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تقديــــم:
    

وور�ش  ندوات  اإقامة  على  ال�صوداين  امل�صارف  باحتاد  الثقافية  الدائرة          درجت 
ثقافية وحما�صرات لطرح ق�صايا هامة تتعلق باجلهاز امل�صريف، وملناق�صة تلك الق�صايا 
الندوات والور�ش كانت ور�صة دور  اأداء مهامهم. و�صمن هذه  مبا يفيد امل�صرفيني يف 
اإدارة املخاطر يف حتقيق ال�صالمة امل�صرفية التي جاءت ا�صتجابة ل�صرورة تطوير العمل 

امل�صريف.
�صمن  كتاب  يف  الور�صة  هذه  اأوراق  ت�صدر  اأن  لالحتاد  العامة  االأمانة  راأت  وقد    
بني  حمتوياتها  و�صع  وبهدف  الور�صة  لهذه  التوثيق  بهدف  وذلك  اإ�صداراتها،  �صل�صلة 
ال�صالمة  على  وللحفاظ  اأدائهم،  لتطوير  يوؤدي  مبا  منها  لال�صتفادة  امل�صرفيني  اأيدي 

امل�صرفية. وناأمل اأن جتدوا يف هذه االأوراق ما يفيد عملكم.
                                       وباهلل التوفيق

                    
           

       د.�صراج الدين عثملن م�صطفى
                      م�صاعد االأمني العام الحتاد امل�صارف ال�صوداين 
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دور إدارة المخاطر في تحقيق السالمة 
المصرفية

 
مقدمة:

ور�صة  املتعددة  منا�صطه  �صمن  ـ  الثقافية  الدائرة  ـ  ال�صوداين  امل�صارف  احتاد  اأقام    
يف  االحتاد،  بدار  وذلك  امل�صرفية(،  ال�صالمة  حتقيق  يف  املخاطر  اإدارة  )دور  عمل 
يوم  2011/7/27 م. ا�صتهدفت الندوة العاملني باإدارات املخاطر والتفتي�ش والرقابة 

بامل�صارف، وح�صرها اأكرث من ثمانني من منت�صبي امل�صارف ال�صودانية.
ا�صتملت الور�صة على االأوراق التالية: 

)1( مبادئ ومتطلبات اإدارة املخاطر وجهود البنك املركزي يف جمال تطبيق وتعزيز 
اإدارة املخاطر بال�صودان اإعداد: د.عبدالبا�صط حممد امل�صطفى جالل، ع�صو الدائرة 

الثقافية باحتاد امل�صارف ال�صوداين.
)2( دور اإدارة املخاطر يف حتقيق ال�صالمة امل�صرفية، جتربة بنك الربكة ال�صوداين، 

اإعداد: د. حممد اأحمد عمر طه، مدير اإدارة املخاطر، بنك الربكة ال�صوداين.
)3( دور اإدارة املخاطر يف حتقيق ال�صالمة امل�صرفية، جتربة م�صرف االدخار والتنمية 

االجتماعية، اإعداد اإدارة املخاطر بامل�صرف.
)4( جتربة البنك العربي ال�صوداين.

وفيما يلي نقدم هذه االأوراق �صمن هذه االإ�صدارة.
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اإعداد: د.عبدالبا�صط حممد امل�صطفى جالل
ع�صو الدائرة الثقافية باحتاد امل�صارف ال�صوداين

املحور الأول: مبادئ ومتطلبات اإدارة املخاطر
اأوًل: تعريف املخاطر:

يكون  اأي�صًا حالة  بها  ويق�صد   ، التعر�ش لظرف معاك�ش  املخاطرة:  يق�صد مب�صطلح 
فيها اإمكانية اأن يحدث انحراف معاك�ش عن النتيجة املتوقعة اأو املاأمولة.

اأما اخلطر:
فهو كل ما يت�صبب يف حدوث خ�صارة للم�صرف �صواء بطريقة مبا�صرة او غري مبا�صرة 
املواتية  الفر�ش  من  اال�صتفادة  من  �صئونه ومينعه  اإدارة  امل�صرف يف  مقدرة  يحد من 
اأدائه. وين�صاأ اخلطر عندما يكون هنالك احتمال الكرث من نتيجة واملح�صلة  لتح�صني 
النهائية  غري معروفة، ويقا�ش هذا اخلطر يف العادة باحت�صاب االنحراف املعياري عن 

النتائج ال�صابقة .
املخاطر امل�صرفية: يق�صد بها جممل اخل�صائر املتوقعة التي يتعر�ش لها البنك ب�صورة 
داخلية  عوامل  طريق  عن  مبا�صرة  غري  ب�صورة  اأو  التمويل،  عمليات  كتعرث  مبا�صرة 
اأو خارجية )مثل �صمعة امل�صرف وعدم مواكبته  الداخلية،  املراجعة  مثل �صعف نظم 

للم�صتجدات(. 
ثانيًا: املخاطر التي تتعر�ض لها امل�صارف:

اأبرز املخاطر التي تتعر�ش لها امل�صارف ميكن ح�صرها يف االآتي :
)اأ (االأنواع العامة للمخاطر التي تواجه امل�صارف:

1-املخاطر املالية Financial Risk وت�صمل: 
Balance sheet Structure امليزانية  • هيكل 

مبادئ ومتطلبات إدارة المخاطر
وجهود البنك المركزي في مجال تطبيق وتعزيز إدارة المخاطر 

بالسودان 
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Income Statement Structure الدخل  قائمة  • هيكل 
Capital Adequacy املال  راأ�ش  • مالءة 

Credit Risk التمويل  • خماطر 
Liquidity Risk ال�صيولة  • خماطر 

Interest Rate Risk الفائدة  �صعر  • خماطر 
Market Risk ال�صوق  • خماطر 

Currency Risk العمالت  • خماطر 
2- خماطر الت�صغيل Operational Risk وت�صمل: 
Strategy Risk االأعمال  ا�صرتاتيجية  • خماطر 

Internal System Risk الداخلية  االأنظمة  • خماطر 
Technology Risk التكنولوجيا  • خماطر 
Mis - Management Risk االإدارة  • �صوء 

:Business Risk 3- خماطر الأعمال
Legal Risk القانونية  • املخاطر 

Policy Risk ال�صيا�صات  • خماطر 
Financial Structure املالية  • البنية 

Country Risk الدولة  • خماطر 
:  Event Risk 4- خماطر االأحداث
Policy Risk ال�صيا�صية  • املخاطر 

Related Risk العالقة  ذات  • املخاطر 
Bank Crises Risk البنوك  اأزمات  • خماطر 

. Other Foreign Risk االأخرى  اخلارجية  • املخاطر 
اأنواع املخاطر التي مت و�صع طرق لقيا�صها بوا�صطة جلنة بازل:  )ب ( 

1- خماطر التمويل:
الوفاء  على  العميل  قدرة  عدم  عن  الناجتة  املحتملة  املالية  اخل�صائر  باأنها:  • تعرف 

بالتزاماته يف املواعيد املحددة.
:2 بازل  مقررات  �صمن  لقيا�صها  طرق  ثالثة  • و�صعت 
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- االعتماد على الت�صنيف االئتماين اخلارجي من قبل موؤ�ص�صات الت�صنيف االئتماين 
املعرتف بها )االأ�صلوب املعياري(.

- الت�صنيف االئتماين الداخلي االأ�صا�صي .
- الت�صنيف االئتماين الداخلي املتقدم .

2- خماطر ال�صوق:
باأنها:  • تعرف 

اأ�صعار  يف  والتقلبات  الفائدة  اأ�صعار  يف  التغريات  نتيجة  باالإيرادات  املتعلقة  املخاطر 
ال�صرف واأ�صعار االأوراق املالية واأ�صعار ال�صلع .

بازل(: ت�صنيف جلنة  املخاطر )ح�صب  من  اأنواع  اربعة  اىل  ال�صوق  • تق�صم خماطر 
- خماطر تقلبات اأ�صعار الفائدة .

- خماطر تقلبات اأ�صعار ال�صرف .
- خماطر تقلبات االأوراق املالية .

- خماطر تقلبات اأ�صعار ال�صلع .
: بازل  مقررات  �صمن  لقيا�صها  طريقتان  • و�صعت 

- اأ�صلوب قيا�ش معياري .
- اأ�صلوب قيا�ش داخلي .
3-  خماطر الت�صغيل:

  تعرف باأنها: خماطر اخل�صائر التي تن�صاأ من عدم كفاءة اأو ف�صل العمليات الداخلية 
املخاطر  التعريف  هذا  ويت�صمن  خارجية  الحداث  نتيجة  تن�صاأ  اأو  والنظم،  واالأفراد 

القانونية، ولكنه ي�صتبعد املخاطر االإ�صرتاتيجية واملخاطر النا�صئة عن ال�صمعة.
:2 بازل  مقررات  �صمن  لقيا�صها  طرق  ثالثة  • و�صعت 

-  االأ�صلوب املعياري .
- اأ�صلوب املوؤ�صر االأ�صا�صي .
- اأ�صلوب القيا�ش املتقدم .

ثالثًا: اإدارة املخاطر امل�صرفية: 
)اأ ( تعريف اإدارة املخاطر:

عبارة عن منهج او مدخل علمي للتعامل مع املخاطر البحتة عن طريق توقع اخل�صائر 
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العار�صة املحتملة، وت�صميم اإجراءات من �صاأنها اأن تقلل امكانية حدوث اخل�صائر ، اأو 
تقليل االأثر املايل للخ�صائر التي تقع اىل احلد االأدنى .

)ب (وظيفة اإدارة املخاطر :
حدوث  اإمكانية  تقليل  �صانها  من  التي  االجراءات  وتنفيذ  ت�صميم  يف  دورها  يتمثل 
اإدارة  تتبعها  التي  واالجراءات  وال�صيا�صات  الرتتيبات  خالل  من  وذلك  اخل�صارة، 
امل�صرف يف �صبيل حتديد وقيا�ش ومراقبة والتحكم يف جميع اأنواع املخاطر التي تهدد 
موقف البنك و�صالمته املالية وتوؤثر على خططه امل�صتقبلية و�صيا�صاته املو�صوعة بوا�صطة 

جمل�ش االإدارة.
)ج ( اأهداف اإدارة املخاطر:

. اخلطر  م�صدر  على  • التعرف 
. اخلطر  وقوع  احتمالية  • قيا�ش 

واالأ�صول.  الدخل  االإيرادات،  على  التاثري  مقدار  • حتديد 
امل�صرف. اأعمال  على  املحتمل  االأثر  • تقييم 

الغاء  او  االأثر  لتقليل  وال�صيطرة  ال�صبط  جمال  يف  به  القيام  يجب  ما  تخطيط   •
خماطر اخلطر. 

)د( اأدوات التعرف على املخاطر:
. الداخلية  • ال�صجالت 

. املالية  القوائم  • حتليل 
. املرحلية  والربامج  • اخلطط 

. البنك  لعمليات  • الفهم 
. النقدية  ال�صلطة  • موجهات 

. امل�صرفية  • البيئة 
. وعمالئه  امل�صرف  بني  • العالقة 

• اأخرى. 
)هـ( اإطار ال�صراكة يف اإدارة املخاطر:

يحدد اإطار ال�صراكة يف اإدارة املخاطر بني اجلهات التالية:
:  Supervisors 1- املراقبون
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ال ي�صتطيع املراقبون منع انهيار اأو افال�ش بنك وينح�صر دورهم يف :
. املخاطر  اإدارة  عمليات  •  ت�صهيل 

. البنك  يف  املخاطر  الإدارة  جيدة  بيئة  وجود  • ت�صجيع 
. املخاطر  الإدارة  عام  اإطار  وجود  على  • العمل 

. املخاطر  اإدارة  يف  االآخرين  وال�صركاء  امل�صوؤولني  على  • التاثري 
: Shareholders 2- امل�صاهمون

. االإدارة  جمل�ش  اأع�صاء  اختيار  م�صوؤولية  عليهم  • يقع 
. البنك  يف  مثلى  اإدارة  وجود  ل�صمان  �صليمًا  االختيار  يكون  ان  • يجب 

: Board of Directors 3- جمل�ض الإدارة
. البنك  اإدارة  م�صوؤولية  عليه  • تقع 

. البنك  عمل  ا�صرتاتيجيات  بو�صع  • يقوم 
. العليا  االإدارة  خا�صة  وب�صفة  املوظفني  • تعيني 

. الت�صغيل  �صيا�صات  • و�صع 
. جيدة  ب�صورة  ويعمل  قويًا  البنك  يكون  اأن  • م�صوؤولية 
: Executive Management 4-الإدارة التنفيذية

. االإدارة  جمل�ش  ي�صعها  التي  ال�صيا�صات  تطبيق  عن  • م�صوؤولة 
. املناف�صة  على  والقدرة  اخلربة  التنفيذيني   املديرين  لدى  يكون  اأن  • يجب 

. البنك  لها  يتعر�ش  التي  امل�صرفية  املخاطر  باإدارة  كافية  دراية  لديهم  يكون  • اأن 
5-  جلنة التدقيق Audit Committee والتدقيق الداخلي:

. املخاطر  الإدارة  االإدارة  جمل�ش  �صيا�صة  ملهمة  امتداد  • هى 
• تقوم جلنة التدقيق بالتاأكد من التزام البنك بانظمة رقابية داخلية ونظم معلومات.

:  External Auditors 6- املدققون اخلارجيون
. املخاطر  باإدارة  اخلا�صة  املعلومات  عمليات  تقييم  يف  • دورهم 

للميزانية  التقليدي  التحليل  على  اخلارجيون  املدققون  اهتمام  ينح�صر  اأال  يجب   •
واالأرباح واخل�صائر بل يجب ان يتوجه ويركز على املخاطر.

الرقابية(. )ال�صلطة  واملراقبني  املدققني  بني  تن�صيق  هنالك  يكون  • اأن 
7-اجلمهور العام Public اأو املتعاملون مع البنك:

البنك  اإدارة  مطالبة  يف  ينح�صر  املخاطر  اإدارة  جمال  يف  العام  اجلمهور  دور   •
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باالف�صاح عن املعلومات املالية والتحليل املايل حتى ميكنهم تقييم البنك بدقة.
)و( املبادئ ال�صبعة الأ�صا�صية لإدارة املخاطر:

قامت جلنة اخلدمات املالية االأمريكية بدراأ�صة متميزة لو�صع مبادئ الإدارة املخاطر 
ب�صورة �صليمة واعتربت منا�صبة الإدارة املخاطر امل�صرفية يف الدول االأخرى وهي على 

النحو التايل:
1-م�صوؤولية جمل�ض الإدارة والإدارة العليا:

جمل�ش  ويقوم  بالبنك  العليا  االإدارة  قبل  من  املخاطر  اإدارة  �صيا�صات  و�صع  •يتم 
االإدارة مبراجعتها واملوافقة عليها.

اأو  واأ�صاليب  املخاطر  حتديد  اأو  تعريف  املخاطر  اإدارة  �صيا�صات  تت�صمن  اأن  •يجب 
منهجيات قيا�ش واإدارة والرقابة على املخاطر.

