تحتكم عمى خمية الكتركنية لتخزيف البيانات باإلضافة لمشريط الممغنط، كتمتاز ىذه 
البطاقات بزيادة درجة األماف فييا عف البطاقة الممغنطة كتقسـ البطاقات البنكية االلكتركنية 

   .  (30 ، ص 2003الصمادم ،): لعدة أنكاع ىي 
كىي تصدر لمعميؿ كتحمؿ اسمو كتككف مربكطة   : بطاقات دفع أو بطاقة خصم -أ 

بحسابو الجارم فيي تسحب مف رصيده الجارم كذا لـ يكف الرصيد كافي ال تتـ 
الشكرة ، ).عممية الدفع  كتسمى خصـ ألنيا تخصـ مف حساب العميؿ فكرا 

 (  .28،ص 2008
بطاقات تمنح حامميا سقؼ محدد مف المبالغ المالية كىي تككف  : بطاقة ائتمان -ب 

برسـك إصدار سنكية ككذلؾ فكائد تدفع عمى الرصيد المستغؿ مف السقؼ الممنكح 
  Master Cardكىنالؾ شركتاف عالميتاف في مجاؿ بطاقات االئتماف كىما شركة 

الشمرم ك ) كتقكـ ىذه الشركات بالسماح لمبنكؾ بإصدار بطاقاتيا  Visaك شركة 
 ( .47، ص 2008الالت ، 

بطاقات ائتماف تمنح لمعميؿ بسقؼ محدد  : (الوفائية  )بطاقات الخصم الشيري  -ج 
كبرسـك إصدار سنكية كلكف يقـك العميؿ بالدفع كامال في المدة المحددة كالتي 

تككف بيف ثالثكف إلى خمسة كأربعكف يكما كال يتـ تقسيط القيمة عميو كىناؾ شركة 
    American Expressرائدة في ىذا المجاؿ كىي شركة 

كىي بطاقة ائتماف مدفكعة القيمة حيث يقـك العميؿ بتغدية  : بطاقات مسبقة الدفع -د 
ىذه البطاقة بأرصدة سكاء مف حسابو البنكي أـ بدفع نقدم في رصيد البطاقة لكي 
يتمكف مف استخداـ البطاقة في عمميات الشراء لمسمع كالخدمات ، أك في عممية 

  .    (31،ص 2005الركام ،).السحب النقدم مف أجيزة الصراؼ اآللي 
تعددت كاختمفت تعريفات النقكد االلكتركنية كذكر بأنيا تمؾ النقكد التي :  اإللكترونية النقود -2

يتـ تداكليا عبر الكسائؿ االلكتركنية كبيذا المفيـك تـ إدراج جميع كسائؿ الدفع المستخدمة 
، كىناؾ مف ذكر بأنيا منتجات دفع  (63، ص 2009أبك فركة ،)في البنكؾ االلكتركنية 

المستيمؾ لدفع المستحقات بطريقة الكتركنية كما عرفت بأنيا كحدات  متنكعة يستخدميا
الكتركنية لكؿ كحدة قيمة مالية معينة كىي مقبكلة ككسيمة دفع لما ليا مف قكة إبراء مصدرىا 
 )اتفاؽ أطراؼ المعاممة ، كىنا كجو االختالؼ عف النقكد التقميدية التي مصدر قكتيا القانكف 
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، كبذلؾ فاف مفيـك النقكد االلكتركنية تشتمؿ عمى صكرتيف  (406،ص 2012التميمي ،
األكلى ىي بطاقة مسبقة الدفع ذات استخدامات متعددة كتسمى بطاقة مختزنة القيمة أك 

محفظة نقكد الكتركنية ، كالصكرة الثانية ىي آلية دفع مسبقة تسمح بالدفع مف خالؿ شبكة 
 .االنترنت كتسمى نقكد الشبكة أك النقكد الرقمية 

تعتمد فكرة الشيؾ االلكتركني عمى كجكد كسيط بيف البائع كالمشترم  :  الشيكات االلكترونية -3
إلتماـ عممية التقاص كيككف البنؾ ىك الكسيط كيشترط ىنا كجكد حساب بنكي لكؿ مف 

 (150، ص 2013مندكر ،). الطرفيف لدل البنؾ ، كتحديد التكقيع االلكتركني ليما 
ىي اتفاقية بيف البنؾ ككسيط بيف البائع كالمشترم  :  االعتماد المستندي البنكي االلكتروني -4

ك تسمح ىذه االتفاقية لمبنؾ بتحكيؿ قيمة الصفقة مف المشترم لمبائع عندما يقـك البائع بتقديـ 
 ( .189، ص 2010الطائي ،)مستندات تسمح بذلؾ اإلجراء كذلؾ كضماف لحقكؽ الطرفيف 

يعتمد ىذا التحكيؿ عمى قياـ عمالء البنؾ باجراء تحكيالت : التحويل المالي االلكتروني - 5
الكتركنية لعمالء آخريف الكتركنيا ، دكف الذىاب لمبنؾ كطمب التحكيؿ حيث يقـك بذلؾ مف مكتبو  

لمستفيد في أك منزلو ، كيككف أطراؼ ىذه المعاممة شخص طبيعي أك معنكم ، كيمكف أف تككف 
 ( .63 ص 2012الزبف ،)نفس البنؾ أك بنؾ آخر 

 :  مزايا وسائل الدفع االلكتروني 7.1.2

 ( :152، ص 2013مندكر ،) يحقؽ استخداـ كسائؿ الدفع االلكتركنية العديد مف المزايا  

  سيكلة االستخداـ ، حيث تمنح حامميا الشعكر باألماف بدؿ حمؿ النقكد الكرقية ، مع
فرصة الحصكؿ عمى ائتماف مجاني لفترة محدكدة ، كذلؾ سرعة إتماـ الصفقة عند 

 .استخداـ البطاقة

  تحقؽ كسائؿ الدفع االلكتركنية لمتاجر القابؿ ليذه الكسيمة ضماف قكم لحقكقو ، دكف
تحمؿ مخاطر نقص السيكلة ك متابعة الديكف كاالحتفاظ بمستندات الديكف ، حيث يتـ 

 .نقؿ كامؿ العبء عمى البنؾ 

  يرادات لممصرؼ مف خالؿ رسكـ تحقؽ كسائؿ الدفع االلكتركنية لمصدرىا إرباح كا 
إصدار البطاقة كتجديدىا ك عمكالت االستخداـ كالسحب كالشراء ، كما أنيا تحقؽ إيرادا 

 عاليا مف فكائد كشؼ الحساب كغرامات تأخير السداد
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 :  عيوب وسائل الدفع االلكتروني 8.1.2
عمى الرغـ مف مزايا كسائؿ الدفع االلكتركني إال أنو يشكبيا بعض العيكب سكاء لحامميا أك 

 ( :185، ص 2010الطائي ،) لمتاجر ككذلؾ لمبنؾ كأىميا
  يسبب استخداـ البطاقة لحامميا زيادة االقتراض كاإلنفاؽ بما يتجاكز القدرة المالية لمزبكف

كتثقؿ كاىمو بالديكف ، كتسييؿ عممية شرائو لسمع غير ضركرية لتكفر إمكانية السحب 
باالقتراض ، كما أف عدـ تسديد حامؿ البطاقة في أكقات السداد يكقعو في مشكمة زيادة 

 . الديف ككذلؾ التعثر كسكء تصنيؼ درجة العميؿ 

  إف سكء استخداـ التاجر لكسيمة الدفع االلكتركنية عند التعامؿ بيا أك مخالفتو لشركط
التعامؿ المكقعة مع البنؾ أك شركط البمد أك شركط الشركة األـ صاحبة البطاقة يؤدم 
لفقدانو حقو في التعامؿ مف خالؿ ىذا المنفذ مما يؤدم لصعكبات لمتاجر في ممارسة 
أنشطتو التجارية ، كخصكصا أف كثير مف الزبائف ال يقكمكف  بالشراء إال مف خالؿ 

 .طرؽ الدفع االلكتركنية

  يقـك البنؾ بتحمؿ نفقات عالية إلدارة ىذا النظاـ بشكؿ سميـ ، كما أف تعثر العمالء عف
التسديد يكقعو في خسائر ، كما يتعرض البنؾ لمخاطر تنشأ عف سكء االستخداـ أك فشؿ 

 .النظاـ 

 : منافذ التوزيع االلكترونية 9.1.2

 ىي تمؾ المنافذ التي يستخدميا العمالء لمحصكؿ عمى الخدمة المصرفية االلكتركنية حيث يقكـ
كأىـ   بدفع قيمة الخدمة أك السمعة لمتاجر مف خالؿ كسيمة الدفع باستخداـ منافذ الدفع المتاحة لو

  :( 30، ص 2008الشمرم ك الالت ، ) منافذ التكزيع كأكثرىا انتشاران 

 ىي أجيزة الكتركنية تابعة لمبنؾ كىذه األجيزة تختمؼ حسب  : أجيزة الصراف اآللي
خيارات استخداميا فمنيا يقـك بعممية سحب نقدم فقط ، كمنيا مف يقـك بعدة خدمات 
يداع نقدم كتحكيؿ خارجي كتبديؿ عمالت كالعديد مف الخدمات   . لمعميؿ مف سحب كا 

 تككف في المحالت التجارية كأماكف تقديـ الخدمات ، تىي ماكينا:  البيع تماكينا 
 ةحيث يقـك الزبكف بدفع ثمف السمعة مف خالؿ تمرير بطاقتو االلكتركنية في ىذه الماكيف

 .  كتحديد مبمغ العممية فيتـ التحكيؿ االلكتركني مف حساب العميؿ لحساب التاجر 
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  ك تتـ مف خالؿ حاسكب شخصي لمعميؿ سكاء في المكتب أك في : الصيرفة المنزلية
المنزؿ ك يتـ ربطو بجياز الحاسكب في البنؾ ليتمكف مف إتماـ عممياتو المصرفية كذلؾ 

 . مف خالؿ شبكة خاصة 
  يقـك العميؿ بتنفيذ عممياتو المالية كمتابعة أرصدتو كتمقي الخدمة : البنك المحمول

 .المصرفية االلكتركنية مف خالؿ جياز ىاتفو المحمكؿ 
  كىك يعني تقديـ مجمكعة مف الخدمات المصرفية مف خالؿ االتصاؿ : البنك الناطق

الياتفي عمى أرقاـ محددة لمبنؾ كتمكنو مف الحصكؿ عمى خدماتو التي يرغب بيا ، 
 .كيككف الرد آليا كليس مف قبؿ مكظؼ

  تكفر البنكؾ خدمات لعمالئيا كىي استقباؿ رسائؿ قصيرة مف : خدمات الرسائل القصيرة
المصرؼ كتتنكع ىذه الرسائؿ ما بيف رسائؿ دعائية كتركيجية بخدمات البنؾ كحمالتو ، 
كرسائؿ مباشرة تقـك بإبالغ العميؿ بالحركات التي تحدث عمى حساباتو أكؿ بأكؿ كما 
تكفر ىذه الخدمة إشعارات لمعمالء باستحقاؽ الشيكات الكاردة عمى حسابو كتكاريخ 

بالغو في حاؿ إصدار بطاقات لو   .   استحقاؽ القركض ، كا 
  تقـك البنكؾ بتشغيؿ مراكز االتصاؿ كخدمة : (مركز االتصال )مركز خدمة العمالء

العمالء عف طريؽ اتصاؿ العمالء بأرقاـ مركز االتصاؿ كذلؾ بيدؼ الحصكؿ عمى 
خدماتيـ المصرفية كاالستعالـ عنيا ، كما يستطيع الحصكؿ عمى خدمات البنؾ العامة 

 . كاالستفسار عف أسعار الفكائد كالكدائع كالفركض 
  تعتبر بنكؾ االنترنت أكسع القنكات انتشارا كأكثرىا سيكلة : ( االلكترونية)بنوك االنترنت

كأىمية بفضؿ ازدياد عدد مستخدمي االنترنت ك تقـك فكرة البنكؾ االلكتركنية عمى فكرة 
 .قياـ العميؿ بإدارة حسابو البنكي مف خالؿ شبكة االنترنت سكاء مف منزلو أك مكتبو 

  جياز تبديؿ عممة آلي يتكاجد في فركع البنؾ اآللية يقـك : أجيزة تبديل عمالت آلية
 . بتنفيذ عمميات تبادؿ لمعمالت ضمف السقكؼ المحددة كاألسعار المحددة مف البنؾ 

  كيتـ استخداميا لتسديد الفكاتير الكتركنيا مف خالؿ إما :خدمات الدفع االلكتروني 
 .الدخكؿ لمكقع البنؾ أك مف خالؿ الدخكؿ لمكقع الجية صاحبة الفاتكرة 
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 كىك اتفاؽ بيف أطراؼ المعاممة الثالث كىـ البنؾ كالعميؿ :خدمة تسديد آلي لمفواتير 
كشركة الخدمات بحيث تقـك الشركة بإرساؿ الفكاتير المستحقة عمى العميؿ بشكؿ دكرم 
 .إلى البنؾ مباشرة كتسديد قيمة ىذه الفكاتير مف حسابات العميؿ آليا دكف الرجكع لمعميؿ

 
كحكؿ ما سبؽ يتبيف بأف البنكؾ تعمؿ عمى زيادة نشر استخداـ ثقافة البنكؾ االلكتركنية 
كالصيرفة االلكتركنية كمما ساعد في ذلؾ إقباؿ العمالء عمى مكاكبة التطكر في ىذا 

المجاؿ لمكاجية التحديات التي تكاجو كمييما كقد سعت البنكؾ لتطكير الخدمات 
 التي تقدميا  كتطكير البرامج التي تزيد مف فعالية ىذه الخدمات كالتي تعمؿ ةااللكتركني

بشكؿ كثيؽ مع التطكر في عالـ االتصاالت حيث كؿ يكـ ىنالؾ جديد في كال 
المجاليف، كتتنافس البنكؾ فيما بينيا لزيادة حصتيا السكقية مف العمالء الذم بدكره يزيد 
األرباح كيعطي قدرة عمى االستمرارية ، كلقد تطكرت خدمات البنؾ االلكتركنية كتعددت 

كسائؿ تقديـ تمؾ الخدمات كقنكات استقباؿ المخصصة لتمؾ الكسائؿ كزادت فعاليتيا 
 . كبرزت مزاياىا كأصبحت مف أساسيات العمؿ المصرفي 
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 المبحث الثاني

دارتيا  المخاطر المصرفية أنواعيا وا 
 : - تمييد 1.2.2

 ك منتظرا كاف ما مع بالمقارنة ما تغير حدكث ك التكازف في لغةن بأنو االرتفاعيعرؼ الخطر 
 .المتكقع عف االنحراؼ
 النفع كقكع المصحكبا باحتماؿ التأكد يشتمؿ عمى الشؾ كعدـ الذم االلتزاـ ذالؾ ىك :اصطالحا
 .خسارة  أك تدىكرا إما الضرر يككف بحيث أك الضرر

 فيك احتماؿ كقكع حدث مستقبمي يسبب لمف يحؿ بو ضرر أك خسارة ، سكاء مادية أك معنكية 
كعكاقب الخطر إما أف تككف بسيطة كيمكف تحمميا أك قكية كمدمرة ، كقد اعتبر البعض عف 

 .إمكانية قياسو 
 نتيجة الشخصية أك المالية المكارد في الخسارة كقكع احتماؿ أنيا  عمى المخاطرة تعرؼ كما 

 (60، ص 2014فرج ، ).الطكيؿ  أك القصير في األجؿ منتظرة غير عكامؿ
الخطر عندما يككف ىناؾ احتماؿ  أم أف الخطر ىك عدـ التأكد أم النتيجة غير معركفة، كينشأ 

ألكثر مف نتيجة، كالمحصمة النيائية غير معركفة كذلؾ بتحقيؽ فرص إيجابية أك تيديدات سمبية 
  (Keegan, 2004, P9 ) مما ينتج عنو تقمبات في القيمة السكقية لممؤسسة 

 متكقعة  كغير غير خسائر إلى المصرؼ تعرض احتمالية  بأنيا المصرفية المخاطر ُتعرؼك 
 ليا قدرة سمبية، آثار عنو ينتج مما معيف، استثمار عمى المتكقع العائد تذبذب أك ليا، مخطط
 ىي المخاطرؼ،  بنجاح استراتيجياتو كتنفيذ المرجكة، المصرؼ أىداؼ تحقيؽ عمى التأثير عمى

 المرغكبة النتيجة  المخطط ليا فيؤدم النحراؼعف  لألنشطةمعاكس حدكث انحراؼ إمكانية
، كبالتالي فاف المخاطر ىي عدـ التأكد مف  (231ص  ، 2012 ،آؿ شبيب   ) .كالمتكقعة

التدفقات النقدية المستقبمية حيث أف المصارؼ تفضؿ التدفقات المؤكدة كليس المتقمبة كاف العائد 
 .يتناسب مع الخطر  

ىذا ك تعتبر إدارة المخاطر المصرفية فف كعمـ فأم مصرؼ يرغب في زيادة عكائده عميو تحمؿ 
مخاطر أعمى كالعكس صحيح ، كما إف إدارة أم مصرؼ عمييا أف تكازف بيف متطمبات تحقيؽ 
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الربحية العالية كمتطمبات السيكلة مف جية كبيف تحقيؽ اعمي عكائد ممكنة مف جية أخرل 
 ( .40،ص 2013الشمرم )فالمالؾ يريد الربح كالمكدع يريد السيكلة 

 :  أنواع المخاطر المصرفية 2.2.2

كتصنيفات أنكاع المخاطر المصرفية التي تتعرض ليا المصارؼ كلكف في , تعددت تقسيمات 
النياية يبقى الخطر ىك نفسو  مع اختالؼ مكاف تقسيمو ككضعو مف ىذه التصنيفات كفي ىذا 

باإلشارة لممخاطر التي تتعرض ليا البنكؾ كىي II السياؽ قامت لجنة بازؿ مف خالؿ كثيقة بازؿ 
كما أف ىناؾ المخاطر المصرفية الكاردة  (مخاطر ائتماف ، مخاطر السكؽ ، مخاطر التشغيؿ )

كما أف  (مخاطر السيكلة ، مخاطر العمميات المصرفية االلكتركنية  )في الكثائؽ المساندة كىي 
المخاطر )ىناؾ مخاطر مصرفية لـ تتضمنيا الكثيقة الرسمية أك حتى الكثائؽ المساندة كىي  

. (35ص  ، 2005، دحشا)   (اإلستراتيجية ، مخاطر االلتزاـ ، المخاطر القانكنية كالرقابية 
كما يمكف تقسيـ المخاطر لمجمكعتيف أساسيتيف ، المجمكعة األكلى كىي المخاطر المنتظمة أك 
مخاطر السكؽ كىي المخاطر التي تؤثر عمى جميع البنكؾ بغض النظر عف حجمو أك نشاطو 

تقمب أسعار الصرؼ ، التضخـ ، تغير سعر الفائدة، الدكرات  )أك نشاطو أك ىيكمو كىي تشمؿ 
، كىذه المخاطر تككف عامة أم أنو ال يمكف  (االقتصادية ركاج ككساد، مخاطر السكؽ األخرل 

تجنبيا بالتنكيع، أما المجمكعة الثانية فيي المخاطر التي تخص البنؾ بعينو كتنتج عف طبيعة 
مخاطر )عممو المصرفي حسب نكع استثماراتو أم ىي المخاطر الناتجة عف التشغيؿ كمنيا 

 (االئتماف، مخاطر السيكلة، مخاطر القانكنية، مخاطر العمميات االلكتركنية، مخاطر اإلدارة 
 (40 ص 2012مكسى كآخريف ،). كىذه المخاطر ممكف تجنبيا بالتنكيع  

 : كفيما يمي تحميال ألىـ المخاطر المصرفية التي تكاجو العمؿ المصرفي بشكؿ عاـ 

 :المخاطر االئتمانية  -1
 األرباح في التقمب درجة تعنيكىي  المصارؼ ليا تتعرض التي اطرلمخا أىـ تعتبر 

 األكقات في بالتزاماتو الكفاء عمى المقترض رغبة أك قدرة عدـ احتماؿعف  تنشأ التي
 كتعتبر ىذه المخاطر مف لممصرؼ اقتصادية خسائر يؤدم إلى مما لمتسديد المحددة

 تمتد ك أقدـ المخاطر ظيكرا  كمف أىـ عناصر االئتماف  كأكثرىا أىمية ىي القركض ،
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 القركض بمتابعة المتعمقة الضائعة كالتكاليؼ الفرصة تكاليؼ إلى خسائر المصرؼ
 في نكعية المقترضيف كنكعية التنكيع خالؿ مف االئتماف مخاطر تقميؿ يمكف  كالمتعثرة

  (32ص  ، 2003 خاف كأحمد،) .القركض التي يقدميا المصرؼ 
  : السيولة مخاطر -2

  تكفير النقد الالـز لمكفاءعمى المصرؼ قدرة عدـ احتماؿ بأنيا تعرؼ مخاطر السيكلة
 الالـز  الماؿتكفير ىا أم انو ال يستطيعاستحقاؽتاريخ عند   قصيرة األجؿبالتزاماتو

كتشمؿ مسحكبات الكدائع كالطمب عمى ، لمكاجية التزاماتو المالية في الكقت المحدد
المكازنة ما بيف استخداـ أصكؿ  السيكلة مخاطر إدارةالقركض كالتسييالت كتتطمب 

 مف قدرب السيكلة إدارة المصرؼ المالية لالقتراض أك لتمبية طمبات المكدعيف كتحظي
 سقكط يعني الفشؿ في إدارتيا حاؿ في ذلؾ انو يعني أف الممكف مف األىمية حيث

 بالتزاماتيا الكفاءعمى عدـ قدرتيا  لتجنب السيكلة بإدارة المصارؼ تيتـ لذلؾ، المصرؼ
 ( .198، ص 2013الشمرم ). متكقعة  خسائر غير تحممو دكف االستحقاؽ تاريخ في

  : مخاطر السوق -3
 سكاء عمى مستكل البمد أك مستكل األسعار في العاـ التغير بسبب المخاطر ىذه تنتج

 كتعرؼ في ىذه الحالة بمخاطر ككؿ االقتصاد مستكل السياسات عمى كفي دكلي 
 في ىناؾ تغير يككف عندما فتنشأ فيي الخاصة السكؽ مخاطر السكؽ العامة ، كىناؾ 

أك بصناعة معينة أك تجارة  خاصة ظركؼ نتيجة بعينيا متداكلة أدكات أك أصكؿ أسعار
 ، 2003 خاف كأحمد،): معينة أم يككف ىناؾ تخصص ، كتنقسـ مخاطر السكؽ إلى 

  (38ص 
ىي المخاطر التي يكاجييا البنؾ أثناء قيامو :  الصرف أسعار تقمبات مخاطر -أ 

بتنفيذ عمميات تبادؿ النقد األجنبي، حيث أنو قد يتعرض لخسائر كبيرة إذا لـ تتـ 
عممية التبادؿ بشكؿ سميـ، كلذلؾ قد يتحمؿ البنؾ خسائر نتيجة تقمبات أسعار 

كتتمثؿ احتمالية الخسارة مف إعادة تقييـ مراكز مأخكذة بالعممة . صرؼ العمالت
كتعتبر مخاطر أسعار الصرؼ أحد أشكاؿ . المحمية مقابؿ عمالت أجنبية

 .المخاطر التي تتضمف مخاطر متعددة مثؿ مخاطر االئتماف كالسيكلة
(BCBS,2001) 
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تقـك فكرة العمؿ المصرفي عمى اإلقراض كاالقتراض مف خالؿ  : الفائدة سعر مخاطر  -ب 
قبكؿ الكدائع  كىاتاف العمميتاف المتعاكستاف في االتجاه تككناف بسعر فائدة فعندما 
يحصؿ المصرؼ عمى قرض بسعر معيف كمف ثـ يقرضو بسعر اعمي كىنا يحقؽ 
الربحية فاف تقمبات أسعار الفكائد لمقركض سكاء التي يحصؿ عمييا أك التي يمنحيا 

 ثابتان  القرض عمى المصرؼ يفرضو الذم الفائدة سعر فإذا كاف تحتكم عمى مخاطر ،
 تكقيت ألف ذلؾ، ينخفض سكؼ المصرؼ  ربح فإف التمكيؿ، سعر إعادة كارتفع

 التقمبات مف درجة إلى المصرؼ يتعرض كىكذا ، االقتراضتكقيت مع يتكافؽ ال اإلقراض
  .الفائدة أسعار تقمبات بسببأرباحو  في

 لخسائر بسبب المصرؼ تعرض احتمالية مخاطر ىي : المالٌةراق األو أسعار مخاطر -ج 
التي يمتمكيا المصرؼ ضمف أصكلو ،  كاألسيـ لمسندات السكقية األسعار في التقمبات

ميـ جدا  األسعار قياس مخاطر كيعتبر، أك أسيـ المصرؼ نفسو ضمف حقكؽ الممكية  
عمى  كبير بشكؿ تؤثر ال الخسائر ىذه مف أف كالتأكد المحتممة الخسائر قياس أجؿ مف

  .رأس الماؿ
 :مخاطر  التشغيل  -4

 فشؿ عف عدـ كفاية أك تنتج بازؿ مخاطر التشغيؿ بأنيا الخسائر التي لجنة عرفت 
 كيشمؿ. الخارجية  أك األحداث البشرم ، أك األنظمة أك العنصر الداخمية ، العمميات

 السمعة كمخاطر اإلستراتيجية المخاطر يستثني كلكنو القانكنية المخاطر التعريؼ ىذا
 الدكلي التمكيؿ ، كما عرفيا معيد  (199،ص 2013الشمرم )."التنظيمية كالمخاطر

 أك كاألنظمة كاألفراد الداخمية اإلجراءات في الفشؿ أك اإلخفاؽ مف الخسارة الناتجة خطر
 مثؿ أخرل رأسمالية احتياطات بمكجب تغطى مسبقان  لـ التي الخارجية األحداث حتى

 كفاءة في ضعؼ أك الداخمية، الرقابة أنظمة ضعؼ نتيجة الفائدة أم انو  مخاطر
 غير خسائر إلى جميعيا تؤدم قد كالتي خارجية، ظركؼ حدكث أك ،األشخاص 

اإلشارة ىنا لنقطة جكىرية  ، تجدرالتزكير االختالس، ،المالي   االحتياؿ:كمنيا .متكقعة
التشغيمية  كالمخاطر (Operations Risk) مخاطر العمميات بيف  ميـ فرؽ يكجد أنو

(Operational Risk)دائرة بيا تقكـ التي بالنشاطات تتعمؽ العمميات مخاطر أف  حيث 
 فيي  كأعـ التشغيمية ذات مفيـك أشمؿ المخاطر أف حيف في فقط ، البنؾ في العمميات
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تشمؿ إلى جانب مخاطر العمميات مخاطر األنظمة كالعنصر البشرم كاألحداث 
  (69 ، ص 2014فرج ، )الخارجية  

  :القانونية المخاطر  -5
 تتعرض المصارؼ لمخاطر قانكنية قد تؤدل إلى فقد جانب مف أصكليا أك زيادة 
التزاماتيا قبؿ الغير تعرضيا لخسائر أك فقداف مكاسب ، كتككف مرتبطة بالنظاـ 

األساسي كالتشريعات كاألكامر التي تحكـ تنفيذ العقكد كقد تككف ذلؾ نتيجة عدـ تكافر 
رأل قانكني سميـ أك عدـ كفاية المستندات القانكنية ، أك الدخكؿ في أنكاع جديدة مف 

المعامالت مع عدـ كجكد قانكف ينظـ ىذه المعامالت كيحمي المصرؼ مف كقكع ضرر 
عميو ، كىي قد تككف خارجية مثؿ الضكابط التي تؤثر في أنشطة المصرؼ أك داخمية 

  (33ص  ، 2003 خاف كأحمد،).مثؿ االحتياؿ أك عدـ االلتزاـ بالقكانيف 
   :راتيجيةاإلست المخاطر -6

