مركز التذريب والتأهيل المصرفي – دورة إدارة المخاطر التشغيلية – األستار هشام شويري

تعريف مصادر الخسائر التشغيلية و تصنيفها
مصدر الخسائر التشغيلية

التعريف

احتيال من جهات داخلية

خسائر ناجمة عن أعمال احتٌال متعمدة،
اختالس أموال أو احتٌال على القوانٌن أو على
سٌاسة المصرؾ/المإسسة المالٌة من قبل جهة
من داخل المصرؾ/المإسسة المالٌة

احتيال من جهات خارجية

خسائر ناجمة عن أعمال احتٌال متعمدة،
اختالس أموال أو احتٌال على القوانٌن أو على
سٌاسة المصرؾ/المإسسة المالٌة من قبل جهات
من خارج المصرؾ/المإسسة المالٌة

ممارسة العمل وسالمة
مكان العمل في
المصرف/المؤسسة المالية

خسائر ناجمة عن أعمال ال تتماشى مع النشاط
الوظٌفً ،أو مع صحة وسالمة القوانٌن والعقود

العالقات مع العمالء،
البرامج المصرفية/المالية
والعمليات اليومية

خسائر ناجمة عن ضعؾ ؼٌر متعمد فً
التعاطً مع الواجبات المهنٌة تجاه العمالء أو
فً طبٌعة وتصمٌم البرامج المصرفٌة/المالٌة

األنواع
القٌام بؤنشطة ؼٌر مسموح بها
داخل المصرؾ/المإسسة المالٌة
سرقة واحتٌال
سرقة واحتٌال
سالمة األنظمة المعلوماتٌة
سٌاسة التوظٌؾ
سالمة أمكنة العمل
التعددٌة والتمٌٌز ما بٌن الموظفٌن
المالءمة ،اإلفصاح واالئتمان
أعمال ؼٌر سلٌمة وؼٌر مطابقة
للقوانٌن
خلل فً البرامج المصرفٌة/المالٌة
حسن اختٌار العمالء ،خطوط
االئتمان
أخطاء فً الخدمات االستشارٌة

أمثلة تطبيقية
عملٌات ؼٌر مصرح عنها بصورة متعمدة ،عملٌات ؼٌر مسموح القٌام
بها ،عدم تحدٌد وتسعٌر المراكز المفتوحة
احتٌال فً عملٌات التسلٌؾ أو ودائع وهمٌة ،عملٌات سحب بتواقٌع
مزورة ،ابتزاز ،تزوٌر إمضاء أو مستند ،اختالس األموال ،عملٌات
مضاربة داخلٌة
سرقة بواسطة الكسر أو التهدٌد
عملٌات تزوٌر مستندات (وكاالت ،تعلٌمات خطٌة الخ)...
تعدٌل معلومات
أو تهرٌب معلومات من النظام المعلوماتً
المكافآت ،التعوٌضات ،التقدٌمات
صحة عملٌة التوظٌؾ وسالمة تطبٌق القوانٌن
كل أنواع التمٌٌز (العنصري ،الطائفً ،المناطقً ،الخ)...
انتهاك العقود االئتمانٌة ،إفشاء معلومات متعلقة بالعمالء ،السرٌة المهنٌة،
إساءة استعمال المعلومات السرٌة ،الخ
عملٌات ؼٌر نظٌفة ،عملٌات متاجرة داخل المصرؾ/المإسسة المالٌة،
نشاط ؼٌر مرخص ،عملٌات تبٌٌض أموال
أخطاء فً البرامج المصرفٌة/المالٌة ،تسوٌق برامج ؼٌر مسموحة
ضعؾ فً االستعالمات ،تخطً العمٌل الحدود القصوى للتسلٌؾ
نزاعات مع العمالء نتٌجة خدمات استشارٌة
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مصدر الخسائر التشغيلية
تعرض أصول
المصرف/المؤسسة المالية
للضرر
توقف أو تعطل األنظمة
اإللكترونية

التعريف
الخسائر الناجمة عن الضرر الحاصل بؤصول
المصرؾ/المإسسة المالٌة أو فقدانها نتٌجة
عوامل طبٌعٌة أو بشرٌة
الخسائر الناجمة عن عرقلة العمل أو تعطل
األنظمة

التنفيذ ،التسليم واآللية
اإلدارية

الخسائر الناجمة عن خلل فً اآللٌة اإلدارٌة أو
تخلؾ مسار العملٌات وعن عالقات التعامل مع
الموردٌن والجهات األخرى

األنواع
الكوارث والحوادث األخرى
عطل فً األنظمة المستعملة لدى
المصرؾ/المإسسة المالٌة
إدراج العملٌات وتنفٌذها والمحافظة
علٌها
المراقبة والتبلٌػ
المعلومات التً تم الحصول
علٌها من العمالء وتوثٌقها
إدارة حسابات العمالء
األطراؾ التجارٌة المتعامل معها
الموردون والبائعون

أمثلة تطبيقية
الخسائر الناجمة عن كوارث طبٌعٌة (حرٌق ،زلزال ،فٌضان )...،أو عن
عوامل بشرٌة خارج نطاق المصرؾ/المإسسة المالٌة (عمل إرهابً
وتخرٌبً)
أعطال فً أجهزة االتصاالت ،فً األجهزة المعلوماتٌة و/أو البرامج
المعلوماتٌة أو حاالت توقؾ خدمات الطاقة.
سوء االتصاالت ،أخطاء فً قٌود العملٌات أو فً إدخال المعلومات أو
المحافظة علٌها،
تجاوز فً المهل المحددة إلتمام المهمات ،أخطاء تشؽٌلٌة فً أحد
األنظمة ،فشل فً التسلٌم وفً إدارة الضمانات.
عدم القدرة على إبالغ المعلومات الواجب التبلٌػ عنها
تبلٌؽات خاطئة إلى جهات خارجٌة (ٌترتب عنها خسائر)
عدم الحصول على إذن من العمالء
عدم وجود تنازل للمصرؾ أو للمإسسة المالٌة
فقدان المستندات القانونٌة أو عدم اكتمالها
خسائر ناجمة عن إتالؾ وثائق خاصة بالعمالء ،الدخول ؼٌر المسموح
على حساباتهم،
سجالت عمالء ؼٌر صحٌحة (ٌترتب علٌها خسائر)
سوء األداء والخالفات مع المتعاملٌن من ؼٌر العمالء
المشاكل الناجمة عن التعامل مع موردٌن ؼٌر المتعامل معهم عاد ًة،
المشاكل مع الموردٌن

