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حجم البنوك المصرية-أوال: 

اسية خلدمة االقتصاد مبا أن اجلهاز املصريف ميثل دعامة أساسية يف النظام االقتصادي و السياسات املالية , فان احلفاظ علية ميثل ركيزة أس
الوطين.

بنوك استثمار.8بنكا جتاريا و 22بنوك متخصصة و 3بنوك قطاع عام و4بنكا ما بني 37ويوجد يف مصر حنو 
2000-10- 30مليار جنيه مصري و يبلغ حجم الودائع طبقا لتقرير وزارة االقتصاد يف 325ويبلغ حجم أصول البنوك املصرية حنو 

% من االستثمارات اجلديدة يف مصر.80ية مصري و متول حنو مليار جن270حنو 

ما هو مفهوم البنوك لحاجاتها التأمينية-ثانيا: 

و للبنوك املصرية تفهم حمدود لألخطار اليت ميكن لشركات التامني أن توفر احلماية ضدها. و انعكس ذلك علي حمدودية االحتياجات 
ني اليت تطلبها البنوك من  شركات التامني.التأمينية.و بالتايل وثائق التام

-فالبنوك تري أن األخطار اليت تستحق التامني هي ما يلي: 
التامني علي ممتلكات البنك ضد خطر احلريق.–أوال 
التامني علي العهد النقدية لدي الصرافني من خالل وثائق خيانة األمانة.–ثانيا 
لها من مكان ألخر من خالل وثائق نقل النقدية. التامني علي النقدية أثناء نق–ثالثا 

ولكن هل هذه هي فقط األخطار 
أواليت يتعرض هلا البنك .1
اليت ميكن لشركات التامني أن تقوم بالتامني عليها.2

ما هي أخطار التشغيل بالبنوك-ثالثا: 



ض له من أخطار فأن البنوك تواجه العديد من أخطار التشغيل  باإلضافة إىل املمتلكات املادية من فروع و جتهيزات و ما ميكن أن تتعر 
كنتيجة للعديد من املتغريات منها

البنوك أساسا تقوم علي تقدمي اخلدمات املالية و اليت تقوم أساسا علي العنصر البشري, و من خالل احملاولة لتقدمي افضل خدمة .1
ا.للعمالء تطلب ذلك السماح بقدر اعلي من مستويات اختاذ ا لقرار للعاملني 

كما أن التنوع الشديد يف أنشطة البنوك مبا يهدف إىل تقدمي اكثر اخلدمات مشوال. مبا يعظم رحبية البنك. ولكن يؤدي إىل تزايد .2
حجم املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا البنك.

ية و شبكات املعلومات.باإلضافة إىل املستجدات التكنولوجية فيما يتعلق باالتصاالت و التجارة اإللكرتون.3
وميثل العنصر البشري العنصر األهم يف منظومة العمل .

تواجه البنوك العديد من األخطار سواء التجارية, االقتصادية او التشغيلية 
قتصادي الدويل تكون واألخطار التجارية واالقتصادية الناجتة عن التغيري يف السياسات املالية والنقدية للدولة و املستجدات يف النظام اال

عادة خارج نطاق حتكم املؤسسات املصرفية. 
وقد صممت الوثيقة البنكية حتديدا لتغطية أخطار التشغيل.

ما هي أخطار التشغيل التي تواجهها البنوك

ك التسويات الدويل بداية ما هو تعريف أخطار التشغيل , هناك العديد من التعريفات ولكن أكثرها مشوال هو تعريف جلنة بازل ببن
"هو اخلطر الناتج عن عدم كفاية نظم املعلومات أو الرقابة الداخلية و ما يرتتب علي ذلك من خسارة غري متوقعة, ويرتبط اخلطر باخلطأ 

البشري ,فشل النظام أو عدم كفاية اإلجراءات والرقابة".
يف هذا التعريف جند كل األركان األساسية ألخطار التشغيل:

عدم كفاية اإلجراءات والرقابة.-فشل النظام  -اخلطأ البشري -الرقابة الداخلية -املعلومات نظم 

وقد شهد النصف الثاين من التسعينات أمثلة للعديد من البنوك اليت عانت من أزمات مالية ضخمة كنتيجة مباشرة ألخطار التشغيل 
-مثل:
1.Kidder Peabody
2.Sumitomo of Newyork
3.Nat West Capital Markets in London
4.Barings of U.K.

وكان من الواضح يف هذه احلاالت أن اخلسائر اليت تواجهها البنوك من أخطار التشغيل كانت اعظم من اخلسائر اليت تواجهها البنوك من 
األخطار التجارية . 