كما ركزت مقررات جلنة بازل 2 على �صرورة وجود دور فاعل ملجال�ش االإدارات فيما 
النحو  واأبرز ماجاء على  املخاطر  اإدارة  وب�صفة خا�صة   2 بازل  معايري  تطبيق  يخ�ش 

التايل :
•�صرورة املام جمل�ش االإدارة ملمًا باجلوانب الرئي�صية للمخاطر املختلفة يف امل�صرف 

واأ�صاليب اإدارتها. 
•املوافقة على االإ�صرتاتيجيات وال�صيا�صات املرتبطة باإدارة خماطر واملراجعة بانتظام 
العليا م�صوؤولية  االإدارة  اأن يكون لدى  . ويجب  اإدارة املخاطر يف امل�صرف  الإطار عمل 

تطبيق اإطار عمل اإدارة املخاطر املوافق عليه من قبل املجل�ش .
•يجب ان يوفر اإطار العمل تعريفًا للمخاطر وير�صي مبادئ كيفية حتديدها وتقييمها 

ومتابعتها ومراقبتها وال�صعي اىل تخفيفها .
واأن  فيها.  والتحكم  مراقبتها  و  املخاطر  لقيا�ش  وحدات  للبنوك  يتوافر  ان  •يجب 
يف  العليا  املنا�صب  عن  كافية  بدرجة  م�صتقلة  و  املهام  حمددة  الوحدات  تلك  تكون 
العليا وجمل�ش  االإدارة  اأمام  اأن تكون م�صوؤولة م�صوؤولية مبا�صرة  و  الوحدات امل�صرفية 

االإدارة عن تقرير التعر�ش للمخاطر .
•التاأكد من اأن اإطار عمل اإدارة املخاطر يف امل�صرف يخ�صع ملراجعة داخلية حمايدة 

وفعالة و�صاملة من قبل موظفني مدربني ب�صكل مالئم واأكفاء .
حتى  البنك  يف  خماطر  بحجم  منتظمة  ب�صفة  االإدارة  جمل�ش  اإعالم  يتم  اأن  •يجب 
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يتمكن من تقييمها للرقابة والتحكم فيها.
2- اإطار اإدارة املخاطر:

وال�صمول  بالفاعلية  يت�صف  املخاطر  الإدارة  اإطار  البنك  لدى  يكون  اأن  يجب   •
واالت�صاق.

•يجب على االإدارة اأن تخ�ص�ش موارد متويلية كافية للموظفني ولدعم اإطار املخاطر 
الذي مت اختياره.

3-تكامل اإدارة املخاطر:
البع�ش. بع�صها  عن  منعزلة  ب�صورة  املخاطر  تقييم  يتم  اأال  •يجب 

هنالك  الأن  نظرًا  ومتكاملة  كلية  ب�صورة  املخاطر  حتليل  يتطلب  ال�صليم  التحليل  •اإن 
تداخاًل بني املخاطر التي يواجهها البنك. 

4-حما�صبة خطوط الأعمال:
ن�صاط  التجزئة،  ن�صاط  مثل  اعمال  خطوط  اىل  تق�صيمها  ميكن  البنك  •اأن�صطة 

ال�صركات ....اإلخ .
اإدارة  م�صوؤولني عن  يكونوا  اأن  يجب  االأعمال  كل خط من خطوط  امل�صوؤولني عن  •اإن 

املخاطر امل�صاحبة خلط االأعمال املنوط بهم.
5-تقييم وقيا�ض املخاطر:

. منتظمة  ب�صورة  و�صفية  بطريقة  تقيم  اأن  يجب  املخاطر  •جميع 
كمية. بطريقة  التقييم  يتم  اأمكن  •حيثما 

املتوقعة. وغري  املتوقعة  االأحداث  تاثري  احل�صبان  يف  املخاطر  تقييم  ياأخذ  اأن  •يجب 
6-املراجعة امل�صتقلة:

واخلربة  ال�صلطة  لها  يتوافر  م�صتقلة  جهة  قبل  من  يتم  اأن  يجب  املخاطر  •تقييم 
التو�صيات  وتقدمي  املخاطر  اإدارة  ان�صطة  فعالية  واختبار  املخاطر  لتقييم  الكافية 

الالزمة ل�صمان فعالية اإطار اإدارة املخاطر.
7-التخطيط للطوارئ :

املحتملة  االأزمات  املخاطر يف حالة  الإدارة  �صيا�صات وعمليات  تكون هنالك  اأن  •يجب 
احلدوث والظروف الطارئة اأو غري العادية.

والعمليات. ال�صيا�صات  هذه  جودة  تخترب  ان  •يجب 
)ز( منوذج ملبادئ اإدارة املخاطر )اإدارة خماطر التمويل(:
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 ن�صتعر�ش هنا منوذجًا ملبادئ اإدارة املخاطر ممثال يف خماطر التمويل على اعتبار اأن 
امل�صارف تعتمد ب�صورة اأ�صا�صية على الن�صاط التمويلي يف اأعمالها.

و�صعت جلنة بازل جمموعة من املبادئ  )17 مبداأ( ل�صمان االإدارة ال�صليمة ملخاطر 
التمويل. 

* تغطي املبادئ املجالت التالية : 
 اأ- تهيئة البيئة املنا�صبة الإدارة خماطر التمويل)3-1 (

 ب- اإجراءات و�صروط منح التمويل )7-4( 
ج- اإدارة عمليات التمويل، القيا�ش واملراقبة )13-8( 

د- توفر نظم �صبط كافية الإدارة خماطر التمويل)16-14( 
هـ - دور ال�صلطة الرقابية ) املبداأ 17( 

1- دور فعال ملجل�ض الإدارة يتمثل يف: 
- االأ�صراف علي عمليات منح التمويل.

علي  والعمل  �صمولها  من  والتاأكد  التمويل  منح  وخطط  اإ�صرتاتيجيات  على  املوافقة   -
مراجعتها ب�صفة م�صتمرة.

- املوافقة علي ا�ص�ش و�صوابط التمويل. 
- متابعة االإدارة التنفيذية للتاأكد من التزامها بتنفيذ ال�صيا�صات املجازة بوا�صطته.

2- دور فعال لالإدارة التنفيذية: 
يتمثل دور االإدارة التنفيذية يف:

من  امل�صدقة  بالتمويل  اخلا�صة  واخلطط  وال�صيا�صات  االإ�صرتاتيجيات  كافة  -تنفيذ 
املجل�ش.

-العمل علي تطوير اإجراءات اإدارة املخاطر التحديد القيا�ش املتابعة وال�صيطرة. 
- توزيع امل�صئوليات والواجبات ب�صورة �صليمة.

3- �صمولية اإجراءات اإدارة خماطر التمويل:
  - اأن ت�صمل ال�صوابط واالإجراءات جميع  املنتجات واالأن�صطة.

 - اإجراءات و�صوابط كافية للمنتجات واالن�صطة اجلديدة تتم اإجازتها من قبل جمل�ش 
االإدارة قبل اإدخالها. 

4- اأ�ص�ض و�صوابط �صليمة ووا�صحة ملنح التمويل ت�صتمل على: 
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- دراأ�صة العميل والتعرف عليه)ال�صمعة ،النزاهة ، تاريخه ، مقدرته علي ال�صداد ، و�صعه 
ال�صمانات( وكفاية  �صالمة   ، بن�صاطه  املحيطة  الظروف  التجارية  خربته   ، القانوين 

الغر�ش من التمويل وم�صادر ال�صداد.
- اإجراءات لت�صنيف العمالء وفقًا لعالقاتهم ، حتليل العائد علي املخاطر، اإجراءات 

لتكوين املخ�ص�صات للخ�صائر املحتملة و راأ�ش مال كاف للخ�صائر غري املتوقعة. 
5- و�صع حدود ق�صوى للتمويل للعميل الواحد اأو املجموعات املرتبطة:

 ت�صمل العمليات امل�صرفية والتجارية داخل وخارج امليزانية .
متديد  اأو  اجلديد  التمويل  علي  للت�صديق  واإجراءات  �صوابط  و�صع   -6

التمويل: 
- دليل لالإجراءات 

- قيام املراجعة الداخلية للتاأكد 
- االعتماد علي حمللي ائتمان ذوي كفاءة وخربة جيدة ل�صمان �صالمة القرارات

7- يجب اأن تتم اأي متديد للتمويل يف اإطار ال�صوابط املو�صوعة:
واتخاذ  ل�صيقة  متابعتها ب�صورة  يتوجب  والتي  العالقة  للجهات ذات  التمويل   خا�صة 

كافة االإجراءات لتقليل خماطرها.  
8- و�صع نظام لإدارة كافة عمليات التمويل: 

اإدارة التمويل من العنا�صر االأ�صا�صية للمحافظة علي ال�صالمة امل�صرفية  يعترب وجود 
وت�صمل االإجراءات التالية: 
- جتديد ملفات العمالء .
- جتديد البيانات املالية .

- جتديد املعلومات حول ال�صمانات  .
عقودات  فيها  مبا  ال�صرورية  امل�صتندات  كافة  وجتهيز  التجديد  مالحظات  اإر�صال   -

التمويل .
9-  و�صع نظام ملتابعة حالة التمويالت الفردية  

- ت�صمل علي مدي كفاية املخ�ص�صات واالحتياطات.
- يتطلب هذا توفر اإجراءات �صاملة ونظام معلومات جيد.

- ي�صتمل نظام املتابعة الفعال على اإجراءات تتعلق بفهم املوقف املايل احلايل للعميل.
-  التاأكد من تنفيذ التمويل وفقًا لل�صوابط.
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- متابعة ا�صتخدامات خطوط االئتمان امل�صدقة.
- التاأكد من كفاية التدفقات النقدية من التمويل.

خماطر  اإدارة  يف  للعمالء  الداخلي  الت�صنيف  نظم  وا�صتخدام  تطوير   -10
التمويل: 

علي اأن يتوافق نظام الت�صنيف مع طبيعة وحجم ودرجة تعقيد اأن�صطة امل�صرف.
وي�صاعد يف  املخ�ص�صات  وكفاية  املتعرثة  الديون  الرتكيز،  ي�صاعد يف حتديد درجة   (

اإجراءات املتابعة واملراقبة ( علي ان تراجع هذه الت�صنيفات دوريًا .
11-  اأن تتوفر للم�صرف نظم معلومات واآليات لقيا�ض املخاطر يف داخل وخارج 

امليزانية،
اإ�صافة اإىل نظم معلومات اإدارية فعال ي�صاعد يف حتديد الرتكزات يف املحفظة، يجب 
اأن ي�صتمل قيا�ش املخاطر علي طبيعة التمويل وحالته ، حجم التمويل وعالقته بتحركات 

ال�صوق ، ال�صمانات ، الت�صنيف الداخلي للمخاطر.    
12-  اأن يتوفر للم�صرف نظام ملتابعة  كل مكونات املحافظ املختلفة لعمليات 

الئتمان  وتقييم درجة  جودتها ومتابعة خماطر الرتكيز.
اأنواع  وت�صمل  الرتكيز  خماطر  هي  التمويل  حمافظ  تهدد  التي  املخاطر  اأهم  من   -  

الرتكيز التمويل للعميل الواحد .
- للجهات ذات العالقة .

- �صناعة معينة اأو قطاع معني
 – اإقليم جغرايف معني.

- دولة واحدة اأو جمموعة دول ذات اقت�صاديات مرتابطة.
- نوع معني من التمويل.

 – نوع معني من ال�صمانات.
 – فرتة ا�صتحقاق واحدة .  

يف  الأخذ  يجب   ) الفراد  اأو  املحفظة  اأ�صا�ض  على   ( التمويل  تقييم  عند   -13
العتبار: 

املخاطر  بني  العالقة  فهم  االقت�صادية،  الظروف  يف  املتوقعة  امل�صتقبلية  التغريات 
التغريات  اأثر  لتقييم  ملعرفة  ال�صغط  واختبارات  حتاليل  اإجراءات  جيدًا،  امل�صتقبلية 
 stress عوامل  اأهم  ومن  جمابهتا  علي  البنك  ومقدرة  البنك  خماطر  علي  ال�صالبة 
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testing  ) تدهور ال�صناعة ، اأحداث االأ�صواق املفاجئة ، حالة ال�صيولة (.
د- و�صع �صوابط كافية ملخاطر التمويل:

14- يجب اأن تتوفر للبنك اآلية م�صتقلة تعمل با�صتمرار ملراجعة عمليات التمويل، ويجب 
رفع مالحظات ونتائج املراجعة مبا�صرة ملجل�ش االإدارة واالإدارة التنفيذية

15- يجب على البنك التاأكد من �صالمة تنفيذ وظيفة منح التمويل، واأن حجم املخاطر 
يتنا�صب مع املعايري الوقائية واحلدود الداخلية املو�صوعة ، وهذا يتطلب توفر �صوابط 
وحدود داخلية حلجم التمويل ل�صمان عدم جتاوز التمويل للحدود املقبولة مما ي�صاعد 

يف حتقيق اإدارة �صليمة لتمويل وااللتزام ب�صيا�صات منح التمويل للم�صرف .    
16- يجب اأن يكون للم�صرف نظام لإدارة الديون املتعرثة اأو اأي متويل توجد 

به م�صاكل .
- اأي تدهور يف جودة التمويل يجب حتديده يف وقت مبكر.

 - يجب اأن حتدد �صيا�صة البنك اجلهة املنوط بها متابعة الديون املتعرثة ) اإدارة التمويل 
اأو ق�صم متخ�ص�ش لذلك ( . 
17 - دور ال�صلطة الرقابية

- التاأكد من فعالية اإدارة املخاطر. 
- اإجراء تقييم م�صتقل الإ�صرتاتيجيات و�صيا�صات واإجراءات التمويل بامل�صارف .

اأي  ملعاجلة  امل�صرف  اإدارة  مع  والعمل  الرتكيز،  خماطر  ملنع  ق�صوى   حدود  و�صع   -
ق�صور اأو اختالل . 

رابعًا: املخاطر التي جتابه امل�صارف الإ�صالمية:
)اأ ( املرجعية امل�صرفية للنظام االإ�صالمي :

�صرعا  الربا  حترمي  مببدا  التزامها  وفق  مالية  خدمات  االإ�صالمية  امل�صارف  تقدم 
)الفائدة( وهذا التحرمي ال�صرعي يفرق بني االأموال:

امل�صرف  اأ�صحاب  ياأخذ  حيث   ( االإ�صالمية  بامل�صارف  اجلارية  احل�صابات  يف   •
امل�صرف  ي�صمن  وهنا   .  ) احل�صن  القر�ش  اأ�صا�ش  على  االأموال  هذه  االإ�صالمي 
اأ�صحاب هذه  اأ�صل الوديعة من غري عائد ، وال ي�صارك  االإ�صالمي للمودعني ا�صرتداد 

الودائع امل�صرف يف خماطره .
ال  امل�صرف  فان  هنا  اأما  امل�صاربة(.  )ح�صابات  اال�صتثمار  ح�صابات  اأموال  وبني   •
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ي�صمن ا�صل الوديعة وال العائد عليها . 
)ب ( اأمناط املخاطر التي تتعر�ض لها امل�صارف الإ�صالمية:

تتعر�ش امل�صارف االإ�صالمية للمخاطر التي تتعر�ش لها امل�صارف التقليدية مع اختالف 
نوعي ن�صبة الختالف فل�صفة العمل امل�صريف االإ�صالمي واأبرز املخاطر هي :

1- خماطر التمويل :
تظهر خماطر  التمويل يف �صورة :
مدفوعات:  اأو  ت�صوية  • خماطر 

- تن�صاأ عندما يكون على اأحد اأطراف ال�صفقة اأن يدفع نقودًا:
اأو اال�صت�صناع  فمثال يف حالة ال�صلم ي�صرتى البنك �صلعا  ) مثال يف حالة عقد ال�صلم 
يدفع ثمنها مقدما فيكون عر�صة ملخاطر الت�صليم يف املواعيد املحددة كذلك يتعر�ش 

ملخاطر تقلبات االأ�صعار(.
-اأو عليه اأن ي�صلم اأ�صواًل:

) مثاًل يف بيع املرابحة( قبل اأن يت�صلم ما يقابلها من اأ�صول اأو نقود مما يعر�صه خل�صارة 
حمتملة . 