 اتخاذ عدـ أك خاطئ بشكؿ تنفيذىا أك خاطئة قرارات اتخاذ عف الناجمة المخاطر ىي
 فرصة ضياع أك خسائر إلحاؽ إلى يؤدم قد الذم األمر المناسب، الكقت في القرار
 فالمخاطر اإلستراتيجية عمى المستكل الكمي تشير لقرار دخكؿ سكؽ جديد أك بديمة

الخركج مف سكؽ قائـ كىناؾ مخاطر إستراتيجية عمى مستكل األنشطة مثؿ قرار 
 ( .78ص ، 2013، الشمرم )بتخصيص أك تكزيع محفظ استثمار معينة 

 :  السمعة مخاطر -7
 عمالئو معطيبة  عالقات بناء عمى المصرؼ قدرةـ ـعد مف السمعة مخاطر  تنشأ

 تجاه السمبية اآلراء عف ينتج حيث ل صكرة  كانطباع جيديف عنو عؿكالمحافظة 
 في الثقة في كنقص كالتي تككف نتيجة تركيج إشاعات سمبية عف المصرؼ المصرؼ 

 أيضان  كتنشأ ، بو الخاصة لمعمميات كالكظائؼ العامة باألنشطة القياـ عمى المصرؼ قدرة
 يقدميا خدمة أم مع العمالء مشاكؿ فييا يكاجو التي الحاالت فيىذه المخاطر 

 شبكات  أعطاؿبسبب أك األخطاءحدكث  راتكركؿ أك حؿ تقديـ دكفمف  المصرؼ
 وعن عنه دقٌقة غٌر بٌانات إعطاء أو بٌاناته على كالتأثير  النظاـ اختراؽ أك االتصاؿ

 2006، كراسنة ) أك كشؼ بيانات عف العمالء في إطار انتياؾ الخصكصية  خدماته
 ( .41،ص
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إف كجكد المخاطر المرتبطة بالعمؿ المصرفي يزداد بزيادة حجـ العمؿ المصرفي الذم 
يقـك بو البنؾ فكؿ نكع مف المخاطر يرتبط بنشاط معيف مف أنشطة البنؾ كيتكجب عمى 
إدارة البنؾ المكازنة بيف أنشطتو المتعددة كبيف المخاطر التي تكاجييا كذلؾ في سبيؿ 

تحقيؽ العكائد التي يسعى مف اجميا، كتفعيؿ دكر دائرة المخاطر لتقييـ المخاطر كتكجيو 
 .األقساـ المعنية 

مما سبؽ يتضح تعدد أنكاع المخاطر التي تكاجو القطاع المصرفي بشكؿ عاـ كمنيا ما 
 يمكف تجنبو بالتنكيع كمنيا ما ىك التي تختص نشاط بعينو 

 :  أىمية وأىداف إدارة مخاطر العمميات المصرفية االلكترونية 3.2.2 

إدارة المخاطر ىي العمؿ عمى تحقيؽ العائد األمثؿ مف خالؿ المكازنة ما بيف مستكل 
 المخاطر المصرفية تمثؿ منيج إف إدارة، ( Henring ،2004)العائد كدرجة المخاطرة 

 مف إجراءات كتنفيذ كتصميـ المحتممة العارضة الخسائر مف خالؿ القياـ بتكقع عممي
 متكامؿ األركاف نظاـ المالي ليا، فيي األثر أك الخسارة حدكث إمكانية تقمؿ أف شأنيا
 المخاطر المحتممة لتكقعيا كدراسة الالزمة كاألدكات المناسبة البيئة لتييئة كشامؿ

 كأصكلو المصرؼ أعماؿ عمى المحتممة آثارىا مقدار كتحديد كقياسيا كتحديدىا
يراداتو  كالسيطرة المخاطر ىذه لتجنب  كالالـز القياـ بيا  الخطط المناسبة ككضع كا 
فرج  ) .مصادرىا عمى القضاء يمكف إف لـ آثارىا مف لمتخفيؼ كضبطيا عمييا

 ( .77، ص 2014،

إف إدارة المخاطر في المصرؼ تعني التعامؿ مع المخاطر الف عدـ التعامؿ مع المخاطر معناه 
خسارة العائد المتكقع كما يجب عمى إدارة المخاطر تعريؼ كتحميؿ كتطكير االستجابة لالنحرافات 

 بعضيا عف منعزلة بصكرة المصرفية المخاطر كتقييـ مراجعة يتـ ال أف يجببيدؼ تقميميا ك
 منيا كؿ كيتأثر المخاطر،  تمؾبيف تداخؿ يكجد ألنو نظرا متكاممة، كلكف بصكرة البعض،
  .(Financial Services Committee, U.S, P3). باآلخر

 ىذا ك تعتمد استراتيجيات إدارة المخاطر عمى نظريات كأسس عممية كأدكات لتحميؿ المخاطر 
الف الركيزة األىـ في إدارة المخاطر ىي المفاضمة بيف العائد كالمخاطر فالعائد يزداد مع زيادة 
الخطر ، كىدؼ المصارؼ ىك زيادة العائد لذا كجب عمى المصارؼ إدارة مخاطر المرتبطة 



34 
 

 2003 خاف كأحمد،).ارتباطان كثيقان بالعائد فأصبحت إدارة المخاطر جزءان ميمان مف مياـ اإلدارة 
  (34ص  ،

تنامت أىمية إدارة مخاطر العمميات المصرفية بشكؿ كبير بعد األزمات المالية العديدة ىذا كقد 
التي حدثت في العالـ ،فقد دفعت األزمات السمطات الرقابية كالدكلية لمعمؿ لمكصكؿ إلى نظاـ 
إدارة مخاطر مصرفية يككف ىذه النظاـ بييكمية جيدة كتنبع أىمية ذلؾ مف أف المخاطر تزداد 
عبر الزمف في األمكاؿ التي تديرىا المصارؼ ، كبالتالي فيي تساعد في تككيف رؤية مستقبمية 

 ( .46،ص 2013الشمرم ). كاضحة يتـ مف خالليا تحديد خطة عمؿ

 عمى المحافظةبالمصرفية فيي تنصب نحك صالح المصرؼ  المخاطر إدارة كفيما يتعمؽ بأىداؼ
 لعمالئو ق لمخدمة المصرفية تقديـ خالؿ ليا تتعرض أف يمكف التي الخسائر مف أصكلو كحمايتيا
 ،الراكم خالد)ما يمي تحقيؽ  كذلؾ مف خالؿ ،بكفاءة كفعالية  أدائو ةجكد  ك المحافظة عمى

  : (12ص  ، 2009

 المستثمريف كلحماية  مصالح لحماية المكجكدة لدل المصرؼ األصكؿ عمى المحافظة
 .كحقكؽ الدائنيف المكدعيف أمكاؿ

 باألكراؽ ترتبط التي األعماؿ أك األنشطة في المخاطر عمى كالسيطرة الرقابة إحكاـ 
االستثمار حيث تتعرض ىذه  أدكات مف كغيرىا كالتسييالت االئتمانية المالية

 .االستثمارات لعدة مخاطر كىذه االستثمارات ىي مصدر أرباح المصرؼ
 مستكياتيا بحيث يككف  جميع كعمى المخاطر أنكاع مف نكع لكؿ النكعي العالج تحديد

 .ىذا العالج فعاؿ لحؿ المشكمة كليس يعمؿ عمى تأجيميا فحسب
 الرقابة خالؿ مف كتأمينيا ممكف حد أدنى إلى كتقميميا الخسائر مف الحد عمى العمؿ 

خارجية كممكف تنفيذ ذلؾ عف طريؽ التخمص  جيات إلى خالؿ تحكيميا مف أك الفكرية
   .مف ىذه األصكؿ المرتبطة بالخسائر 

 مع المحتممة، الخسائر تقميؿ أك منع بغرض كذلؾ بعدىا ك الخسائر قبؿ الدراسات إعداد 
 حدكثيا، تساىـ في عدـ التي األدكات كاستخداـ عمييا السيطرة يتعيف أية مخاطر تحديد
المخاطر فميس مف الحكمة أف يتعرض المصرؼ لنفس نكع الخسارة  ىذه مثؿ تكرار أك
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مرتيف فاف كقعت خسارة يجب عمى المصرؼ القياـ بدراسة كتحميؿ ليا لمنع تكرارىا في 
 .المستقبؿ 

 أم رغـ األرباح تكليد عمى الدائمة قدرتيا حماية خالؿ مف كذلؾ االستثمارات حماية 
 .عارضة قد تتعرض ليا ىذه االستثمارات  خسائر

 يجكز فصميما، كال مرتبطتيف عمميتيف ىما العمؿ الستمرارية كالتخطيط المخاطر إدارة إف 
 الستمرارية التخطيط لعممية المدخالت مف الكثير تكفر المخاطر إدارة عممية أف حيث
 .العمؿ

 ليا يتعرض التي المخاطر حجـ بشأف دكرية تقارير بكضع المخاطر إدارة تقكـ 
 البحث عممية تحت تندرج المخاطر إدارة أىداؼ كؿ أف القكؿ يمكف االستثمار، كمنو

 إيجاد عمى كالعمؿ عمييا، السيطرة كطرؽ كتحديد آثارىا كدراستيا المخاطر جميع عف
كمعالجتيا، كتقـك دائرة المخاطر برفع  كحميا منيا لمتخفيؼ كمناسبة فاعمة جديدة طرؽ

 .تقاريرىا إلى لجنة المخاطر كىذه المجنة التي تتككف مف أعضاء في مجمس اإلدارة   

  

   :المخاطر إدارة في الرئيسية   العناصر4.2.2

إف كجكد إدارة مخاطر فاعمة تتطمب تكفر بعض العناصر األساسية لمنيكض بعمميا بكفاءة 
 ( : 82، ص 2014فرج ، )كفاعمية أىميا 

جراءات وسياسات استراتيجيات وجود- 1  :وشاممة واضحة وا 

 المطمكبة كالشركط ، التمكيؿ كسياسة ، العمميات إلدارة مكجية مكتكبة إرشادات تعتبر السياسات
 تنفيذ كيفية تبيف التي المكتكبة التعميمات فيي اإلجراءات أما الخدمات ، العميؿ ، ككصؼ في

 لممكظفيف كمتاحة ككاضحة مكتكبة تككف أف يجب كاإلجراءات السياسات السياسات ، كىذه
  مف كالتأكد عمييا المكظفيف تدريب كيتـ بنماذج دعميا كيمكف الفيـ ، كسيمة العالقة ، أصحاب
 العالقة ذكم مف المستكيات كافة عمى المكظفكف يمتـز أف يجب ،كما تطبيقيا عمى كالقدرة فيميا

 ىذه في تعديؿ المختمفة ، كأف أم العمميات كمنفذة في مطبقة بأنيا اإلدارة تتأكد كأف بتطبيقيا
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 كاضحا مكتكبا يككف كاف أصحاب العالقة لممكظفيف تبميغو يجب اإلجراءات أك السياسات
 (44، ص2006الكراسنة ،)عميو  العامميف تدريب كيتـ كمفيكما

   :لإلدارة ومنظم دائم بشكل المعمومات توفر- 2
 ، المخاطر إدارة عناصر مف ميمان  باعتباره عنصران  كأرشفة متطكر معمكمات نظاـ يجب تكفر

 إلى باإلضافة كمكظفيف كعمالء عمميات المصرؼ مف داخؿ العمؿ أكجو جميع يشمؿ أف كيجب
 أسعار تقمبات عف كالمعمكمات عمى عممو تؤثر كالتي المصرؼ خارج العمكميات عف معمكمات
 كالتشريعات السكؽ ، ككذلؾ تكجيات السكؽ عف كمعمكمات االقتصاد كأحكاؿ كالعمالت األسيـ
 كسالسة المعمكمات تكفر عناصر مف عنصران ميمان  الدكرية التقارير تعد الجديدة ،  كما كالقكانيف
 المطمكبة التقارير تحديد عمى ذلؾ كيعتمد ، المناسب الكقت في لإلدارة العميا تكصيميا

 . إنشائيا كسيكلة كمضامينيا
  :الواجبات في تداخل وعدم تلممسؤوليا واضح وتفويض توزيع- 3
ك  السمطات كخطكط الكظيفي الكصؼ يتضمف داخؿ المصرؼ مؤسساتي ىيكؿ كجكد إف   

 .كالسمطات كيعمؿ عمى تحقيؽ الفصؿ بينيما  الصالحيات تداخؿ يأخذ في االعتبار عدـ
 : مناسبة ومستندية محاسبية سجالت توفر- 4

 كجكد يفضؿ ،كما كالمطابقة كالمراجعة لمتدقيؽ اإللكتركنية قابمة لألرشفة يجب تكفر أنظمة دقيقة
 الكجكد مف كافية لمتأكد رقابة إلى كجكد باإلضافة األصؿ، مع تماما متطابقة احتياطية نسخ
 .السجالت ليذه الدائـ

  :األداء مستوى من لمتحقق وخارجية داخمية رقابية أنظمة وجود -  5
ك يجب أف تأخذ في االعتبار  المخاطر، إلدارة رقابية فاعمة ضركرة ممحة أنظمة يعتبر كجكد

 : - الثغرات التالية 
 أك  العمؿ ضغكط أك اإلدارية الضغكط أك الشخصي عند اتخاذ القرار  التقدير كالحكـ 

 .كاضحة غير أك دقيقة معمكمات غير عمى بناءن 
 باستخداـ أخطاء عف الناتجة أك اإلجراءات أك التعميمات فيـ عدـ عف الناجمة األخطاء 

 .لمعامميف المقصكدة غير األخطاء أك العامميف ، قبؿ اإللكتركنية كمف األنظمة
 شخصية مكاسب لتحقيؽ منيـ محاكلة في المكظفيف كتكاطؤ المقصكدة  األخطاء. 
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 النافذة كاإلجراءات التعميمات حاالت مخالفة بيف التفريؽ يجب كىنا التعميمات مخالفة 
 لألنظمة النافذة مخالفات ، كبيف شخصية ميزات أك مكاسب لتحقيؽ أك نية بسكء

 .القرار ىذا مثؿ تتطمب معينة إدارية حالة لمعالجة تيدؼ إدارية كقرارات
 المصرؼ حجـ مع تككف متناسبة أف يجب التكمفة فيذه النظاـ الرقابي ، إنشاء  تكمفة 

  (37ف ص2003خاف ، ) .عممياتو  كحجـ
 :المخاطر إلدارة مستقمة إدارة وجود-  6

 لتسييؿ ، األخرل اإلدارات عف مستقمة مخاطر إدارة كجكد المصرفي  العمؿ تطكر  لقد أكجب 
 إمكانية إلى باإلضافة لممخاطر األخرل كاالعتبارات الدكافع عف المستقمة التقدير كالدراسة عممية
 .آثارىا مف التخفيؼ أك كتداركيا حدكثيا فكر المبكر لممشاكؿ الكشؼ

دارية قانونية إصالحات- 7  :المصارف عمل لتسييل وا 
العممي لتنفيذ عمميات التجارة االلكتركنية إلى تطكير كتحديث األنظمة اإلدارية  يحتاج الكاقع

 .كالمالية كالقانكنية الالزمة لعمميات المتابعة كالرقابة الالزمة بشأنيا 
 

كعميو يتضح أف كجكد استراتيجيات كسياسات مف قبؿ مجمس اإلدارة ىي بمثابة تعميمات لإلدارة 
  بالتكجييات كما كتفرضـالتنفيذية لمبنكؾ حكؿ آلية العمؿ كالممارسات السميمة كدعكة لاللتزا

 كتحدد المصارؼ في لممخاطر مستقمة إدارة المركزية عمى البنكؾ التي تشرؼ عمييا كجكد البنكؾ
 إيرادات عمى تأثيره مقدار كتحديد كقكعو احتمالية كقياس الخطر عمى مصدر بالتعرؼ مياميا
بو في  القياـ لما يجب التخطيط أعمالو، ككذلؾ المحتمؿ عمى األثر ىذا كتقييـ المصرؼ كأصكؿ
دارتيا، لتجنب كقكع  المخاطر، كالعمؿ عمى ضبطيا كقياسيا لتقميؿ كالسيطرة الضبط مجاؿ كا 

البنؾ في خسائر، كتقكـ برفع تقاريرىا بشكؿ مباشر إلى لجنة المخاطر في مجمس اإلدارة كالتي 
تشرؼ عمييا بشكؿ مباشر، كما كتباشر بشكؿ مستمر عممية تطكير البرامج التي تختص بيذا 
األعماؿ، كما كيعتبر دكر لجنة الحككمة التابع لمجمس اإلدارة مكمؿ لدكر لجنة المخاطر كفي 

بعض البنكؾ تككناف نفس المجنة كما تقـك دائرة الرقابة كالتفتيش برفع تقاريرىا لدائرة المراجعة في 
البنؾ كالتي تخص جزء مف تقاريرىا المخاطر التي يتعرض ليا البنؾ، كما كيقـك المدقؽ 

الخارجي لمبنكؾ باإلشارة  في تقريره لممخاطر المصرفية التي تكاجو البنكؾ كذلؾ عمؿ دكائر 
 . البنؾ لمكاجية تمؾ المخاطر 
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 :  المصرفية المخاطر إدارة  خطوات5.2.2

 ( :42 ،ص2006، كراسنة )تعتمد إدارة المخاطر المصرفية عمى عدة خطكات أىميا 

عممية اؿأف تككف ك المصرؼ،   فيـ كتحديد المخاطر لكؿ خدمة يقدمياجبم: تحديد المخاطر -1
 ظركؼاؿك ،بمعامالت المصرؼ متكاممةتتطمب عممية تحديد المخاطر معرفة   كمستمرة

،  ، كالسكؽ كالبيئة القانكنية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية الخارجية المحيطة بوكالعكامؿ 
، كيشمؿ ذلؾ   كالتشغيميةاإلستراتيجية المصرؼ ألىداؼ الفيـ السميـ األمركيتطمب كما 

 .األىداؼ العكامؿ الحيكية لنجاح المصرؼ، كالفرص كالتيديدات المرتبطة بتحقيؽ تمؾ 
 حجـ الخطر:  إلى كؿ نكع مف المخاطر بأبعاده الثالثة كىيذلؾ بالنظريتـ : قياس المخاطر -2

 قياس المخاطر بشكؿ صحيح كفي الكقت المناسب ىك أف، ، كاحتمالية حدكثول الخطر كمد
إف اليدؼ مف قياس المخاطر ىك تحديد قيمة الخسائر المتكقعة ة المخاطر، أمر ىاـ إلدار

مف كافة أنكاع المخاطر التي يتعرض ليا المصرؼ، كيتـ تحديد قيمة الخسارة المتكقعة بناءن 
 المصرفية  عمى حجـ المصرؼ كتعقد عممياتواألساسعمى طرؽ كنماذج رياضية تعتمد في 

 .كضخامتيا كعددىا 
تككيف رؤية مستقبمية في  قياس المخاطر بغرض مراجعتيا كالتحكـ فييا يساعد عممية إف  

مصرؼ عف طريؽ التحكـ في لؿ  ك زيادة القدرة التنافسية خطة العمؿتساعد في دقة كاضحة 
يؤثر عمى ربحية   بما المنياتقدير المخاطر كالتحكط التي تؤثر عمى الربحية كالتكاليؼ 
.  المصرؼ

يعتمد ضبط المخاطر عمى ثالث طرؽ أساسية لضبط المخاطر الميمة :ضبط المخاطر  -3
كضع حدكد عمى بعض األنشطة   )كذلؾ بيدؼ تحقيؽ أىداؼ المصرؼ تضـ ىذه الطرؽ 

لغاء أثر ىذه المخاطر    .(، ك تقميؿ المخاطر ، كا 
مراقبة المخاطر في المصرؼ البد مف تكافر نظاـ معمكمات قادر عمى ؿ  :مراقبة المخاطر -4

عمى مراقبة التغيرات الميمة في كضع المخاطر  تحديد كقياس المخاطر بدقة كقادر أيضان 
التعرؼ كنظاـ لتقديـ التقارير كالمراجعة  كجكد لدل المصرؼ، كتتطمب إدارة المخاطر الفعالة 

، كالتأكد مف أف اإلجراءات المتخذة لمتحكـ في المخاطر مالئمة، المخاطرعمى مف خالليا 
  .كأنيا أعطت النتائج المخطط ليا
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 : المصرفية  المخاطر إدارة  مبادئ6.2.2

قامت لجنة الخدمات المالية األمريكية بكضع المبادئ األساسية إلدارة المخاطر المصرفية بصكرة 
سميمة ، ك تطبؽ عمى جميع المؤسسات المصرفية ك تستخدـ لمحكـ عمى قكة كسالمة كفاعمية 

 . (27ص، 2005، حشاد (ممارسات المصرؼ في إدارة تمؾ المخاطر  

 إدارة سياسات كضع البنؾ  إدارة مجمس عمى  جبيتك :  المخاطرإدارةوضع سياسات  -1
 منيجيات أك كأساليب المخاطر تعريؼ سياساتاؿ  ىذهتتضمف يجب أفك ، المخاطر
 تتالءـ المكضكعة كالسياسات المخاطر قبكؿ عممية أفمف  التأكدبيدؼ إدارتيا كقياسيا 

 ةباإلضاؼ ،  لمبنؾاإلستراتيجية الخطط معكتتماشى  ، كالمالكيف المساىميف تكقعات مع
 التغيرات مع السياسات ىذه  ك ضماف تكافؽكالقانكنية التنظيمية بالمتطمبات االلتزاـ إلي

 السياسات ىذه مراجعة اإلدارة مجمس عمى لمبنؾ ، ك يجب كالخارجية الجكىرية الداخمية
جراء بصكرة دكرية عادة، التعديالت المالئمة عمييا  كا   المتعمقة بيا السياسات تقييـ كا 

 .دكرية بصكرة
بالشمكلية يغطي   أف تكفر إطار إلدارة المخاطر يتصؼ:المخاطر  إلدارة  توفر إطار -2

المصرؼ يعد أمرا حيكيا بالنسبة لإلدارة المصرفية  ليا يتعرض قد التي جميع المخاطر
جراءات أنظمة تحديد خاللو حيث يتـ مف  يتصؼ أف كما يجب ، المخاطر إدارة كا 

 .األعماؿ  بيئة في التغيرات مع حتى يتكافؽ بالمركنة
 كتقييـ مراجعةالتكامؿ في عمؿ إدارة المخاطر يقتضي كجكب   :المخاطر إدارة تكامل -3

 منيا كؿ كيتأثر المخاطر، بيف تداخؿ يكجد ألنو نظرا متكاممة، بصكرة المصرفية المخاطر
 عمي مستمر بشكؿ تتـ المخاطر  إدارةعممية  أفمف ك ىذا المبدأ يفضي لمتأكد ،باآلخر

 كتحديد المختمفة المخاطر بيف كالترابط التداخؿ  درجةةمعرؼ ك ككؿ، ل المصرؼمستك
 ىذه لمعالجة الالزمة كاإلجراءات القرارات اتخاذ اإلدارة لتستطيع عنيا المترتبة اآلثار

 غيرىا،  عميتؤثر المخاطر بعضأف  بحيث بينيا فيما تتداخؿ المخاطر  ، أفالمخاطر
إدارة  عند متكامؿ منيج كضع األنشطة بعض تتطمب لذلؾ  بأخرل، يرتبط كبعضيا
 تتميز األنشطة بعضؼ عنيا، الناتجة المخاطر بيف فيما التداخؿ لتحديد المخاطر

  .المخاطر باقي عف منفصؿ بشكؿ مخاطرىا تدار بحيث معينة بخصكصية
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 األنشطةتشمؿ  أعماؿ  خطكطإلي المصرؼ أعماؿ تقسـ : األعمال خطوط  محاسبة -4
 ىك كما ، مديره  عاتؽ عمي نشاط كؿ في المخاطر مسؤكلية إدارة كتقع ، لعممو المختمفة
 عف محاسبتو يتـ كما خسائر، أك أرباح مف نشاطو أعماؿ عف لمسؤكليتو بالنسبة الحاؿ
ق ، ك نشاط  فيلممخاطر السمبية النتائج عف كمسئكؿ محاسب فإنو األعماؿ ىذه نتائج
 المختمفة في األنشطة القرار لمتخذم  الفيـ تكفر مف التأكد إلي المبدأ ىذا ييدؼ

  تقكـ المنشأة،ك أىداؼ  كتأثيرىا عمي  الخاطئة القراراتاتخاذ  عف المترتبة بالمخاطر
 مستقؿ  ك تكفر تدقيؽ المخاطر، ىذه بتحقؽ المرتبطة بمسألتيـ عف الخسائراإلدارة 
   في اإلدارة يساعد حكافز نظاـ تكفير إلى جانب المخاطر، ىذه عمي لمرقابة ككافي 
  .أحد مف عمييا التستركعدـ  المخاطر تحديد

 كصفية ككمية حيثما بطريقة المخاطر تُقيـ جميع أف يجب : المخاطر وقياس تقييم  -5
 المتكقعة كغير المتكقعة األحداث تأثير الحسباف في المخاطر تقييـ يأخذ أف أمكف كيجب

 كطبيعة ك إدراكيا لحجـ فيميا عمىحيث تساعد عممية تقييـ كقياس المخاطر اإلدارة ، 
 باتخاذ ليا يسمح مما ألرقاـ،ا لغة إلى تحكيميا مف خالؿ ليا تتعرض قد التي المخاطر
كفي بعض الظركؼ تككف عممية ، المختمفة  المخاطر مع لمتعامؿ المناسب اإلجراء

 نكعية كفي ىذه الحالة البد مف كضع إجراءات، تحكيؿ المخاطر إلى أرقاـ أمر صعبا
 عمى التقييـ يتـ أف يجب الحالتيف كال كفي ىذه المخاطر، مثؿ كتقييـ تقدير في تساعد
 تزكيد يجب ىا ، كعف المترتبة اآلثار تحديد في تساعد كاضحة كأساليب منيجيات أساس
 .كالمنيجيات الطرؽ ىذه عمىد كالقيك التقييـ في بالطرؽ المستخدمة منتظـ بشكؿ اإلدارة

قرار  بيف مياـ متخذم اؿ الفصؿ كجكببالمخاطر  إدارة يز تتـ:المستقمة  المراجعة -6
 في المخاطر كتقييـ كمتابعة بقياس الذيف يقكمكف األشخاص كمياـ مخاطر، في الدخكؿب

 الكافية الخبرة ليا يتكافر مستقمة جية قبؿ مف المخاطر تقييـ  أم تتـ عممية  ،المصرؼ
  .لإلدارة تقاريرىا كتقديـ ،تيافاعمي كاختبار المخاطرىذه لتقييـ 

ينبغي أف تكجد سياسات كعمميات إلدارة المخاطر في حالة األزمات  : تخطيط لمطوارئال -7
المحتممة كالظركؼ الطارئة كذلؾ بتكفير برامج بديمة لمعمؿ في حاؿ تعطؿ البرامج أك 

األنظمة كذلؾ األمر يجب أف تقـك إدارة المصرؼ باختبار جكدة ىذه السياسات 
 .كالعمميات بشكؿ مستمر 
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  : المصرفية المخاطر إدارة  أساليب7.2.2
 المخاطر، باختالؼ التقنيات ىذه كتختمؼ المصرفية، المخاطر إلدارة تقنيات كأساليب  عدة ىناؾ

 (80، ص 2014فرج ، ) :مف ىذه األساليب ك
قبكؿ التعرض ليذه المخاطرة  المصرؼ عدـ إذا قرر المخاطرة تفادم  يتـ :المخاطرة تجنب  - أ

 ص 2012آؿ شبيب ، )المنشئ ليذه لممخاطرة  االستثمار بالعمؿ أك القياـ ، مف خالؿ عدـ
، عممان بأنو في حالة رفض الدخكؿ في المخاطرة سيؤدم إلى فقداف العكائد المترتبة عمى  ( 263

 المخاطرة تفادم مخاطرة ، كيعد عمى االستثمار في المشركع كتمجأ الستثمار في مشركع  ينطكم
، كقد يككف مف غير المناسب أف تككف إستراتيجية  المخاطرة الشائعة مع التعامؿ أساليب أحد