ائيا حدوث هذا النوع من اخلسائر املتعلقة مبخاطر والشك أن املؤسسات املالية حتاول دائما تطوير نظم الرقابة الداخلية ح ىت متنع 
التشغيل ونقصد هنا حتديدا اخلسائر الناجتة عن عمليات خيانة األمانة واالحتيال من العاملني بالبنك. ومع ذلك هناك تزايد مستمر يف 

حوادث االحتيال وخيانة األمانة اليت يرتكبها العاملني بالبنك.
ا ويف دراسة حديثة  والذي يعد من اكرب مكاتب املراجعة يف العامل حتت اسم "االحتيال اخلطر الغري Ernst & Youngقامت 

, أوضحت الدراسة أن Fraud the Unmanaged Risk–مدار" 
30نصف املؤسسات املالية اليت خضعت للدراسة تعرضت لعملية احتيال من العاملني لديها يف خالل العام املاضي فقط وان %

عمليات احتيال يف خالل األعوام اخلمس املاضية.5منهم تعرضوا ل 
84 سنوات من العمل لدي البنوك.5% من حوادث االحتيال متت من خالل عاملني امضوا اكثر من



.أسوء عمليات االحتيال متت من خالل املستويات اإلدارية العليا
87يال والتواطؤ سوف يتزايد يف السنوات القادمة مع التطور التكنولوجي % من اخلاضعني هلذه الدراسة يرون أن خطر االحت

والتوسع يف األعمال واألنشطة إىل جانب االنتشار اجلغرايف. 
مليون دوالر يف خالل السنوات اخلمس 25و أكدت هذه الدراسة أن كل من املشاركني يف هذه الدراسة قد عاين خسائر مالية تتجاوز 

مليون دوالر. 628ذه اخلسائر املالية متت يف خالل أال ثين عشر شهرا السابقة و كانت قيمتها السابقة. وان نصف ه
وقد ترددت يف الصحف املصرية مؤخرا العديد من احلوادث اليت حدثت نتيجة عمليات خيانة األمانة واالحتيال من العاملني بالبنك. وما 

إيل حجم اخلسائر اليت عانت منها البنوك باخلارج.ترتب عليها من خسائر ضخمة للبنوك. ولكنها مل تصل

والشك أن تعدد عمليات االحتيال بالبنوك أدى إيل قيام مؤسسات الرقابة املصرفية حول العامل إيل تطوير التشريعات لتطبيق سياسات 
ى إىل صدور . مما أدSound operational risk management and controlإدارة و رقابة أخطار تشغيل سليمة 

وأيضا غالبية دول 1999و بريطانيا 1998تشريعات اكثر اهتماما بتنظيم و رقابة أخطار التشغيل كما حدث يف الواليات املتحدة 
موعة األوروبية. ا

ا تطبيق سياسات إدار  ة و رقابة أخطار تشغيل ويف دراسة حديثة الحتاد البنوك الربيطانية تبني أن غالبية البنوك الربيطانية تضع ضمن أولويا
% من البنوك الربيطانية أن أخطار التشغيل اآلن قد أصبحت اكثر أمهية واألكثر خطورة من األخطار 67دقيقة يف ظل رؤية اكثر من 

التجارية بل و أخطار االئتمان. 

-:عناصر أساسية3ومن اجل تطبيق ناجح لسياسات سياسات إدارة و رقابة أخطار تشغيل جيب توافر 
رد الفعل -املعلومات-الثقافة 

وتكون مهام متابعة تطبيق هذه السياسات من مسئوليات جملس اإلدارة مع التعاون الكامل للمستويات اإلدارية العليا.  

ما هي التغطيات التي توفرها الوثيقة البنكية-رابعا: 

تأمينية للبنوكوهناك تغطيتان توفرمها شركات التامني لتوفري افضل محاية 
الوثيقة البنكية.1
وثيقة تامني نظم املعلومات .2
وثيقة تامني الشيكات السياحية.3
وثيقة تامني كروت االئتمان.4

-: التغطيات التي توفرها الوثيقة البنكية-أوال 

نة من أحد العاملني بالبنك ( تغطية اخلسائر الناجتة بصورة مباشرة عن األعمال اليت انطوت علي خيانة أما-: التغطية األولى-
سواء كانت أفعال فردية أو انطوت علي تأمر بني اكثر من فرد.

و يشرتط أن ينطوي هذا العمل علي حتقيق مكسب مادي للعامل (غري املرتبات أو احلوافز أو املكافئات اليت حيصل عليها ألداء 
عمله)  أو علي نية حتقيق ضرر للبنك.

طية ممتلكات البنك ضد أخطار السرقة, السطو أو االختفاء الغري مفسر أو االعتداء املسلح أو األضرار.تغ-: التغطية الثانية-
تغطية ممتلكات البنك أثناء عملية النقل.-: التغطية الثالثة-



يغطي اخلسائر اليت تلحق بالبنك نتيجة أي عملية تزوير يف أوراق أو مستندات ترتب عليها قيام البنك - : التغطية الرابعة-
بتقدمي أي تسهيالت بنكية.