االأرباح.  يف  امل�صاركة  �صيغ  حالة  • ويف 
- )مثل امل�صاربة وامل�صاركة( وهنا تاأتي خماطر التمويل يف �صورة عدم قيام ال�صريك 

ب�صداد ن�صيب امل�صرف عند حلول اأجله.
االإ�صالمي: التمويل  لعقود  ال�صحيح  الفهم  • عدم 

- قد تنتج املخاطر من عدم الفهم ال�صحيح ل�صيغ التمويل االإ�صالمي من قبل املوظفني 
بامل�صارف اأو عدم االلتزام بالتطبيق ال�صحيح لبنود العقد مما يعر�ش البنك يف بع�ش 

االأحيان اإىل فقدان العائد املحقق . 
2- خماطر ال�صيولة :  

يف النظام الربوي تن�صا خماطر ال�صيولة من �صعوبة احل�صول على نقدية بتكلفة معقولة  
�صواء باالقرتا�ش اأو ببيع االأ�صول. اإن خماطر ال�صيولة التي تن�صا من هذين امل�صدرين 
ال�صريعة  يف  جتوز  ال  بفوائد  القرو�ش  الن  ذلك  االإ�صالمية  للم�صارف  ومهمة  حرجة 
االإ�صالمية . لذلك فان امل�صارف االإ�صالمية ال ت�صتطيع اأن تقرت�ش اأمواال ملقابلة العجز 
ال�صيويل كذلك فان ال�صريعة االإ�صالمية ال ت�صمح ببيع الديون اإال بقيمتها اال�صمية . لذا 



17

ال يتوفر للم�صارف االإ�صالمية خيار جلب موارد مالية ببيع اأ�صول تقوم على الدين
3-  خماطر ال�صعر املرجعي:  

من املعلوم اأن امل�صارف االإ�صالمية ال تتعامل ب�صعر الفائدة اإال اأن امل�صارف االإ�صالمية 
التي حتدث  التغريات  فان  الكاملة  باال�صلمة  اقت�صادياتها  تتمتع  ال  دول  تعمل يف  التي 
االإ�صالمية .على  املالية  املوؤ�ص�صات  اإيرادات  الفائدة حتدث بع�ش املخاطر يف  يف �صعر 
اعتبار ان امل�صارف اأو املوؤ�ص�صات املالية االإ�صالمية التي تعمل يف نظام اقت�صادي ربوي 

ت�صتخدم �صعرا مرجعيا )مرتبط ب�صعر الفائدة ( لتحديد اأ�صعار اأدواتها املالية املختلفة . 
- ففي عقد املرابحة مثاًل:  يتحدد هام�ش املرابحة باإ�صافة هام�ش املخاطرة اإىل ال�صعر 
املرجعي )وهو يف العادة موؤ�صر معني ( ومن املعلوم اأن طبيعة االأ�صول الثابتة تقت�صي اأن 
يتحدد هام�ش الربح مرة واحدة طوال فرتة العقد. وعليه فاإن حدوث تغيري يف ال�صعر 
والأجل هذا  الثابت  الدخل  ذات  العقود  الربح يف  تغيري يف هام�ش  يواكبه  لن  املرجعي 
فاإن امل�صارف االإ�صالمية تواجه املخاطر النا�صئة من حتركات �صعر الفائدة يف ال�صوق 

امل�صرفية. 
4-  خماطر الت�صغيل: 

اأبرزها: ت�صغيلية  خماطر  االإ�صالمية  امل�صارف  •تواجه 
العاملني: •خماطر 

حيث تن�صا هذه املخاطر عندما ال تتوفر للم�صرف االإ�صالمي املوارد الب�صرية الكافية 
واملدربة تدريبا كافيا للقيام بالعمليات املالية االإ�صالمية.

التقنية:   • خماطر 
امل�صارف  االأول   املقام  االأ�صواق تخدم يف  املتوفرة يف  االآيل  برامج احلا�صب  ان  حيث 
امل�صرفية  االأنظمة  متطلبات  خلدمة  االأنظمة  هذه  تطوير  ي�صتوجب  مما  التقليدية 

االإ�صالمية. 
5-املخاطر القانونية: -

تواجه  فان هناك خماطر  االإ�صالمية  املالية  العقود  اختالفًا يف طبيعة  اأن هنالك  مبا 
. كذلك عدم  توفر �صور  العقود وتنفيذها  توثيق هذه  االإ�صالمية يف جانب  امل�صارف 
منطية موحدة لعقود االأدوات املالية املتعددة رغم ان امل�صارف االإ�صالمية طورت هذا 
احتياجاتها  ووفق  املحلية  والقوانني  ال�صرعية  للتعاليم  فهمها  وفق  العقود  من  النوع 
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الراهنة، كذلك فان عدم وجود العقود املوحدة اإ�صافة اإىل عدم توفر النظم الق�صائية 
التي تقرر يف الق�صايا املرتبطة بتنفيذ العقود من جانب الطرف االآخر تزيد من املخاطر 

القانونية ذات ال�صلة االتفاقيات التعاقدية االإ�صالمية. 
6- خماطر الثقة:  

حتدث غالبا يف حالة حتقيق امل�صرف ملعدل عائد منخف�ش مقارنة مبتو�صط العائد يف 
ال�صوق امل�صرفية . فرمبا يظن املودعون وامل�صتثمرون اأن مرد العائد املنخف�ش التعدي 
خرق  حال  يف  الثقة  خماطر  حتدث  وقد   . االإ�صالمي  امل�صرف  جانب  من  والتق�صري 
ا�صتطاعة  عدم  حال  يف  معها  املتعاملني  وبني  بينها  التي  للعقود  االإ�صالمية  امل�صارف 

امل�صرف االإ�صالمي االلتزام الكامل باملتطلبات ال�صرعية ملختلف العقود . 
7- خماطر الإزاحة التجارية:  

وهذا النوع من املخاطر هو:
وب�صبب  امل�صارف  تقوم  عندما  ذلك  ويحدث  امل�صاهمني  اإىل  الودائع  خماطر  حتويل 
املناف�صة التجارية يف ال�صوق امل�صرفية بدعم عائدات الودائع من اأرباح امل�صاهمني الجل 
اأن متنع اأو تقلل من جلوء املودعني اإىل �صحب اأموالهم نتيجة العوائد املنخف�صة عليها.

وخماطر االإزاحة التجارية تعني اأنه: 
اإعطاء  عن  ال�صرعية(  ال�صوابط  وفق  يعمل  انه  )رغم  االإ�صالمي  امل�صرف  يعجز  قد 
وهنا  املناف�صة.  التقليدية  اأو  االإ�صالمية  بامل�صارف  مقارنا  الودائع  على  مناف�ش  عائد 
يحتاج  ذلك  وملنع   . اأموالهم  �صحب  املودعون  يقرر  لكي  اأخرى  مرة  الدافع  يتوفر  قد 
مالكو امل�صرف االإ�صالمي اإىل اأن يتخلوا عن بع�ش اأرباح اأ�صهمهم ل�صالح املودعني يف 

ح�صابات اال�صتثمار. 
)ج ( متطلبات راأ�ض املال ملخاطر �صيغ التمويل الإ�صالمية 

وردت متطلبات راأ�ش املال ملخاطر �صيغ التمويل االإ�صالمي ، �صمن معيار كفاية راأ�ش 
املال للموؤ�ص�صات املالية االإ�صالمية ال�صادر يف دي�صمرب 2005م ، حيث ركز املعيار على 

�صبعة اأنواع رئي�صية من �صيغ التمويل االإ�صالمى هي :
بال�صراء. لالأمر  واملرابحة  •  املرابحة 

. •  ال�صلم 
. بالتمليك  املنتهية  •  االإجارة 
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. •  اال�صت�صناع 
. بالتمليك  املنتهية  وامل�صاركة  •  امل�صاركة 

. • امل�صاربة 
• ال�صكوك

التمويل وخماطر  اإيل نوعني من املخاطر هي خماطر  التمويل  •  حيث تتعر�ش �صيغ 
ال�صوق ويتوقف نوع املخاطر علي مرحلة تنفيذ العقد وذلك على النحو التايل:

1- �صيغة املرابحة واملرابحة لالمر بال�صراء 
- املرابحة غري ملزمة الوعد:

�صوق   )متطلبات  اإىل خماطر  امل�صرف  يتعر�ش  ال�صلعة(  : )متلك  االأويل  • املرحلة 
راأ�ش املال ت�صاوي 15 % ر�صيد ال�صلعة ( 

للعميل(  خماطر متويل ويتحدد وزن املخاطر  ال�صلعة  وت�صليم  الثانية )بيع  • املرحلة 
بناء علي ت�صنيف العميل ويف حالة عدم الت�صنيف ي�صبح  وزن املخاطر %100 .

-املرابحة يف حالة اإلزامية الوعد :
املتقي  اجلزء  علي  متويل  امل�صرف  يتعر�ش  ال�صلعة(  )متلك    : االأويل  املرحلة   •

)تكلفة ال�صراء - القيمة ال�صوقية لل�صلعة – هام�ش اجلدية  x وزن املخاطر. 
• املرحلة الثانية : )بيع وت�صليم ال�صلعة للعميل(  خماطر متويل ويتحدد وزن املخاطر 

بناء علي ت�صنيف العميل ويف حالة عدم الت�صنيف ي�صبح  وزن املخاطر %100 .
�صوق. خماطر  اإىل  يتعر�ش  ال  امل�صرف  فاإن  الوعد  اإلزامية  حالة  • يف 

2-ال�صلم مع �صلم موازي:
ال�صلم  مال  راأ�ش  دفع  االأويل:  • املرحلة 

املحدد  التاريخ  يف  ال�صلعة  ت�صليم  يف  العميل  ف�صل  التمويل:  • خماطر 
ويحدد وزن املخاطر بناء علي ت�صنيف العميل االئتمانى واإذا مل يكن م�صنف مينح وزن 

بن�صبة 100% )غري م�صموح مبقاي�صة ال�صلم وال�صلم املوازي(.
ال�صلعة ا�صتالم  الثانية:  • املرحلة 

اأ�صعار �صلعة ال�صلم ) متطلبات راأ�ش املال 15% من ال�صايف  •  خماطر ال�صوق: تقلب 
) ال�صلم –ال�صلم املوازي( + 3% جمايل )�صلم + �صلم مواز(

) خماطر  توجد  ال   ( ال�صلم  �صلعة  بيع   : واالأخرية  الثالثة  • املرحلة 
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3-  خماطر �صيغة ال�صت�صناع 
 بيع و�صراء �صلعة غري موجودة وحتتاج اإىل ت�صنيع ، وتتعر�ش اإيل نوعني من املخاطر:

من  ا�صتلمها  التي  امل�صنعة  ال�صلعة  ثمن  �صداد  يف  العميل  ف�صل  متويل:   خماطر   •
امل�صرف .

. امل�صرف  طرف  الت�صنيع  حتت  ال�صلعة  تقلبات  من  تن�صاأ  �صوق:  • خماطر 
وهنا اذا كان هنالك :

-  ا�صت�صناع مع ا�صت�صناع مواز ال توجد خماطر �صوق. 
- ا�صت�صناع بدون ا�صت�صناع مواز تكون متطلبات راأ�ش املال ملخاطر ال�صوق %1.6 .

وعموما يوجد نوعني من اال�صت�صناع : 
 ا�صت�صناع مع حق الرجوع الكامل :

يعتمد �صداد الثمن علي عائد االأن�صطة املختلفة للعميل ولي�ش فقط عائد ال�صلعة امل�صنعة، 
يعتمد وزن املخاطر علي درجة ت�صنيف العميل اإذا مل يكن م�صنفًا ي�صبح وزن املخاطر 

   %100
ا�صت�صناع بدون حق رجوع : 

درجة  علي  املخاطر  وزن  يعتمد   ، امل�صنعة  ال�صلعة  بيع  عائد  علي  الثمن  �صداد  يعتمد 
لتمويل  الرقابية  الت�صنيف  طريقة  تطبيق  يتم  م�صنفًا  يكن  مل  اإذا  امل�صرتي  ت�صنيف 
امل�صاريع حيث ترتاوح اأوزان املخاطر )70%) قوي ( -90%) جيد ( - 115%)مر�صي( 

-250%) �صعيف(
 ، املخ�ص�صات  ا�صتبعاد  بعد  الذمم  �صايف  علي  املال  راأ�ش  متطلبات  احت�صاب  • يتم 

ن�صبة من ال�صمان املوؤهل، وا�صتبعاد الذمم املتعرثة.
4-  خماطر �صيغة الإجارة والإجارة املنتهية بالتمليك: 

ت�صغيلية: •اإجارة 
كان  اإذا   ائتمان  خماطر  اإيل  امل�صرف  يتعر�ش  االأ�صول،  امتالك  االأويل:  • املرحلة 

الوعد ملزم ، ويتعر�ش اإيل خماطر �صوق اإذا مل يكن الوعد ملزمًا. 
•املرحلة الثانية: توقيع العقد وا�صتحقاق اق�صاط االإجارة ، يتعر�ش امل�صرف ملخاطر 
�صايف  علي  �صوق  خماطر  اإيل  ويتعر�ش  امل�صتحقة   االإجارة  الأق�صاط  للذمم  متويل 

القيمة املتبقية الأ�صول االإجارة) متطلبات راأ�ش املال %8 ( . 
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• املرحلة الثالثة : اإنهاء العقد وا�صرتجاع االأ�صول املوؤجرة )خماطر �صوق( ومتطلبات 
راأ�ش املال = 15%  من قيمة االأ�صول املتبقية. 

بالتمليك: املنتهية  •االإجارة 
اإذا   ائتمان  خماطر  اإيل  امل�صرف  يتعر�ش  االأ�صول،  امتالك   : االأويل  •املرحلة 
عدم  حالة  يف  و%100  العميل  ت�صنيف  علي  يعتمد  املخاطر  )وزن  ملزم  الوعد  كان 
الت�صنيف، واإىل خماطر �صوق اإذا مل يكن الوعد ملزمًا )متطلبات راأ�ش املال= %15(.

• املرحلة الثانية: توقيع العقد وا�صتحقاق اأق�صاط االإجارة ، يتعر�ش امل�صرف   ملخاطر 
متويل للذمم الأق�صاط االإجارة امل�صتحقة  وال توحد خماطر �صوق.

متويل  خماطر  توجد  )ال  لالأ�صول   املوؤجرة  وامتالك  العقد  اإنهاء  الثالثة:  •  املرحلة 
اأو �صوق(

5- خماطر امل�صاركة وامل�صاركة املتناق�صة:
يتحدد نوع املخاطر ح�صب نوع امل�صاركة: 

�صوق. خماطر  اإيل  امل�صرف  يتعر�ش  خا�ش  جتاري  م�صروع  يف  • م�صاركة 
راأ�ش  )تاآكل  متويل   خماطر  اإىل  امل�صرف  يتعر�ش  ا�صتثمارى  ن�صاط  يف  •م�صاركة 
ا�صتبدالها  وميكن   %400 املخاطر  وزن  الب�صيطة  بالطريقة  اأما  قيا�صها  يتم   ) املال 
باأوزان خماطر الطرف الثالث )ال�صامن (. اأو ا�صتخدام طريقة الت�صنيف  الرقابية 

.)% 270-90(
فرعي(   مرابحة  اأو  اإجارة  بعقد  م�صاركة   ( متحركة  اأو  عقارية   اأ�صول  يف  •م�صاركة 
املرابحة  عقد  يف   العميل  خماطر  وزن  علي  بناء  قيا�صها  ويتم  متويل  خماطر  توجد 

اأو املوؤجر يف عقد االإجارة الفرعي .
6-خماطر �صيغة امل�صارب: وهنا ح�صب نوع امل�صاربة

خا�ش  جتاري  م�صروع  يف  •م�صاربة 
)املتاجرة يف ال�صلع ، النقد االأجنبي واال�صهم ( هنا يتعر�ش امل�صرف اإيل خماطر �صوق .