ال سكؼ يحـر مف المخاطر المصرؼ تقـك عمى تفادم  عف يعجز ك الربح لتحقيؽ كثيرة فرص كا 
 .الربحية أىداؼ تحقيؽ

  :المخاطرة تقميل - ب
كتدابير   برامج أم استخداـ  فييا كالتحكـ المخاطرة منع خالؿ يتـ تقميؿ المخاطرة مف

 2012آؿ شبيب ، )حدكثيا فرص تقميؿ أك الخسارة حدكث لمنع كسياسات مصرفية سميمة
 أف حيف عمى الخسارة حدكث ىك منع منيا اليدؼ يككف التقنيات ، فبعض ( 263ص 

حدكث  منع فإف ذلؾ كقعت، مع إذا الخسارة شدة في منو التحكـ اليدؼ يككف اآلخر البعض
 تستطيع لف حاكؿ البنؾ  المخاطرة ، فميما مع لمتعامؿ مدخال يككف أف أيضا يمكف الخسارة
 منع يكمؼ قد األحياف بعض في فإنو ذلؾ إلى باإلضافة الخسائر، جميع يمنع أبدا أف
 .الخسائر نفسيا مف أكثر الخسائر

 

 يقصد باالحتفاظ بالمخاطرة قياـ البنؾ بتحمؿ المخاطر باالعتماد عمى  :قبول المخاطرة- ج
 أكثر األساليب استخداما بالمخاطرة نفسو في مكاجو اآلثار المترتبة عمى تمؾ المخاطر كاالحتفاظ

 يتـ ال األحكاؿ معظـ كفي المخاطر مف محدكد غير عددا تكاجو المخاطرة  فالمؤسسات في إدارة
 يتـ تحكيميا أك تقميميا أك المخاطرة لتفادم ايجابي إجراء اتخاذ ال يتـ كعندما حياليا بشيء القياـ

، كفي الغالب يتـ إتباع ىذا األسمكب  المخاطرة تمؾ عميو الذم تنطكم الخسارة باحتماؿ االحتفاظ
عندما تستطيع المؤسسة تحمؿ تمؾ الخسائر المتكقعة بسبب صغر قيمتيا قياسان بالعائد المتكقع 

  ( .31 ، ص 2012مكسى كآخركف ، ).منيا ، أك عندما ال يككف أماميا خيارات أخرل  
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 بالمخاطرة الطكعي االحتفاظ إجباريا كيتميز أك طكعيا بالمخاطرة إما االحتفاظ يككف قد كما
 ىنا لعدـ كجكد القرار كيتخذ  خسائرىا تحمؿ عمى ضمنية مكافقة ككجكد كجكد المخاطرة بإدراؾ
 بالمخاطرة شعكريا ال يتـ االحتفاظ عندما فيحدث بالمخاطرة  اإلجبارم االحتفاظ أما أخرل، بدائؿ
 كأييا بيا تحتفظ مخاطر أم تقرر أف منظمة كؿ عمى تحاشييا  ، كيجب  يمكف ال عندما كأيضا

 التي المخاطرة فإف عامة ككقاعدة الخسارة تحمؿ عمى عمى قدرتيا بناء تحكليا أك يمكف تفادييا
 .نسبيا صغيرة معينة خسائر إلى تؤدم التي تمؾ ىي بيا ينبغي االحتفاظ

يتـ تحكيؿ الخطر إلى طرؼ أخر مقابؿ دفع مبمغ مالي معيف ليذا  : المخاطرة تحويل - د
 شخص إلى شخص مف المخاطرة تحكيؿ أك نقؿ الممكف الطرؼ مقابؿ احتفاظو بالمخاطر فمف

 تقنية  أسمكب استخداـ كيمكف ، ( 29 ص 2012مكسى كآخركف ، )استعداد لتحمميا  أكثر آخر
 فيك ىك أسمكب التحكط األساليب الشائعة في ىذا المجاؿ كمف المخاطر مع لمتعامؿ التحكيؿ
 المستقبمي أجؿ التسميـ مف كالبيع الشراء حيث يتـ المالية المخاطر تحكيؿ كسائؿ مف كسيمة

 عف طريؽ المخاطرة تحكيؿ يمكف أيضا المثاؿ سبيؿ عمى بيا،  التعامؿ الجارم المالية لألصكؿ
الشركة  تكافؽ يدفعو العميؿ لشركة التأميف ،) التأميف قسط) محدد مبمغ دفع مقابؿ ففي التأميف،
 .الحدكث  المتكقعة الخسارة عف معيف مبمغ حتى تعكيض العميؿ عمى
 مف صكرة فيك المخاطرة لتحكيؿ خاصة حالة المخاطرة اقتساـ يعد : المخاطرة مشاركة -ه 

 مجمكعة، إلى الفرد مف تحكيميا  المخاطرة ك اقتساـ صكر تفادم المخاطرة كيتـ ذلؾ مف خالؿ 
أخرل  إلى المحكلة بالمخاطرة االحتفاظ ظمو في يتـ الذم االحتفاظ صكر أحد ذلؾ فاالقتساـ كمع

إحدل  أف حيث االقتساـ خالؿ مف المخاطرة مع لمتعامؿ  تيدؼ أخرل أداة التأميف كما يعد
  .المجمكعة أفراد بكاسطة المخاطرة اقتساـ ىي التأميف خصائص

 
مما سبؽ يتبيف لنا بأف اإلدارة العميا في البنكؾ يتكجب عمييا أف تعمؿ عمى إدارة المخاطر التي 
تكاجييا كحيث أنو تعددت أنكاع تمؾ المخاطر كذلؾ بيدؼ تخفيضيا كالسيطرة عمييا مما زاد 

بأىمية الدكر التي تقكـ بو إدارة المخاطر كمف الكاجب ذكره أف مفيـك تالشي أك تجنب المخاطر 
يعتبر مف المفاىيـ الخاطئة ، كفي سبيؿ ذلؾ يجب عمى البنكؾ إتباع خطكات كأساليب لمكصكؿ 

لنتائج مرضية مف ىذه األساليب الفصؿ بيف مياـ منفذم الكظائؼ كقياـ دكائر الرقابة بدكر 
نشاء دائرة مختصة إلدارة المخاطر   .رقابي فعاؿ كا 
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 الثالفصل الث

المخاطر المصرفية  منيجية بازل في إدارة 
 

 

العمميات أساليب إدارة المخاطر ومحاورىا الرئيسة في :  المبحث األول 1.3
 وفق لجنة بازلالمصرفية االلكترونية 

 

المصرفية االلكترونية إدارة المخاطر في العمميات مبادئ :  المبحث الثاني 2.3
 .وفق لجنة بازل وتعميمات سمطة النقد بيذا الخصوص 
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  : مقدمة

تعاظـ االىتماـ المصرفي بالمخاطر بسبب قكة ككبر حجـ البنكؾ التي مرت بأزمات كمنيا لـ 
يستطيع تجاكز ىذه األزمات فانيارت ، مما حذا بالجيات التنظيمية كالجيات المسئكلة عف 
البنكؾ في الدكؿ الكبرل لمسعي نحك إيجاد أساليب كسياسات تككف ذات طابع دكلي بيدؼ 

حماية القطاع المصرفي مف المخاطر ، فظيرت لمنكر لجنة بازؿ مف خالؿ االجتماع الذم عقد 
 ، كمنذ ىذه المحظة إلى يكمنا ىذا كلجنة بازؿ 1974في مدينة بازؿ السكيسرية في ديسمبر عاـ 

تعمؿ بشكؿ مستمر عمى مكضكع المخاطر المصرفية مف خالؿ إصدارىا الكثائؽ في سعي منيا 
 .إلدارة المخاطر المصرفية كمكاجيتيا ، كتعميـ ىذه الكثائؽ كجعميا مرجع إلدارة المخاطر 

كقد حظيت العمميات المصرفية االلكتركنية بنصيب مف كثائؽ لجنة بازؿ بسبب زيادة انتشار ىذه 
العمميات ، كزيادة كسائميا كتعاظـ المخاطر التي تكاجييا في سعي مف لجنة بازؿ لكضع قكاعد 

 :-كمبادئ إلدارة حكيمة لتمؾ المخاطر ، لذلؾ يأتي ىذا الفصؿ ليتناكؿ ما يمي 

العمميات المصرفية االلكتركنية أساليب إدارة المخاطر كمحاكرىا الرئيسية في : المبحث األكؿ 
 كفؽ لجنة بازؿ

كفؽ لجنة بازؿ المصرفية االلكتركنية إدارة المخاطر في العمميات مبادئ : المبحث الثاني 
 كتعميمات سمطة النقد بيذا الخصكص
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 األولالمبحث 

بازل لجنة العمميات المصرفية االلكترونية وفق ومحاورىا الرئيسية في مخاطر الإدارة أساليب 

 : تمييد 1.1.3

العشر كىي الدكؿ الصناعية الكبرل الدكؿ مف مجمكعة  ـ 1974في ديسمبر تأسست لجنة بازؿ 
بمجيكا ، كندا ، فرنسا ، ألمانيا االتحادية ، ايطاليا ، الياباف ، ىكلندا ، السكيد ، المممكة  )

في مقر بنؾ التسكيات الدكلية كتحت إشرافو في   (المتحدة ، لككسمبرج ، الكاليات المتحدة  
جؿ بحث أفضؿ السبؿ لتقديـ االستقرار المالي لمبنكؾ كصكال لمخركج ألمدينة بازؿ بسكيسرا 

 ليككف ممزما لمبنكؾ العاممة في النشاط المصرفي 1988بمعيار مكحد لكفاية رأس الماؿ عاـ 
 في المكازنة ان  أساسيان يمعب رأس الماؿ دكر ، حيث (193، ص 2013مندكر ، )كمعيار دكلي 

 المكازنة مما يستدعي يقمؿ العائد ك لكنوقمؿ المخاطرة ، مبيف المخاطرة كالعائد فزيادة رأس الماؿ 
 يتطمب إدارة جيدة لألصكؿ كالخصـك ليككف رأس الماؿ في حده األمثؿ ممابيف الممكية كالديكف 

  . (503، ص 2005حماد ، ). لمحفاظ عمى البنؾ مف الخطر كزيادة عكائده بشكؿ أكبر 

 المصرفية االلكتركنية العممياتإدارة مخاطر ) بعنكاف 1998اـ عكثيقة لقد أصدرت لجنة بازؿ 
 .كىي ما يتـ تناكلو في ىذا المبحث  (كاألنشطة النقدية االلكتركنية 

 مرت تيامع التطكر التاريخي كزيادة المخاطر التي تكاجو البنكؾ ،كزيادة متطمبات مكاجوىذا 
( 103، ص 2014فرج ، )  بمراحؿ جديدةفي ىذا المجاؿ لجنة بازؿ 

 معيار حساب أسمكب عمى التعديالت بعض إدخاؿ ، المجنة  اقترحت 1993في عاـ  –
 االئتمانية المخاطر تغطية إلى باإلضافة السكؽ، مخاطر الماؿ ليغطي رأس كفاية

 .الدكؿ  كمخاطر
 الداخمية أساليبيا باستخداـ لمبنكؾ السماح لجنة بازؿ عمى  كافقت1995في عاـ  –

 .المكحد القياس إطار الستخداـ كبديؿ السكؽ، لقياس مخاطر الخاصة
 الماؿ رأس كفاية باحتساب الخاصة بازؿ االتفاقية لجنة  أصدرت1996في عاـ  –

 .فقط  االئتماف بمخاطر تعني األكلى االتفاقية كانت أف بعد المخاطر السكقية، لمكاجية
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 الماؿ رأس كفاية لقياس جديد إلطار أكلية اقتراحات بازؿ لجنة نشرت 1999 عاـ في –
 دقة أكثر كبشكؿ االعتبار في تأخذ جديدة معايير فيو  كأدخمت1988اتفاقية  محؿ يحؿ

 .التشغيؿ لتشمؿ مخاطر البنكؾ ليا تتعرض التي المخاطر شمكلية
  في إطارIIبازؿ    حيث عرفت باسـاتفاقية بإصدار بازؿ لجنة قامت  2004 عاـ في –

 االئتماف، مخاطر لتشمؿ البنكؾ ليا التي تتعرض لممخاطر كحساسية شمكال أكثر
 . التشغيؿ كمخاطر السكؽ مخاطر

 جديدة أصدرت لجنة بازؿ  في سكيسرا مقرراتكفي تطكر الحؽ أيضان  2010 في عاـ –
  . كتـ المكافقة عمييا مف قبؿ لجنة العشريفIIIبازؿ عرفت باسـ 

 
 :لجنة بازل األىداف األساسية لعمل  2.1.3

 ، ص 1999الزيدانيف ،  ) أىميامف أجؿ تحقيؽ عدة أىداؼ ، في األساس قامت لجنة بازؿ 
142).  

 .تحسيف كتقكية استقرار النظاـ المصرفي  –
 .مقابمة التآكؿ في رأس الماؿ  –
 .مقابمة مخاطر التغيير في سعر الفائدة  –
 .مقابمة رؤكس األمكاؿ لمتغيرات المتكقعة كغير المتكقعة  –
 . تنمية رؤكس األمكاؿ في المصارؼ لمكاجية خطر االئتماف  –
. إزالة مصدر ميـ لممنافسة غير العادلة بيف المصارؼ الناشئة بشاف رأس الماؿ  –

 : المحاور الرئيسة في اتفاقيات بازل 3.1.3
  1988 في  I بازؿ باتفاقية عرؼ الذم الماؿ رأس كفاية بشأف األكلى تكصياتيا جنةؿؿا قدمت
 عمى تعتمد الماؿ رأس لكفاية عالية نسبة كضعت كتجارب أبحاث عدة كبعد عالميا، اتفاقا ليصبح
  كتقكـ طريقة قياس كفاية  %8 ب النسبة ىذه فقدرت خطكرتيا، درجة حسب  األصكؿةنسب

 تصنيؼ أساس عمى بازؿ لجنة مقررات رأس الماؿ عمى أساس إيجاد نظاـ مف األكزاف ك قامت
الخصاكنة  )المخاطر  عالية فيي الثانية المخاطر، أما متدنية األكلى مجمكعتيف، إلى الدكؿ

عمقت االىتماـ ك ركزت ىذه االتفاقية عمى  مخاطر االئتماف ، كقد   ، ( 117، ص 2008،
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  كأمابنكعية المكجكدات ككفاية المخصصات الكاجب تككينيا لمكاجية الديكف المشككؾ فييا ،
الشمرم  )رأس ماؿ أساسي ك رأس ماؿ مساند ىي شريحتيف إلى قسمتو فقد مككنات رأس الماؿ 

  .(81، ص 2013،
 كىي الماؿ رأس كفاية لمعدؿ األدنى الحد عمى األكؿ محكرىا في ركزتفقد  IIبازؿ  اتفاقية أما
 حيث المخاطر، أكزاف حساب بكيفية يتعمؽ   فيماIمع تغيير شامؿ عف اتفاؽ بازؿ  كلكف  ، 8%

 ، أسمكب كفؽ معايير محددة لكؿ المخاطر أكزاف حساب كأساليب  لمنيجيات بدائؿ ىناؾ أصبح
  عممياتك التشغيؿ ، مخاطر لمكاجية  إضافيماؿ برأس البنؾ احتفاظ كجكب إلىباإلضافة 
دارة يـمتؽؿ أساليب أفضؿ استخداـ عمى البنكؾ  تشجيعمعالرقابية  المراجعة  دكفالمخاطر  كا 

 انضباط  تعزيز مع العمؿ عمىاالكتفاء بالتأكد مف كفاية رأس الماؿ مف قبؿ الجيات الرقابية
كبالتالي ، المالية لمبنكؾ كتكافر دقتيا كتكقيتيا المناسب  المعمكمات نقؿ تحسيف خالؿ مف السكؽ

زيادة اإلفصاح عف حجـ رأس الماؿ كنكعيتو كىيكؿ المخاطر كالسياسات المحاسبية 
  . (106، ص 2014فرج ، ). المخاطر تمؾ كاستراتيجيات المصرؼ في التعامؿ مع 

تتضمنيا ىذه الكثيقة ،  خمس محاكر رئيسية   IIIكلقد حددت لجنة بازؿ فيما يعرؼ باتفاقية بازؿ
المحكر الثاني تغطية ،  المحكر األكؿ تحسيف نكعيػة كشفافيػة قاعدة رأس ماؿ المصارؼكىي 

المحكر الثالث إدخاؿ نسبة جديدة ، عمميات تمكيؿ سندات الديف مف مخاطر الجيات المقترضة 
ليات إتباع المصارؼ لمسياسات حصيفة في إدارة  آالمحكر الرابع ، تقيس مضاعؼ الرساميؿ

 .مكضكع السيكلة فيتعمؽ بالمحكر الخامس أما ،  طراالمخ

األنشطة المصرفية االلكترونية   البنود الواردة في مقررات لجنة بازل الخاصة بإدارة 4.1.3

 عدد مف البنكد الخاصة بإدارة 1998تضمنت كثيقة بازؿ كالصادرة عف لجنة بازؿ في مارس 
 كىي تحديد  اليدؼ ك تعريؼ األنشطة كتحديد المخاطر كتحميال األنشطة المصرفية االلكتركنية

     :لمخاطر األنشطة المصرفية االلكتركنية كفيما يمي تحميال ليذه البنكد

. تحديد اليدف والتنظيم و تعريف األنشطة المصرفية االلكترونية  : البند األول  1.4.1.3

 الكثيقة أىمية الصيرفة االلكتركنية كدكرىا في التنمية المصرفية كذكرت أف مجاؿ ىذه تناكلت
الكثيقة محصكر في ككف الكثيقة تتعامؿ مع إدارة المخاطر االلكتركنية مف المنظكر الرقابي ، ك 
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دارة الخطر، كتجنب كضع معيقات لمتطكر حددت دكر السمطات الرقابية بكضع مناىج لتقييـ كا 
عرفت األنشطة كاالبتكارات ، كما تعتبر ىذه الكثيقة بحثا عاما بسبب استمرار التطكر ، كقد 

لخدمات المصرفية التقميدية كالحديثة مف خالؿ شبكات ؿ تقديـ البنكؾ بأنياالمصرفية االلكتركنية 
 تكافر خطط كسياسات لتستطيع تقييـ المخاطر التي قد كتقنيات الكتركنية مع كجكباالتصاؿ ، 

 . (35 ، ص 2012الزبف ،  )تكاجو ىذه العمميات 

. تحديد وتحميل المخاطر : البند الثاني   2.4.1.3

بشكؿ التعرؼ عمى أنكاع المخاطر التي تكاجو العمميات المصرفية االلكتركنية يتعمؽ ىذا البند ب 
خاص مع أف بعض ىذه المخاطر قد تكاجو عمميات مصرفية غير الكتركنية، كىذه المخاطر 

 مخاطر جديدة كما يترتب عميو مف ظيكر التطكرات المتالحقة في مجاؿ التكنكلكجيا تنشأ نتيجة
 كىي قد ال تككف جديدة كلكف كجكد األنشطة االلكتركنية أظيرىا بشكؿ جديدكالتي ىذه المخاطر 

 : ( 345 ، ص 2005حشاد ، )

احتمالية كقكع خسائر عمى البنؾ بسبب يقصد بمخاطر التشغيؿ ىي : مخاطر التشغيؿ - 1
  ،مخاطر أمنية): قصكر في سالمة ك مصداقية النظاـ كىي تتككف مف ثالث مخاطر ىي 

 .( كمخاطر سكء استخداـ العميؿ  لممنتجات ،كمخاطر تصميـ كصيانة األنظمة

 لألشخاصتتمثؿ المخاطر األمنية في إمكانية اختراؽ غير المرخص : المخاطر األمنية  -أ 
بالدخكؿ إلى أنظمة بالبنؾ ، كيككف ىذا االختراؽ بيدؼ التعرؼ عمى المعمكمات 

الخاصة بعمالء البنؾ بيدؼ استغالليا كىذه المعمكمات تعتبر بمثابة إسرار ليـ ، كيعتبر 
 في شكؿ اعتداءات خارجية مف قبؿ ذلؾاالختراؽ انتياؾ لخصكصية الزبائف، كيتـ 

أشخاص خارج البنؾ أكمف قبؿ العامميف بالبنؾ، لذلؾ يتكجب عمى البنؾ تكفير إجراءات 
الحماية ألنظمة البنؾ لضماف عدـ انتياؾ سرية البنؾ أك انتياؾ خصكصية العمالء 
،كتمجا البنكؾ لكسائؿ متعددة منيا التكقيع االلكتركني، أك استخداـ نظاـ التشفير  

التكقيع االلكتركني ىك عبارة عف إشارات أك ، ؼ(245، ص 2008الشمرم ك الالت ، )
حركؼ أك أم نظاـ معالجة الكتركني أك رقمي أك ضكئي  يمكف أف يميز ك يحدد ىكية 

التشفير ىك تغيير شكؿ البيانات ، أما (189، ص 2003الصمادم ، )شخص مكقعو، 
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التميمي ، )عف طريؽ تحكيميا لرمكز أك إشارات لحمايتيا مف اطالع الغير عمييا  
  ( .670، ص 2012

يتعرض البنؾ لخطر عدـ كفاءة تصميـ :  مخاطر تصميـ كتطبيؽ كصيانة النظـ  -ب 
النظاـ لمكاجية احتياجات مستخدميو كعدـ السرعة في حؿ مشاكؿ النظـ كصيانتيا ، 

ؾ عمى جيات خارجية مف اجؿ تصميـ البرامج كاألنظمة كصيانتيا فكما أف اعتماد الب
 لممخاطر مف تسريب البيانات كالمعمكمات أك عدـ فيـ الجيات ان يعتبر بحد ذاتو تعرض

أك ظيكر مشاكؿ فنية لممستخدميف تؤدم ، الخارجية لطبيعة عمؿ البنؾ كاحتياجاتو 
الشمرم )باستمرار لذلؾ يتكجب عمى البنؾ مراقبة أداء ىذه الجيات ، لفقداف الثقة بالبنؾ 

لمخاطر حيث ا سببان لتمؾيعتبر التطكر التكنكلكجي ، ك( 245، ص 2008ك الالت ، 
 الحتياجات العمالء مالءمتياتتعرض برامج كأجيزة البنؾ  لمتقادـ بسبب عدـ 

 المستخدميف بالتطكرات كمكاكبتيا إلى جانب ضركرة إلماـكالمستخدميف  مف ناحية 
  .(235،ص 2010الطائي ، ) بشكؿ مستمر مف ناحية أخرل

سكء استخداـ العميؿ سكاء كاف إف :   مخاطر سكء استخداـ العميؿ لممنتجات كالخدمات -ج 
كتزداد ىذه المخاطر في حاؿ عدـ ، بقصد أك مف غير قصد يعتبر مصدرا لممخاطر 

تكعية البنؾ لعمالئو باإلجراءات كاالحتياطات األمنية الالزمة لضماف سالمة العمميات 
التي يقـك العمالء بتنفيذىا ، فقد ينكر العمالء العمميات التي قامكا بيا مما يكقع البنؾ 

 المحتالكف كما في حالة قياـف آـبخسائر مالية ، كذلؾ عند القياـ بعمميات بشكؿ غير 
باختراؽ الحسابات بيدؼ السرقة فيتحمؿ البنؾ خسائر مالية أك بيدؼ غسيؿ األمكاؿ 

   .(347 ، ص 2005حشاد ، )أيضا 
تنشأ مخاطر السمعة عند تكفر رأم سمبي تجاه البنؾ، كينتج ىذا الرأم : مخاطر السمعة - 2

كنتيجة ألفعاؿ تحدث مثؿ اختراؽ صفحة مكقع البنؾ عمى شبكة االنترنت، فيسيء لسمعة 
الشمرم  )تو مف التدىكر البنؾ، لذلؾ يتكجب عمى إدارة البنؾ كضع إستراتيجية لحماية سمع

تبدأ سمعة البنؾ بالتأثر سمبا عندما يعجز البنؾ عف إدارة ، ك( 246 ص 2008كالالت ، 
 األدنى مف متطمبات األماف دأنظمتو فتتكلد لدل العميؿ قناعة بعدـ قدرة البنؾ عمى تكفير الح

عند استخدامو أنظمة البنؾ لتنفيذ عممياتو المصرفية، فيضطر العميؿ لمبحث عف بنؾ آخر يمبي 
ف اسـ كسمعة أاحتياجاتو فيبدأ البنؾ بخسارة عمالئو مسببا خسائر مالية تترجـ لمبالغ، كما 
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 ، ص 2008الشكرة ،)الشركة التي تقـك بتصميـ أنظمة البنؾ ليا أثر عمى سمعة البنؾ نفسو 
96).  
تنشأ المخاطر القانكنية بسبب عدـ التزاـ البنؾ القكانيف كالتشريعات : مخاطر قانكنية - 3

أك عند عدـ تحديد الحقكؽ كااللتزامات القانكنية ألطراؼ  كاألنظمة كالمكائح كالممارسات المعتمدة
العمميات المصرفية االلكتركنية كما كتنشأ ىذه المخاطر بسبب زيادة االلتزامات التي تترتب عمى 

 بسبب سف أالبنؾ نتيجة لمقكانيف كالتشريعات السائدة في البمد التي يتبع ليا البنؾ، كما كتنش
تنشا عندما ال تتكفر قكاعد ، كما  ( 243 ، ص2012ؿ شبيب ، آ)قكانيف كتشريعات جديدة 

ند قياـ البنؾ خاصة عقانكنية بطريقة كاضحة كدقيقة تتعمؽ بالعمؿ المصرفي االلكتركني 
يتطمب عميو معرفة قكانيف كتشريعات البمد األخرل التي مما بمعامالت خارج حدكد بمده األصمية 
 (96 ، ص 2008 ، الشكرة)مخاطر ؿتعرض ؿبالتالي اؿسيمارس فييا أنشطتو المصرفية ك

مخاطر ائتماف ك مخاطر سيكلة ك ): كتشمؿ عمى خمسة مخاطر ىي : مخاطر أخرل - 4
ممارسة ف ع تنشأ كالتي (مخاطر سعر فائدة ك مخاطر السكؽ ك مخاطر المعامالت الخارجية 

. العمميات المصرفية االلكتركنية 
،  ىك عدـ قدرة العمالء عمى تسديد كالكفاء بالتزاماتيـ تجاه البنؾ :مخاطر االئتمان  -أ 

كألف الميزة األساسية لمعمؿ المصرفي االلكتركني ىك كتكسعو بشكؿ ال يعرؼ الحدكد 
ككذلؾ األمر ، زيد مف خطر التعرض لمخاطر االئتماف األمر الذم مالتقميدية ، 

بالنسبة لمخاطر االئتماف التي تنشا عف استخداـ بطاقات االئتماف فيي تعتبر مف صكر 
العمميات المصرفية االلكتركنية كمخاطر االئتماف التي تتعرض ليا تنشأ مف  فترة 

السماح التي يكفرىا البنؾ لعمالئو كمع ازدياد العمالء يحتاج البنؾ لمبالغ كبيرة لتكفير 
ىذه االئتماف ، كعدـ قدرة حممة البطاقات عمى تسديد مديكنيتيـ يعرض البنؾ لخطر 

  .(100،ص 2008الشكرة ، ).تحمؿ خسائر مالية 
 ىي المخاطر التي تشأ مف عدـ قدرة البنؾ عمى مقابمة التزاماتو :مخاطر السيولة    -ب 

عند استحقاقيا دكف التعرض لخسائر غير مقبكلة ، كذلؾ عند عدـ تكفر سيكلة لدل 
  . (38 ، ص 2006الكراسنة ، )البنؾ لمقابمة التزاماتو  

 مفي األسعار، فو تقمبات حدكث يحدث عند الفائدة سعر خطر : مخاطر سعر الفائدة  -ج 
 المخاطرة ىذه ك تحصؿ لسعر الفائدة ، المالئمة غير التغيرات عف الناجمة الخسارة
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عف  المكارد تكاليؼ ابتعاد بزيادة عكائدىا ، كتزداد مف أكبر المكارد تكمفة تككف عندما
 أك سكاء كانكا مقرضيف البنكؾ في المتعامميف كؿ تمس الفائدة سعر عائدىا فمخاطرة