ا�صتثماري  ن�صاط  يف  •م�صاربة 
الب�صيطة  الطريقة  اأما  قيا�صها  يتم  املال   راأ�ش  تاآكل  خماطر  اإيل  امل�صرف  يتعر�ش 
وزن املخاطر 400% اأو300% للم�صاربة مع اجلهات املدرجة اأ�صهمها يف ال�صوق )�صهلة 

الت�صييل والتخل�ش ( اأو ا�صتخدام طريقة  الت�صنيف  الرقابية ) 270-90 %( 



22

7- خماطر ال�صكوك
يتم حتديد وزن املخاطر بناء علي ت�صنيف االئتمانى  لل�صكوك ويف حالة عدم الت�صنيف 

يتم حتديد وزن املخاطر بناء على نوع العقد اأو ت�صنيف اجلهة امل�صدرة لل�صكوك.
  

املحور الثاين : جهود البنك املركزي يف جمال تطبيق وتعزيز اإدارة املخاطر بال�صودان:
 قام البنك املركزي مبجهودات كبرية لتطبيق معايري بازل 2 وجمل�ش اخلدمات املالية 
االإ�صالمية خا�صة تلك املتعلقة مبجال اإدارة املخاطر مما جعل ال�صودان من اوائل الدول 

التي تلتزم بتطبيق بازل 2 واأبرز هذه اجلهود :
1- اإن�صاء اإدارات املخاطر :

 2003 العام  يف  بامل�صارف  معلومات  وحدة  باإن�صاء  موجهات  ال�صودان  بنك  •اأ�صدر 
على  ن�ش  حيث  التجارية(:  بامل�صارف  املعلومات  وحدة  اإن�صاء   2003/3 )من�صور 
اإن�صاء وحدة للمعلومات بامل�صرف لتكون مبثابة نواة الإدارة املخاطر، ومن اأبرز مهاها 
البنك   الإدارات  وتوفريها  العمالء  كبار  ب�صريحة  اخلا�صة  واملعلومات  البيانات  جمع 

املختلفة بهدف قيا�ش املخاطر وو�صع نظام للت�صنيف الداخلي(.
بتحليل  تقوم  م�صتقلة   خماطر  اإدارة  اإىل   2005 العام  يف  الوحدة  هذه  ترفيع  •مت 
وذلك  منها  للحد  واإجراءات  �صيا�صات  وو�صع  ومراقبتها  وقيا�صها   وتقييمها  املخاطر 
وفقا )للمن�صور 2005/1 اإن�صاء اإدارة املخاطر بامل�صارف التجارية( : اقر املن�صور ترفيع 
وحدة املعلومات التي ان�صئت يف امل�صارف يف العام 2003 اىل اإدارة للمخاطر ، وخل�ش 

املن�صور مهامها يف حتديد وقيا�ش ومتابعة والتحكم يف املخاطر با�صكالها املختلفة .
2- اإ�صدار موجهات لإدارة املخاطر امل�صرفية :

يف العام 2004م مت اإ�صدار موجهات الإدارة املخاطر امل�صرفية على �صوء مبادئ اإدارة 
املخاطر ال�صادرة عن جلنة بازل .

3- تكوين وحدة تطبيق املعايري :
يف العام 2005م كونت وحدة ببنك ال�صودان املركزي ملتابعة تطبيق املعايري ومن �صمنها 
معايري ومقررات جلنة بازل . كذلك يف ذات العام مت توجيه امل�صارف ال�صودانية برتفيع 
وحدات املعلومات اىل اإدارات م�صتقلة للمخاطر ، مع تكوين جلان داخلية بكل م�صرف 

من التنفيذيني ملتابعة تطبيق املعايري اجلديدة.
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4- اإلزام امل�صارف بتكوين جلان داخلية للتطبيق:
يف بداية  العام 2006 اأ�صدر بنك ال�صودان املن�صور 2006/1 والذي تبني  من خالله  
امل�صارف  واألزم   )   IFSBو  2 بازل   ( املخاطر  اإدارة  وموجهات  راأ�ش  كفاية  معايري 

بتكوين جلان داخلية يف كل م�صرف ملتابعة تطبيق هذه املعايري 
5- التدريب على املعايري الرقابية:

 يف �صبيل اإعداد امل�صارف  لتنفيذ هذه  املعايري فقد نفذ بنك ال�صودان ) وحدة املعايري(  
برنامج مكثف لتدريب العاملني بامل�صارف وبنك ال�صودان خالل الفرتة مايو – اأكتوبر 
2006 وذلك  من اأجل رفع م�صتوي الوعي مبتطلبات املعايري اجلديدة وبناء القدرات 
للعاملني باجلهاز امل�صريف ، حيث ا�صتمل برنامج التدريب علي 10 دورات  ملعايري كفاية 
(  و10 دورات تدريبية الإدارة املخاطر )مبادئ  جلنة بازل    IFSB راأ�ش املال) بازل و
اإيل  باالإ�صافة  املالية الإدارة املخاطر(  – وموجهات جمل�ش اخلدمات  الإدارة املخاطر 
اإ�صدار كتيب  عن  اإجراءات اإدارة املخاطر يف امل�صارف االإ�صالمية بناء على موجهات 

جمل�ش اخلدمات املالية االإ�صالمية .
6- ت�صكيل جلنة لتطبيق معايري الـ IFSB وبازل 2 :

تطبيق  تي�صري  بهدف  وامل�صارف  ال�صودان  بنك  تكوين جلنة من  العام 2007م   مت يف 
معايري جمل�ش اخلدمات املالية االإ�صالمية وبازل 2 ومت يف مرحلة الحقة خالل العام 
2008م دعم اللجنة باربعة جمموعات عمل كونت من بنك ال�صودان وامل�صارف التجارية 

وقد �صاعدت كثريا يف جمال تطبيق املعايري.
7- درا�صة كيفية تقوية الرقابة امل�صرفية يف امل�صارف ال�صودانية :

 مت يف العام 2007م اإعداد درا�صة عن كيفية تقوية الرقابة امل�صرفية يف ال�صودان مت 
من خاللها حتديد نقاط القوة وال�صعف يف جمال الرقابة امل�صرفية يف ال�صودان ومن 
�صمنها عملية اإدارة املخاطر كما مت و�صع مقرتحات لتفعيل اآليات الرقابة امل�صرفية.  

8- تقييم الفجوة يف متطلبات اإدارة املخاطر يف امل�صارف ال�صودانية
تقييم  الرتكيز علي  الدويل )مايو2007(  مت  النقد  الفنية ل�صندوق  البعثة   زيارة  يف 
ا�صتعداده  لتطبيق معايري جمل�ش اخلدمات  ال�صوداين ومدي  موقف اجلهاز امل�صريف 
املالية االإ�صالمية  وذلك من خالل اللقاءات واالجتماعات التي عقدتها البعثة مع اإدارات 
امل�صارف وممثلي اإدارات املخاطر  وخل�صت البعثة يف تقريرها اخلتامي  اإيل اأن تطبيق 
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ال�صودان يف  بنك  ومل�صاعدة  التحديات  من  العديد  تواجهه  بازل2   اأو  املجل�ش  معايري  
معاجلة نقاط ال�صعف واالإعداد ال�صليم لتطبيق معايري املجل�ش �صممت البعثة ا�صتبيان 

) يتكون من ثالثة اأجزاء  :   GAP QUESTIONNAIRE ( لتقييم الفجوة
اجلزء االأول : يتعلق بتقييم الفجوة يف املعلومات والبيانات.

اجلزء الثاين: يتعلق بتقييم الفجوة  يف نظم و�صوابط  اإدارة املخاطر  املطلوبة بوا�صطة 
املعايري.  

اجلزء الثالث: يغطي البيانات املطلوبة لقيا�ش املخاطر التجارية املنقولة  وحتديد قيمة 
) اآلفا( وعلى �صوء  نتائج اال�صتبيانات مت و�صع اإ�صرتاتيجيات ملعاجلة الفجوة وقد مت 

عقد لقاءات مع امل�صارف يف هذا االإطار . 
9-درا�صة عن ال�صمانات امل�صرفية : 

اإعداد  مت  املخاطر  اإدارة  فعالية  اإدارة  من  والتاأكد  امل�صرفية  ال�صالمة  تقوية  بهدف   
دراأ�صة عن ال�صمانات امل�صرفية التي تاخذها امل�صارف ال�صودانية للتاكد من فعاليتها 

، كذلك مت ا�صتبيان امل�صارف عن ال�صمانات واإعداد دراأ�صة حولها.
10- اإ�صدار موجهات اإدارة املخاطر  ومعيار كفاية راأ�ض املال :

املخاطر  اإدارة  جمال  يف  ار�صادية  ومذكرات  موجهات  اإ�صدار  2008م  العام  يف  مت 
للم�صار ف االإ�صالمية ،  وموجهات لتطبيق معيار كفاية راأ�ش املال  ال�صادر عن جمل�ش 
اخلدمات املالية االإ�صالمية  IFSB. كما مت اإعداد درا�صة عن اأدوات تخفيف خماطر 

التمويل امل�صريف االإ�صالمي ا�صتنادا على معايري جمل�ش اخلدمات املالية االإ�صالمية .
اإ�صدار ا�صتمارات احت�صاب ن�صبة كفاية راأ�ض املال وفقا ملجل�ض اخلدمات   -11

املالية الإ�صالمية: 
املالية  اخلدمات  جمل�ش  عن  ال�صادر  املال  راأ�ش  كفاية  ملعيار  الفعلي  التطبيق  بهدف 
للطريقة  )وفقا  املال  راأ�ش  كفاية  ن�صبة  الحت�صاب  ا�صتمارات  ت�صميم  مت  االإ�صالمية 
اال�صرافية( مع مذكرة تف�صريية تو�صح كيفية ملء بيانات اال�صتمارات ، حيث تت�صابه 
اإىل حد كبري مع الرواجع امل�صممة من قبل جمل�ش اخلدمات املالية االإ�صالمية. وقد بداأ 
التطبيق الفعلي للعمل بهذه اال�صتمارات اعتبارا من الربع االأول للعام 2009م ، كما مت 

اإ�صدار من�صور يف هذا االإطار .
12- تفعيل الرقابة عرب احلدود :
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 مت اإعداد درا�صة حول االأ�صلوب االمثل لتقوية ا�صاليب الرقابة عرب احلدود مع ال�صلطات 
الرقابية اخلارجية وذلك يف اإطار تفعيل اليات اإدارة املخاطر ، ولل�صودان يف هذا االإطار 
مذكرتي تفاهم مع بنك قطر املركزي و البنك املركزي االإماراتي . وال�صعي االآن جادا 

خللق الية لتبادل املعلومات مع اجلهات الرقابية اخلارجية ذات ال�صلة .
13- اإ�صدار جمموعة من املن�صورات بهدف تفعيل اإدارة املخاطر :

مت اإ�صدار جمموعة كبرية من املن�صورات اال ان اأبرزها مايلي :
املالية: واملوؤ�ص�صات  بامل�صارف  املوؤ�ص�صي  ال�صبط  وتفعيل  تطوير   2005/9 • من�صور 

 مت مبوجبه الغاء املن�صور 2002/2 وجاء هذا املن�صور ليتواكب مع متطلبات بازل 2 من 
خالل دور جمل�ش االإدارة واالإدارة العليا ونظام ال�صبط الداخلي واملراجعة ومت تعديله 

يف مراحل الحقة.
ال�صرف:  اأ�صعار  خماطر   2006/5/14 بتاريخ  • تعميم 

وجه البنوك اىل �صرورة االهتمام مبخاطر اأ�صعار ال�صرف واتباع �صيا�صات واإجراءات 
للحد من خماطر تقلبات اأ�صعار ال�صرف.

 : املخاطر  اإدارة  تفعيل   2006/5/27 • من�صور 
بالعدد  ومدها  هياكلها  وا�صتكمال  املخاطر  باإدارة  االهتمام  �صرورة  اىل  املن�صور  نوه 

الكايف من املوظفني .
 : وادارته  امل�صريف  التمويل  منح  و�صوابط  ا�ص�ش   2006/3 • من�صور 

مع  املواكبة  من  نوع  خللق  املن�صور  وجاء   ،  2001/1 رقم  املن�صور  اإلغاء  مت  خالله  من 
املتغريات يف جمال خماطر التمويل بعد �صدور مقررات جلنة بازل 2 .

 : بامل�صارف  الداخلية  الرقابة  نظم  تفعيل  موجهات   2006/3 • من�صور 
حيث اعتربت املوجهات ان نظام ال�صبط الداخلي مكمال لنظام اإدارة املخاطر امل�صرفية 

وب�صفة خا�صة خماطر الت�صغيل ا�صافة اىل تفعيل تكامله مع ال�صبط املوؤ�ص�صي .
: �صنوية  ربع  رواجع   2006/10/12 بتاريخ  • تعميم 

 حيث مت من خالل التعميم فر�ش رواجع ا�صافية على البنوك بهدف التقليل من خماطر 
ا�صتمارة اكرب خم�صون عميل ممولني متويال مبا�صرًا و اكرب خم�ش  التمويل متثلت يف 
وع�صرون عميل ممولني متويال غري مبا�صر )خطابات �صمان( ومثلهم )اعتمادات( . 
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املعلقات ببند جاري الفروع و تفا�صيل بند اأخرى .
 : الهالكة  الديون   2007/3 •من�صور 

ن�صبة الن الديون الهالكة تكبد امل�صارف خ�صائر كبرية وللحافظ على و�صعية امل�صارف 
عملية  يف  املركزي  للبنك  دورا  ليعطي  املن�صور  جاء  الهالكة  الديون  خماطر  وجتنبيها 

�صطب الديون الهالكة ، وحظر العمالء الذين ت�صطب ديونهم .
 : العام  االحتياطي    2007/6 • من�صور 

وجاء املن�صور لدعم مكونات راأ�ش املال حيث الزم البنوك بتخ�صي�ش 10% كحد ادنى 
من االأرباح كاحتياطي عام .

 : املالية  االأوراق  جمال  يف  ال�صوق  �صناع   2007/8 • من�صور 
وياتي املن�صور يف اإطار �صبط التعامل باالأوراق املالية  و تقليل خماطر ال�صوق .

امليداين:  املراقب   2007/11 • من�صور 
حيث اأعاد املن�صور تنظيم مهمة املراقب امليداين مبا يتنا�صق والتطورات امل�صرفية .

االلتزام:  م�صئول   2007/12 • من�صور 
مت من خالله اإلغاء املن�صورات ال�صابقة بخ�صو�ش م�صئول االلتزام وجاء املن�صور ليجعل 

من وظيفة االلتزام مواكبة ملقررات جلنة بازل 2 واالأهداف اجلديدة الإدارة املخاطر .
• من�صور 2007/15 �صوابط للحد من عمليات االختال�ش والتزوير باجلهاز امل�صريف : 

وذلك يف �صبيل تقليل خماطر الت�صغيل .
 : العاملة  ال�صرافة  �صركات   2007/19 • من�صور 
حيث مت حتديد حد ادنى لراأ�ش مال ال�صرافات .

 : امل�صريف  التمويل  منح  �صوابط   2007/20 • من�صور 
جاء ا�صتكماال للمن�صورات ال�صابقة وركز على �صرورة اهتمام امل�صارف بتقييم اجلدارة 

االئتمانية للعمالء واالهتمام مبوؤ�صرات ال�صالمة املالية، وحتليل املخاطر املحتملة .
 : املخ�ص�صات  وتكوين  املتعرث  التمويل  واجراءات  �صيا�صات   2007/21 • من�صور 

 األغى املن�صور اجلديد كافة املن�صورات القدمية مبا فيها املن�صور ال�صادر يف ذات العام 
)2007/3( وذلك بهدف الو�صول العلى درجة ممكنة من ال�صالمة امل�صرفية وتقليل 

خماطر التمويل وبناء خم�ص�صات كافية .
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 : امل�صارف  اإدارات  جمال�ش  دور  تفعيل   2007/22 • من�صور 
ال�صالمة  بدورها يف حتقيق  امل�صارف لال�صطالع  اإدارات  توجيه جمال�ش  بهدف  جاء 
املالية يف امل�صرف ودرء املخاطر عرب ر�صم �صيا�صات اإدارة املخاطر واجازتها ومتابعة 

تنفيذها ....الخ .
 : االإدارات  مبجال�ش  اخلرباء  دور  تفعيل   2007/23 • من�صور 

ن�ش املن�صور على �صرورة وجود دور فاعل للخرباء مبجل�ش االإدارة  واإلزامية متثيلهم يف 
اللجان املختلفة التابعة ملجل�ش االإدارة بهدف ترقية اأداء امل�صرف عرب اال�صتفادة من 

خرباتهم .
 : امل�صارف  اإدارات  جمال�ش  متويل   2007/24 • من�صور 

كل  اإخ�صاع  اإىل �صرورة  واأ�صار  ال�صدد  ال�صابقة يف ذات  للمن�صورات  تكملة  حيث جاء 
اأع�صاء جمل�ش االإدارة ل�صوابط متويلهم دون ا�صتثناء .

املخ�ص�صات:  وتكوين  املتعرث  التمويل  واجراءات  �صيا�صات   2008/1 • من�صور 
اإ�صداره بهدف مواكبة املتغريات التي احدثتها مقررات جلنة بازل 2 ورفع كفاءة   مت 

اأدوات احلد من خماطر التمويل.
للتمويل  ك�صمان  ال�صيوع  على  امل�صجلة  االأرا�صي  رهن  حظر   2008/13 من�صور   •

امل�صريف، وذلك بهدف تقليل خماطر التمويل .
. امل�صنف  التمويل  خم�ص�صات  بناء   2009/1 • من�صور 

. اجلديد  املال  راأ�ش  كفاية  معيار  تطبيق   2009/6 • من�صور 
. اال�صتثمارية  الودائع  اأ�صحاب  اأرباح  دعم   2009/14 • من�صور 

. املالية  واملوؤ�ص�صات  بامل�صارف  املوؤ�ص�صي  ال�صبط  وتفعيل  • من�صور 2009/18 تطوير 
. بامل�صارف  ال�صيولة  خماطر  اإدارة  لتفعيل  موجهات   2009/19 • من�صور 

. املتعرث  التمويل  خم�ص�صات  تكوين   2009/11/3 • تعميم 
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املحور الثالث: ملخ�ض جهود امل�صارف لقيا�ض املخاطر املختلفة
قيا�ش  جمال  يف  امل�صارف  جهود  تقييم  بهدف  املركزي  بالبنك  اعدت  لدرا�صة  وفقًا 

املخاطر املختلفة  وجهودها يف جمال اإدارة املخاطر فاإن اأبرز اجلهود متثلت يف :
1- يف جمال خماطر ال�صيولة :

انح�صرت جهود امل�صارف يف االآتي :
. النقدية(   ، ال�صيولة   ( املالية  الن�صب  • ا�صتخدام 

بني  التوازن  حلفظ  وذلك  ال�صودان  بنك  طرف  اجلاري  للح�صاب  الل�صيقة  • املتابعة 
املتح�صالت واملدفوعات .

اأر�صدة النقدية باخلزن يف كل فروع البنك وم�صاهاتها مع بوال�ش التاأمني  • متابعة 
للنقد 

. والر�صيد  وال�صادر  الوارد  وحركة  املقا�صة  • متابعة 
متابعة  وحدة  اإخطار  يتم  كبرية  مببالغ  م�صرفية  ل�صيكات  الفروع  اإ�صدار  حالة  • يف 

ال�صيولة للتحوط لها. 
املفاجئ يف  االرتفاع  بالفروع ويف حالة  ار�صدة احل�صابات اجلارية  ومتابعة  • مراقبة 
يف  اأي�صًا  املفاجئ  ال�صحب  وتوقع  اال�صتثمار  يف  اال�صراع  بعدم  التحوط  يتم  االر�صدة 

فرتة 10 ايام وبعدها يعترب ر�صيد ثابت .
النقدية اخلارجة والداخلة  التدفقات  ال�صيولة من حيث  • اإجراء حتليل �صامل ملوقف 
العجز  حتديد  خالل  من  ال�صيولة  موقف  وتقييم  وخارجها  امليزانية  داخل  بنود  من 

يف ال�صيولة .
الربحية. هدف  حتقيق  على  ال�صيولة  ملقابلة  اأولوية  • اإعطاء 

نقدية  كمبالغ  والهوام�ش  الودائع اجلارية  يقل عن 10% من جملة  ال  • االحتفاظ مبا 
يف خزانته بالفرع والرئا�صة ملقابلة ال�صحوبات اليومية املتوقعة.

املركزي. ال�صودان  بنك  طرف  دائمة  ب�صورة  دائن  بر�صيد  • االحتفاظ 
فجوة  وحتديد  واأجنبي(  حملي   ( واال�صتخدامات  للموارد  يومي  موقف  اإعداد   •
ا�صتحقاق املوجودات واملطلوبات. )الفرق بني التدفقات الداخلة واخلارجة( يف املدى 

الق�صري والطويل.
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• اإعداد موقف يومي لل�صيولة بالفروع ورفعه لالإدارة العليا مع اإلزام الفروع يف بع�ش 
امل�صارف بتوريد الفائ�ش النقدي للخزينة املركزية اأول باأول .
. املال  وراأ�ش  االأ�صول  متباينة  لفائ�ش  يومي  موقف  • اإعداد 

ا�صتثمارية  ودائع   ، �صهامة   ، �صكوك   ( ال�صيولة  خماطر  تخفيف  اأدوات  • ا�صتخدام 
طرف بنوك حملية ...الخ( .

. ال�صيويل  العجز  ل�صد  ال�صائلة  �صبه  االأ�صول  • ت�صييل 
. ال�صيويل  العجز  ل�صد  ق�صرية  لفرتة  امل�صارف  من  • االقرتا�ش 

. املختلفة  ال�صوق  ظروف  يف  التمويل  اآجال  وهيكل  الودائع  م�صادر  • متابعة 
. املميزين  العمالء  من  ودائع  ال�صتقطاب  • اللجوء 

. امل�صرف  على  القائمة  االلتزامات  اأ�صحاب  مع  جيدة  عالقات  • خلق 
. امل�صتقبلي  للتنبوؤ  النقدية  للتدفقات  قائمة  • اإعداد 

. امل�صتقبلية  النقدية  التدفقات  لتقدير  امليزانية  وخارج  داخل  بنود  • حتليل 
. واخل�صوم  لالأ�صول  اال�صتحقاق  اآجال  و�صلم  اجلهد  • اختبار 

التعرث  ن�صبة  زيادة  حالة  يف  ال�صيولة  مبخاطر  • التنبوء 
 . ال�صيولة  يف  نق�ش  اأي  ملقابلة  واالأزمات  للطوارئ  • التخطيط 

درا�صة  يتم  حيث  الكبرية  احل�صابات  خا�صة  وب�صفة   . العمالء  �صحوبات  دراأ�صة   •
�صلوكها والتنبوؤ بفرتات ال�صحب العايل .

ال�صيولة  تقارير  حتلل  اللجان  )بع�ش  واال�صتخدامات  املوارد  الإدارة  جلنة  اإن�صاء   •
ب�صكل دوري(

ح�صب  البنك  وجتارب  التاريخية  املعلومات  على  مبنية  اال�صتخدامات  تكون  اأن   •
ن�صاطه وطبيعة عمالئه .

. الودائع  تركيبة  وقيا�ش  الودائع  ال�صتقطاب  جلنة  • اإن�صاء 
ا�صتقرارًا  اأكرث  اأنها  بحكم  املتو�صطة  و  ال�صغرية  الودائع  ا�صتقطاب  على  • الرتكيز 

. التمويلية  االحتياجات  مقابلة  وو�صائل  طرق  • توحيد 
. النقدية  واالحتياجات  للتمويل  خطط  • و�صع 

. املقبولة  وال�صمانات  للرهونات  ال�صوقية  القيمة  • تقييم 
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. التمويل  م�صادر  يف  • التنويع 
املتعرثة  الديون  وحجم  البنك  ا�صتخدمها  التي  التمويل  �صيغ  عن  بيانات  توفري   •

وتركيبة الودائع بجانب االلتزامات العر�صية .
باللوائح  بااللتزام  وذلك  االأخرى  االإدارية  وامل�صروفات  امل�صرتيات  يف  التحكم   •

واخلطط املو�صوعة بحيث ال توؤثر يف موقف ال�صيولة .
اال�صتثمارية  الودائع  من   %90 ون�صبة  اجلارية  الودائع  من   %65 ن�صبة  ا�صتغالل   •

واالدخارية يف التمويل.
يوم  ع�صرين  تعادل  وهي  يومي  اأ�صا�ش  على  قادمة  ا�صابيع(  )اربع  لفرتة  التنبوؤ  • يتم 

عمل بعد ذلك ميكن التنبوؤ على ا�صا�ش �صهري لفرتة ثالثة �صهور قادمة .
امل�صارف(. مابني  )�صوق  امل�صرفية  املجموعة  باأع�صاء  • اال�صتعانة 

على  تطراأ  قد  مهمة  تغريات  باأي  الفور  وعلى  منتظم  ب�صكل  االإدارة  جمل�ش  • اإحاطة 
و�صع ال�صيولة احلايل اأو املتوقع للبنك .

العر�صية.  االلتزامات  على  املعتربة  النقدية  الهوام�ش  • اأخذ 
. االقت�صادية  القطاعات  • تنويع 

با�صتخدام  الظروف وذلك  با�صواء  والتنبوؤ  ال�صيولة  لتحديد فجوة  • ا�صتخدام منوذج 
احلزم الزمنية.

2- خماطر معدل العائد :
على  املحتملة  اثارها  وتقييم  واملطلوبات  املوجودات  يف  الفجوة  عن  تقرير  اإعداد   •

االأرباح املتوقعة.
ودرجة  للتقديري  وفقا  املحققة  اال�صتثمار  لعوائد  و�صهري  يومي  تقرير  اإعداد   •

االنحراف عن املحقق .
. التقديري  عن  والفجوة  املحققة  االأرباح  عن  تقارير  • اإعداد 

. اال�صتثمارية  الودائع  اأ�صحاب  لن�صيب  وفقا  الودائع  منر  • احت�صاب 
واملطلوبات  املوجودات  ا�صتحقاقات  بني  والتوفيق  االأ�صول  بتنويع  • القيام 

. جيدة  وربحة  عالية  بجودة  تتمتع  واال�صتثمار  التمويل  موجودات  ان  من  • التاأكد 
. املناف�صة  املوؤ�ص�صات  من  وامل�صتهدفة  املوزعة  العائد  ن�صب  • معرفة 
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. امل�صرفية  ال�صوق  مع  يتوافق  مبا  البنك  اأرباح  زيادة  عند  العائد  ن�صبة  • زيادة 
. امليزانية  وخارج  داخل  اللتزاماتهم  العمالء  �صداد  • درجة 

عن  املودعني  من  املطلوبة  علىالن�صب  للتعرف  الالزمة  املعلومات  على  احل�صول   •
طريق ا�صتق�صاء اإح�صائي باأخذ عينة منهم .

معدالت  �صالبة عن  انحرافات  اى  ور�صد  احلقيقية  العائد  ملعدالت  الدورية  • املتابعة 
العائد املتوقع .

. واخلارجية  الداخلية  املالية  لال�صواق  تقدم  �صنوية  ربع  تقارير  • اإعداد 
وبالتايل  خ�صائر  حتدث  ال  حتى  التمويل  حمفظة  وتنويع  للتمويل  اجليدة  االإدارة   •
انخفا�ش يف معدل العائد املتوقع الأ�صحاب ودائع اال�صتثمار ومتابعة التح�صيل حتى ال 
يحدث انفالت وتعرث والعمل على حما�صرة التمويل املتعرث وت�صفية العمليات املتعرثة .

االأوراق  �صوق  يف  تطلب  ا�صهم  البنك  لدى  اليكون  حتى  للم�صاهمني  اأرباح  توزيع   •
املالية .

االطراف  موافقة  باخذ  وذلك  االأرباح  معدل  باحتياطي  لالحتفاظ  درا�صة  و�صع   •
املعنية .

املطلقة  اال�صتثمار  ح�صابات  الأ�صحاب  االأرباح  من  معقول  م�صتوى  على  املحافظة   •
واملقيدة .

. خ�صائر  حدوث  دون  للحيلولة  �صيغة  كل  ح�صب  التمويل  خماطر  • متابعة 
3- خماطر ال�صتثمار يف روؤو�ض الموال :

للم�صروعات جدوى  لدرا�صة  وفقا  امل�صاهمات  نوع  • اختيار 
يف  خا�صة  لها  والل�صيقة  الدورية  واملتابعة  الراأ�صمالية  امل�صاهمات  وتقييم  حتليل   •

اوقات الركود ، ويتم ذلك بتحليل القوائم املالية لها .
. ال�صركة  بداخل  البنك  • متثيل 

امل�صاهمات  التخل�ش من  وكيفية  امل�صاهمات  املحققة من هذه  العوائد  • مدى جدوى 
التي ت�صبب خ�صائر. 

وحتليلها. املحتملة  باملخاطر  • التنبوؤ 
. ال�صداد  عن  العجز  خماطر  • قيا�ش 
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. ال�صوق  وخماطر  العمالت  اأ�صعار  تقلبات  ملخاطر  والتح�صب  اجليدة  • الدرا�صة 
العادلة  بالقيمة  يقا�ش  للمخاطر  التعر�ش  فاإن  وامل�صاربة  امل�صاركة  عقد  حالة  • يف 

لهذه اال�صتثمارات اأو بالتكلفة التاريخية ناق�صا اى خم�ص�صات لتاكل راأ�ش املال.
• الوقوف على اأ�صعار اال�صهم يف �صوق اخلرطوم لالوراق املالية وتقييم االأرباح ومعدل 

العائد من ال�صهم فاإذا حدث تراجع يف معدل العائد على ال�صهم يتم التخل�ش منه .
اال�صترياد  وح�ص�ش  اجلمركية  بالتعريفة  املتعلقة  ال�صيا�صات  ومعرفة  متابعة   •

وال�صرائب واالعانات واى تغري يكون من �صانه التاثري على جدوى اال�صتثمار.
4- املخاطر التجارية املنقولة :

. اال�صتثمارية  الودائع  اأ�صحاب  لن�صيب  وفقا  الودائع  منر  • احت�صاب 
5- خماطر الرتكيز :

وال�صقف  كل عميل  ون�صبة  للعمالء  التمويل  تركيز  �صهري عن  تقرير  باإعداد  • القيام 
املحدد.