 الفائدة ، معدالت انخفضت إذا عكائده انخفاض خطر  يتحمؿ فالمقرض مقترضيف ،
  .(72، ص 2014فرج ، ). بارتفاعيا ديكنو تكاليؼ ارتفاع فيتحمؿ المقترض أما

  ىي مخاطر تنشأ نتيجة تغير في أسعار السكؽ كتنشأ في المراكز :مخاطر السوق   -د 
 ثالتي تتككف مف أسيـ كسندات كعمالت كبضائع  كتؤدم لخسائر مالية لمبنؾ حي

يتكجب عميو دفع التزامات معينة بعمالت أجنبية ، كتسديد لعمميات مصرفية الكتركنية 
 (38 ، ص 2006الكراسنة ، )

تنشأ ىذه المخاطر نتيجة ممارسة البنؾ لمعامالت  : مخاطر المعامالت الخارجية  -ق 
مصرفية خارج حدكده المحمية ، حيث تكاجو البنكؾ متطمبات قانكنية كتنظيمية تختمؼ 

ظركؼ عما تمارسو عمى أرضيا ، فيناؾ أنشطة مصرفية جديدة كىناؾ دكؿ تسكد فييا 
حالة مف عدـ التأكد حياؿ ىذه األنشطة سياسية كاقتصادية كقانكنية معينة كدكؿ بيا 

مما قد يؤدم لحدكث سكء فيـ مما يعرض البنؾ لمخاطر قانكنية جديدة باإلضافة 
المخاطر منيا مخاطر التشغيؿ كمخاطر االئتماف كمخاطر  لتعريض البنؾ لمعديد مف

 (79 ، ص 2014 ، فرج). السمعة  كمخاطر سعر الصرؼ كمخاطر سعر الفائدة 

تنشأ ىذه المخاطر نتيجة األنشطة المصرفية االلكتركنية مع أنو تـ التطرؽ ليذه المخاطر في 
الفصؿ الثاني حيث أنيا تكاجو العمؿ المصرفي التقميدم لكف ىنا فيي تنشأ بشكؿ مباشر نتيجة 

 .أنشطة مصرفية الكتركنية كليس ضمف أنشطة البنؾ العادية التقميدية 

:  إدارة المخاطر آليات : البند الثالث   3.4.1.3

عدـ التأكد مف كقكع خسارة معينة ، أك عدـ التأكد مف العائد ، كبذلؾ إلى حالة  المخاطر شيرت
مجابية المخاطر بأفضؿ الكسائؿ إلى  تنظيـ ييدؼ إعداد كتصميـ إدارة المخاطر فانو يقع عمى
دارة ،   المخاطرإدارة المخاطر بثالث خطكات رئيسية ىي تقييـكتـ عممية   ،كاقؿ التكاليؼ كا 

إدارة مخاطر العمميات الخارجية ، إف إلى جانب ضبط المخاطر ، كرقابة المخاطر ، التحكـ ك
عممية إدارة المخاطر يجب أف تتـ قبؿ ممارسة أم نشاط جديد حيث تتـ مراجعة شاممة ليذا 
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النشاط حتى تتأكد اإلدارة مف أف عممية إدارة المخاطر كافية لتقيـ كضبط أم مخاطر قد تنشأ 
( 110 ، ص 2008 ، الشكرة). مف ىذا النشاط الجديد المقترح 

حدكثو ك احتماؿ قياس  ىك  أك تقدير المخاطريقصد بتقييـ المخاطر : تقييم المخاطر -1
كقكع خسائر معينة كيتطمب ذلؾ إعطاء أكلكيات اآلثار التي يسببيا الخطر كىي قياس 

لألخطار كتصنيفيا لدرجات حسب درجة األثر التي تحدثو كيتحقؽ ذلؾ مف خالؿ تعييف 
مقدارىا ك تحديد قدرة المصرؼ عمى تحمميا كعمؿ مقارنة بيف قدرة المصرؼ مف جية 

  (186 ، ص 2003 ، الشاىد). كمع مقدار المخاطر مف جية أخرل 
 التأكد مف خالؿ مفيقـك البنؾ بعممية إدارة كرقابة المخاطر   : إدارة ورقابة المخاطر -2

 كما يتكجب عميو التأكد  استقالؿ عف دكائر األنشطة االلكتركنيةاأف إدارة المخاطر لو
مف حصكؿ مكظفيو عمى تدريب كافي فيما يختص بالمخاطر كتنفيذ السياسات 

حشاد  ): ك تتضمف ىذه الخطكة قياـ البنؾ بأنشطة معينة كىيكاإلجراءات كبشكؿ دكرم
 (355 ، ص 2005،
 يسعى البنؾ لضماف سرية البيانات كالمعمكمات  :السياسات واإلجراءات األمنية -أ 

ككذلؾ العمميات التشغيمية سكاء التي تخص البنؾ نفسو أك التي تخص عمالئو 
 :  كفي سبيؿ ذلؾ يقـك البنؾ بتنفيذ إجراءات أمنية عديدة منيا

التحقؽ مف شخصية العميؿ كذلؾ يتـ باستخداـ التكقيع االلكتركني ، *  
  ( .645، ص 2012التميمي ، )كباستخداـ كممة السر 

تأميف الرسائؿ باستخداـ نظاـ التشفير بحيث ال يستطيع قراءة الرسالة إال * 
الشخص المخكؿ بذلؾ عف طريؽ مفتاح لمرسالة كيككف صاحبيا ىك الكحيد الذم 

 (67، ص 2012الزبف ، )يستطيع قراءتيا في سرية تامة 
تأميف المكقع االلكتركني باستخداـ الحكائط النارية العازلة فيك يحمي كحدات * 

تحكـ اإلرساؿ عف طريؽ أنظمة تجبر جميع عمميات العبكر لمشبكة مف خالؿ 
الجدار النارم كيقـك الجدار النارم بحماية المكقع مف عممية االختراؽ مف قبؿ 
أشخاص غير مخكؿ ليـ بدخكؿ المكقع لمحفاظ عمى سرية البيانات كسالمتيا 
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كما يقـك الجدار النارم بحماية المكقع مف استقباؿ برامج خبيثة تعرؼ 
 (112، ص 2008الشكرة ، )بالفيركسات تضر بنظاـ البنؾ  

يتكجب عمى البنؾ العمؿ عمى تنظيـ عممية  : االعتماد عمى االتصال الداخمي   -ب 
االتصاؿ الداخمي بيف جميع المستكيات اإلدارية في البنؾ مف اجؿ كضع سياسة 

تككف متناسقة كجماعية لمكاجية المخاطر كالتعرؼ عمى نقاط الضعؼ في 
األنظمة لحؿ المشاكؿ، كلضماف ىذه الخطكة يجب أف تككف كؿ السياسات 

كاإلجراءات مكتكبة كمعممة عمى المكظفيف حسب اختصاصيـ، كما كيجب تبني 
 .سياسة التدريب كالتطكير لممكظفيف لمكاكبة التطكر بيدؼ الحد مف المخاطر

يتكجب عمى البنؾ تحديث أجيزتو بشكؿ دكرم كمستمر  : التقييم والتحديث   -ج 
كفحص ىذه األجيزة كأنظمتيا كحؿ مشاكميا، كما يتكجب عميو تقييـ الخدمات 

 .التي يقدميا ، بغرض الحد مف المخاطر التشغيؿ كمخاطر السمعة 
 يعتمد البنؾ عمى مصادر خارجية : االعتماد عمى المصادر الخارجية  -د 

متخصصة ليست ضمف المنظكمة المصرفية بيدؼ تكفير التكاليؼ، لذلؾ 
جراءات لمحد مف المخاطر ك التأكد مف  يتكجب عمى المصرؼ اتخاذ سياسات كا 
كفاءة مقدـ الخدمة كضماف إبراـ عقكد مكتكبة يحدد فييا الكاجبات كااللتزامات 

 .مع ىذا المصدر 
إف عممية إرشاد الزبائف كتكعيتيـ لمخدمة االلكتركنية  : وعية العميلوتاإلفصاح   -ق 

التي يقدميا تساعد في الحد مف مخاطر السمعة كالقانكنية، حيث تقكـ ىذه 
جراء حمكؿ لممشاكؿ ك تفادييا   . اإلرشادات بتكضيح كيفية استخداـ الخدمة كا 

يجب أف يقـك البنؾ بتكفير برامج كأجيزة تقـك بالعمؿ في :الخطط الطارئة   -ك 
حالة األعطاؿ أك تكقؼ النظاـ أك حدكث مشاكؿ كأف تستطيع ىذه البرامج 

صالح األضرار ، كيجب عمى البنؾ اختبار ىذه  استعادة البيانات كعدـ فقدىا كا 
األنظمة البديمة بشكؿ دكرم ، ىذا كتعمؿ الخطط الطارئة عمى الحد مف 

  .مخاطر السمعة كالمخاطر التشغيمية
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 إف عممية التحكـ في المخاطر يعد إجراءان ميمان في العمميات :المخاطر  وضبط  التحكم -3
االلكتركنية بسبب طبيعة ىذه العمميات ك التي تككف عرضة لمتطكر كالتغير في كقت 

 (115 ، ص 2008الشكرة ، )قصير كىي تتككف مف عنصريف أساسييف ىما 
عممية فحص النظاـ بشكؿ دكرم تمكف البنؾ مف  : قبتوارـار النظاـ كباخت - أ

اكتشاؼ الخمؿ كنكاحي القصكر في النظاـ لتالفي الكقكع في المخاطر كتقميؿ 
حدكثيا ، كتركز عممية المراقبة عمى العمميات الركتينية كاكتشاؼ العمميات الشاذة 

 .كمتابعة االلتزاـ بالسياسات األمنية 
تكفر عممية التدقيؽ الداخمي كالخارجي آلية مستقمة عف جيات التنفيذ  : المراجعة - ب

بيدؼ اكتشاؼ األخطاء كنقاط الضعؼ لتالفي التكرار كالكقكع في المخاطر، 
كيككف المدقؽ مستقؿ عف إدارة العمميات المصرفية االلكتركنية كدكره التأكد مف 

 .مالءمة السياسات كاإلجراءات ككذلؾ مدل االلتزاـ بتمؾ السياسات 
 تتسـ مخاطر العمميات الخارجية بأنيا أكثر تعقيدا :إدارة مخاطر العمميات الخارجية   -4

مف المخاطر التي تكاجو البنؾ داخؿ الدكلة التي يعمؿ بيا ، لذلؾ يتكجب عمى إدارة 
البنؾ تقييـ كرقابة جميع المخاطر التي تنشأ مف العمميات الخارجية ، ك فيـ متطمبات 

القكانيف المحمية لمدكؿ التي سيمارس فييا أنشطتو كالتأكد مف التعريؼ المختمؼ لمخدمات 
  .(362 ، ص 2005حشاد ، ). كمراعاة الظركؼ السياسة لتمؾ البمداف 

 كمكاجية استقرار النظاـ المصرفيكمنذ إنشائيا تعمؿ عمى لجنة بازؿ مما سبؽ يتبيف أف 
فحسب بؿ يمتد إلى الرقابة عمى المنظكر الرقابي التي تكاجيو كال يقتصر دكرىا عمى مخاطر اؿ

تكسيع دائرة الصيرفة االلكتركنية كدكرىا في مالءة رأس الماؿ ، كما يمتد ليشمؿ كافة أعماؿ 
 األنشطة المصرفية االلكتركنيةالعمؿ المصرفي فقد تضمنت االتفاقية بنكدان تتعمؽ بآليات إدارة 

، مف حيث تحديد اليدؼ ك تعريؼ األنشطة كتحديد المخاطر التي تكاجييا كأنكاعيا كتحميميا 
جديدة أك  مخاطر يترتب عميو ظيكرالتطكرات المتالحقة في مجاؿ التكنكلكجيا كيرل الباحث أف 

 كسيكلة اؿئتماف ك ك اال السمعة كاألماف كمخاطر التشغيؿ تطكر في مخاطر قائمة فعالن كمنيا 
 رقابةأساليب اؿككلضماف تحقيؽ ذلؾ جاءت مقررات لجنة بازؿ لتعالج ىذه المخاطر السكؽ 

جراءات عمييا مف خالؿ   لألنظمة ككضع خطط الطكارئ، تقييـ كتحديثك محددةسياسات كا 
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تتعرض األنشطة ك العمميات المصرفية إلى مخاطر عديدة تتمثؿ في مخاطر التشغيؿ كمخاطر 
السمعة كالمخاطر القانكنية كمخاطر االئتماف كمخاطر السيكلة كمخاطر سعر الفائدة كمخاطر 

السكؽ كمخاطر الدكلة كالتي سبؽ التعرض إلييا كلمكقكؼ عمى طبيعة تمؾ المخاطر سيتـ عرض 
 كاإلجراءات المسببة ليا ةفي المالحؽ تحميالن ألنكاع تمؾ المخاطر المرتبطة األنشطة االلكتركني

كأثرىا المتكقع عمى المصرؼ كما يتكجب عمى المصرؼ القياـ بو لتجنب تمؾ المخاطر كفؽ ما 
 .كرد في اتفاقية بازؿ 
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المبحث الثاني  

 وفق لجنة بازل وتعميمات سمطة النقد  المصرفية االلكترونيةفي العممياتمخاطر المبادئ إدارة 
 في ىذا الخصوص

أدل التطكر التكنكلكجي لتطكر الخدمات المصرفية االلكتركنية إلى زيادة  :  تمييد1.2.3
المخاطر التي تكاجييا ، مما دفع لجنة بازؿ إلصدار كثيقة إدارة مخاطر األنشطة المصرفية 

 ، كنكىت المجنة لمحاجة لمزيد مف الجيد في ىذا المجاؿ كقد أنيطت 1998االلكتركنية في عاـ 
تمؾ الميمة بمجمكعة مف المراقبيف عمى البنكؾ كالى البنكؾ المركزية كسميت مجمكعة األنشطة 

 2000المصرفية االلكتركنية ، كقد قامت لجنة بازؿ بنشر تقرير ىذه المجمكعة في أكتكبر عاـ 
باسـ مبادرات مجمكعة العمميات المصرفية ، كما كمفت لجنة بازؿ تمؾ المجمكعة بتشخيص 
القكاعد األساسية إلدارة المخاطر لمساعدة البنكؾ عمى تكسيع الرقابة عمى العمميات ، كقد 

 بعنكاف مبادئ إدارة مخاطر العمميات 2001أصدرت لجنة بازؿ  كثيقة  صادرة في مايك عاـ 
 .المصرفية االلكتركنية 

 : الواردة في وثيقة بازل  المصرفية االلكترونيةالعممياتمبادئ إدارة مخاطر  2.2.3

تضمنت الكثيقة الصادرة عف لجنة بازؿ بعنكاف مبادئ إدارة مخاطر العمميات المصرفية 
حشاد ، )االلكتركنية العديد مف الضكابط أىـ ىذه الضكابط كىي مقسمة إلى ثالث أقساـ أساسية  

  ( :  384 ، ص2005

 :  وتشمل إشراف مجمس اإلدارة واإلدارة العميا  -أ 
. اإلشراؼ الفعاؿ لإلدارة عمى أنشطة العمميات المصرفية االلكتركنية -  1
. إنشاء عمميات شاممة لضبط كلمراقبة األماف -  2
االىتماـ الشامؿ بعممية إشراؼ اإلدارة فيما يخص العالقات مع المكرديف الخارجييف -  3

 .خرل كاألطراؼ األ
 :وتشمل ضوابط رقابة األمان  -ب 

 (112، ص 2008الشكرة ، ) : يجب عمى البنكؾ القياـ بخطكات لضماف األماف كىي 
. التحقؽ مف شخصية عمالء الخدمات المصرفية  االلكتركنية -  1
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لة عف المعامالت المصرفية االلكتركنية ءعدـ النقض كالمسا- 2
. اإلجراءات المناسبة لتحقيؽ فصؿ الميمات - 3
ضكابط تخكيؿ السمطات السميمة داخؿ األنظمة المصرفية االلكتركنية كقكاعد - 4

. البيانات كالتطبيقات 
. تكامؿ البيانات كمعمكمات المعامالت المصرفية االلكتركنية -  5
. إرساء أسس التدقيؽ الكاضح لممعامالت المصرفية االلكتركنية -  6
 .سرية المعمكمات األساسية الخاصة بالبنؾ - 7

 :وتشمل إدارة المخاطر القانونية ومخاطر السمعة  -ج 
. اإلفصاح المناسب عف الخدمات المصرفية االلكتركنية - 1
. خصكصية معمكمات العميؿ -  2
القدرة كاستمرارية األعماؿ كخطط الطكارئ لضماف كجكد األنظمة كالخدمات -  3

.  المصرفية االلكتركنية 
 .تخطيط الستجابة ردة الفعؿ لمحكادث -  4
  

  إلى الممارسات الواجب 2003هذا وتشٌر الوثٌقة الصادرة عن لجنة بازل لعام 

 :-  مراعاتها فً هذا الموضوع  والتً تأخذ فً االعتبار تطبٌقات األعمال التالٌة 

 (Basel Committee on Banking Supervision ،2003 ،  p 22) 
 : الممارسات السميمة لرقابة أمان العمميات المصرفية االلكترونية  3.2.3

الجنبييي ):  لتكفير الحماية كاألماف لمعمميات المصرفية االلكتركنية  يتعيف ذلؾ مف خالؿ التالي 
 ( 233 ،ص 2006كالجنبييي ،

يجب صياغة صكر األماف كتحديد مزايا التخكيؿ لكؿ مستعممي النظاـ ، كضكابط – 
. الدخكؿ لمشبكة 

يجب تبكيب البيانات كالنظـ بحسب درجة حساسيتيا كأىميتيا ، كاستخداـ كسائؿ – 
مناسبة مثؿ التشفير كرقابة الدخكؿ كخطط استعادة البيانات بيدؼ حماية البيانات 

.  كالحاسكب المركزم كقكاعد البيانات 
. يجب تحييد تخزيف البيانات الحساسة كذات المخاطر العالية بشكؿ سميـ  – 
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. يجب تكفير أنكاع الرقابة المادية الكافية لمنع الدخكؿ غير المصرح بو لمنظـ–  
تكظيؼ أساليب مناسبة لتخفيؼ التيديدات الخارجية كىي برمجيات مسح الفايركسات – 

. كبرمجيات كشؼ الدخكؿ غير المشركع 
. مراجعة صارمة لحالة األماف تطبؽ عمى المكظفيف كمكردم الخدمة –  

  

 الممارسات السميمة إلدارة نظم وخدمات التوريد الخارجي لمعمميات المصرفية  4.2.3 
 :االلكترونية 

تقـك البنكؾ بممارسة أعماليا سكاء بالشكؿ التقميدم أك بشكؿ الكتركني كفي كال الحالتيف فيي 
بحاجة ألف تستعيف بشركات كمكرديف خارجييف ليكفركا ليا أجيزة كبرامج كأنظمة محاسبية كبنكية 

كخدمات التكريد الخارجي كبرامج مكافحة االختراؽ كلتحقيؽ الممارسة السميمة إلدارة نظـ 
 :  يتعيف عمى البنؾ االلتزاـ بالضكابط التاليةلمعمميات المصرفية االلكتركنية

تكافؽ قرار التكريد مع استراتيجيات أم إتباع عمميات مناسبة لتقييـ قرارات التكريد -  
 .األعماؿ الخاصة 

إعداد تحميؿ مناسب كفحص لممخاطر قبؿ اعتماد المكرد، كتطكير الخدمات -  
االلكتركنية باستقباؿ عركض مف عدة مكرديف، كيجب مراجعة العناصر المطمكب 

. ، كتحديد لسياسات التكريد توتكريدىا كتحميؿ مخاطر المكرد كمراجعة مستمرة لقدر
 العقكد مع المكرديف كتحديد االلتزامات سالمةاعتماد إجراءات كافية لضماف -  

التعاقدية، كتحديد مسئكليات المكرد، كتحديد قكانيف الدكلة كتحديد مخصصات لمعالجة 
. انخفاض األداء مف المكرد

  مع المكردالتأكد مف أف التدقيؽ لو صالحيات كيقـك بيا عمى عمميات االتفاؽ- 
. الخارجي 

تحديد  كتطكير خطط الطكارئ كاختبارىا بشكؿ دكرم فيما يتعمؽ بالتكريد الخارجي،- 
 المالية لمتكريد الخارجي األمكرفريؽ مسئكؿ عف إدارة 

كضكح االلتزامات بالتكريد الخارجي كتقديـ المعمكمات الضركرية لممكرد الخارجي - 
. لضماف تقديـ خدمات أفضؿ 
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. ممارسات التخويل السميمة في تطبيقات العمميات المصرفية االلكترونية  5.2.3

 (67، ص 2012الزبف ، ): يجب عمى البنؾ االلتزاـ بضكابط التخكيؿ لمصالحيات كىي 

 .منح حؽ التخكيؿ المحدد لكؿ فرد يدخؿ إلى النظاـ - 
 .بناء  كؿ النظـ لضماف تفاعميا مع قاعدة بيانات صحيحة لمتخكيؿ - 
 .أف ال يتمتع أم شخص بصالحيات تغيير صالحياتو قاعدة بيانات التخكيؿ - 
 .إجراء التخكيؿ أك التعديؿ لكؿ شخص مف قبؿ مصدر مكثكؽ بو - 
 .ال بد مف تكفر إجراءات قادرة عمى جعؿ البيانات تقاـك احتماالت التالعب - 
 .عدـ استعماؿ قكاعد بيانات تعرضت لمتالعب - 
ال بد مف كجكد ضكابط تحكؿ دكف تغيير في مستكيات التخكيؿ خالؿ جمسات العمؿ - 

يقاؼ أم محاكلة تغيير   .، كرصد كا 

 .الممارسات السميمة ألسس التدقيق الخاصة بالعمميات المصرفية االلكترونية 6.2.3 

  : يتعيف مراعاة ما يمي تدقيؽ الخاصة بالعمميات المصرفية االلكتركنيةلتحقيؽ ممارسات سميمة ؿ

 . كجكد سجالت لممعامالت االلكتركنية- 
  .تصميـ النظـ لمسيطرة عمى البينة القانكنية بأسمكب يكدم لمرقابة - 
في حاالت مسئكلية طرؼ ثالث عف النظـ يجب التأكد مف أنو يتمتع بالدخكؿ - 

 .لمسارات التدقيؽ ذات العالقة ، كأف المسارات تفي بمعايير البنؾ 

  الممارسات السميمة لممساعدة في الحفاظ عمى خصوصية عميل الخدمات االلكترونية 7.2.3

لتحقيؽ ممارسات سميمة تضمف الحفاظ عمى خصكصية العميؿ عند استخدامو الخدمات 
  :يتعيف مراعاة ما يمي  المصرفية االلكتركنية

 .استخداـ أسمكب التشفير المناسب لضماف السرية - 
 .تطكير اإلجراءات كالرقابة بيدؼ التقدير الدكرم لمبنية التحتية ألماف العميؿ -  
 .التأكد مف التزاـ مكردم الخدمة بسياسات السرية - 
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اتخاذ الخطكات المناسبة إلعالـ العمالء بخصكصية كسرية المعمكمات مف خالؿ - 
إعالميـ بسياسة البنؾ في ىذا الخصكص مع ضماف كضكح الجمؿ كاختصارىا ككذلؾ 

 .مف خالؿ إعالميـ بحاجتيـ لكممة سر خاصة كغيرىا مف أساليب تحديد اليكية 

 :  الممارسات السميمة الخاصة بتخطيط الطاقة واستمرار النشاط والطوارئ 8.2.3

لتحقيؽ ممارسات سميمة تككف كفيمة بضماف تخطيط الطاقة كاستمرار النشاط المصرفي في 
  :يتعيف مراعاة ما يمي  حاالت الطكارئ لدل مستخدمي الخدمات المصرفية االلكتركنية

 .تشخيص كتقدير أىمية العمميات االلكتركنية  - 
 .إجراء تقدير لمخاطر كؿ خدمة بما في ذلؾ عمميات السكؽ كاالئتماف - 
صياغة معايير أداء لكؿ خدمة كرقابة مستكيات الخدمة مع المعايير كاتخاذ إجراء - 

 .لضماف قدرة النظـ عمى معالجة الحجـ كطاقاتيا تتكافؽ مع تكقعات البنؾ لمنمك 
 .االىتماـ بتطكير بدائؿ المعالجة الخاصة بالنظـ - 
كجكد خطط طكارئ ليا القدرة عمى تحديد العمميات الالزمة الستبداؿ المعالجات - 

عادة ىيكمة المعمكمات كضماف استئناؼ النظـ الحيكية لمعمميات   .كا 
 

 : تعميمات سمطة النقد الفمسطينية بشأن المخاطر المصرفية 9.2.3 

لحككمة  الفضمى كالممارسات القكاعد دليؿ 2014أصدرت سمطة النقد الفمسطينية في عاـ 
متضمنان العديد مف األمكر التي تتعمؽ بمياـ كمؤىالت مجالس اإلدارة  فمسطيف في المصارؼ

دليؿ حككمة المصارؼ ، سمطة النقد )كممارساتو ك منيجيات إدارة المخاطر في ىذا الدليؿ  
 ك بصالحيات مخاطر إدارة ككظيفة فّعاؿ داخمي رقابة نظاـ تكافركجكب  ( 2014الفمسطينية ، 

مكانية كافية كمكارد استقاللية   : - كيشتمؿ عمى ما يمي المجمس مع التكاصؿ كا 
 مستكل كعمى الميزانية، كخارج داخؿ المصرؼ ليا يتعرض التي المخاطر تحديد 

 .التابعة الشركات يشمؿ بما ككؿ المجمكعة
  ليا المصرؼ تعرض مدل كقياس المخاطر ـمتقي. 
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 تخطيط أم ( عميو بناءن  الماؿ رأس احتياجات كتحديد لممخاطر التعرض كمراقبة صد ر 
 .مستمر بشكؿ  )الماؿ رأس احتياجات

 كمدل المخاطر تخفيض كسبؿ معينة مخاطر بقبكؿ القرارات ـم تقيك كمراقبة صدر 
  .المجمس أقرىا التي المخاطر سياسة مع القرارات انسجاـ

 الفقرة ىذه في الكاردة البنكد جميع حكؿ كالمجمس العميا لإلدارة رالتقارم رفع  .  
 : كما يتكجب أف تعمؿ إدارة المخاطر ضمف إطار فاعؿ مف حيث 

جراءات أنظمة كتطكير كضع -أ   التعرؼ عمى قادرة كتككف المخاطر إلدارة كشاممة فعالة كا 
   . المصرؼ ليا يتعرض التي المؤثرة المخاطر جميع عمى

 كبشكؿ فردم المجمكعة نطاؽ عمى مستمر بشكؿ كمراقبتيا كرصدىا المخاطر  تحديد -ب 
  .لممصرؼ

 تطرأ تغيرات أيةك  المصرؼ في الداخمية لمرقابة التحتية البنى المخاطر إدارة تكاكب أف -ج 
 .الخارجية المخاطر عمى تطرأ التي كالتغيرات نمكىا ذلؾ في بما المخاطر عمى

الشامؿ  اإلطار عف مسئكال كيككف صالحيات كذك مستقؿ مخاطر إدارة مدير يفتعي  -د 
 .ر المخاط إلدارة

 عمى حاصالن  يككف كأف المناسبة كالخبرات بالمؤىالت المخاطر إدارة مدير يتمتع أف -ق 
 مف غيره عف مستقالن ق دكر يككف أف عمىك  ر ،المخاط إدارة مجاؿ في مختصة شيادات
 .المصرؼ بأخرل كظيفة أية المدير يشغؿ ال أف كيجب التنفيذية المياـ

قرار مراجعة -ك   يكاجييا التي المخاطر تحميؿ في استخداميا يتـ التي السيناريكىات كا 
 بناءن  سيناريك كؿ تأسيس تـ التي بالفرضيات اطالع عمى يككنكا أف كيجب المصرؼ