. وال�صيغ  وال�صمانات  القطاعات  تركزات  عن  • التقرير 
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دور إدارة المخاطر في تحقيق السالمة 
المصرفية

تجربة مصرف االدخار والتنمية االجتماعية

1/ مقدمة: 
وفقًا  اإدارة  اإىل  االجتماعية  والتنمية  االدخار  مب�صرف  املعلومات  وحدة  ترفيع  مت    
ملتطلبات من�صور بنك ال�صودان املركزي رقم 1/ 2005 يف  يونيو من العام 2005 ومت 
نظام  تعزيز  بغر�ش  وذلك   . لالإدارة  مدير  بينهم  من  باالإدارة  موظفني  ثالثة  اإحلاق 
التي  التمويل  اأوكل لها يف بداية االأمر درا�صة طلبات  الداخلية بامل�صرف وقد  الرقابة 
تطبيق  ومتابعة  وال�صمان  االعتماد  خطابات  فتح  وطلبات  الفروع  �صالحيات  تتجاوز 

معايري جلنة اخلدمات املالية االإ�صالمية للموؤ�ص�صات التي تقدم خدمات مالية.  
2/ الهيكل الإداري لإدارة املخاطر:

 اإدارة املخاطر هي اإحدى االإدارات الرقابية بالهيكل التنظيمي مل�صرف االدخار وتتبع 
واملعلومات  البيانات  ق�صم  هي  اأق�صام  ثالثة  من  وتتكون  امل�صرف  عام  ملدير  مبا�صرة 
وق�صم حتليل املعلومات وتقييم املخاطر وق�صم الرقابة والتحكم وي�صرف علي كل ق�صم 
توؤديها  التي  واملهام  لالإدارة   الكلي  العمل  حجم  ح�صب  م�صئولياته  حتديد  مت  موظف 

االإدارة لتحقيق اأهدافها.
3/ دور جلنة املخاطر يف قيا�ض املخاطر املختلفة:

للجنة  املخاطر  اإدارة  مهام  اأوكلت  ولكن  بامل�صرف  منفردة  خماطر  جلنة  توجد  ال    
توجيهات   واإ�صدار  التمويل  �صقوفات  حتديد  يف  دورها  ينح�صر  و  واملراجعة  التدقيق 
بتنفيذ مالحظات املراجعة اخلارجية ومالحظات فرق تفتي�ش بنك ال�صودان املركزي 
ومتابعة التعرث والتو�صية على اإهالك الديون وزيادة خم�ص�ش التمويل والتمويل املتعرث.
امل�صرفية  ال�صالمة  حتقيق  يف  بامل�صرف  املخاطر  اإدارة  اإ�صهام  درجة   /4

)الإجراءات والتجارب(:
من اأجل حتقيق ذلك اتبعت اإدارة املخاطر االآتي: 

امل�صرفية  االأن�صطة  اأداء  االإدارات يحكم  لكل  اإجراءات عمل  دليل  التاأكد من وجود   -
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واال�صتثمارية واإجراءات ال�صالمة االأمنية و غريها.
- تفعيل اإجراءات الرقابة الداخلية والتاأكد من التزام كل العاملني بتلك االإجراءات .

- التاأكد من اكتمال كل م�صتندات متطلبات منح التمويل امل�صريف للطلبات التي تقدم 
اإليها قبل تقدميها للجنة اال�صتثمار املركزية.

االإجراءات  كفاية  والتاأكد من  وال�صمان  االعتماد  التمويل وخطابات  درا�صة طلبات   -
وامل�صتندات وحتديد اجلدارة االئتمانية للعميل  ح�صب النموذج املرفق.

التمويل  ملنح  التو�صية  وربط  وال�صهرية  واالأ�صبوعية  اليومية  ال�صيولة  تقارير  متابعة   -
بال�صيولة املتوفرة للم�صرف.

- ربط فرتة التمويل باآجال م�صادره )مبعني ان مينح طويل االأجل مب�صدر طويل االأجل، 
والق�صري االأجل من الودائع اجلارية بن�صبة حمددة منها(.

- �صراء اأوراق مالية و�صكوك ملقابلة �صح حاالت ال�صيولة واحلاالت الطارئة. 
- اإعداد تقرير تركيز التمويل والعمل علي تنويع حمفظة متويل امل�صرف ح�صب االأن�صطة 

االقت�صادية واملناطق اجلغرافية و�صيغ التمويل وحجمه.
الالزمة  املخ�ص�صات  وجتنيب  اليومية  التعرث  متابعة  اإجراءات  كفاية  من  التاأكد   -

ملقابلته.
ح�صب  امل�صرف  وا�صتثمارات  اأ�صول  خماطر  ملقابلة  املال  راأ�ش  كفاية  من  التاأكد   -

متطلبات معايري جلنة اخلدمات االإ�صالمية.
التاأكد من كفاءة النظام املحا�صبي للم�صرف ومقدرته علي ا�صتخراج كل الرواجع   -

املطلوبة لالإيفاء مبتطلبات التقارير االإدارية واجلهات الرقابية.
5/ مدى فعالية االإجراءات املطبقة يف جمال اإدارة املخاطر عرب اإدارة املخاطر

  نعتقد اأنها فعالة بدرجة معقولة متى مت االلتزام بها وهناك تطور تدريجي يف فهم دور 
اإدارة املخاطر والذي ال يت�صح يف اأوقات الرخاء واالزدهار ولكن عند االأزمات وال�صدة 
العاملني باملخاطر قد تطور كثريًا عن  اإدراك  ان  يكون دورها ملحًا وملمو�صًا. ونعتقد 
ال�صابق و�صارت اإدارة املخاطر جزء من العمل اليومي ومتار�ش يف كل االإدارات والفروع.  

6/ مقرتحات ب�صان تطوير اإدارة املخاطر:
لتطوير اإدارة املخاطر ال بد من عمل االآتي :
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- ا�صتيعاب العاملني الذين لهم خربة كبرية يف امل�صارف يف جلان املخاطر بامل�صرف.
- ت�صمني اإدارة املخاطر يف الثقافة العامة و االهتمام بغر�ش الوازع االأخالقي والديني 

لدى النا�صئة وعامة املجتمع.
- التو�صية با�صتقرار العاملني باإدارة املخاطر بامل�صارف واإخ�صاعهم لدورات تدريبية 

عملية يف دول لها اإدارات خماطر متطورة.
- اإدخال اأدوات مالية اإ�صالمية لها اأ�صواق رائجة الإدارة خماطر ال�صيولة وتوفري �صمانات 

قوية ملنح التمويل امل�صريف.
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دور إدارة المخاطر في تحقيق السالمة 
المصرفية

تجربة بنك البركة السوداني
 

اإعداد: د. حممد اأحمد عمر طه
مدير اإدارة املخاطر ببنك الربكة ال�صوداين

1- املقدمة: 

تاأ�ص�ش  االإ�صالمية  ال�صريفة  جمال  يف  الرائده  البنوك  اأحد  ال�صودانى  الربكة  بنك 
ال�صريعة  ومبادئ  االإ�صالم  هدى  على  امل�صرفية  اخلدمات  كافة  لتقدمي   1984 عام 
االإ�صالمية وذلك عرب فروعه املنت�صرة يف واليات ال�صودان املختلفة. يعمل البنك على 
حتقيق الريادة والتميز يف ال�صريفية االإ�صالمية بتنمية القدرات وت�صخري التقنية النتاج 
الوحدات  اإحدى  وهو  عليها.  وتتفوق  والعمالء  امل�صاهمني  تطلعات  تلبى  متكاملة  حلول 
امل�صرفية التابعة ملجموعة الربكة امل�صرفية، وهى �صركة م�صاهمة بحرينية مدرجة يف 
بور�صتى البحرين ودبى لالأوراق املالية، وتعترب من البنوك االإ�صالمية العاملية الرائدة 

يف ال�صريفة االإ�صالمية.
خلفية عن اإن�صاء اإدارة املخاطر بالبنك:

رقم  املن�صور  بتطبيق  قامت  التي  ال�صودانية  امل�صارف  اأوائل  من  الربكة  بنك  يعترب 
2003/3 ال�صادر من البنك املركزي والذي مت مبوجبه تكوين وحدة املعلومات وبا�صرت 
مهامها والتي كانت نواة الإدارة املخاطر ح�صب ما جاء بذلك املن�صور وعند �صدور املن�صور 
رقم 2005/1 الذي جاء فيه التوجيه بتكوين اإدارة للمخاطر بامل�صارف ال�صودانية كان 
البنك من اأوائل امل�صارف ال�صودانية التي اإلتزمت بتنفيذ هذا املن�صور بتكوينه الإدارة 
املخاطر وبا�صرت مهامها ح�صب املوجهات التي �صدرت يف تعميم بنك ال�صودان املركزي 
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اخلا�ش مبوجهات اإدارة املخاطر ومت ا�صتكمال هيكلها الوظيفي وفقا لتلك املوجهات.
هيكل اإدارة املخاطر بالبنك:

  يتكون الهيكل العام الإدارة املخاطر كوظيفة من جمل�ش االإدارة ثم جلنة املخاطر مبجل�ش 
واجلدير  والفروع  االأخرى  واالإدارات  املخاطر  اإدارة  ثم  التنفيذية  االإدارة  ثم  االإدارة 
بالذكر اأن بنك الربكة من اأوائل امل�صارف ال�صودانية التي قامت بتكوين جلنة الإدارة 
املخاطر على م�صتوى جمل�ش االإدارة وذلك منذ بداية العام 2008م بها اأربع  اأع�صاء 
من املجل�ش منهم اإثنني من اخلرباء امل�صرفيني امل�صهود لهما بالكفاءة والتميز واإثنني 
من االأع�صاء املنتخبني ولهم �صلة ممتدة لعقود بالعمل امل�صريف وت�صم يف ع�صويتها من 
االإدارة التنفيذية املدير العام ونائبه باالإ�صافة ملدير اإدارة املخاطر مقررا وتعقد اللجنة 
ما ال يقل عن اأربعة اجتماعات �صنوية ح�صب الئحة تنظيم اأعمالها التي اأجازها جمل�ش 
االإدارة. اأما على م�صتوى الهيكل التنظيمي الإدارة املخاطر كدائرة اإدارية فهي هيكليا 
ونائبه وعدد  االإدارة  ويتكون هيكلها من مدير  للبنك.  العام  املدير  نائب  لل�صيد/  تتبع 
ووحدة  وال�صيولة،  ال�صوق  خماطر  وحدة  التمويل،  خماطر  وحدة  ت�صم  وحدات  ثالثة 
من  التمويل  خماطر  وحدة  تتكون  االإدارة،  �صكرتارية  اإىل  باالإ�صافة  الت�صغيل  خماطر 
رئي�ش الوحدة باالإ�صافة اإىل ثالثة موظفني وتتكون وحدة خماطر الت�صغيل من موظفني، 

اأما وحدة خماطر ال�صوق وال�صيولة فبها حتى االآن موظف واحد.
كيفية قيا�ش ومراقبة املخاطر والتحكم فيها:

اإعتمدت اإدارة املخاطر ببنك الربكة مناذج حمددة لقيا�ش املخاطر لكل نوع من اأنواع 
املخاطر وذلك على النحو التايل:

اأوًلً: خماطر التمويل: 

اعتمدت اإدارة املخاطر �صيا�صة الإدارة خماطر االإئتمان من جمل�ش االإدارة حددت فيها 
اآليات حمددة  لكل مرحلة من  تعريف املخاطر قيا�صها ومراقبتها والتحكم فيها وفق 

مراحل العملية التمويلية ومن �صمن اأدوات القيا�ش التي حددت يف هذه ال�صيا�صة هي:
�صليمة  و�صوابط  اأ�ص�ش  باإتباع   البنك   يقوم   اإئتمانية  عالقة  اأى  يف  الدخول  قبل    -



38

ووا�صحه  ملنح التمويل واإجراء تقييم �صامل ملخاطر العميل .
وحتديد  للعمالء  االئتمانية  للجدارة  الرقمي  التقييم  لنظام  وفقًا  العمالء  ت�صنيف   -

درجة املخاطر لكل ح�صب امل�صفوفة اأدناه:

درجة املخاطرالن�صبة املئويةت�صنيف العميلامل�صتوى
1من 90 : 100ممتاز1
2من 80: 90جيد جدًا2
3من 70: 80جيد3
4من 60: 70فوق الو�صط4
5من 50: 60حتت املراقبة5
6من 40: 50عاىل املخاطر6
7من 30: 40دون امل�صتوى7
8من �صفر: 30ردئ8

- حتليل العائد على املخاطر ومقارنة العائد املتوقع مع حجم املخاطر. 
- اليعتمد البنك على �صمعة العميل ومركزه  املايل فقط عند تقييم وحتديد املخاطر بل 

يعتمد على دراأ�صة جدوى امل�صروع.
- التقييم  احلقيقى  لل�صمانات واأن هذا التقييم قد مت اإعداده بوا�صطة جهات  متخ�ص�صة 

والتاأكد من خلو ال�صمانات من العوائق القانونيه واإمكانية وت�صويقها و�صيولتها. 
 Credit Risk Monitoring :مراقبة  ومتابعة  خماطر  التمويل

1-  يتم  متابعة املركز املايل للعميل للح�صول على معلومات دوريه عنه.
2-  يتم  متابعة الظروف املحيطة بالعميل ور�صد التغريات التي تطراأ على البيئة التي 

يعمل بها العميل.
3-  يتم متابعة �صري ح�صابات العميل من حيث الن�صاط وم�صتوى التزامه ب�صداد  ما عليه 

من التزامات.
4-  املتابعة والتقييم امل�صتمر لكافة ال�صمانات. 

البنك عن طريق  بوا�صطة  التي مت متويلها  والعمليات  للم�صاريع  امل�صتمرة  املتابعة    -5
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االت�صال بالفروع عرب الرواجع والتقارير املختلفة والتاأكد من اإحتواء ملف العملية على 
كل البيانات املطلوبة يف ملف العملية وفق  امللف النموذجي.

6- احل�صول على معلومات عن ال�صلعة املمولة وعلى االأخ�ش اإذا كان البنك �صريكًا اأو 
كانت ال�صلعة املمولة �صمانا للتمويل.

7-  حتديد درجة جودة التمويل مقا�صة باملوؤ�صرات الرئي�صية )جيدة – دون امل�صتوى - 
ردئية( ومن ثم منح عناية خا�صة لكل عملية ح�صب ت�صنيفها. 

 :Credit Risk controlling التحكم  يف خماطر التمويل
- يتم متابعة ومراجعة حمفظة التمويل باإ�صتمرار والتاأكد من اأن التمويل قد منح وفقًا 
لالأ�ص�ش وال�صوابط املحددة من قبل بنك ال�صودان املركزي و�صيا�صات  ولوائح البنك 

الداخلية.
- يتم التقييم امل�صتمر لعمليات التمويل ومراجعة ت�صفيتها وبناء املخ�ص�صات العامة 

واخلا�صة وكفايتها.
- يتم  مراجعة ملفات التمويل للعمالء الكبار وكبار امل�صاهمني واالأطراف املرتبطه بهم.
- مراجعة وتقييم �صيا�صات البنك ولوائحه الداخلية فيما يتعلق باأ�ص�ش و�صوابط  منح 

التمويل مع الرتكيز على �صيا�صات توزيع خماطر التمويل.
Credit Risk reporting :التقرير عن خماطر االإئتمان

وتركزاتها.  التمويلية  املحفظه  • ت�صنيف 
الكبار.  العمالء   • خماطر 

العالقة.  ذات  االأطراف  • خماطر 
ال�صمانات.  • خماطر 

املتعرث.    • التمويل 
تتمثل:  والتي  ال�صمانات  • خماطر 

- خماطر عدم القدرة على ت�صييل اأو الت�صويق بال�صعر املنا�صب ويف الوقت املنا�صب.
- خماطر تقلب قيمة ال�صمان. 

- خماطر عدم القدرة على بيع ال�صمان اأو نقل ملكيته.
- خماطر التاأخر يف ا�صرتداد قيمة ال�صمان.
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- خماطر تعقيد االإجراءات القانونية يف حالة اللجوء لل�صمان.
- خماطر تلف اأو�صياع ال�صمان اأو م�صتنداته.

- خماطر الرقابة امل�صرفية.
- خماطر النزاع يف حالة ت�صييل ال�صمان.