 .منيا كؿ في المخاطر قياس كآليات عمييا
 البيئة أك النشاط حجـ فير تغيي أك جديدة منتجات إدخاؿ عف الناتجة المخاطر راعاةـ -ز 

 عند االعتبار بعيف المتغيرات ىذه أخذ يتـ كأف المحفظة نكعية أك كاالقتصادية التشغيمية
 .قياسيا لدل كالكمية النكعية يسمالمقا اعتماد مع المخاطر قياس

عداد التخطيط خالؿ التأكد مف -ح   المخاطر إدارة لكظيفة كافية مكارد تكفير مف المكازنات كا 
 لنظـ المكظفيف كصكؿ ذلؾ في بما المخاطر يـ.لتقي الضركرية كالنكعية العدد حيث مف

  .الداخمية كالمعمكمات المكارد تنمية كنظـ المعمكمات تكنكلكجيا
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 المخاطر دائرة بيف كفعاؿ مباشر تكاصؿ ىناؾ يككف أف المخاطر إدارة عممية تطمبكما ت
 أك بالمجمس كالمتمثمة العميا كالمستكيات المخاطر دائرة كبيف المصرؼ في األخرل كالدكائر
دارة المجمس يبقى الخارجية، الفركع حالة ق ، كفي عف المنبثقة المجنة  فعالية عف مسئكليف الفرع كا 

 . الفرع في المخاطر إدارة عمميات
 التحمؿ فحص اختبارات تنفيذالقياـ ب المصارؼباإلضافة إلى ما سبؽ فاف األمر يتطمب مف 

 النقد سمطة لتعميمات باالستناد المصرؼ إدارة مجمس مف معتمدة سياسة كفؽ دكرم بشكؿ
 اختبارات إعداد في السميمة كالممارسات المبادئ سيما ال المجاؿ، ىذا في الدكلية ركالمعايي
 التحمؿ فحص اختبارات تعتبر حيث ية ، المصرؼ لمرقابة بازؿ لجنة عف الصادرة التحمؿ فحص
 المدل في تكاجييا قد التي المخاطر حجـ تقييـ عمى المصارؼ تساعد التي الممارسات أىـ مف

 سقكؼ كتحديد المناسبة التحكطية كاإلجراءات السياسات اختيار في المساعدة بيدؼ المنظكر
جراءات التشغيمية اإلجراءات كتعديؿ الماؿ رأس كتدعيـ التعرض  طكارئ خطط ككضع العمؿ كا 
 األزمات كمكاجية الصمكد عمى المصارؼ قدرة تعزيز في يساىـ بما إدارتيا عمى كالعمؿ متقدمة

 . التأثير عالية كالصدمات
تمؾ مكاجية ؿك، كتيرة مستعجمة صرفي بشكؿ عاـ يتطكر بف النظاـ الـمما سبؽ يتبيف أ

إدارة المخاطر مف المستمر ألداء تحسيف مراعاة اؿالتحديات، يتعيف عمى السمطات اإلشرافية 
أف التطبيؽ الكامؿ  بالتعميمات، كـكااللتزاخالؿ التنسيؽ كالتعاكف في مجاؿ المعايير كالسياسات 

سيساىـ بشكؿ كبير في إضافة لتعميمات سمطة النقد كجية مسئكلة عف البنكؾ  ؿبازلتعميمات 
النظـ كالمكارد البشرية زيادة االىتماـ ب  ذلؾيتطمبصرفي كإدارة المخاطر كتعزيز النظاـ الـ

عمى  االعتماد يجب كما  ،فضال عف تعزيز الحككمة كأطر إدارة المخاطركالممارسات السميمة، 
  .كفاءة اإلدارة كالحس المصرفي السميـك االىتماـ بالمعايير المتقدمة إلدارة المخاطر 
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 مجتمع  وعينة الدراسة 

 صدق وثبات االستبانة 
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 مقدمة 

يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيج الدراسة ، كاألفراد مجتمع الدراسة كعينتيا ، ككذلؾ أداة الدراسة 
تـ القياـ بيا المستخدمة كطرؽ إعدادىا ، كصدقيا كثباتيا ، كما يتضمف كصفا لإلجراءات التي 

د عمييا في تحميؿ اعتـتـ االتقنيف أدكات الدراسة كتطبيقيا ، كأخيرا المعالجات اإلحصائية التي ؿ
. الدراسة 

منيجية الدراسة   104 

 إلى نتائج تتعمؽ بالمكضكع يتـ إتباعيا لمكصكؿيمكف اعتبار منيج البحث بأنو الطريقة التي 
محؿ الدراسة، كىك األسمكب المنظـ المستخدـ لحؿ مشكمة البحث، إضافة إلى أنو العمـ الذم 

.   يعني بكيفية إجراء البحكث العممية

كيستخدـ كؿ منيج حسب الظاىرة التي يتـ دراستيا كقد يتـ استخداـ أكثر مف منيج لدراسة نفس 
إدارة المتعمؽ بع الدراسة كأبعاد الظاىرة مكض جكانب كىذا البحث يتناكؿ الظاىرة ، كحيث أف 

 يتكافؽ مع المنيج الكصفي كمخاطر العمميات المصرفية االلكتركنية كفؽ مقررات لجنة بازؿ، كه
التحميمي الذم ييدؼ إلى تكفير البيانات كالحقائؽ عف المشكمة مكضكع البحث لتفسيرىا كالكقكؼ 

لكثائؽ المختمفة إلى ا الرجكع قعمى دالالتيا، كحيث أف المنيج الكصفي التحميمي يتـ مف خالؿ
كالكتب كالصحؼ كالمجالت كغيرىا مف المكاد التي يثبت صدقيا بيدؼ تحميميا لمكصكؿ إلى 
أىداؼ البحث ، فإف الباحث يعتمد عمى ىذا المنيج لمكصكؿ إلى المعرفة الدقيقة كالتفصيمية 

ـ استخداـ االستبانة ثحكؿ مشكمة البحث، كتحقيؽ تصكر أفضؿ كأدؽ لمظاىرة مكضع الدراسة، 
  .في جمع البيانات األكلية

 :طرق جمع البيانات

  عمى نكعيف مف البياناتتعتمد الدراسة

. البيانات األولية-1

كذلؾ بالبحث في الجانب الميداني بتكزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات البحث كحصر كتجميع 
 SPSS   (Statisticalكمف ثـ تفريغيا كتحميميا باستخداـ برنامج ،  المعمكمات الالزمة
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Package for Social Science)  اإلحصائي كاستخداـ االختبارات اإلحصائية المناسبة بيدؼ
. الكصكؿ لدالالت ذات قيمة كمؤشرات تدعـ مكضكع الدراسة 

 .البيانات الثانوية-2

 مراجعة الكتب ك الدكريات ك المنشكرات الخاصة أك المتعمقة بالمكضكع قيد الدراسة، كالتي  يتـ
تتعمؽ بإدارة مخاطر العمميات المصرفية االلكتركنية كفؽ مقررات لجنة بازؿ كىي دراسة تطبيقية 

 تسيـ في إثراء الدراسة إلى جانب المراجع األخرل التيعمى البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف، 
 التعرؼ عمى األسس كالطرؽ العممية السميمة في كتابة الدراسات، ككذلؾ بغرضبشكؿ عممي، 

   . آخر المستجدات التي حدثت ك تحدث في مجاؿ الدراسةحكؿأخذ تصكر عاـ 

 :  الدراسة كعينةمجتمع 2.4

التي يشمؿ مجتمع الدراسة مكظفي األقساـ العاممة في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف 
 120  كيبمغ عددىـالعمميات المصرفية االلكتركنيةفي كؿ مف المخاطر كم عمميا تختص ؼ
مجتمع، اؿعمى جميع أفراد تـ تكزيع االستبانات قد ، ككىـ يمثمكف أيضان عينة الدراسةمكظؼ 

 استبانات نظرا لعدـ 3، كبعد تفحص االستبانات تـ استبعاد منيا استبانو 113كتـ استرداد 
  110، كبذلؾ يككف عدد االستبانات الخاضعة لمدراسة عميياتحقؽ الشركط المطمكبة لإلجابة 

.  حسب الجدكؿ أدناه %91.6استبانة أم بنسبة 
 ( 1)جدول رقم 

 عينة الدراسة

 عدد االستبيانات المستردة عدد االستبيانات المكزعة اسـ البنؾ .ـ
 40 40فمسطيف  بنؾ  1
 9 10 العربي البنؾ اإلسالمي 2
 19 20 الفمسطيني البنؾ اإلسالمي 3
 19 20بنؾ القدس  4
 9 10 االستثماربنؾ  5

 9 10البنؾ التجارم الفمسطيني  6

 8 10البنؾ الكطني  7

 113 120 اإلجمالي 
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: أداة الدراسة  3.4

:   محاكرأربعة إلى ةتـ تقسيـ االستباف
دارم لضماف تطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر : المحكر األكؿ  يتكفر لدل البنؾ إطار فني كا 

  . فقرة12األنشطة المصرفية االلكتركنية كيتككف مف 

يتكفر لدل البنؾ إطار رقابي فعاؿ لضماف تطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر : المحكر الثاني 
  . فقرة11األنشطة المصرفية االلكتركنية كيتككف مف 

يتكفر لدل البنؾ أنظمة تشغيؿ فعالة لضماف تطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر : المحكر الثالث 
  . فقرة11األنشطة المصرفية االلكتركنية كيتككف مف 

دكر البنؾ في تعزيز الشفافية كاإلفصاح عف المخاطر االلكتركنية كيتككف مف : المحكر الرابع 
  فقرات8

( 2)ت الخماسي كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ رإلجابات عمى حسب مقياس ليكاىذا كيتـ تقييـ ا

( 2)جدول رقم
 اإلجاباتمقياس 

 5 4 3 2 1 الدرجة

 مكافؽ جدان مكافؽ محايد  غير مكافؽغير مكافؽ بشدة التصنيؼ 

 

: انة صدق  االستب 4.4

 ، ص1995، العساؼ)صدؽ االستبانة يعني التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما أعدت لقياسو 
شمكؿ االستبانة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ " ، كما يقصد بالصدؽ  (429

 مف ناحية، ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا
: ، كقد قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ أداة الدراسة كما يمي (179ص، 2001،عبيدات كآخركف )

 : ريقتيفبطفقرات اؿتـ التأكد مف صدؽ  : صدق فقرات االستبيان
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 : الصدق الظاىري لألداة -  1
( 7)قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف 

كجامعة الجامعة اإلسالمية الجامعات الفمسطينية كىي أعضاء مف أعضاء الييئة التدريسية في 
 كيكضح ،متخصصيف في المحاسبة كاإلحصاءبغزة كجامعة األقصى كجامعة فمسطيف  كاألزىر

مة ءمال حكؿ مدل أسماء المحكميف الذيف قامكا مشككريف بتحكيـ أداة الدراسة (3)الممحؽ رقـ 
العبارات لقياس ما كضعت ألجمو، كمدل كضكح صياغة العبارات كمدل مناسبة كؿ عبارة 

كمدل كفاية العبارات لتغطية كؿ محكر مف محاكر الدراسة األساسية ، لممحكر الذم ينتمي إليو
ىذا باإلضافة إلى اقتراح ما يركنو ضركريا مف تعديؿ صياغة العبارات أك حذفيا، أك إضافة 

كاستنادا إلى المالحظات ، عبارات جديدة ألداة الدراسة، ككذلؾ إبداء آرائيـ فيما يتعمؽ بالبيانات
كالتكجييات التي أبداىا المحكمكف قاـ الباحث بإجراء التعديالت التي اتفؽ عمييا معظـ المحكيف، 

.  حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات كحذؼ أك إضافة البعض اآلخر منيا

  : صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة- 2
  30تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبياف عمى عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجميا 

وتبين مفردة، كذلؾ بحساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممحكر التابعة لو 
،حيث إف القيمة ( 0.05)أف معامالت االرتباط دالة عند مستكل داللة   (6-3)الجداكؿ مف رقـ 

 الجدكلية كالتي تساكم r المحسكبة اكبر مف قيمة r كقيمة 0.05لكؿ فقرة اقؿ مف  االحتمالية
 صادقة لما كضعت لقياسو ،  كبذلؾ تعتبر فقرات االستبانة0.361

 

( 3)جدول رقم 
داري لضمان تطبيق : الصدق الداخمي لفقرات المحور األول  يتوفر لدى البنك إطار فني وا 

إدارة حصيفة لمخاطر األنشطة المصرفية االلكترونية 
م
 .

معامل  الفقرة
االرتباط 

القيمة 
االحتمالية 

1 
يكجد في البنؾ إستراتيجية كسياسة معتمدة مف مجمس اإلدارة إلدارة 

مخاطر األنشطة االلكتركنية 
0.716 0.000 

جراءات كاضحة في تقييـ المخاطر  2  0.000 0.645. يكجد لدل البنؾ سياسة كا 
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3 
جراءات العمؿ الخاصة بالمخاطر بشكؿ  يتـ مراجعة كتطكير سياسات كا 

. دكرم
0.674 0.000 

4 
يعتمد البنؾ أسمكب التغذية الراجعة مف المكظفيف لمراجعة كتطكير 

. السياسات الخاصة بالمخاطر 
0.524 0.003 

 0.002 0.533. تعمؿ اإلدارة التنفيذية عمى تقديـ العكف لممكظفيف لمحد مف المخاطر 5

يكجد في البنؾ دائرة مختصة بالمخاطر تتمتع باالستقاللية عف اإلدارة  6
التنفيذية 

0.495 0.005 

 0.005 0.499. يمارس قسـ المخاطر االلكتركنية األعماؿ المككمة لو بكفاءة كفاعمية  7

8 
يتعاكف مكظفي دائرة المخاطر مع المكظفيف بالرد عمى استفساراتيـ فيما 

يتعمؽ بالمخاطر االلكتركنية 
0.442 0.014 

9 
يكجد لدل المكظفيف فيـ كاضح لطبيعة لمعمميات المصرفية االلكتركنية 

في البنؾ 
0.502 0.005 

يكجد لدل المكظفيف فيـ كاضح لممخاطر التي تكاجو العمميات  10
. االلكتركنية 

0.676 0.000 

11 
يكجد إطار شامؿ لتدريب المكظفيف كتطكير ألدائيـ لمكاجية المخاطر 

. كتحديث التدريب 
0.418 0.021 

12 
يعتبر المكظؼ عمى دراية مسبقة بالمشاكؿ التي قد تكاجو العميؿ 

. كمكضكع حمكؿ ليذه المشاكؿ 
0.692 0.000 

 0.361تساكم "  28" كدرجة حرية 0.05 الجدكلية عند مستكل داللة rقيمة 

 
( 4)جدول رقم 

يتوفر لدى البنك إطار رقابي فعال لضمان تطبيق إدارة : الصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني 
حصيفة لمخاطر األنشطة المصرفية االلكترونية 

معامل  الفقرة .م
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 
كتنفذ مف قبؿ   فعاؿ كمستقؿداخميتدقيؽ ؿ إدارة المخاطر أعماؿخضع ت

 .مؤىميف مكظفيف 
0.543 0.002 

 0.000 0.634. يقـك المدقؽ الداخمي بدكر فاعؿ في متابعة كضبط المخاطر كاإلبالغ عنيا  2

 0.000 0.614 .يتكفر قنكات اتصاؿ فعالة بيف مكظفي التدقيؽ الداخمي كمكظفي العمميات  3
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4 
يقـك المدقؽ الداخمي بإعداد تقارير ضبط المخاطر كرفعيا لدائرة التدقيؽ كذلؾ 

 .بشكؿ دكرم 
0.487 0.006 

5 
يعتمد البنؾ أنظمة رقابة داخمية تشتمؿ عمى الفصؿ بيف المياـ كالرقابة عمى 

 .عمؿ المدقؽ الداخؿ
0.393 0.032 

 0.007 0.483 .يقـك المدقؽ الخارجي باإلفصاح عف المخاطر التي تكاجو البنؾ 6

 0.010 0.462 .يقـك البنؾ باإلفصاح عف المخاطر التي تكاجيو كفؽ تعميمات سمطة النقد 7

8 
ترفع إدارة البنؾ تقارير عف المخاطر االلكتركنية التي تكاجو عممياتو إلى 

 .اإلدارة العميا كمجمس اإلدارة  
0.536 0.002 

 0.010 0.460 .يتـ فحص كتقييـ إجراءات ككسائؿ البنؾ لمكاجية المخاطر االلكتركنية 9

جراءات البنؾ سياسة كاضحةليكجد لد 10  0.003 0.521 .ر  في متابعة المخاط كا 

 0.002 0.536 يتكفر الفصؿ بيف مياـ المكظفيف الذيف يقكمكف بأعماؿ متكاممة 11

 0.361تساكم "  28" كدرجة حرية 0.05 الجدكلية عند مستكل داللة rقيمة 

 

( 5)جدول رقم 
يتوفر لدى البنك أنظمة تشغيل فعالة لضمان تطبيق : الصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث 

 إدارة حصيفة لمخاطر األنشطة المصرفية االلكترونية

معامل  الفقرة .م
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.614 . يتـ االحتفاظ بنسخ الكتركنية عف تفاصيؿ العمميات االلكتركنية  1

2 
يقـك البنؾ بإجراءات كقائية لمنع الدخكؿ غير مصرح بو لشبكاتو مثؿ كممات 

 .السر كالتشفير 
0.487 0.006 

 0.032 0.393 .يطبؽ البنؾ إجراءات طكارئ لمكاجية انييار أنظمة التشغيؿ  3

 0.007 0.483 .أنظمة التشغيؿ بالبنؾ مصممة بحيث تمنع دخكؿ الفيركسات كاالختراؽ  4

 0.010 0.462 .يقـك البنؾ باختبار أنظمة التشغيؿ كاكتشاؼ مكاطف القصكر فييا  5

 0.002 0.536 .يكجد فحص دكرم لممككنات المادية ألنظمة التشغيؿ كصيانتيا  6

7 
يكجد فحص دكرم لمبرامج كحمايتيا مف الفيركسات كتحديث  لبرامج مكافحة 

 .الفيركسات 
0.460 0.010 
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8 
يتـ فحص تكصيالت التمديدات الكيربية ألجيزة التخزيف االلكتركنية لضماف 

 .استمرار الطاقة مف خالؿ كسائؿ بديمة لمطاقة 
0.561 0.001 

9 
يتـ االحتفاظ بأكثر مف نسخة مف سجؿ العمميات االلكتركنية عمى شكؿ أشرطة 

 .تخزيف 
0.463 0.010 

 0.004 0.508 يتكفر خطط طكارئ لممكاجية المخاطر االلكتركنية التي تكاجو البنؾ 10

11 
يستخدـ البنؾ أكثر مف سيرفر بحيث يتـ الفصؿ جغرافيان بينيما لضماف 

 االستمرارية عند الطكارئ
0.690 0.000 

 0.361تساكم "  28" كدرجة حرية 0.05 الجدكلية عند مستكل داللة rقيمة 

( 6)جدول رقم 
دور البنك في تعزيز الشفافية واإلفصاح عن المخاطر : الصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع 

 االلكترونية

معامل  الفقرة .م
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.004 0.514 .يمتـز البنؾ بسياسة إفصاح كافية حكؿ المخاطر االلكتركنية التي يكاجييا  1

2 
ـك مكظفي البنؾ بتكقيع العمالء عمى عقكد تضمف حؽ البنؾ عند سكء يؽ

 .استخداـ العميؿ لمخدمات االلكتركنية 
0.506 0.004 

3 
يقـك البنؾ باإلفصاح عف مدل أىمية تأميف العمالء بياناتيـ عند القياـ 

 .بعمميات الكتركنية 
0.800 0.000 

 0.000 0.756 .يكجد في البنؾ مقاييس أمنية كمعايير جكدة لمخدمات االلكتركنية  4

5 
يتـ اطالع العميؿ عمى بنكد سياسة الخصكصية عند إبراـ عقكد الخدمات 

 .االلكتركنية 
0.682 0.000 

 0.000 0.697 .يتـ تكعية العميؿ بإجراءات استخداـ الخدمات المصرفية االلكتركنية  6

7 
 مخاطر األنشطة االلكتركنية التي عف لإلفصاحدكرية   تقاريربإعداد البنؾ يقـك

 .يتعرض ليا
0.694 0.000 

8 
يتـ تكعية العمالء بمسئكليتيـ الكاممة عف كممات السر التي بحكزتيـ كالتي 

 .تستخدـ لتمقي الخدمة االلكتركنية 
0.697 0.000 

 0.361تساكم "  28" كدرجة حرية 0.05 الجدكلية عند مستكل داللة rقيمة 
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  صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة
 معامالت االرتباط بيف معدؿ كؿ محكر مف محاكر الدراسة  في األسفؿ (7)دكؿ رقـ يكضح الج

مع المعدؿ الكمي لفقرات االستبانة كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل 
 المحسكبة اكبر مف r كقيمة 0.05لكؿ فقرة اقؿ مف   ، حيث إف القيمة االحتمالية0.05داللة 
. 0.361 الجدكلية كالتي تساكم rقيمة 

 

 (7 )جدول رقم 

 معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات االستبانة

معامؿ  المحكر
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

دارم البنؾ إطار فني ليتكفر لد: المحكر األكؿ  إدارة حصيفة  لضماف تطبيؽ كا 
 لمخاطر األنشطة المصرفية االلكتركنية

0.826 0.000 

إدارة حصيفة  لضماف تطبيؽ رقابي فعاؿ البنؾ إطار ليتكفر لد : الثانيالمحكر 
 لمخاطر األنشطة المصرفية االلكتركنية

0.842 0.000 

يتكفر لدل البنؾ أنظمة تشغيؿ فعالة لضماف تطبيؽ إدارة حصيفة : ثالث المحكر اؿ
 لمخاطر األنشطة المصرفية االلكتركنية

0.783 0.000 

 اللكتركنية عف المخاطر اكاإلفصاح تعزيز الشفافية البنؾ فيدكر : الرابع المحكر 
0.688 0.000 

 0.361تساكم "  28" كدرجة حرية 0.05 الجدكلية عند مستكل داللة rقيمة 

: Reliabilityثبات فقرات االستبانة  5.4

تعني ثبات أداة الدراسة التأكد مف أف اإلجابة ستككف كاحدة تقريبا لك تكرر تطبيقيا عمى 
كقد أجرىيت خطكات الثبات  . (430، ص1995العساؼ، )األشخاص ذاتيـ في أكقات مختمفة  

 . ىما طريقة التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخفعمى العينة االستطالعية نفسيا بطريقتي

تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية - 1
معدؿ األسئمة الفردية الرتبة كمعدؿ األسئمة الزكجية الرتبة لكؿ بعد كقد  تـ تصحيح معامالت 

 Spearman-Brown)االرتباط  باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف  براكف لمتصحيح 
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Coefficient)  معامؿ الثبات : حسب المعادلة  التالية =
1

2

ر

 حيث ر معامؿ االرتباط  ، ر

يبيف أف ىناؾ معامؿ ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبياف حيث بمغ   (8)كقد بيف جدكؿ رقـ 
    مما يطمئف عمى استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينة0.885معامؿ الثبات لجميع الفقرات 

 

( 8)جدول رقم 
 (طريقة التجزئة النصفية )معامل الثبات 

 المحكر
التجزئة النصفية 

معامل 
االرتباط 

معامل االرتباط 
المصحح 

 القيمة االحتمالية

دارم : المحكر األكؿ  يتكفر لدل البنؾ إطار فني كا 
لضماف تطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر األنشطة المصرفية 

 االلكتركنية 

0.815 0.898 0.0000 

يتكفر لدل البنؾ إطار رقابي فعاؿ : المحكر الثاني 
لضماف تطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر األنشطة المصرفية 

 االلكتركنية 

0.699 0.823 0.000 

يتكفر لدل البنؾ أنظمة تشغيؿ فعالة : المحكر الثالث 
لضماف تطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر األنشطة المصرفية 

 االلكتركنية 

0.766 0.867 0.000 

دكر البنؾ في تعزيز الشفافية كاإلفصاح : المحكر الرابع 
 عف المخاطر االلكتركنية 

0.825 0.904 0.000 

 0.000 0.885 0.794جميع المحاكر  

 0.361تساكم "  28" كدرجة حرية 0.05 الجدكلية عند مستكل داللة rقيمة 

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ  - 2

تـ استخداـ طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات كقد يبيف 
  مما 0.893أف معامالت الثبات مرتفعة بمغ  معامؿ الثبات لجميع الفقرات  (9)جدكؿ رقـ 

 .يطمئف الباحث عمى استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينة
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( 9)جدول رقم 
 (طريقة والفا كرونباخ )معامل الثبات 

عدد  المحكر
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

دارم لضماف تطبيؽ إدارة حصيفة : المحكر األكؿ  يتكفر لدل البنؾ إطار فني كا 
 لمخاطر األنشطة المصرفية االلكتركنية 

12 0.901 

يتكفر لدل البنؾ إطار رقابي فعاؿ لضماف تطبيؽ إدارة حصيفة : المحكر الثاني 
 لمخاطر األنشطة المصرفية االلكتركنية 

11 0.854 

يتكفر لدل البنؾ أنظمة تشغيؿ فعالة لضماف تطبيؽ إدارة حصيفة : المحكر الثالث 
 لمخاطر األنشطة المصرفية االلكتركنية 

11 0.892 

 0.921 8 دكر البنؾ في تعزيز الشفافية كاإلفصاح عف المخاطر االلكتركنية : المحكر الرابع 

 0.893 42 جميع المحاكر

 

 :المعالجات اإلحصائية 6.4

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا، تـ استخداـ العديد مف األساليب 
 Statistical Package forاإلحصائية المناسبة باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية

Social Science ( SPSS) كفيما يمي مجمكعة مف األساليب اإلحصائية المستخدمة في  
 :تحميؿ البيانات

دخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس ليكرت الخماسي، لتحديد طكؿ  -1 تـ ترميز كا 
المستخدـ في محاكر الدراسة، تـ حساب  (الحدكد الدنيا كالعميا )فترة مقياس ليكرت الخماسي 

، ثـ تقسيمو عمى عدد فترات المقياس الخمسة لمحصكؿ عمى طكؿ الفقرة أم (4=1-5 )المدل
كىي الكاحد )، بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى اقؿ قيمة في المقياس   (0.8=4/5)

يكضح أطكاؿ  (10)كذلؾ لتحديد الحد األعمى لمفترة األكلى كىكذا  كجدكؿ رقـ  (الصحيح
 :الفترات كما يمي
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( 10)جدول رقم 
  مقياس ليكرت الخماسي

 5.0-4.20 4.20-3.40 3.40-2.60 2.60-1.80 1.80-1الفترة 

مكافؽ بشدة مكافؽ  متكسطغير مكافؽ غير مكافؽ بشدة درجة المكافقة 

 5 4 3 2 1الدرجة 

% 100%-84% 84%-68% 68%-52% 52-36%% 36-20%الكزف النسبي 

 

تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية لمتعرؼ عمى الصفات الشخصية لمفردات الدراسة - 2
  .كتحديد استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاكر الرئيسية التي تتضمنيا أداة الدراسة

المتكسط الحسابي كذلؾ لمعرفة مدل ارتفاع أك انخفاض استجابات أفراد الدراسة عف كؿ -3
عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العمـ بأنو يفيد في ترتيب العبارات حسب أعمى 

 عمما باف تفسير مدل االستخداـ أك مدل المكافقة  (89 ص،1996كشؾ ،  )متكسط حسابي 
 .عمى العبارة 

  لمتعرؼ عمى مدل انحراؼ (Standard Deviation)تـ استخداـ االنحراؼ المعيارم -4
استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة كلكؿ محكر مف المحاكر الرئيسية 

عف متكسطيا الحسابي، كيالحظ أف االنحراؼ المعيارم يكضح التشتت في استجابات أفراد 
الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاكر الرئيسية، فكمما اقتربت قيمتو 

إذا كاف االنحراؼ المعيارم  )مف الصفر كمما تركزت االستجابات كانخفض تشتتيا بيف المقياس 
 . (كاحد صحيحا فأعمى فيعني عدـ تركز االستجابات كتشتتيا

 اختبار ألفا كركنباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .5
 معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس صدؽ الفقرات  .6
 معادلة سبيرماف براكف لمثبات .7
 سمرنكؼ لمعرفة نكع البيانات ىؿ تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال -اختبار ككلكمجركؼ .8

 (1- Sample K-S)  . 

 لمعرفة الفرؽ بيف متكسط الفقرة One sample T testلمتكسط عينة كاحدة   tاختبار - 9
 " 3"دم كالمتكسط الحيا
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا
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 اختبار التوزيع الطبيعي وتحميل فقرات وفرضيات الدراسة

( (Sample K-S -1)سمرنوف  - اختبار كولمجروف)اختبار التوزيع الطبيعي 1.5

 البيانات تتبع التكزيع الطبيعي أـ ما إذا كانتسمرنكؼ  لمعرفة - اختبار ككلمجركؼيتـ تطبيؽ 
ال كىك اختبار  ضركرم في حالة اختبار الفرضيات الف معظـ االختبارات المعممية تشترط أف 

نتائج االختبار حيث أف القيمة  (11)كيكضح الجدكؿ رقـ . يككف تكزيع البيانات طبيعيا
كىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع  (sig.05.0)  0.05االحتمالية لكؿ محكر اكبر مف 

. ةالتكزيع الطبيعي كيجب استخداـ االختبارات المعممي

( 11)جدول رقم 

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) اختبار التوزيع الطبيعي

عدد  المحكر
الفقرات 

 القيمة االحتمالية Zقيمة 

دارم : المحكر األكؿ  يتكفر لدل البنؾ إطار فني كا 
لضماف تطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر األنشطة المصرفية 

 االلكتركنية

12 0.614 0.846 

يتكفر لدل البنؾ إطار رقابي فعاؿ : المحكر الثاني 
لضماف تطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر األنشطة المصرفية 

 االلكتركنية

11 1.087 0.188 

يتكفر لدل البنؾ أنظمة تشغيؿ فعالة : المحكر الثالث 
لضماف تطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر األنشطة المصرفية 

 االلكتركنية

11 0.817 0.517 

دكر البنؾ في تعزيز الشفافية كاإلفصاح : المحكر الرابع 
 عف المخاطر االلكتركنية

8 0.076 0.143 

 0.788 0.652 42جميع المحاور 
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 : تحميل فقرات محاور الدراسة 2.5

لتحميؿ فقرات االستبانة ،  (One Sample T test ) لمعينة الكاحدة Tتـ استخداـ اختبار 
 المحسكبة tكتككف الفقرة ايجابية بمعنى أف أفراد العينة يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة  

 كالكزف 0.05أك القيمة االحتمالية اقؿ مف )1.98 الجدكلية  كالتي تساكم tاكبر مف قيمة 
، كتككف الفقرة سمبية بمعنى أف أفراد العينة ال يكافقكف عمى محتكاىا ( % 60النسبي اكبر مف 
أك القيمة )1.98- الجدكلية كالتي تساكم   t المحسكبة أصغر مف قيمة tإذا كانت قيمة  

، كتككف آراء العينة في الفقرة محايدة ( % 60 كالكزف النسبي اقؿ مف 0.05االحتمالية اقؿ مف 
 0.05إذا كاف القيمة االحتمالية ليا اكبر مف 

:  الدراسةوفرضيات تحميل محاور 

داري لضمان تطبيق إدارة : المحور األول  تحميل فقرات 1.2.5 يتوفر لدى البنك إطار فني وا 
 .حصيفة لمخاطر األنشطة المصرفية االلكترونية 

( 12)جدول رقم 
داري لضمان تطبيق إدارة حصيفة : تحميل فقرات المحور األول  يتوفر لدى البنك إطار فني وا 

 لمخاطر األنشطة المصرفية االلكترونية

 الفقرات م

ي 
ساب

الح
ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
االن

ي 
سب
 الن

زن
الو

مة 
قي

t
لية 
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

يكجد في البنؾ إستراتيجية كسياسة معتمدة مف  1
مجمس اإلدارة إلدارة مخاطر األنشطة االلكتركنية 

4.45 0.659 89.09 23.165 0.000 

جراءات كاضحة في تقييـ  2 يكجد لدل البنؾ سياسة كا 
. المخاطر 

4.19 0.550 83.82 22.703 0.000 

جراءات العمؿ  3 يتـ مراجعة كتطكير سياسات كا 
. الخاصة بالمخاطر بشكؿ دكرم

4.40 0.792 88.00 18.536 0.000 

يعتمد البنؾ أسمكب التغذية الراجعة مف المكظفيف  4
. لمراجعة كتطكير السياسات الخاصة بالمخاطر 

4.00 0.824 80.00 12.729 0.000 

تعمؿ اإلدارة التنفيذية عمى تقديـ العكف لممكظفيف  5
. لمحد مف المخاطر

4.04 0.856 80.73 12.699 0.000 
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 الفقرات م

ي 
ساب

الح
ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
االن

ي 
سب
 الن

زن
الو

مة 
قي

t
لية 
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

يكجد في البنؾ دائرة مختصة بالمخاطر تتمتع  6
باالستقاللية عف اإلدارة التنفيذية 

4.21 0.868 84.18 14.603 0.000 

يمارس قسـ المخاطر االلكتركنية األعماؿ المككمة لو  7
. بكفاءة كفاعمية 

4.11 0.871 82.18 13.355 0.000 

يتعاكف مكظفي دائرة المخاطر مع المكظفيف بالرد  8
عمى استفساراتيـ فيما يتعمؽ بالمخاطر االلكتركنية 

4.09 0.773 81.82 14.806 0.000 

يكجد لدل المكظفيف فيـ كاضح لطبيعة لمعمميات  9
المصرفية االلكتركنية في البنؾ 

4.00 0.846 80.00 12.398 0.000 

يكجد لدل المكظفيف فيـ كاضح لممخاطر التي تكاجو  10
. العمميات االلكتركنية 

3.90 0.741 78.00 12.733 0.000 

يكجد إطار شامؿ لتدريب المكظفيف كتطكير ألدائيـ  11
. لمكاجية المخاطر كتحديث التدريب 

3.86 0.784 77.27 11.557 0.000 

يعتبر المكظؼ عمى دراية مسبقة بالمشاكؿ التي قد  12
. تكاجو العميؿ كمكضكع حمكؿ ليذه المشاكؿ 

3.95 0.902 79.09 11.093 0.000 

 0.000 22.350 82.02 0.517 4.10جميع الفقرات  
 1.98تساكم " 109" ك درجة حرية " 0.05"  الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 

كالذم يبيف آراء  (12) رقـ  السابؽجدكؿاؿ لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في tتـ استخداـ اختبار 
 األقؿ إلى أىمية األكثر حسب الكزف النسبي مف األكؿأفراد عينة الدراسة في  فقرات المحكر 

  :  كما يميأىمية

" ك القيمة االحتمالية تساكم  %"  89.09" بمغ الكزف النسبي   "   1"في الفقرة رقـ  .1
يكجد في البنؾ إستراتيجية كسياسة "   مما يدؿ عمى أنو 0.05كىي أقؿ مف  " 0.000

 كىذه أعمى نسبة في فقرات "معتمدة مف مجمس اإلدارة إلدارة مخاطر األنشطة االلكتركنية 
المحكر كذلؾ ألف تكفر إستراتيجية كسياسة معتمدة يعتبر مف متطمبات سمطة النقد كىذه 

  . السياسة تكضع مف مجمس إدارة البنؾ 
" ك القيمة االحتمالية تساكم  %"  88.00" بمغ الكزف النسبي   "   3"في الفقرة رقـ  .2

جراءات "   مما يدؿ عمى أنو 0.05كىي أقؿ مف  " 0.000 يتـ مراجعة كتطكير سياسات كا 
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كذلؾ بسبب سعي إدارات البنكؾ لمكاكبة التطكر في " العمؿ الخاصة بالمخاطر بشكؿ دكرم 
 المخاطر يتـ تطكير السياسات 

" ك القيمة االحتمالية تساكم  %"  78.00" بمغ الكزف النسبي   "   10"في الفقرة رقـ  .3
يكجد لدل المكظفيف فيـ كاضح "   مما يدؿ عمى أنو 0.05كىي أقؿ مف  " 0.000

كىذا يعكس الحاجة لزيادة كفاءة المكظفيف كقمة " لممخاطر التي تكاجو العمميات االلكتركنية 
 .11عممية تدريب كتكعية المكظفيف كىذه النتيجة مرتبطة بتيجة الفقرة التالية رقـ 

" ك القيمة االحتمالية تساكم  %"  77.27" بمغ الكزف النسبي   "   11"في الفقرة رقـ  .4
يكجد إطار شامؿ لتدريب المكظفيف "   مما يدؿ عمى أنو 0.05كىي أقؿ مف  " 0.000

كذلؾ يرجع ألف عممية تدريب المكظفيف كتطكير ألدائيـ لمكاجية المخاطر كتحديث التدريب 
تحتاج لكقت كجيد كبير كما كأف تكمفتيا تعتبر عالية كتسبب نقص م أقساـ المكظفيف في 

 .الفركع لدل حضكرىـ لتمؾ الدكرات التدريبية
، ك الكزف 4.10  تساكم    األكؿكبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر 

 المحسكبة tكقيمة % " 60 " تكسط مف  الكزف النسبي الـكبركىي أ% 82.02النسبي  يساكم  
، ك القيمة االحتمالية تساكم  1.98 الجدكلية كالتي تساكم tكىي أكبر مف قيمة 22.350  تساكم 
دارم لضماف 0.05  كىي أقؿ مف 0.000  مما يدؿ عمى انو  يتكفر لدل البنؾ إطار فني كا 

تطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر األنشطة المصرفية االلكتركنية عند مستكل داللة إحصائية 
05.0  .  تطبيؽ إدارة يتبيف أنو ؿكمف خالؿ نتائج الدراسة الميدانية كعممية التحميؿ اإلحصائي

دارم األنشطةحصيفة  لمخاطر   المصرفية االلكتركنية يجب أف يتكفر لدل البنؾ إطار فني كا 
كيشير ذلؾ  0.00 إحصائية كعند 22.35 اختياريةكبقيمة % 82.02كالذم تمثؿ أىميتو كتأثيره 

 كالسيطرة كعالية األداء كالتميز قادرة عمى التقميؿ مف األخطار المختمفة  ناجحةةإدارف تطبيؽ إلى أ
تعتمد عمى تكفر الخبرة العممية كالعممية لدل مكظفي البنؾ كالتطبيؽ ، كىي عمييا كمكاجييا 

العممي ليـ مما تشكؿ الككادر البشرية ىي القيمة كالػتأثير األعمى في مكاجية أم مخاطر متكقعة 
كمما ازدادت ميارة المكظفيف كخبرتيـ في العمميات المصرفية ؼفي تطبيؽ العمميات المصرفية، 

أخطاء كمشاكؿ العمؿ ك لمخاطر   السمبيةاآلثاركتطكر أدائيـ كمما عاد عمى البنؾ في انخفاض 
جراءات كفيـ كاضح ك كممارسات حيث يعمؿ المكظفيف كفؽ تخطيط استراتيجي  ، المصرفي  كا 
. كفؽ استقاللية كبيرة عف األعماؿ المصرفية المختمفة األخرلكلمسياسات 
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 :- اختبار الفرضية األولى 

في العاممة يكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تكفر اإلطار الفني كاإلدارم في البنكؾ المحمية 
.  فمسطيف كتطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر العمميات المصرفية اإللكتركنية كفؽ اتفاقية بازؿ

اإلدارم في البنكؾ المحمية في كتـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العالقة بيف تكفر اإلطار الفني 
فمسطيف كتطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر العمميات المصرفية اإللكتركنية كفؽ اتفاقية بازؿ عند 

كالذم يبيف أف قيمة معامؿ االرتباط  (13) كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ 05.0مستكل داللة 
 مما يدؿ عمى كجكد 0.05  كىي اقؿ مف 0.000 كالقيمة االحتمالية  تساكم  0.852يساكم 

عالقة بيف تكفر اإلطار الفني كاإلدارم في البنكؾ المحمية في فمسطيف كتطبيؽ إدارة حصيفة 
كبالتالي  05.0لمخاطر العمميات المصرفية اإللكتركنية كفؽ اتفاقية بازؿ عند مستكل داللة 

منيا دراسة شاىيف    دراسات سابقةيتـ قبكؿ الفرضية المذككرة ، كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع 
 مف حيث تكفر إطار فني ( 2012)كدراسة مصبح  (2010)كدراسة خميؿ كطيبي   (2012)

دارم كأثره في تخفيض المخاطر  في ضعؼ أشارت إلى كجكد ( 2011)كلكف دراسة الجزكارم كا 
 كىنا يكمف سبب االختالؼ في اختالؼ تكقيت  الالـز لضماف إدارة سميمةكاإلدارم الفني اإلطار

  . 2011كبيئة الدراسة فدراسة الجزكارم قامت عمى البنكؾ االردنية في عاـ 
( 13)جدول رقم 

معامل االرتباط بين توفر اإلطار الفني و اإلداري في البنوك المحمية في فمسطين  وتطبيق إدارة 
حصيفة لمخاطر العمميات المصرفية اإللكترونية وفق اتفاقية بازل   عند مستوى داللة  

05.0 
تطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر العمميات المصرفية اإلحصاءات المحور 

اإللكتركنية كفؽ اتفاقية بازؿ 

تكفر اإلطار الفني ك اإلدارم في البنكؾ 
 المحمية في فمسطيف

 0.852معامؿ االرتباط 

 0.000القيمة االحتمالية 

 110حجـ العينة 
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يتوفر لدى البنك إطار رقابي فعال لضمان تطبيق إدارة : المحور الثاني  تحميل فقرات 2.2.5
 .حصيفة لمخاطر األنشطة المصرفية االلكترونية

( 14)جدول رقم 
يتوفر لدى البنك إطار رقابي فعال لضمان تطبيق إدارة حصيفة : تحميل فقرات المحور الثاني 

 لمخاطر األنشطة المصرفية االلكترونية
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تخضع أعماؿ إدارة المخاطر لتدقيؽ داخمي فعاؿ  1
. كمستقؿ كتنفذ مف قبؿ مكظفيف مؤىميف 

3.93 0.726 78.55 13.400 0.000 

يقـك المدقؽ الداخمي بدكر فاعؿ في متابعة كضبط  2
. المخاطر كاإلبالغ عنيا 

4.20 0.896 84.00 14.039 0.000 

يتكفر قنكات اتصاؿ فعالة بيف مكظفي التدقيؽ  3
. الداخمي كمكظفي العمميات 

3.95 0.764 78.91 12.974 0.000 

يقـك المدقؽ الداخمي بإعداد تقارير ضبط المخاطر  4
. كرفعيا لدائرة التدقيؽ كذلؾ بشكؿ دكرم 

3.95 0.839 79.09 11.929 0.000 

يعتمد البنؾ أنظمة رقابة داخمية تشتمؿ عمى الفصؿ  5
. بيف المياـ كالرقابة عمى عمؿ المدقؽ الداخمي 

3.95 0.799 78.91 12.403 0.000 

يقـك المدقؽ الخارجي باإلفصاح عف المخاطر التي  6
. تكاجو البنؾ 

3.95 0.794 79.09 12.604 0.000 

يقـك البنؾ باإلفصاح عف المخاطر التي تكاجيو كفؽ  7
. تعميمات سمطة النقد 

4.07 0.864 81.45 13.018 0.000 

ترفع إدارة البنؾ تقارير عف المخاطر االلكتركنية التي  8
 .تكاجو عممياتو إلى اإلدارة العميا كمجمس اإلدارة  

4.11 0.794 82.18 14.653 0.000 

يتـ فحص كتقييـ إجراءات ككسائؿ البنؾ لمكاجية  9
. المخاطر االلكتركنية 

4.05 0.799 81.09 13.834 0.000 

جراءات في متابعة  10 يكجد لدل البنؾ سياسة كاضحة كا 
المخاطر 

4.13 0.814 82.55 14.525 0.000 

يتكفر الفصؿ بيف مياـ المكظفيف الذيف يقكمكف  11
بأعماؿ متكاممة 

3.89 0.932 77.82 10.025 0.000 

 0.000 19.024 80.33 0.560 4.02جميع الفقرات  

 1.98تساكم " 109" ك درجة حرية " 0.05"  الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 
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كالذم يبيف آراء  (14)رقـ السابؽ جدكؿ اؿ لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في tتـ استخداـ اختبار 
 األقؿ إلى أىمية األكثرحسب الكزف النسبي مف الثاني أفراد عينة الدراسة في  فقرات المحكر 

  :  كما يميأىمية

" ك القيمة االحتمالية تساكم  %"  84.00" بمغ الكزف النسبي  "   2" في الفقرة رقـ  .1
يقـك المدقؽ الداخمي بدكر فاعؿ في "   مما يدؿ عمى أف 0.05كىي أقؿ مف  " 0.000

كىذه النسبة تدؿ عمى مدل التزاـ المدقؽ الداخمي " متابعة كضبط المخاطر كاإلبالغ عنيا 
 .بتنفيذ تعميمات اإلدارة العميا ككذلؾ المينية التي تحكـ عمؿ المدقؽ 

" ك القيمة االحتمالية تساكم  %"  82.55" بمغ الكزف النسبي  "   10" في الفقرة رقـ  .2
يكجد لدل البنؾ سياسة كاضحة "   مما يدؿ عمى أنو 0.05كىي أقؿ مف  " 0.000

جراءات في متابعة المخاطر  كسبب ذلؾ أف السياسة كاإلجراءات العامة تقـك االدارة العميا " كا 
 . في البنؾ بكضعيا كليست االدارة التنفيذية 

" ك القيمة االحتمالية تساكم  %"  78.55" بمغ الكزف النسبي   "   1"في الفقرة رقـ  .3
تخضع أعماؿ إدارة المخاطر لتدقيؽ "   مما يدؿ عمى أف 0.05كىي أقؿ مف  " 0.000

كتدؿ ىذه الفقرة عمى عدـ التزاـ المدقؽ " داخمي فعاؿ كمستقؿ كتنفذ مف قبؿ مكظفيف مؤىميف 
الداخمي بالتدقيؽ عمى أعماؿ دائرة المخاطر كالتركيز عمى تدقيؽ عمميات مكظفي الفركع 

 .بسبب اعتقادىـ بارتفاع مخاطر عمميات الفركع 
" ك القيمة االحتمالية تساكم  %"  77.82" بمغ الكزف النسبي   "   11"في الفقرة رقـ  .4

يتكفر الفصؿ بيف مياـ المكظفيف الذيف "   مما يدؿ عمى أنو 0.05كىي أقؿ مف  " 0.000
كقد يككف السبب في ذلؾ ىك قمة عدد المكظفيف كالطاقـ الالـز " يقكمكف بأعماؿ متكاممة 

 .لمكصكؿ لنقطة فصؿ كامؿ لممياـ لدل المكظفيف 
، ك الكزف 4.02كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الثاني تساكم    

 المحسكبة tكقيمة % " 60 " تكسط مف  الكزف النسبي الـأكبركىي % 80.33النسبي  يساكم  
، ك القيمة االحتمالية 1.98 الجدكلية كالتي تساكم  tكىي أكبر مف قيمة 19.024 تساكم    
أنو يتكفر لدل البنؾ إطار رقابي فعاؿ  مما يدؿ عمى 0.05   كىي أقؿ مف 0.000تساكم  

عند مستكل داللة إحصائية لضماف تطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر األنشطة المصرفية االلكتركنية 
05.0  حك تأثيره بفميـ كقد بمغىك عامؿ كبير كتكفر إطار رقابي في البنكؾ المحمية ق م أفأم 

داخمي فعاؿ كمستقؿ كينفذ مف قبؿ مكظفيف مؤىميف اؿتدقيؽ لؿتكفر قسـ م حيث% 80.33
، مما يعمؿ عمى الكشؼ عف األخطاء كالمخاطر التي قد  كمستقميف كذك خبرة في مجاؿ التدقيؽ
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كمما زادت في ىذا الخصكص ، ؼ تعميمات سمطة النقد خاصة في حالة االلتزاـ بتطبيؽتحدث 
 المصرفية االلكتركنية مما األنشطةعمميات الرقابة الداخمية ازداد تطبيؽ اإلدارة الحصيفة لمخاطر 

يؤكد عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تكفر اإلطار الرقابي عمى البنكؾ المحمية في 
 .فمسطيف كتطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر العمميات المصرفية اإللكتركنية كفؽ اتفاقية بازؿ 

 : -اختبار الفرضية الثانية 

م عمى البنكؾ المحمية في فمسطيف يكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تكفر اإلطار الرقاب 
 . كفؽ اتفاقية بازؿاإللكتركنية إدارة حصيفة لمخاطر العمميات المصرفيةكتطبيؽ 

تـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العالقة بيف تكفر اإلطار الرقابي عمى البنكؾ المحمية في 
فمسطيف كتطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر العمميات المصرفية اإللكتركنية كفؽ اتفاقية بازؿ عند 

كالذم يبيف أف قيمة معامؿ االرتباط   (15) كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ 05.0مستكل داللة 
  مما يدؿ عمى كجكد 0.05  كىي اقؿ مف 0.000 كالقيمة االحتمالية  تساكم  0.884يساكم  

عالقة بيف تكفر اإلطار الرقابي عمى البنكؾ المحمية في فمسطيف كتطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر 
، كبالتالي يتـ  05.0العمميات المصرفية اإللكتركنية كفؽ اتفاقية بازؿ عند مستكل داللة 

التي  (2013)دراسة احالسو دراسات سابقة منيا قبكؿ الفرضية المذككرة، كتتفؽ ىذه النتيجة مع 
أشارت إلى قياـ اإلدارة العميا بعممية الرقابة كجزء مف عممية إدارة المخاطر السيكلة كاالئتماف 

خميؿ كطيبي كالذم كاف لو األثر الكاضح في تخفيض مخاطر السيكلة، ككذلؾ مع دراسة 
 التي (2011)فيد ، بينما تختمؼ مع دراسة (2007) ككذلؾ دراسة جمعو كالبرغكثي (2010)

أشارت إلى كجكد ضعؼ في إطار الرقابة لدل البنكؾ كيرجع سبب االختالؼ ألف دراسة فيد 
 .كانت عف البمداف العربية بشكؿ عاـ 

( 15)جدكؿ رقـ 
معامؿ االرتباط بيف تكفر اإلطار الرقابي عمى البنكؾ المحمية في فمسطيف كتطبيؽ إدارة حصيفة 

 05.0لمخاطر العمميات المصرفية اإللكتركنية كفؽ اتفاقية بازؿ عند مستكل داللة  

تطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر العمميات اإلحصاءات المحور 
المصرفية اإللكتركنية كفؽ اتفاقية بازؿ 

 0.884معامؿ االرتباط تكفر اإلطار الرقابي عمى 
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 0.000القيمة االحتمالية  البنكؾ المحمية في فمسطيف

 110حجـ العينة 

 

يتوفر لدى البنك أنظمة تشغيل فعالة لضمان تطبيق : المحور الثالث  تحميل فقرات 3.2.5
. إدارة حصيفة لمخاطر األنشطة المصرفية االلكترونية

( 16)جدول رقم 
يتوفر لدى البنك أنظمة تشغيل فعالة لضمان تطبيق إدارة حصيفة : الثالثالمحور تحميل فقرات 

 لمخاطر األنشطة المصرفية االلكترونية
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يتـ االحتفاظ بنسخ الكتركنية عف تفاصيؿ العمميات  1
. االلكتركنية  

4.27 0.662 85.45 20.153 0.000 

يقـك البنؾ بإجراءات كقائية لمنع الدخكؿ غير مصرح  2
، بو لشبكاتو مثؿ كممات السر كالتشفير 

4.29 0.721 85.82 18.774 0.000 

يطبؽ البنؾ إجراءات طكارئ لمكاجية انييار أنظمة  3
. التشغيؿ 

4.25 0.768 84.91 16.998 0.000 

أنظمة التشغيؿ بالبنؾ مصممة بحيث تمنع دخكؿ  4
 .الفيركسات كاالختراؽ 

4.23 0.774 84.55 16.628 0.000 

يقـك البنؾ باختبار أنظمة التشغيؿ كاكتشاؼ مكاطف  5
. القصكر فييا 

4.13 0.847 82.55 13.957 0.000 

يكجد فحص دكرم لممككنات المادية ألنظمة التشغيؿ  6
. كصيانتيا 

3.87 0.814 77.45 11.245 0.000 

يكجد فحص دكرم لمبرامج كحمايتيا مف الفيركسات  7
. كتحديث  لبرامج مكافحة الفيركسات 

4.25 0.851 85.09 15.468 0.000 

يتـ فحص تكصيالت التمديدات الكيربية ألجيزة  8
التخزيف االلكتركنية لضماف استمرار الطاقة مف 

. خالؿ كسائؿ بديمة لمطاقة 

4.10 0.789 82.00 14.617 0.000 

يتـ االحتفاظ بأكثر مف نسخة مف سجؿ العمميات  9
. االلكتركنية عمى شكؿ أشرطة تخزيف 

4.41 0.708 88.18 20.883 0.000 
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يتكفر خطط طكارئ لممكاجية المخاطر االلكتركنية  10
التي تكاجو البنؾ 

4.13 0.779 82.55 15.169 0.000 

يستخدـ البنؾ أكثر مف سيرفر بحيث يتـ الفصؿ  11
جغرافيان بينيما لضماف االستمرارية عند الطكارئ 

4.33 0.814 86.55 17.102 0.000 

 0.000 25.065 84.10 0.504 4.20جميع الفقرات  

 1.98تساكم " 109" ك درجة حرية " 0.05"  الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 

كالذم يبيف آراء  (16) رقـ  السابؽجدكؿاؿ لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في tتـ استخداـ اختبار 
 األقؿ إلى أىمية األكثرحسب الكزف النسبي مف الثالث   فقرات المحكر حكؿأفراد عينة الدراسة 

  :  كما يميأىمية

" ك القيمة االحتمالية تساكم  %"  88.18" بمغ الكزف النسبي  "   9" في الفقرة رقـ  .1
يتـ االحتفاظ بأكثر مف نسخة مف سجؿ "   مما يدؿ عمى أنو 0.05كىي أقؿ مف  " 0.000

كىذا يرجع لمتعميمات المشددة كالمتابعة " العمميات االلكتركنية عمى شكؿ أشرطة تخزيف 
المستمرة مف إدارة البنؾ بضركرة االحتفاظ بأكثر مف نسخة لمتخزيف بسبب الخطكرة العالية 

 .ليذه العممية 
" ك القيمة االحتمالية تساكم  %"  86.55" بمغ الكزف النسبي  "   11" في الفقرة رقـ  .2

يستخدـ البنؾ أكثر مف سيرفر بحيث يتـ "   مما يدؿ عمى أنو 0.05كىي أقؿ مف  " 0.000
كذلؾ بسبب قياـ البنكؾ بتكفير " الفصؿ جغرافيان بينيما لضماف االستمرارية عند الطكارئ 

أكثر مف سيرفر لتخزيف البيانات عمييا بسبب الظركؼ السياسية القائـ في فمسطيف حيث انو 
 . يكجد فركع لمبنكؾ مفصكلة جغرافيا كسياسيا عف بعضيا 

" ك القيمة االحتمالية تساكم  %"  82.00" بمغ الكزف النسبي  "   8" في الفقرة رقـ  .3
يتـ فحص تكصيالت التمديدات الكيربية "   مما يدؿ عمى أنو 0.05كىي أقؿ مف  " 0.000

 تعتبر "ألجيزة التخزيف االلكتركنية لضماف استمرار الطاقة مف خالؿ كسائؿ بديمة لمطاقة 
ىذه العممية مف عمميات المتابعة كالتي يقكـ بيا ميندسيف كمختصيف شبكات كتكصيالت كال 