- خماطر عدم االأولوية عند التنفيذ على ال�صمان. 
هنالك جلنة متابعة التمويل املتعرث وجتتمع �صهريًا كما جتتمع مبديري الفروع ملتابعة 
التمويل  با�صرتجاع  والكفيلة  املنا�صبة  القرارات  واتخاذ  املتعرث طرف كل فرع  التمويل 

وتتكون من: 
1- ال�صيد/ املدير العام                     رئي�صًا

2- ال�صيد/ نائب املدير العام              نائبًا للرئي�ش 
3- ال�صيد/ مدير اإدارة املخاطر               ع�صوًا 

4- ال�صيد/ مدير اإدارة اال�صتثمار              ع�صوًا 
5- ال�صيد/ مدير اإدارة ال�صئون القانونية        ع�صوا

6- ال�صيد/ ممثل وحدة التمويل املتعرث باإدارة اال�صتثمار    مقررًا
وتعقد اجلنة اإجتماعا �صهريًا ملناق�صة العمليات التمويلية املتعرثة وا�صتدعاء مدير الفرع 
االأحيان  اأغلب  تت�صمن يف  والتي  له  قراراتها  واإ�صدار  كبرية  متعرثة  عمليات  به  الذي 

االآتي:.
1-  مطالبة العميل ب�صداد التمويل.

2-  عمل اإنذار للعميل ب�صداد التمويل.
3-  متابعة و�صع العميل قانونيًا لتح�صيل االلتزامات عليه من خالل االآتي: 

- فتح بالغ جنائي �صد العميل وا�صتخراج وتنفيذ اأمر القب�ش عليه. 
-  ال�صري يف االإجراءات اخلا�صة بالت�صرف يف ال�صمان وت�صييله ل�صداد االلتزامات على 

العميل وفق قانون بيع االأموال املرهونة لعام 1990م . 
ثانيًا: خماطر ال�صوق: 

الرتتيبات  كل  ودقة  بعناية  حددت  ال�صوق  خماطر  الإدارة  �صيا�صة  باإعداد  البنك  قام   
ال�صوق  خماطر  على  التعرف  اأجل  من  البنك  اإدارة  تتبعها  التي  والنظم  واالإجراءات 
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ال�صلع،  اأ�صعار  ال�صرف،  )اأ�صعار  فيها  والتحكم  عليها  ال�صيطرة  مراقبتها،  وقيا�صها، 
اأ�صعار االأ�صهم وال�صكوك(

ثالثًا: خماطر ال�صيولة:
االأرباح  لتحقيق  املطلوبه  بالكفاءة  ال�صيولة  الإدارة  يهدف  البنك  فان  اجلانب  هذا  يف 
واأي�صًا للتمكن من االإيفاء بالتزاماته املالية دون تاأخري وبدون خ�صائر. لتحقيق ذلك فان 
البنك ي�صعى الإحداث التوازن املطلوب يف اإدارة ال�صيولة متبعًا توجيهات البنك املركزي.

تقييم وقيا�ش  خماطر ال�صيولة :
من اأجل اأن يتمكن البنك من قيا�ش خماطر ال�صيولة، هناك طريقتان رئي�صتان يجب اأن 

يتبع البنك اإحداهما اأو كليهما: 
تقارن  الطريقة  هذا   :  Maturity Ladder Approach االإ�صتحقاق  تاريخ  طريقة 
التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة على مدى فرتات زمنية حمددة ملعرفة الفجوات 
االأولوية  ح�صب  واخل�صوم  االأ�صول  ترتيب  البنك  على  وينبغي  معاجلتها  ميكن  حتى 
بال�صيولة.  يتعلق  فيما  االقت�صادية  للحالة  وفقا  املنا�صب  الوقت  يف  املعاجلات  وحتديد 
اال�صتخدامات من حيث  لتتوافق مع  املوارد  بتحديد هيكل  البنك  يقوم  اأن  يعني  وهذا 
التوقيت ي، ولتحقيق ذلك على البنك تقدير املوارد الالزمة لتمويل اأن�صطته وتوزيعها 
حتى  للتعديل  وقابلة  مرنة  اخلطة  تكون  اأن  يجب  املتاحة.كما  ال�صيولة  م�صادر  على 
تتمكن من التكيف مع التغريات التي قد تطراأ على البنك وفقا حلالة ال�صوق. يتم ذلك 
با�صتخدام تقنيات املحاكاة وال�صيناريوهات اليومية الإدارة ال�صيولة وهي لي�صت فقط من 
اأجل حتليل حاالت االإجهاد ولكن من اأجل معرفة مدى احتمال خروج البنك من امل�صار 

املحدد لل�صيولة.
ال�صائلةLiquidity Assets Approach  : هذه الطريقة تركز  املوجودات  • طريقة 

على املحافظة على م�صتوى كاف من االأ�صول ال�صائلة لتلبية اخل�صوم. 
ويقوم البنك من اأجل مراقبة ال�صيولة باالآتي:

- يراعي البنك عند ا�صتخدام املوارد موجهات البنك املركزي
- اإ�صتخدام ن�صب ا�صرت�صادية كموؤ�صرات لل�صيولة الغر�ش من هذه الن�صب جتنب تركيز 

موارد ال�صيولة  
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- اإجراء عمليات التنبوؤ 
Contingency Funding Plan CFP : متويل خطة الطوارئ -

اإن قدرة البنك على ال�صمود اأمام اأزمات ال�صيولة موؤقتة وطويلة االأجل تعتمد ب�صورة 
اأ�صا�صية على كفاءة وكفاية خطط الطوارئ التي ي�صعها، وعلى البنك اعتماد خطة طوارئ 
الأ�صرتاتيجية   عري�صة  وخطوط  اإجراءات  و�صع  خالل  من  ال�صيولة  اأزمات  مع  للتعامل 
تلبي احتياجاته من التمويل يف الوقت املنا�صب وبتكلفة معقولة. ت�صاعد خطة الطوارئ 
اإدارة البنك يف تنظيم التدفقات النقدية يف امل�صتقبل من م�صادر التمويل املتاحة  يف 
ال�صوق يف ظل عدد من ال�صيناريوهات حت�صبا للنمو ال�صريع  لالأ�صول اأو الرتاجع ال�صريع 
يف املطلوبات.كما ت�صاعد البنك يف التاأكد من اإدارة �صيولته �صواء يف احلاالت العادية 
اأو حاالت التقلبات غري العادية لل�صيولة وتعر�ش اخلطة على جلنة االأ�صول واخل�صوم 

الإجازتها والتي تتكون من: 
- ال�صيد/ املدير العام     رئي�صًا

- وع�صوية كل من:
- ال�صيد/ نائب املدير العام.

- ال�صيد/ مدير اإدارة املخاطر.
- ال�صيد/ مدير اإدارة اال�صتثمار.

- ال�صيد / مدير اإدارة العالقات اخلارجية والنقد االأجنبي.
- ال�صيد/ مدير اإدارة ال�صئون املالية.

- ال�صيد/ مدير اإدارة التخطيط. 
-  ال�صيد/ رئي�ش وحدة ال�صيولة. 

ودورية  مهامها  حتدد  والتي  الئحتها  اإجازة  متت  وقد  �صهريًا  اجتماعا  اللجنة  تعقد 
اجتماعاتها ...اإلخ. 

رابعًا: خماطر الت�صغيل:
خماطر الت�صغيل تعرف باأنها مدى اإحتمالية حدوث اخل�صائر املبا�صرة اأو غري املبا�صرة 
التي قد تن�صاأ نتيجة عدم كفاية و/اأو ف�صل االإجراءات واالأنظمة الداخلية لتنفيذ العمليات 
و/ اأو نق�ش كفاءة اأداء االأ�صخا�ش والنظم و/ اأو تاأثريات االأحداث اخلارجية وي�صمل 
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هذا التعريف املخاطر القانونية وي�صتثني املخاطر االإ�صرتاتيجية وخماطر ال�صمعة. 
اآلية الرقابة والتحكم:

 هي عبارة عن االإجراءات التي تتخذ اأو االإختبارات التي يتم ت�صميمها ملنع اخلطر من 
احلدوث اأو ك�صف اخلطر الذي حدث اأو لت�صحيح ذلك اخلطر وهي على النحو التايل:
 ، اخلطر  احتمالية  من  للحد  بها  املعمول  الرقابة  هي  توجيهية:  وحتكم  رقابة  اآلية   -

وتاأخذ �صكل ال�صيا�صات واالإجراءات. 
- اآلية رقابة وحتكم وقائية: هي الرقابة املطلوبة للحد من اخلطر ودرجة تطوره 

حدث  الذي  اخلطر  على  ال�صوء  ت�صلط  التي  الرقابة  اكت�صافية:  وحتكم  رقابة  اآلية   -
وت�صاعد على التقليل من اآثاره .

حدث  الذي  اخلطر  ت�صحيح  على  تعمل  التي  وهي  ت�صحيحية:  وحتكم  رقابة  اآلية   -
واالآثار الناجمة عنه. 

اأهداف �صيا�صة خماطر الت�صغيل:
1- معرفة م�صدر اخلطر.

2- حتديد اإحتمالية وقوع   اخلطر
3- توفر القدرة على قيا�ش اخلطر

4- تقييم اآثار اخلطر
5- حتديد و�صائل الرقابة وال�صيطرة على خماطر الت�صغيل للحد منها.

6- و�صع االإجراءات وحتديد امل�صئوليات للمتابعة اليومية ملخاطر الت�صغيل وو�صع اأدوات 
التحليل والتقرير ب�صاأنها. 

اآثار خماطر الت�صغيل:
1- اإ�صعاف قدرة البنك على االإ�صتمرار يف اأداء مهامه وممار�صة اأن�صطته.

2- احلد من قدرة البنك على ا�صتغالل الفر�ش املتاحة يف بيئة العمل امل�صرفية .
فوائد �صيا�صة خماطر الت�صغيل:

1- حت�صني االإجراءات الداخلية والتوافق مع مطلوبات ال�صلطة الرقابية.
2- تخفي�ش حجم اخل�صائر والتكاليف الناجمة عن خماطر الت�صغيل ب�صرعة املواجهة 

واتخاذ االإجراءات الوقائية ورفع كفاءة االأداء .
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3- تعظيم فر�ش البقاء واال�صتمرارية بفعالية يف ال�صاحة امل�صرفية 
4- حت�صني الو�صع التناف�صي للبنك حمليًا وعامليًا.

نطاق �صيا�صة خماطر الت�صغيل: 
وفروعه. البنك  اإدارات  كافة  على  الت�صغيل  خماطر  �صيا�صة  • تطبق 

واالأنظمة  العاملني  الت�صغيلية من قبل  التنفيذية  العمليات  بها يف كافة  االإلتزام  • يتم 
واالإجراءات  العمل  ونظم  واللوائح  وال�صيا�صات  بالقوانني  لاللتزام  تدعيمًا  وذلك 

والتعليمات املعتمدة.
حدود خماطر الت�صغيل:

حدود خماطر الت�صغيل هي حدود املخاطر املقبولة للبنك وفقا لت�صنيف املخاطر ح�صب 
ويتم  احلدوث.  تكرار  واإمكانية  املبا�صرة(  )اخل�صارة  عنها  ينتج  الذي  ال�صلبي  االأثر 

ترتيب املخاطر واآثارها ح�صب درجة كل منها.
االإطار العام ل�صيا�صة خماطر الت�صغيل:

للمخاطر  الذاتى  التقييم  عملية  على  الت�صغيل  خماطر  ل�صيا�صة  العام  االإطار  يرتكز 
و�صوابطها الرقابية والتي تتطلب اإجراء تقييم لكافة املخاطر التي قد تعوق عمل اأى من 
وحدات البنك باالإ�صافة اإىل تقدير حجم هذه املخاطر واأثرها مع الربط بني ذلك وبني 
ال�صوابط الرقابية القائمة ومدى كفايتها و�صالمتها لرفع كفاءة عملية اإدارة املخاطر 
تغطيتها،  ميكن  ال  التي  املخاطر  حجم  حتديد  اإىل  جممله  يف  هذا  ويهدف  الرئي�صية 

وللقيام بذلك يتم اإجراء االآتي:
القائمة  الت�صغيلية  املخاطر  وح�صر  وحتديد  بتعريف  البنك   وحدات  جميع  قيام    -1
واإجراء  �صابقة(  �صنوات  ثالث  )عن  عليها  والتعرف  واملحتملة  اإدارتها  يف  واملحتملة 
والفروع  االإدارات  وروؤية هذه  لطبيعة عمل  املخاطر طبقًا  لتلك  الذاتى  التقييم  عملية 

وحتديد موؤ�صرات املخاطر الرئي�صية لها وفقًا لهذه ال�صيا�صة .
2-  قيام م�صوؤويل وحدات البنك بتحديد ال�صوابط الرقابية القائمة واخلا�صة بكل نوع 

من اأنواع هذه املخاطر التي يعتقد اأنها ت�صهم يف تخفي�ش اأثر هذه املخاطر .
3- قيام م�صئويل وحدات البنك بتقييم مدى كفاية ال�صوابط الرقابية لكل نوع من اأنواع 

هذه املخاطر وما ت�صتلزمه من اإجراءات اإ�صافية.
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اأعاله، وبناٍء  النقاط الثالث  اإدارة املخاطر االإ�صراف على القيام املهام يف  4- تتوىل 
اأحداث  فيها  وحتدد  عليها  يعتمد  بيانات  قاعدة  باإن�صاء  تقوم  املهام  هذه  نتائج  على 

وخ�صائر خماطر الت�صغيل عن ثالث �صنوات �صابقة.
5- تتوىل اإدارة املخاطر م�صوؤولية تقرير احتماالت وقوع كل حدث من اأحداث خماطر 
الت�صغيل ومدى تكراره )اأي عدد مرات حدوثه( والتوقعات امل�صتقبلية مع حتديد االأثر 
املادى ال�صلبي الذي ترتكه وقيمته طبقًا لنظام تقييم وقيا�ش درجات خماطر الت�صغيل.