يستطيع مكظؼ عادم القياـ بيا لذلؾ تككف ىذه العممية تخضع لتقدير شخصي كعممية 
  . متابعة عمؿ الشخص الفاحص لمتمديدات عممية صعبة كبحاجة لمختصيف 
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" ك القيمة االحتمالية تساكم  %"  77.45" بمغ الكزف النسبي  "   6" في الفقرة رقـ  .4
يكجد فحص دكرم لممككنات المادية "   مما يدؿ عمى أنو 0.05كىي أقؿ مف  " 0.000

ىذه العممية مف عمميات المتابعة كالفحص يقـك بيا مختصيف في "ألنظمة التشغيؿ كصيانتيا 
أنظمة التشغيؿ كالبرامج كال يستطيع مكظؼ عادم القياـ بيا لذلؾ تككف ىذه عممية متابعة 

  . عمؿ الشخص الذم يحص البرامج كاألنظمة عممية صعبة كبحاجة لمختصيف 
، ك الكزف  4.20كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الثالث تساكم    

 المحسكبة tكقيمة % " 60 " تكسط مف  الكزف النسبي الـكبركىي أ% 84.10النسبي  يساكم  
، ك القيمة االحتمالية تساكم  1.98 الجدكلية كالتي تساكم  tكىي أكبر مف قيمة  25.065تساكم 
تشغيؿ فعالة لضماف   مما يدؿ عمى انو يتكفر لدل البنؾ أنظمة0.05   كىي أقؿ مف 0.000

تطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر األنشطة المصرفية االلكتركنية عند مستكل داللة إحصائية 
05.0أف تطكر استخداـ التكنكلكجيا كبرامجيا يساعد بشكؿ كبير عمى التقميؿ  كيرل الباحث 

كالحد مف المخاطر االلكتركنية التي تشكؿ تيديدان لسالمة العمؿ المصرفي االلكتركني سكاء كانت 
مخاطر إلكتركنية ذات مصادر خارجية أك مخاطر ذات مصادر داخمية ناتجة عف سكء 

االستخداـ، كالقدرة عمى استخداـ أنظمة تشغيؿ فعالة األمر الذم يشير إلى كجكد اىتماـ بأمف 
المعمكمات كيساعد عمى إيجاد بيئة مصرفية أكثر أمانا كاستقرارا كالحفاظ عمى سرية المعمكمات 

 . الخاصة بالعمالء

 :- الثالثة  اختبار الفرضية

 تكفر أنظمة تشغيؿ فعالة في البنكؾ المحمية في فمسطيفيكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف  
.   كفؽ اتفاقية بازؿاإللكتركنية إدارة حصيفة لمخاطر العمميات المصرفيةتطبيؽ ك

تـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العالقة بيف تكفر أنظمة تشغيؿ فعالة في البنكؾ المحمية في 
فمسطيف  ك تطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر العمميات المصرفية اإللكتركنية كفؽ اتفاقية بازؿ عند 

كالذم يبيف أف قيمة معامؿ   (17) كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ 05.0مستكل داللة  
  مما يدؿ 0.05  كىي اقؿ مف 0.000  كالقيمة االحتمالية  تساكم  0.768االرتباط يساكم 

إدارة تطبيؽ ك   تكفر أنظمة تشغيؿ فعالة في البنكؾ المحمية في فمسطيف كجكد عالقة بيف عمى
 05.0عند مستكل داللة    كفؽ اتفاقية بازؿاإللكتركنية حصيفة لمخاطر العمميات المصرفية

التي  (2012)مع دراسات سابقة منيا دراسة شاىيف  تتفؽ ىذه النتيجة الفرضية ك كبالتالي قبكؿ
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 كسائؿ التشفير كالحماية ، كتكفر لمصيرفة االلكتركنية ارتباط بيف تطبيؽ سميـ د كجأشارت إلى ك
 التي أشارتا (2011) الجزكارم ك(2011)فيد ، بينما اختمفت مع دراسة كؿ مف الكادر البشرم ك

كالتي يعكد السبب في ذلؾ اختالؼ مجتمع كتكقيت  التشغيؿ لدل البنكؾ أنظمةكجكد ضعؼ إلى 
 .الدراسة 

( 17)جدول رقم 
معامل االرتباط بين توفر أنظمة تشغيل فعالة في البنوك المحمية في فمسطين  و تطبيق إدارة 

حصيفة لمخاطر العمميات المصرفية اإللكترونية وفق اتفاقية بازل عند مستوى داللة  
05.0 

 اإلحصاءات المحور
 إدارة حصٌفة لمخاطر العملٌات المصرفٌةتطبٌق 

  وفق اتفاقٌة بازلاإللكترونٌة

توفر أنظمة تشغٌل فعالة فً البنوك 
 المحلٌة فً فلسطٌن

 0.768 معامؿ االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 110 حجـ العينة

 

دور البنك في تعزيز الشفافية واإلفصاح عن المخاطر : المحور الرابع  تحميل فقرات 4.2.5
 .االلكترونية

( 18)جدول رقم 

 اللكترونية عن المخاطر اواإلفصاح تعزيز الشفافية البنك فيدور : الرابع المحور فقرات تحليل 
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يمتـز البنؾ بسياسة إفصاح كافية حكؿ المخاطر  1
. االلكتركنية التي يكاجييا 

4.15 0.744 83.09 16.270 0.000 

2 
يقـك مكظفي البنؾ بتكقيع العمالء عمى عقكد تضمف 

حؽ البنؾ عند سكء استخداـ العميؿ لمخدمات 
. االلكتركنية 

4.29 0.758 85.82 17.853 0.000 
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يقـك البنؾ باإلفصاح عف مدل أىمية تأميف العمالء  3
. بياناتيـ عند القياـ بعمميات الكتركنية 

4.29 0.734 85.82 18.451 0.000 

يكجد في البنؾ مقاييس أمنية كمعايير جكدة لمخدمات  4
. االلكتركنية 

4.07 0.821 81.45 13.709 0.000 

يتـ اطالع العميؿ عمى بنكد سياسة الخصكصية عند  5
. إبراـ عقكد الخدمات االلكتركنية 

4.19 0.748 83.82 16.698 0.000 

يتـ تكعية العميؿ بإجراءات استخداـ الخدمات  6
. المصرفية االلكتركنية 

4.15 0.833 82.91 14.418 0.000 

يقـك البنؾ بإعداد تقارير دكرية لإلفصاح عف مخاطر  7
. األنشطة االلكتركنية التي يتعرض ليا

3.92 0.869 78.36 11.085 0.000 

يتـ تكعية العمالء بمسئكليتيـ الكاممة عف كممات السر  8
. التي بحكزتيـ كالتي تستخدـ لتمقي الخدمة االلكتركنية 

4.16 0.841 83.27 14.515 0.000 

 0.000 24.157 83.07 0.501 4.15جميع الفقرات  

 1.98تساكم " 109" ك درجة حرية " 0.05"  الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 

كالذم يبيف آراء  (18) رقـ  السابؽجدكؿاؿ لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في tتـ استخداـ اختبار 
 األقؿ إلى أىمية األكثرأفراد عينة الدراسة في  فقرات المحكر الرابع حسب الكزف النسبي مف 

 :يمي  كماأىمية

" ك القيمة االحتمالية تساكم  %"  85.82" بمغ الكزف النسبي  "   2" في الفقرة رقـ  .1
مكظفي البنؾ يقكمكف بتكقيع العمالء "   مما يدؿ عمى أف 0.05كىي أقؿ مف  " 0.000

يرجع ذلؾ ألف " عمى عقكد تضمف حؽ البنؾ عند سكء استخداـ العميؿ لمخدمات االلكتركنية 
نماذج عقكد الحصكؿ عمى الخدـ تقـك اإلدارة العميا بإعداد ىذه النماذج بالتعاكف مع الشئكف 

 .القانكنية في البنؾ لضماف حؽ البنؾ كلمحفاظ عمى مصالحو 
" ك القيمة االحتمالية تساكم  %"  85.82" بمغ الكزف النسبي  "   3" في الفقرة رقـ  .2

البنؾ يقـك باإلفصاح عف مدل أىمية "   مما يدؿ عمى أف 0.05كىي أقؿ مف  " 0.000
حيث اف عممية اإلفصاح لمعمالء تتـ " تأميف العمالء بياناتيـ عند القياـ بعمميات الكتركنية 

بأكثر مف طريقة فيي إرشادات يشاىدىا العميؿ عند محاكلتو القياـ بالعمميات االلكتركنية  
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كتعميمات تككف عمى أكراؽ استالـ األرقاـ السرية لتمؾ الخدمات كعمى مكاقع البنؾ 
 .االلكتركنية 

" ك القيمة االحتمالية تساكم  %"  81.45" بمغ الكزف النسبي  "   4" في الفقرة رقـ  .3
يكجد في البنؾ مقاييس أمنية كمعايير "   مما يدؿ عمى أنو 0.05كىي أقؿ مف  " 0.000

 " جكدة لمخدمات االلكتركنية 
" ك القيمة االحتمالية تساكم  %"  78.36" بمغ الكزف النسبي  "   7" في الفقرة رقـ  .4

البنؾ يقـك بإعداد تقارير دكرية لإلفصاح "   مما يدؿ عمى أف 0.05كىي أقؿ مف  " 0.000
 .عف مخاطر األنشطة االلكتركنية التي يتعرض ليا 

، ك الكزف 4.15  كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الرابع تساكم
 المحسكبة tكقيمة % " 60 " تكسط مف  الكزف النسبي الـكبركىي أ% 83.07النسبي  يساكم  

، ك القيمة االحتمالية تساكم 1.98 الجدكلية كالتي تساكم tكىي أكبر مف قيمة  24.157تساكم  
تعزيز الشفافية كاإلفصاح عف يعمؿ عمى  البنؾ لو أف مما يدؿ عمى 0.05  كىي أقؿ مف 0.000

حيث أف العكامؿ التي ساىمت في   05.0المخاطر االلكتركنية عند مستكل داللة إحصائية 
ة ىي مخاطر األنشطة المصرفية االلكتركنيتعزيز الدكر الميـ الذم تقـك اإلدارة في مجاؿ مراقبة 

سياسة تعزيز الشفافية كاإلفصاح عف تمؾ المخاطر حسب ما تقتضيو سياسة سمطة النقد ك سياسة 
 .إدارة البنؾ مف إفصاح عف المخاطر ك تكعية العمالء كتكجيييـ بشكؿ صحيح 

 :- اختبار الفرضية الرابعة 

  تكفر الشفافية كاإلفصاح في البنكؾ المحمية في فمسطيفيكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف 
   كفؽ اتفاقية بازؿاإللكتركنية إدارة حصيفة لمخاطر العمميات المصرفيةكتطبيؽ 

تـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العالقة بيف تكفر الشفافية كاإلفصاح في البنكؾ المحمية في 
فمسطيف  كتطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر العمميات المصرفية اإللكتركنية كفؽ اتفاقية بازؿ عند 

كالذم يبيف أف قيمة معامؿ االرتباط  (19) كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ 05.0مستكل داللة 
  مما يدؿ عمى كجكد 0.05  كىي اقؿ مف 0.000  كالقيمة االحتمالية  تساكم  0.882يساكم 

عالقة بيف تكفر الشفافية كاإلفصاح في البنكؾ المحمية في فمسطيف كتطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر 
 كبالتالي قبكؿ 05.0العمميات المصرفية اإللكتركنية كفؽ اتفاقية بازؿ عند مستكل داللة  

التي   (2013)دراسات سابقة منيا دراسة احالسو الفرضية المذككرة كتتفؽ ىذه النتيجة مع 
في تخفيض مخاطر السيكلة ك دراسة كاف لو أثر كبير  كالشفافية اإلفصاح  تكفر أف أظيرت
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ثر في تخفيض مخاطر كاف لو األ كالشفافية اإلفصاح تكفر أكضحت أفالتي   (2012)مصبح 
التي أكدت عمى أىمية اإلفصاح في  (2007) ، كما اتفقت أيضان مع دراسة عبد الصمد التشغيؿ

 .عممية إدارة المخاطر 
 

( 19)جدول رقم 
معامل االرتباط بين توفر الشفافية واإلفصاح في البنوك المحمية في فمسطين  وتطبيق إدارة 
حصيفة لمخاطر العمميات المصرفية اإللكترونية وفق اتفاقية بازل عند مستوى داللة  

05.0 
اإلحصاءات المحور 

تطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر العمميات المصرفية 
اإللكتركنية كفؽ اتفاقية بازؿ 

تكفر الشفافية كاإلفصاح في البنكؾ 
 المحمية في فمسطيف

 0.882معامؿ االرتباط 

 0.000القيمة االحتمالية 

 110حجـ العينة 

 

 :تحميل محاور الدراسة مجتمعة  5.2.5

كالذم يبيف آراء أفراد عينة  (20) لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ tتـ استخداـ اختبار 
الدراسة في  محاكر الدراسة كالذم يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع محاكر الدراسة  تساكم    

كقيمة % " 60" كىي أقؿ مف  الكزف النسبي المحايد % 82.32، ك الكزف النسبي يساكم 4.12
t كىي أكبر مف قيمة 26.293 المحسكبة تساكم t  ك القيمة 1.98 الجدكلية كالتي تساكم ،

 البنكؾ المحمية العاممة في أف مما يدؿ عمى 0.05 كىي أقؿ مف 0.000االحتمالية تساكم 
فمسطيف  تعمؿ عمى إدارة مخاطر العمميات المصرفية االلكتركنية كفؽ مقررات لجنة بازؿ عند 

كيتضح ما سبؽ أف تطبيؽ إدارة حصيفة لمخاطر العمميات . 05.0مستكل داللة إحصائية 
تشغيؿ فعالة  المصرفية اإللكتركنية كفؽ اتفاقية بازؿ تتأثر بعدد مف العكامؿ كىي تكفر أنظمة

كاستخداـ تكنكلكجيا متطكرة كبرامج حديثة ، كتكفر درجة عالية مف اإلفصاح كالشفافية ، كتكفر 
دارم مدرب كقادر عمى التخطيط اإلستراتيجي كالعمؿ الدقيؽ ، إلى جانب تكفر  إطار فني كا 
إطار رقابي فعاؿ يساىـ في تعزيز كفاءة العمؿ المصرفي ،كيشير ما سبؽ إلى أف المصارؼ 
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المحمية العاممة في فمسطيف تتمتع بإمكانيات مختمفة كمتقدمة تساعدىا عمى إيجاد بيئة مصرفية 
أمنة تحقؽ االستقرار ك تعمؿ عمى تطكير البني الخاصة بيا الالزمة لتقديـ خدمة أفضؿ 

 . بمكاصفات متقدمة كمتطكرة كتتكافؽ مع تعميمات سمطة النقد كاتفاقية بازؿ 

 (20)جدول رقم 

 محاور الدراسة مجتمعةتحميل 

 المحور م
ط 
وس

لمت
ا

بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ري 

عيا
الم

ي 
سب
 الن

زن
الو

مة 
قي

t
مة  

لقي
ا

لية
تما

الح
ا

 

1 
يتكفر لدل البنؾ إطار : المحكر األكؿ 

دارم لضماف تطبيؽ إدارة حصيفة  فني كا 
لمخاطر األنشطة المصرفية االلكتركنية 

4.10 0.517 82.02 22.350 0.000 

2 
يتكفر لدل البنؾ إطار : المحكر الثاني 

رقابي فعاؿ لضماف تطبيؽ إدارة حصيفة 
 لمخاطر األنشطة المصرفية االلكتركنية

4.02 0.560 80.33 19.024 0.000 

3 
يتكفر لدل البنؾ أنظمة : المحكر الثالث 

تشغيؿ فعالة لضماف تطبيؽ إدارة حصيفة 
 لمخاطر األنشطة المصرفية االلكتركنية

4.20 0.504 84.10 25.065 0.000 

4 
دكر البنؾ في تعزيز : المحكر الرابع 

الشفافية كاإلفصاح عف المخاطر 
 االلكتركنية

4.15 0.501 83.07 24.157 0.000 

 0.000 26.293 82.32 0.445 4.12جميع الفقرات  

 1.98تساكم " 109" ك درجة حرية " 0.05"  الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 
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في ضكء التحميالت النظرية كالعممية لمدراسة، فيما يمي أىـ النتائج كالتكصيات التي تـ التكصؿ 
 : إلييا كما يمي 

 : - النتائج : أواًل 

يتكفر لدل البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف األطر الفنية كالرقابية الالزمة إلدارة مخاطر  .1

 .العمميات المصرفية االلكتركنية 

يتكفر لدل البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف أنظمة تشغيؿ فعالة لمكاجية مخاطر العمميات  .2

 .المصرفية االلكتركنية 

يتكفر لدل البنكؾ اإلفصاح كالشفافية الالزميف لمكاجية المخاطر التي تكاجو العمميات  .3

 .المصرفية االلكتركنية

إستراتيجية كسياسة معتمدة مف مجمس اإلدارة المحمية العاممة في فمسطيف ؾ ك البفيكجد لدم .4

مخاطر األنشطة المصرفية االلكتركنية كتعمؿ البنكؾ عمى مراجعة ك تطكير ىذه إدارة لتقييـ ك

 .السياسة 

 تقـك دكائر كأقساـ المخاطر في البنكؾ بدكرىا في متابعة ك إدارة  مخاطر العمؿ االلكتركني  .5

 .بفاعمية 

يتـ التبميغ عف المخاطر التي تكاجو البنؾ باعتباره األساس في عممية ضبط المخاطر كذلؾ  .6

 .خالؿ  المدقؽ الداخمي أك اإلدارة التنفيذية لمبنؾ 

أظيرت الدراسة اىتماـ البنكؾ بإجراءات العمؿ التي تساىـ في ضماف فعالية أنظمة التشغيؿ  .7

مثؿ كجكد خطط طكارئ ، ككسائؿ منع االختراؽ كالفيركسات  ككسائؿ تخزيف البيانات كلكف 

 . يكجد ضعؼ في عممية متابعة كفحص أنظمة التشغيؿ 
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تيتـ البنكؾ بتكعية العمالء حكؿ أىمية تأميف بياناتيـ مف خالؿ استخداـ كممات السر ك  .8

سياسة الخصكصية كتكقيعيـ عمى عقكد ليذه الخاصية ، كما تقـك بتكعيتيـ بإجراءات 

 . استخداـ الخدمات االلكتركنية 

تعمؿ البنكؾ عمى االلتزاـ بمعايير الجكدة لمخدمات االلكتركنية كمقاييس السالمة األمنية  .9

 .كلكف بشكؿ غير كاؼ 

 عف المخاطر التي تكاجييا عمى حتقـك البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف باإلفصا .10

 . شكؿ تقارير كلكف ىذه التقارير ال تتسـ بالدكرية المنتظمة 

تبذؿ اإلدارة المصرفية لمبنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف جيكدان لتطبيؽ إدارة أكثر  .11

 .كفاءة كحصافة لمحد مف مخاطر العمميات المصرفية اإللكتركنية كفؽ اتفاقية بازؿ

 

 : -التوصيات : ثانيًا 

 ضركرة زيادة االىتماـ مف قبؿ العامميف بالبنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف باإلبالغ عف -1
 .مخاطر العمميات التي يشرفكف عمى إدارتيا كاإلبالغ عنيا بشكؿ فكرم لإلدارة العميا في البنؾ 

ضركرة زيادة الجيكد نحك تطكير أداء ككفاءة العامميف مف خالؿ التدريب حكؿ مستجدات - 2
 .العمؿ المصرفي االلكتركني  كالمخاطر التي تكاجيو 

ضركرة زيادة كتعزيز فرص التعاكف بيف الدكائر التنفيذية كدائرة التدقيؽ بيدؼ ضبط - 3
 .المخاطر كالسيطرة عمييا كاإلبالغ عنيا 

 .تعزيز مبدأ الفصؿ بيف المياـ في جميع أقساـ البنؾ ككسيمة مف كسائؿ الرقابة  - 4

ضركرة إخضاع معامالت دائرة المخاطر لعممية تدقيؽ داخمي، مع زيادة االىتماـ بعممية - 5
ثباتيا في  تقارير دكرية كتعريؼ  فحص سالمة أنظمة التشغيؿ كاإلبالغ عف المخاطر أكالن بأكؿ كا 

 . العامميف بيا، إلى جانب اإلجراءات التي يتـ اتخاذىا لتفادم كقكع مثيالتيا مستقبالن 
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ضركرة االىتماـ كااللتزاـ بدرجة أكبر بمعايير الجكدة في تأدية الخدمات المصرفية -  6
 .االلكتركنية ك تطبيؽ مقاييس السالمة األمنية ليذه الخدمات بشكؿ كاؼو 

ضركرة زيادة االىتماـ بدكرية كانتظاـ تقارير اإلفصاح عف المخاطر التي تصدر عف البنكؾ - 7
 .    المحمية العاممة في فمسطيف سكاء إلدارتيا العميا أك لمجنة المخاطر التابعة لمجمس اإلدارة 

 
 : -الدراسات المقترحة : ثالثا 

 :يكصي الباحث بإجراء دراسات تتناكؿ المكضكعات التالية 

 .إدارة مخاطر السكؽ التي تكاجو البنكؾ العاممة في فمسطيف حسب اتفاقية بازؿ - 1

 .دراسة مقكمات كمعيقات التحكؿ الكامؿ لعممية الصيرفة االلكتركنية في البنكؾ في فمسطيف - 2

  .3دراسة مدل التزاـ البنكؾ العاممة في فمسطيف بمتطمبات اتفاقية بازؿ - 3

 .دراسة كضع إطار رقابي شامؿ لعممية الصيرفة االلكتركنية -4
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  :-قائمة المراجع :-قائمة المراجع 

  :أوال المراجع العربية :أوال المراجع العربية 

تقييـ مدل فاعمية ككفاءة نظـ المعمكمات المحاسبية في ظؿ " أبك شعباف ، بكر خضر  -
تطكر الخدمات المصرفية اإللكتركنية دراسة تطبيقية عمى المصارؼ التجارية العاممة في 

 2014، رسالة ماجستير غير منشكرة ، الجامعة اإلسالمية، غزة ،  " قطاع غزة
عماف ، دار " الخدمات البنكية االلكتركنية عبر االنترنت"  محمد أبك فركة ، محمكد -

 2009 "الثقافة لمنشر كالتكزيع
اإلدارة الحديثة لمخاطر االئتماف في المصارؼ كفقا لمعايير "أبك كماؿ، ميرفت عمي  -

 دراسة تطبيقية عمى المصارؼ العاممة في فمسطيف ، رسالة ماجستير غير IIبازؿ 
 2007منشكرة ، الجامعة اإلسالمية، غزة ، 

دكر المعمكمات المحاسبية كالمالية في إدارة مخاطر السيكلة " احالسو ، نصر رمضاف  -
، رسالة ماجستير غير منشكرة " دراسة تطبيقية عمى البنكؾ التجارية العاممة في فمسطيف

 2013، الجامعة اإلسالمية، غزة ، 
عماف ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع " إدارة البنكؾ المعاصرة " آؿ شبيب ، دريد كامؿ ،  -

2012 
اإلسكندرية ، " التنظيـ القانكني لمبؾ االلكتركني عمى شبكة االنترنت " التميمي ، عالء   --

  2012دار الجامعة الجديدة،

اثر استعماؿ النقكد االلكتركنية عمى العمميات المصرفية " الجزراكم نكرا صباح عزيز -
جامعو الشرؽ األكسط ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة الشرؽ األكسط ، عماف "
 ،2011 
في  دكر المدقؽ الداخمي في إدارة المخاطر" جمعة احمد حممي ، كالبرغكثي سمير  -

 2007جامعة الزيتكنة األردنية ، عماف  "  دراسة ميدانية -البنكؾ التجارية األردنية
الجنبييي ، منير محمد ، كالجنبييي ممدكح محمد ، النقكد االلكتركنية ، اإلسكندرية ،  -

  2006دار الفكر الجامعي ، 
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بيركت اتحاد المصارؼ العربية " دليمؾ إلى إدارة المخاطر المصرفية"حشاد ، نبيؿ  -
2005 

تطبيقات  ( المبادئ التجارب –المفاىيـ )حككمة الشركات "حماد ، طارؽ عبد العاؿ  -
 2005اإلسكندرية ، الدار الجامعية، " الحككمة في المصارؼ 

-إدارة المخاطر "  احمد ،عثماف، سعد اهلل ،رضا :  حبيب ترجمة كأحمد،، طارؽ خاف  -
المصرؼ االسالمي لمتنمية ،المعيد االسالمي - " تحميؿ قضايا الصناعة المصرفية

   2003لمبحكث كالتدريب ، جدة 
إدارة مخاطر العمميات المصرفية االلكتركنية كفؽ " خميؿ ،عبد الرازؽ ، كالطيبي حمزة  -

 2010جامعة األغكاط ، الجزائر " معايير لجنة بازؿ الدكلية 
 – تحديات العكلمة –المصارؼ اإلسالمية مقررات لجنة بازؿ " خصاكنو ،احمد سميماف  -

 2008اربد، عالـ الكتب الحديث " إستراتيجية مكاجيتيا 
عماف ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع " إدارة المخاطر المالية " الراكم ، خالد كىيب  -

 2009كالطباعة ،
" التحكيؿ االلكتركني لألمكاؿ كمسؤكلية البنكؾ القانكنية " الزبف ،سميماف ضيؼ اهلل  -

 2012عماف ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، 
عماف ، -  المنظكر العممي –الزيدانيف ، جميؿ سالـ ، أساسيات في الجياز المالي  -

 1999جامعة عماف األىمية ، 
  2014سمطة النقد الفمسطينية ، دليؿ حككمة المصارؼ ،  -
المبادئ األساسية لمرقابة المصرفية الفعالة ، بحكث في مقررات لجنة "الشاىد، سمير  -

  2003بازؿ الجديدة كأبعادىا ،اتحاد المصارؼ العربية ، 
 كتطكيره نظـ لتعزيزه  كأداة المصرفي اإللكتركني  العمؿ مقكمات"شاىيف أيمف أحمد  -

رسالة "في فمسطيفه  المحميةه  عمى المصارؼ تطبيقيةه  دراسة اإللكتركنيةه  كالتجارة الدفع
  2012ماجستير غير منشكرة ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، 

 عمييا دراسة الرقابة ككسائؿ كمخاطرىا الكتركنية الدفع نظـ"شاىيف عمي عبد اهلل  -
 2010غزة ، الجامعة اإلسالمية ، "  فمسطيف بنؾ عمى تطبيقية
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 األدكاتالصيرفة االلكتركنية  " زىيرالالت ، عبد الفتاح ك ،  محمد نكرمالشمرم ، ناظـ -
 2008عماف  دار كائؿ لمنشر الطبعة األكلى " كالتطبيقات كمعيقات التكسع 

إستراتيجية إدارة المخاطر المصرفية كأثرىا في األداء المالي " الشمرم ، صادؽ راشد  -
 2013عماف ، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع " لممصارؼ التجارية 

عماف ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، " كسائؿ الدفع االلكتركني " الشكرة ، جالؿ عايد  -
2008 

، دار كائؿ " المسؤكلية في العمميات المصرفية االلكتركنية " الصمادم ، حاـز محمد  -
 2003لمنشر ، الطبعة األكلى ، 

صدار كسائؿ دفع لنقكد الكتركنية  الضكابط الرقابية لمعمميات المصرفية االلكتركنية - كا 
  2002إصدارات البنؾ المركزم المصرم ،  -
 – المستقبؿ الكاعد لألجياؿ القادمة- التجارة االلكتركنية " الطائي ، محمد عبد حسيف  -

  2010"عماف ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع 
 ف المخاطر في البنكؾ التجارية عمى ضكءػاح عػػاإلفصالقيػػاس ك"عبد الصمد ، كفاء  -

، " دراسة عمي البنكؾ التجارية المصرية " "  IIالمعايير المحاسبية كمقررات لجنة بازؿ 
   2009المجمة المصرية لمدراسات التجارية ، بكر سعيد ، 