هذه  وقوع  احتماالت  من  للتقليل  تنفيذية  عمل  خطة  بو�صع  املخاطر  اإدارة  تقوم   -6
املخاطر وعدد مرات حدوثها وتكرارها وتخفيف حدة اأثرها ال�صلبي )كقيمة( ولها اأن 

ت�صتعني يف ذلك باأي من وحدات البنك املعنية. 
7- تتوىل اإدارة املخاطر م�صوؤولية تفعيل ا�صتخدام جمموعة النماذج والتقارير املقرتحة 

والواردة بهذه ال�صيا�صة .
وحتديد  بدقة  الت�صغيلية  املخاطر  وقيا�ش  تقدير  م�صوؤولية  املخاطر  اإدارة  تتوىل   -8

املخاطر الزائدة التي ال ميكن تغطيتها residual risks )حال وجودها( .
9- تتوىل اإدارة املخاطر م�صوؤولية تقدير نتائج عملية التقييم الذاتى للمخاطر و�صوابطها 

الرقابية بكل وحدة )اإدارة / فرع( بالبنك.
10- تتوىل اإدارة املخاطر اإعداد تقرير اىل االإدارة التنفيذية العليا للبنك عن خماطر 
الت�صغيل القائمة ومدى التزام وحدات البنك ب�صيا�صات و�صوابط خماطر الت�صغيل وفقًا 

ملراحل ال�صري يف تنفيذ ال�صيا�صة .
للطوارئ  البديلة  اخلطط  ا�صتخدام  بكفاءة  اخلا�صة  التقارير  عر�ش  يتعني   -11

وا�صتمرار االأعمال )حال حدوث ذلك( و/اأو نتائج التجارب التي متت عليها. 
قيا�ش التعر�ش ملخاطر الت�صغيل:

ال ميكن تفاديه بل ميكن   Inherent Risk كل االأعمال حتتوي على خطر متاأ�صل فيها
تخفيفه من خالل اأدوات التحكم التي تو�صع لهذا الغر�ش والتي تاأخذ اأ�صكااًل متعددة، 
للخطر  للتعر�ش  املقبول  احلد  ي�صمى  معني  حد  اإىل  اخلطر  تخفيف  على  تعمل  وهي 
وفيه تتم املقارنة بني العائد من التحكم وتكلفة اخلطر، ويف حالة  اأن اخلطر اأعلى من 
امل�صتوى املقبول فيجب اأن تقرتح خطة وتطبق لتخفيف هذا اخلطر واأن تو�صح اخلطة 
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تفا�صيل االأن�صطة واالإجراءات املطلوب تنفيذها اأو تقوية اأدوات التحكم لتخفيف حدة 
التعر�ش لهذا اخلطر وت�صمل اخلطة االآتي:

اأ. درجة اخلطر: عموما عند تقييم اخلطر يجب املقارنة بينه واأدوات التحكم واإمكانية 
على  ينطوي  الن�صاط  اأن  حالة  ويف  و�صركائه  البنك  على  �صيرتكه  الذي  واالأثر  حدوثة 

خطر كبري متبقي بعد اأدوات التحكم فعلى البنك تفادي هذا الن�صاط. 
 ، البنك  على  �صيرتكة اخلطر  الذي  املعاك�ش  االأثر  تقييم  وهي  اأثر اخلطر:  درجة  ب. 
وهنالك اأحداث قليلة احلدوث لكنها كبرية االأثر مثل حاالت ف�صل االأنظمة وعلى البنك 
هذه  ملثل  البنك  يتعر�ش  اأال  ويجب  لها  والتح�صب  ملقابلتها  البديلة  خططه  ي�صع  اأن 

املخاطر حتت اأي ظرف.
كيفية قيا�ش جودة اأدوات الرقابة والتحكم ومدى كفايتها وفاعليتها:   

 يعتمد تقييم اأدوات الرقابة والتحكم ومدى كفاءتها على ثالثة عنا�صر رئي�صية هي:
اآلية الرقابة ذات التغطية والت�صميم  – الت�صميم. وتعمل  – ثبات التطبيق   التغطية 
اأو  الكافية  غري  التغطية  فاإن  العك�ش  وعلى  بكفاءة،  اخلطر  تخفيف  على  املنا�صبني 
الت�صميم غري الكفء ي�صري اىل اأن اآلية الرقابة يجب اأن تطبق بدرجة اأكرب من الثبات 

والتنا�صق.
خماطر  ملعاجلة  م�صتخدمة  تكون  قد  الواحدة  والتحكم  الرقابة  اآلية  اأن  مراعاة  مع 
متعددة ويتعني االأخذ يف االعتبار مدى االهتمام بح�صن اأداء وتنفيذ اآلية الرقابة حتى 

ميكن احلكم على مدى فعاليتها يف تخفيف اخلطر بكفاءة .
ت�صنيف اأدوات التحكم

ترتيب اأدوات الرقابة والتحكم 
)تغطية اخلطر وفعاليتها يف تخفيفه(

ت�صنيف اأداة  الرقابة والتحكم

4 مرتفعة اجلودة
3 متو�صطة اجلودة
2 منخف�صة اجلودة
1 متدنية اجلودة وغري مقبولة
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كما اأ�صرنا اآنفًا اأنه قد نحتاج اأن نطبق اأدوات حتكم معينة خلطر معني مثال يف حالة 
اأما قبل وقوع اخلطر فيمكن  والت�صحيح  االإكت�صاف  اأدوات  وقوع اخلطر ميكن تطبيق 
اإ�صتخدام اأدوات توجيه اخلطر والوقاية منه. يذكر اأن التعر�ش للمخاطر الكبريه يحدث 
اأن�صطة حماطة مبخاطر متاأ�صلة كبرية وم�صتوى حتكم منخف�ش  عندما تكون هنالك 

وهذه احلالة ت�صري اإىل اأن التعر�ش للمخاطر املتبقية residual risks كبري .
ومن اأجل متابعة حتليل التعر�ش للمخاطر واخللل يف اأدوات التحكم يجب تطوير خطة 
عمل ملعاجلة هذا اخللل يف اأدوات التحكم وم�صوؤولية جناح تطبيق خطة العمل يجب اأن 
ت�صند ملدير االإدارة امل�صوؤولة عن الن�صاط امل�صتهدف بهذه اخلطة ويف حالة اأن الن�صاط 
اإدارة املخاطر م�صوؤولية متابعة تطبيق خطة العمل التي  اإدارة فعلى  اأكرث من  تقوم به 
اإدارة  بالتن�صيق مع  التطور الذي يحدث يف تطبيقها  الن�صاط ومتابعة  مت و�صعها لهذا 

التدقيق.  
خام�صا: خماطر ال�صمعة:

�صمعة   نتيجة حدوث حالة  بال�صرر  البنك  �صمعة  اإ�صابة  احتمال  بها  خماطر  يق�صد   
واحدة اأو اأكرث، مما يوؤدى يف نهاية االأمر اإىل ا�صمحالل اأو ت�صوه  �صورتة  يف  املجتمع 
اأو  التعر�ش  اإىل تبعات عملية مثل فقدان الدخل  وت�صاوؤل الثقة فيه مما يوؤدى بدوره 

الإجراءات تقا�صى .
 عملية اإدارة خماطر ال�صمعة يق�صد بها ال�صيا�صات واالإجراءات التي يعتمدها البنك 

لتحديد وتقييم ومراقبة ور�صد واإعداد تقارير عن خماطر ال�صمعة.
�صاد�صا: التخطيط ال�صتمرارية اأداء االأعمال وا�صتعادة التوازن بعد الكوارث:

  اإن خماطر الت�صغيل الكامنة يف كافة خطوط االأعمال تتم يف ظروف الت�صغيل العادية 
وبالتاىل فاإن البنك معر�ش لها يف كل االأوقات، اإال اأن خماطر الت�صغيل يف ظل الظروف 
غري العادية اأو الطارئة اأو ال�صلوك غري املعتاد �صوف تكون اأكرث فداحة ومن هنا كانت 
اأهمية اإعداد خطط طوارئ ملواجهة تلك االأحداث واإعداد جتارب عملية عليها وحتديثها 
الظروف  ا�صتدعت  ما  اإذا  الفوري  للتنفيذ  جاهزة  لتكون  م�صتمر  ب�صكل  وتطويرها 

تنفيذها. 
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ب�صفة عامة فاإن الكوارث التي توؤثر على ا�صتمرارية االأعمال بالتوقف اأو االنقطاع املوؤقت 
ميكن ت�صنيفها كما يلى: 

 اأ- كوارث طبيعية )زالزل – في�صانات – اأعا�صري – عوا�صف رعدية – حرائق – اأو 
بيئية .. الخ(.

انقطاع  الكهربائي/  التيار  انقطاع  ومثاله  االأداء  ا�صتمرار  دعم  خدمات  توقف   ب- 
االإت�صاالت اأو اأي خدمات اأخرى توؤدي لتوقف اأو انقطاع العمل.

 ج- كوارث ناجمة عن اأعمال االأ�صخا�ش ومثاله الهجمات االإرهابية/ اأخطاء العاملني /
الفريو�صات الكمبيوترية /اأعمال القر�صنة الكمبيوترية .

ولذا ال بد للبنك من خطة طوارئ ل�صمان ا�صتمرارية اأعماله واحلد من خماطر الت�صغيل 
اأو نتيجة  ال�صباب خارج �صيطرة البنك  مثل تعر�ش نظم  حتت الظروف غري العادية 
اأو اإذا اأ�صبحت غري متاحة ويتكبد  االت�صال، االأ�صول ونظم املعلومات اإىل �صرر كبري 
البنك خ�صائر مالية كبرية ب�صببها. وتكون كل اإدارة م�صوؤولة عن ما يليها يف هذه اخلطة 
ومتابعة تنفيذها والتقرير ب�صاأنها ويكون دور اإدارة املخاطر التاأكد من تنفيذها واإجراء 

التجارب عليها.
وهي  م�صتندات  اأو �صور  اإلكرتونية  بن�صخ  االحتفاظ  يتم  اأن  االأخذ يف احل�صبان  ويجب 
اأن يكون يف م�صافة منا�صبة لتفادي  مهمة ال�صتعادة االأعمال يف موقع اآخر للبنك على 

ح�صول اخلطر للموقع االأ�صلي واملوقع البديل يف نف�ش الزمن.
الغري  له  يوؤديها  التي  االأن�صطة  من  الناجمة  املخاطر  اإدارة  البنك  على  وكذلك 
)outsourcing activities( حيث ميكن له اأن يقلل من تقدمي اخلدمات بنف�صه 
بتلك  القيام  وذات خربة يف  متخ�ص�صة  واالأن�صطة جلهة خارجية  املهام  تلك  واإ�صناد 
االأعمال  وهذا اليعفي اإدارة البنك من م�صئولياتها جتاه هذه اخلدمات بحيث تتاأكد من 
اأنها توؤدى ب�صورة اآمنة ومتوافقة مع القوانني ال�صارية واأن العالقة مع االأطراف اخلارجية 
موثقة بعقود قوية والتاأكد من اأن اإتفاقيات تقدمي هذه اخلدمات تكون وا�صحة وحتدد 
واتفاقياتها وخماطر  اإدارة خماطر هذه اخلدمات  البنك  امل�صئوليات ورغم هذا على 

توقفها، وعليه و�صع خطة لتقدمي اخلدمات يف حالة ف�صل مقدمها حتت اأّي ظرف .
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م�صاهمة اإدارة املخاطر بالبنك يف حتقيق ال�صالمة امل�صرفية ) االإجراءات والتجارب(:
1- ن�صر ثقافة املخاطر:

-  مت تقدمي عدد  حما�صرات مبركز التدريب بالبنك عن املخاطر خالل دورات تدريبية.
-  مت تقدمي ورقة عن املخاطر يف املوؤمتر ال�صنوي العام للبنك.

-  مت تقدمي عدد من الدورات التدريبية وور�ش العمل بالتعاون مع بنك ال�صودان املركزي 
للكل الدرجات الوظيفية حتى جمل�ش االإدارة.

-  عمل م�صح للمخاطر على م�صتوى اإدارات املركز الرئي�صي والفروع وعقد لقاءات مع 
مدراء الفروع والعاملني بها و�صرح املخاطر بكل اأنواعها.

2- ال�صيا�صات واللوائح :
ال�صيا�صات  كل  على  يحتوي  والذي  االإدارة  جمل�ش  من  املخاطر  اإدارة  دليل  اعتماد  مت 

اخلا�صة باإدارة املخاطر واملتمثلة يف:
1- الئحة تنظيم اأعمال جلنة املخاطر مبجل�ش االإدارة .

2- �صيا�صة اإدارة خماطر االإئتمان.

3- �صيا�صة اإدارة خماطر الت�صغيل.
4- �صيا�صة اإدارة خماطر ال�صوق.

5- �صيا�صة اإدارة خماطر ال�صيولة.
6- �صيا�صة اإدارة خماطر معدل االأرباح.

7- �صيا�صة اإختبار االإجهاد.
8- �صيا�صة ال�صمانات.

9- �صيا�صة اإدارة خماطر ال�صمعة
 RISK  APETITE : 3- حتديد املخاطر املقبولة

املقبولة  املخاطر  بتحديد  للبنك  التنفيذية  االإدارة  مع  بالتن�صيق  املخاطر  اإدارة  قامت 
ح�صب االآتي: 

اأ - خماطر كمية يف كل من :
- االإئتمان 
-  ال�صيولة 

- ال�صوق 
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-  خماطر الت�صغيل 
-  كفاية راأ�ش املال

ب ـ املخاطر النوعية وتتمثل يف:
-  االإ�صرتاتيجية. 

-  االلتزام.  
-  ال�صرعية.

4- كما تقوم الإدارة باملهام التالية:
- مراقبة ال�صقوفات امل�صدقة للعمالء. 
- مركزية اأ�صول م�صتندات ال�صمانات.

- مراقبة تغطية ال�صمانات والتقرير عنها.
- مراقبة �صالحيات الت�صديق للعمليات التمويلية.

- مراقبة جتديد �صهادات التاأمني على �صمانات التخزين والرهن العائم وال�صيارات.
- مراقبة جتديد �صهادات البحث

- مراقبة الزيارات للمخازن 
- مراقبة  االلتزام بخطة ال�صيولة وحتليل خماطر ال�صيولة

- مراقبة ال�صقوفات املمنوحة للتمويل للبنوك املحلية
وفق  ت�صري  اأنها  من  والتاأكد  املرا�صلني  لدى  الدائنة  البنك  ح�صابات  حركة  مراقبة   -

ال�صقوفات امل�صدقة لتلك البنوك.
- مراقبة التزامات البنك للبنوك االأجنبية بحيث ال تتعدى املخاطر املقبولة 

- مراقبة اإعادة تقييم ال�صمانات وفق �صيا�صة البنك اخلا�صة باإعادة تقييم ال�صمانات.
- مراقبة اأ�صعار ال�صلع املخزنة والتاأكد من اأن الفروع حت�صل على فواتري تقييم دورية 

لها ح�صب �صيا�صة البنك.
بالنقد  باخل�صوم  معادلتها  من  والتاأكد  االأجنبي  بالنقد  االأ�صول  موقف  مراقبة   -

االأجنبي.
- مت اإجراء م�صح ملخاطر الت�صغيل على م�صتوى البنك )فروع واإدارات( وقيا�ش املخاطر 

KRI`s املتوقعة وحتديد املخاطر الرئي�صية
5- اختبار الإجهاد : 
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يتم اإجراء اختبار لالإجهاد ربع �صنوي لكل من كفاية راأ�ش املال وال�صيولة وفق عدد من 
م�صتويات االإختبار.

6- التقييم داخلي لكفاية راأ�ض املال: 
 ICAAP للتاأكد من اأن البنك لديه راأ�ش املال الكايف لعدد من ال�صنني م�صتقباًل فاإن 
واإحدى  اأهم  Capital Planning  والتي من  املال  راأ�ش  حتتوي على عملية تخطيط 

.  Stress Testingاأدواتها هو اختبار ال�صغط
اإن عملية التقييم الذاتي لكفاية راأ�ش مال البنك متت على اأ�صا�ش تقييم املخاطر املهمة 
واالأ�صا�صية التي تواجه البنك باالإ�صافة اىل املخاطر للتي يتعر�ش لها البنك واملندرجة 
)االإئتمان،  االإ�صالمية  املالية  اخلدمات  وجمل�ش  بازل2  لوفاق  االأوىل  الدعامة  حتت 

ال�صوق  والت�صغيل(
مدى فاعلية االإجراءات املطبقة يف جمال املخاطر من قبل البنك عرب اإدارة املخاطر:

تكت�صب االإجراءات املطبقة فاعلية من قبل اإدارة املخاطر يف البنك من درجة االلتزام 
ال�صارم من االإدارة العليا للبنك ممثلة يف جمل�ش االإدارة واالإدارة التنفيذية وقد اأثمر 
املخاطر  بحدود  االلتزام  ممثلة  للبنك  امل�صرفية  ال�صالمة  حتقيق  يف  االإلتزام  هذا 

املقبولة يف كل اجلوانب )االإئتمان – ال�صوق – ال�صيولة – والت�صغيل(.
مقرتحات ب�صاأن التطوير اأداء اإدارات املخاطر بامل�صارف ال�صودانية:

1-  توفري الكادر املوؤهل الإدارات املخاطر بامل�صارف ال�صودانية وتوفري التدريب الكمي 
والنوعي لها.

2-  توفري اأنظمة تقنية ت�صاعد يف عملية قيا�ش ومراقبة املخاطر.
3-  توفري الدعم الالزم من جمال�ش اإدارات امل�صارف واالإدارات التنفيذية وااللتزام 

مبوجهات املن�صورات ال�صادرة من البنك املركزي يف هذا اخل�صو�ش.
4-  توفري درجة من اال�صتقاللية الإدارات املخاطر وف�صلها من العمل التنفيذي للبنوك 

ح�صب موجهات بنك ال�صودان املركزي.