البحث العممي ، " عبيدات ، ذكقاف ، كعدس ، عبد الرحمف ، كعبد الخالؽ ، كايد ،  -
 2001، عماف ، دار الفكر ، " مفيكمو ،أدكاتو ، كأساليبو 

العساؼ ، صالح حمد ، المدخؿ الى البحث في العمـك السمككية في العمـك السمككية ،  -
    1995الرياض  ، مكتبة العبيكاف ، 

دارة المخاطر" فرج ، شعباف  -  2014جامعة البكيرة ، الجزائر " العمميات المصرفية كا 
أثر خصائص البيئة التقنية كتكنكلكجيا المعمكمات في مخاطر " القطناني خالد محمكد  -

دراسة تحميمية في المصارؼ األردنية ، بحث منشكر ، جامعة الزرقاء " الرقابة التشغيمية 
  2004األىمية ،عماف ،  

العربية  البمداف االلكتركنية في الصيرفة نحك التحكؿ إمكانات" فيد ، نصر حمكد مزناف   -
 2010،مجمة كمية اإلدارة كاالقتصاد ، بغداد " 
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دارة البنكؾ عمى الرقابة في كمعاصرة أساسية أطر" الكراسنة ، إبراىيـ  - أبك  " المخاطر كا 
 2006ظبي ، صندكؽ النقد العربي معيد السياسات االقتصادية 

مبادئ اإلحصاء كاستخداماتيا في مجاالت الخدمة االجتماعية " كشؾ ، محمد بيجت ،  -
 1996، دار الطباعة الحرة ، اإلسكندرية ، " 
القاىرة ، " التعامالت المالية لمبنكؾ " ككيؿ، براياف  ترجمة قسـ الترجمة دار الفاركؽ  -

 2008دار الفاركؽ لمنشر الطبعة الثانية ،  
إدارة المخاطر التشغيمية في البنكؾ العاممة في فمسطيف كفؽ " مصبح ،احمد محمد  -

رسالة ماجستير غير منشكرة ، الجامعة " مستجدات اتفاقية بازؿ دراسة تطبيقية 
  2012اإلسالمية ، غزة ،

 نظرية –البنكؾ الكضعية كالشرعية النظاـ المصرفي " مندكر ، عصاـ عمر أحمد  -
 لمطباعةدار التعميـ الجامعي ،  اإلسكندرية"  البنكؾ اإلسالمية -  التمكيؿ اإلسالمي 

 2013التكزيع  ك كالنشر
عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع " إدارة المخاطر " مكسى ، شقيرم نكرم ، كآخركف  -

 2012كالطباعة ، 
اثر الصيرفة االلكتركنية في المصارؼ السكدانية في ظؿ " محمد ، مصطفى الجزكلي  -

رسالة ماجستير غير منشكرة جامعة السكداف لمعمـك " تحرير خدمات المصارؼ
 2012كالتكنكلكجيا ، السكداف 

 
  :ثانيًا  المراجع األجنبية :ثانيًا  المراجع األجنبية 
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 (1)ممحق رقم 
 

 جدول بأنواع المخاطر التي تواجو األنشطة المصرفية االلكترونية

 

 

 

 

 
 



II 
 

 :-أوال مخاطر التشغيل

مخاطر العمميات 
 االلكترونية

األثر المتوقع عمى  اإلجراءات المسببة لموقوع في الخطر
 المصرف

 إجراءات العمل لتالفي الخطر

دخكؿ غير  - 1
 مصرح بو

 قياـ المتسمؿ بالدخكؿ لألنظمة - 
 اختراؽ المتسمؿ لبيانات العمالء- 
 إدخاؿ فيركسات عمى نظاـ البنؾ- 
 إفساد كتحريؼ نظـ كبيانات البنؾ- 

 فقد البيانات- 
 سرقة البيانات- 
 تكقؼ جزء مف النظاـ- 
 تكاليؼ إصالح لمنظاـ- 
 إدراؾ عدـ سالمة كأمنية- 

 نظـ البنؾ كدعاية سمبية

 اختبارات االختراؽ لكشؼ قصكر - 
 المراقبة لتحديد االستخداـ الشاذ - 
استخداـ معايير لحماية االتصاالت - 

 مثؿ تشفير ككممة سر كجدار عازؿ 
تصميـ نظاـ لمنع الفيركسات - 

 كرقابة مستمرة
قياـ المكظفيف بتغيير البيانات -  احتياؿ المكظفيف - 2

بيدؼ سحب أمكاؿ كالحصكؿ عمى 
 بيانات السجالت

 سرقة المكظفيف لمبطاقات الذكية - 

 تكمفة خسائر إعادة البناء- 
 خسائر مف  المشتقات  - 

 االلكتركنية 
 عقكبات قانكنية- 

 كضع سياسة اختيار المكظفيف- 
تصميـ نظاـ رقابة داخمي بو فصؿ - 

 لممياـ
 مراجعة خارجية ألداء المكظؼ- 

 رقابة سميمة لتخزيف كتصنيع البطاقة
تزكير المشتقات  - 3

 المصرفية االلكتركنية
تعديؿ قيـ المشتقات المصرفية - 

 لمحصكؿ عمى سمع كأمكاؿ دكف سداد
يتحمؿ المصرؼ مسئكلية - 

 المبمغ مف ىذا العمؿ 
 تكمفة إصالح النظاـ- 

 تفاعؿ مصدر مع المشغؿ- 
 مراقبة كتتبع كؿ عممية فردية- 
 االحتفاظ بسجالت مجمعة- 

 أدكات تكشؼ التالعب بالبطاقات
مخاطر مقدمك  - 4

 الخدمات
قد ال يقـك بالخدمة بالشكؿ المتكقع - 

 فيؤدم لقصكر في النظاـ
قد يككف البنؾ مسئكؿ - 

أماـ العمالء عف مشاكؿ 
 مقدمك الخدمة 

كضع شركط صارمة قبؿ التعاقد - 
 معيـ كتحديد المقاييس 

 كضع خطط بديمة- 
 خطط طارئة مع مقدميف آخريف - 
 .تحديد التدابير االحتياطية - 

 تأخر كخمؿ في تنفيذ العمميات-  تقادـ األنظمة - 5
 قصكر النظاـ كسالمة البيانات- 

 دعاية سمبية- 
 انعكاسات قانكنية- 
 تكاليؼ حؿ المشاكؿ-

فحص دكرم لكفاءة المككنات ك  -
البرامج كاالستعانة بنظـ تخصص 

  مسؤكلية التحديث
تقادـ المكظفيف  - 6

 كالخبرات اإلدارية
صعكبة مكاكبة التطكر التكنكلكجية - 

 مف قبؿ المكظفيف 
 تطبيؽ غير سميـ لمبرامج- 
عدـ القدرة عمى مساندة - 

 مستمرة 
 قصكر في النظاـ- 

كضع مفيـك شامؿ لمتدريب كأداة - 
 لمتطكير 

تصميـ نظـ تدريب لممكظفيف - 
 .كاإلدارة

قصكر  - 7
الممارسات األمنية 

 لمعمالء

استخداـ بياناتيـ كرقـ الحساب أك - 
 البطاقة في معامالت غير آمنة  

دخكؿ المحتالكف كاستخداـ بياناتيـ - 
 التي مف المفركض أف تككف سرية 

خسائر مالية نتيجة - 
 عمميات غير مصرح بيا

تكعية العمالء بأىمية تاميف - 
 البيانات

 كضع مقاييس أمنية لمخدمات- 
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إنكار العمالء  - 8
 لمعمميات

تكمفة إثبات صحة -  إنكار صحة العمميات بعد تنفيذىا- 
 العممية

خسائر عند عدـ القدرة - 
 عمى اإلثبات 

كضع قياس امني لمتأكد مف صحة - 
 العممية مثؿ رقـ اليكية

 مراجعة نيائية لمعمميات- 

 

 :-ثانيًا مخاطر السمعة

مخاطر العمميات 
 االلكترونية

اإلجراءات المسببة لموقوع في 
 الخطر

 إجراءات العمل لتالفي الخطر األثر المتوقع عمى المصرف

قصكر كاضح  - 1
 كمنتشر في النظاـ

عدـ قدرة العمالء عمى الكصكؿ 
 ألمكاليـ كبياناتيـ

 عدـ استمرار العميؿ- 
المتأثر مف المشكمة كمف - 

  يعمـ بيا يغمؽ حسابو

 اختبار األنظمة قبؿ التطبيؽ - 
كضع خطط طارئة كبديمة كتحديد - 

 مشكمة العميؿ عند قصكر النظاـ
خمؿ كاضح في  - 2

 النظاـ األمني 
إدخاؿ فيركس لمنظاـ مسببا 

 لممشاكؿ ليتيح دخكؿ المتسمميف 
 اختبارات اختراؽ كقياس امني -  عدـ استمرار العميؿ  بالتعامؿ 

 كضع خطط طارئة - 
 اختبارات كشؼ الفيركسات- 

مشاكؿ تجربة  - 3
منتج مشابو مف بنؾ 

 آخر

يرتاب العميؿ مف معامالت 
المشتقات االلكتركنية متأثرا 
 بمشاكؿ كاجيتو في بنؾ آخر

 كضع خطط طارئة -  عدـ استمرار العميؿ  بالتعامؿ
 

 

 :-المخاطر القانونيةثالثًا 

مخاطر العمميات 
 االلكترونية

اإلجراءات المسببة لموقوع في 
 الخطر

األثر المتوقع عمى 
 المصرف

 إجراءات العمل لتالفي الخطر

عدـ التأكد مف أك  - 1
القكانيف تطبيقات التباس 

عدـ تطبيؽ القكانيف مف غير - 
 عمد 
عدـ التأكد مف تطبيؽ قكاعد - 

 االلتزاـ كغسيؿ األمكاؿ 

تحمؿ البنؾ تكاليؼ قانكنية 
أك يككف عرضة لعقكبات 

 قضائية

اكتشاؼ مكاضع الشؾ قبؿ تنفيذ - 
 األنشطة االلكتركنية

كضع إحكاـ سميمة لتحمؿ مخاطر - 
 قانكنية لحالة عدـ التأكد

 عمؿ مراجعة دكرية لاللتزامات- 
 قياـ اإلدارة بطمب تفسيرات قانكنية- 
تحديث مفيـك التدريب عمى االلتزاـ - 

 بالخطط الطارئة
قد يتـ استخداـ أنشطة -  غسيؿ األمكاؿ - 2

االلكتركنية بشكؿ سيئ مف قبؿ 
العمالء بشكؿ غير شرعي مثؿ 

 غسيؿ األمكاؿ

العقكبات القانكنية لعدـ 
االلتزاـ بقاعدة اعرؼ 

 عميمؾ

 تصميـ تقنيات تعريؼ كانتقاء لمعميؿ-
 عمؿ مراجعات نيائية- 
بالغ عف -  تصميـ إجراءات لتحديد كا 

 األنشطة المشتبو بيا
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 عمؿ مراجعات دكرية لاللتزاـ-  
 تحديث برامج تدريب عمى االلتزاـ- 
 كضع خطط بديمة- 

اإلفصاح غير  - 3
 الكافي لمبيانات لمعميؿ

قد ال يككف العميؿ فاىـ حقكقو 
ككاجباتو مثؿ إجراءات االعتراض 
فيجعمو ذلؾ يتخذ احتياطات غير 

 مناسبة الستخداـ الخدمة 

قد يقاضي العميؿ البنؾ - 
نتيجة لمخسائر المعترض 
عمييا كقد يقاضى بعقكبة 

 قانكنية أك تنظيمية
 

التأكد مف القياـ باإلفصاح الكافي - 
 قبؿ تقديـ األنشطة االلكتركنية

تدريب المكظفيف عمى المشاكؿ - 
 التي يكاجييا العميؿ

مكازنة التكمفة كالفائدة مف اإلفصاح - 
 بدرجة اكبر مف الحد األدنى القانكني  

فشؿ حماية  - 4
 خصكصية العميؿ

يقـك البنؾ بإخراج بيانات خاصة 
بأنماط عمميات العميؿ دكف الرجكع 

 إليو 

تكمفة تقاضي في حاؿ - 
 قاـ عميؿ بمقاضاتو 

قد يكاجو المصرؼ - 
 عقكبات قانكنية أك تنظيمية

 مراجعة سياسة حماية الخصكصية- 
تدريب المكظفيف عمى خطكات - 

 حماية الخصكصية
 كضع قياس امني- 
 عمؿ فحكصات دكرية لاللتزاـ- 

مشاكؿ االتصاؿ  - 5
 بالمكقع

قد يربط البنؾ مكقعو مع مكاقع - 
 مؤسسات تعرض منتجات تكميمية

يقـك المكقع المتصؿ بالبنؾ - 
 بتضميؿ العميؿ

قد يقـك العميؿ بمقاضاة 
 البنؾ

فيـ االنعكاسات القانكنية كمخاطر - 
 األمنية مف اتصاؿ المكقع 

إفصاح كافي لمنع عدـ معرفة - 
 العميؿ لدكر البنؾ في المكاقع

عدـ تمثيؿ البنؾ بجكدة خدمات - 
 عمى المكاقع األخرل 

مخاطر التكقيعات  - 6
 المعتمدة

استخداـ تصديقات مزكرة - 
 لتضميؿ العميؿ 

منح تصديقات لمعمالء بدكف - 
 التأكد مف تحقيؽ الشخصية

عادة -  تكمفة إلغاء كا 
 إصدار تصديقات لمتسكية

 رفع قضايا عمى البنؾ - 
 سمعة سمبية لمبنؾ- 

 تطبيؽ قياس رقابي امني مناسب - 

التعرض لمسمطات  - 7
 األجنبية

جذب عمالء من دول أخرى - 
ٌعرض البنك لمتطلبات قانونٌة  أو 

 تنظٌمٌة مختلفة
التباس المسئولٌات المتخصصة - 

 لمختلف السلطات المحلٌة
قد ٌتم استخدام وتوزٌع مشتقات - 

 البنك االلكترونٌة خارج الدولة  

قد ال ٌكون البنك ملتزم -  
 بالقوانٌن خارج دولته

قد ٌتحمل البنك تكالٌف - 
 قضاٌا غٌر متوقعة

تحدٌد احتمالٌة استخدام مشتقات - 
الكترونٌة من خارج الدولة وعمل 

تعدٌالت لقدرة البنك على االستجابة 
 لحاالت عدم الـتأكد القانونٌة

تدرٌب العمال على مختلف - 
 المناخات القانونٌة والتنظٌمٌة المحلٌة
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 :-رابعًا مخاطر االئتمان

مخاطر العمميات 
 االلكترونية

اإلجراءات المسببة لموقوع في 
 الخطر

 إجراءات العمل لتالفي الخطر األثر المتوقع عمى المصرف

تخمؼ  - 1
المقترضيف عبر 

المصارؼ اآللية عف 
 دفع الديف

قد يمنح البنؾ ائتماف خارج - 
أسكاقو حيث ال يكجد بيانات أك 

 يككف الحصكؿ عمييا مكمؼ

قد يتطمب تكفير مخصصات - 
 ديكف غير جيدة كغير متكقعة 

التأكد مف تقييـ القيمة لمعمالء عف - 
 يتماشى ةطريؽ المعامالت االلكتركني

 مع التقميدية
 قرارات كخطكات مراجعة السمفيات- 

تقصير مف  - 2
مصدر األمكاؿ 

 ةااللكتركني

قد يككف المصدر متعثر ك - 
البنؾ يحتجز األمكاؿ االلكتركنية 
 إلعادة بيعيا أك السترداد قيمتيا

قد يقـك البنؾ باستخداـ - 
أمكالو الخاصة السترداد أمكالو 
االلكتركنية التي بحكزة العمالء 

 بسبب عجز المصدر

بذؿ العناية الكاجبة ألم منشاة تقـك - 
باإلصدار قبؿ االشتراؾ في المشتقات 

 االلكتركنية
 مراقبة ظركؼ المصدر- 
 كضع خطط بديمة في حاؿ عجزه- 

 

:- خامسًا مخاطر السيولة

مخاطر 
العمميات 
 االلكترونية

اإلجراءات المسببة لموقوع 
 في الخطر

إجراءات العمل لتالفي  األثر المتوقع عمى المصرف
 الخطر

عدـ القدرة  -1
عمى تسييؿ 
المشتقات 
االلكتركنية 

 ىاستردادالطمب اؿزيادة - 
مشكمة كبيرة لمبنكؾ - 

  مجاؿ اؿالمتخصصة في

قد يتحمؿ البنؾ خسائر تكفير األمكاؿ - 
إذا عرؼ العمالء بمشكمة السيكلة يؤدم - 

لسحبيـ لكدائعيـ كاسترداد قيمة مشتقاتيـ  
فشؿ مقابمة االسترداد في الكقت المناسب -

 أصكؿ باستثمار األمكاؿ - 
سائمة  

كضع نظاـ لمراقبة   - 
القياـ بمراجعة دكرية شاممة - 

 

:- سادسًا مخاطر سعر الفائدة 

مخاطر العمميات 
 االلكترونية

اإلجراءات المسببة لموقوع في 
 الخطر

 إجراءات العمل لتالفي الخطر األثر المتوقع عمى المصرف

تغيرات غير  - 1
متكقعة في سعر 

الفائدة لألدكات التي 
يتـ االستثمار فييا 

تغيرات غير مالئمة في سعر - 
 تؤدم لخفض قيمة األصكؿ الفائدة

 الخاصة بالمشتقات االلكتركنية
مشكمة كبيرة لمبنكؾ المتخصصة - 
  المشتقات االلكتركنيةمجاؿ في

انخفاض غير متكقع لقيمة - 
األصكؿ يؤدم لعدـ التزاـ 
 البنؾ بالمتطمبات التنظيمية

تطبيؽ سعر الفائدة إلدارة المخاطر - 
 قابؿ لممعايرة مع حاالت التعرض
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:- سابعًا  مخاطر السوق

مخاطر العمميات 
 االلكترونية

اإلجراءات المسببة لموقوع في 
 الخطر

األثر المتوقع عمى 
 المصرف

 إجراءات العمل لتالفي الخطر

مخاطر صرؼ  - 1
أجنبي تنشأ مف قبكؿ 
عمالت أجنبية لسداد 
مشتقات الكتركنية  

تغيرات غير مناسبة في سعر الفائدة 
يتطمب مف البنؾ تغطية الخسائر 

تأثير سمبي عمى 
اإليرادات 

تصميـ برامج إلدارة كتغطية 
سعر الفائدة 

 

 

:- ثامنًا مخاطر الدولة

مخاطر العمميات 
 االلكترونية

اإلجراءات المسببة لموقوع في 
 الخطر

 إجراءات العمل لتالفي الخطر األثر المتوقع عمى المصرف

مخاطر تمكيؿ تعتمد  - 1
عمى مقدمي خدمة أجانب  

قد يصبح مقدمي الخدمة غير 
 تبااللتزاماقادريف عمى الكفاء 

المتعمقة بالعكامؿ السياسة 
  كاالقتصادية كاالجتماعية 

تكمفة حؿ مشاكؿ العمالء  - 
قد يقاضي العميؿ البنؾ  - 

القياـ بتقييـ مخاطر الدكلة - 
كضع خطط طارئة لمتعاقد - 

 آخريفمع مشاركيف 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

 

 

 

 

 (2)ممحق رقم 

 

 استبانة الدراسة
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 
 غزة – اإلسالمٌة الجامعة
 العلٌا الدراسات  عمادة

 التجارة كلٌة
 والتموٌل المحاسبة قسم

 

 

 عزيزي الموظف الكريم 

 السسال  عييم  وحمم اهلل  برركات  

 

 

: يقوم الباحث بإعذاد رسالت ماجستير بعىوان 

 إدارة مخاطر العملياث المصرفيت االلكتروويت وفق مقرراث لجىت بازل" 

  دراست تطبيقيت على البىوك المحليت العاملت في فلسطيه 

قيام أىمية إدارة مخاطر العمميات المصرفية االلكترونية ومدى مدي  تيدف ىذه الدراسة لبيان 
 ومدى تمك المخاطرفي مواجية المتبعة الوسائل تيا والبنوك العاممة في فمسطين بإدار

  .بازلمقررات  مع مالءمتيا
إن إجابتك عمي ىذه االستبانة تعتبر أساسا إلكمال الدراسة لذا يرجى التكرم باإلجابة عمييا 

 .لما يترتب عمى اإلجابة من تأثير عمى النتائج ، بعناية ودقة 
بأن بيانات االستبانة ستستخدم في ،   أن الباحث يشكركم عمي حسن تعاونكم مؤكدا لكم 

 .أغراض البحث العممي فقط 
 

 

،،، وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير 

 

 

 شادي سالمة الحولً/  الباحث 



IX 
 

غير 
مكافؽ 
 بشدة

غير 
 مكافؽ

مكافؽ  مكافؽ محايد
 جدان 

داري البنك إطار فني ىيتوفر لد: المحور األول   وا 
إدارة حصيفة لمخاطر األنشطة  لضمان تطبيق

 . المصرفية االلكترونية
 البنؾ إستراتيجية كسياسة معتمدة مف يكجد في     

  مخاطر األنشطة االلكتركنيةمجمس اإلدارة إلدارة 
1- 

جراءات  سياسة البنؾ ليكجد لد      كاضحة في تقييـ كا 
 .المخاطر 

2- 

جراءات العمؿ       يتـ مراجعة كتطكير سياسات كا 
 .بشكؿ دكرمالخاصة بالمخاطر 

3- 

يعتمد البنؾ أسمكب التغذية الراجعة مف المكظفيف لمراجعة      
 .كتطكير السياسات الخاصة بالمخاطر 

4- 

لممكظفيف  تقديـ العكف لتعمؿ اإلدارة التنفيذية عؿ     
 .المخاطرلمحد مف 

5- 

يكجد في البنؾ دائرة مختصة بالمخاطر تتمتع      
 باالستقاللية عف اإلدارة التنفيذية

6- 

يمارس قسـ المخاطر االلكتركنية األعماؿ المككمة لو      
 .بكفاءة كفاعمية 

7- 

يتعاكف مكظفي دائرة المخاطر مع المكظفيف بالرد      
 عمى استفساراتيـ فيما يتعمؽ بالمخاطر االلكتركنية 

8- 

طبيعة لمعمميات  كاضح ؿلدل المكظفيف فيـيكجد      
 في البنؾ  المصرفية االلكتركنية

9- 

لممخاطر التي تكاجو  كاضح لدل المكظفيف فيـيكجد      
 . العمميات االلكتركنية

10- 

يكجد إطار شامؿ لتدريب المكظفيف كتطكير ألدائيـ      
 .لمكاجية المخاطر كتحديث التدريب 

11- 

يعتبر المكظؼ عمى دراية مسبقة بالمشاكؿ التي قد تكاجو      
 .العميؿ كمكضكع حمكؿ ليذه المشاكؿ 

12- 

 رقابي فعال البنك إطار ىيتوفر لد : الثانيالمحور      
إدارة حصيفة لمخاطر األنشطة  لضمان تطبيق

 . المصرفية االلكترونية
 فعاؿ داخميتدقيؽ ؿ إدارة المخاطر أعماؿخضع ت     

 .مؤىميف كتنفذ مف قبؿ مكظفيف  كمستقؿ
1- 
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يقـك المدقؽ الداخمي بدكر فاعؿ في متابعة كضبط      
. المخاطر كاإلبالغ عنيا 

2- 

يتكفر قنكات اتصاؿ فعالة بيف مكظفي التدقيؽ      
 .الداخمي كمكظفي العمميات 

3- 

يقـك المدقؽ الداخمي بإعداد تقارير ضبط المخاطر      
 .كرفعيا لدائرة التدقيؽ كذلؾ بشكؿ دكرم 

4- 

قابة داخمية تشتمؿ عمى الفصؿ يعتمد البنؾ أنظمة ر     
 .بيف المياـ كالرقابة عمى عمؿ المدقؽ الداخمي 

5-  

يقـك المدقؽ الخارجي باإلفصاح عف المخاطر التي      
 .تكاجو البنؾ 

6- 

يقـك البنؾ باإلفصاح عف المخاطر التي تكاجيو كفؽ      
 .تعميمات سمطة النقد 

7- 

ترفع إدارة البنؾ تقارير عف المخاطر االلكتركنية التي      
 .تكاجو عممياتو إلى اإلدارة العميا كمجمس اإلدارة  

8- 

يتـ فحص كتقييـ إجراءات ككسائؿ البنؾ لمكاجية      
 .المخاطر االلكتركنية 

9- 

جراءات البنؾ سياسة كاضحةليكجد لد       في متابعة  كا 
 .ر المخاط

10- 

يتكفر الفصؿ بيف مياـ المكظفيف الذيف يقكمكف بأعماؿ      
 متكاممة

11- 

يتوفر لدى البنك أنظمة تشغيل : ثالث المحور ال     
فعالة لضمان تطبيق إدارة حصيفة لمخاطر 

 . األنشطة المصرفية االلكترونية
يتـ االحتفاظ بنسخ الكتركنية عف تفاصيؿ العمميات      

 . االلكتركنية 
1- 

يقـك البنؾ بإجراءات كقائية لمنع الدخكؿ غير مصرح      
 ، بو لشبكاتو مثؿ كممات السر كالتشفير 

2- 

يطبؽ البنؾ إجراءات طكارئ لمكاجية انييار أنظمة      
 . التشغيؿ 

3- 

أنظمة التشغيؿ بالبنؾ مصممة بحيث تمنع دخكؿ      
 .الفيركسات كاالختراؽ 

4- 

يقـك البنؾ باختبار أنظمة التشغيؿ كاكتشاؼ مكاطف      
 .القصكر فييا 

 

5- 
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يكجد فحص دكرم لممككنات المادية ألنظمة التشغيؿ      
 . كصيانتيا 

6- 

يكجد فحص دكرم لمبرامج كحمايتيا مف الفيركسات      
 .كتحديث  لبرامج مكافحة الفيركسات 

7- 

يتـ فحص تكصيالت التمديدات الكيربية ألجيزة      
التخزيف االلكتركنية لضماف استمرار الطاقة مف 

 .خالؿ كسائؿ بديمة لمطاقة 

8- 

يتـ االحتفاظ بأكثر مف نسخة مف سجؿ العمميات      
 .االلكتركنية عمى شكؿ أشرطة تخزيف 

9- 

يتكفر خطط طكارئ لممكاجية المخاطر االلكتركنية التي      
 تكاجو البنؾ

10- 

يستخدـ البنؾ أكثر مف سيرفر بحيث يتـ الفصؿ      
 جغرافيان بينيما لضماف االستمرارية عند الطكارئ 

11- 

 تعزيز الشفافية البنك فيدور : الرابع المحور      
 .اللكترونية  عن المخاطر اواإلفصاح

يمتـز البنؾ بسياسة إفصاح كافية حكؿ المخاطر      
 .االلكتركنية التي يكاجييا 

1- 

ـك مكظفي البنؾ بتكقيع العمالء عمى عقكد تضمف يؽ     
حؽ البنؾ عند سكء استخداـ العميؿ لمخدمات 

 .االلكتركنية 

2-  

يقـك البنؾ باإلفصاح عف مدل أىمية تأميف العمالء      
 .بياناتيـ عند القياـ بعمميات الكتركنية 

3- 

يكجد في البنؾ مقاييس أمنية كمعايير جكدة لمخدمات      
 .االلكتركنية 

4- 

يتـ اطالع العميؿ عمى بنكد سياسة الخصكصية عند      
 .إبراـ عقكد الخدمات االلكتركنية 

5- 

يتـ تكعية العميؿ بإجراءات استخداـ الخدمات      
 .المصرفية االلكتركنية 

6- 

مخاطر  عف لإلفصاحدكرية   تقاريربإعداد البنؾ يقـك     
 . يتعرض ليااألنشطة االلكتركنية التي

7- 

يتـ تكعية العمالء بمسئكليتيـ الكاممة عف كممات السر      
 .التي بحكزتيـ كالتي تستخدـ لتمقي الخدمة االلكتركنية 

8- 
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 قائمة المحكمين
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