-وتشمل هذه املستندات ما يلي:
الشيكات, أوامر الدفع , شهادات اإليداع , االعتمادات املستندية.

ساسها قرارات مصرفية مثل التلكسات.وتشمل أيضا املستندات اليت ميكن أن يتم علي أ

يغطي اخلسائر اليت تلحق بالبنك نتيجة قيام البنك بتقدمي أي تسهيالت بنكية بناء علي أوراق مالية تبني -: التغطية الخامسة-
ا أما مزورة أو مفقودة أو مسروقة.  فيما بعد أ

ا مزورة. يغطي اخلسائر اليت تلحق بالبنك نتيجة ق-: لتغطية السادسةا- بوله أي عمالت يتبني فيما بعد أ
يغطي اخلسائر أو األضرار اليت تلحق باملمتلكات املادية للبنك من أثاث , أجهزة, معدات, -: التغطية السابعة-

.اخل.…خزائن
وميكن أن متتد التغطية لتشمل آالت الصرف اآليل امللحقة بالفروع أو يف أماكن أخرى. -

- : التي توفرها وثيقة تامين نظم المعلوماتالتغطيات-ثانيا 

تغطي هذه الوثيقة أي خسائر ناجتة عن قيام البنك بتحويل أو دفع أي أموال أو (البيانات و الوسائط اإللكترونية )- : التغطية األول
-ممتلكات أو منح أي ائتمان أو إجراء أي قيود مديونية ناجتة عن: 

رتونيةاإلدخال املزيف لبيانات إلك
التعديل الزائف أو التدمري املتعمد للبيانات اإللكرتونية

علي أن تتم هذه العمليات بواسطة أحد العاملني والذي جيب أن حيقق ربح من ورائها.
منح تغطي هذه الوثيقة أي خسائر ناجتة عن قيام البنك بتحويل أو دفع أي أموال أو ممتلكات أو (برامج الحاسب )-: التغطية الثاني

-أي ائتمان أو إجراء أي قيود مديونية ناجتة عن: 
التعديل أو اإلعداد الزائف لربامج الكمبيوتر اليت متت عن طريق أحد العاملني والذي جيب أن حيقق ربح من ورائها.

التشغيل و ما يرتتب علي وقد عانت العديد من البنوك األجنبية من مشكالت مالية نتيجة قيام أحد العاملني بإحداث تغيريات يف برامج
ذلك من عمليات تربح ضخمة وخسائر كبرية للبنوك. وكثريا ما يصعب اكتشاف هذه التغيريات إال بعد فرتات زمنية طويلة, وكثريا ما مت 

االكتشاف باملصادفة.
تغطي اخلسائر الناجتة عن ( البيانات و الوسائط اإللكترونية ) -: التغطية الثالث

د أو التدمري ألي من البيانات اإللكرتونية يف نظام احلاسب اخلاصة بالبنك أو علي وسائط إلكرتونية بالبنك أو يف التعديل املتعم
أثناء النقل.

.أي أضرار أو تدمري أو فقد ألي من وسائط البيانات نتيجة عملية اقتحام , سطو مسلح , سرقة , اختفاء غري مفسر
احلاسب اآليل أثناء وجودها علي نظم احلاسب اآليل للبنك. التغيري املتعمد أو التدمري لربامج

ويف ظل االعتماد املتزايد بالبنوك علي قواعد البيانات املتواجدة علي نظام احلاسب اآليل, ميكن ختيل حجم اخلسائر اليت ميكن للبنوك 
أن تواجهها إذا ما حدث أي تعديل غري مسموح به فيها أو تدمري هلا.

ا البنوك ملواجهة احتماالت تدمري قواعد البيانات مع حلول األلفية وليس ببعيد عن . Y2Kا حجم االحتياطات الضخمة اليت اختذ
ناهيكم عن احتمال حدوث حريق أو إتالف عمدي لقاعدة املعلومات املركزية و ما يرتتب علي ذلك من إحداث شلل كامل للبنوك.  

طي هذه الوثيقة أي خسائر ناجتة عن قيام البنك بتحويل أو دفع أي أموال أو ممتلكات أو منح تغ(فيروس الكمبيوتر) -: التغطية الرابع
أي ائتمان أو إجراء أي قيود مديونية ناجتة عن تدمري البيانات بسبب فريوسات الكمبيوتر.



ئل يف علم أمان الشبكات إال أن التقدم وفريوسات الكمبيوتر هي برامج موجهة حنو تدمري أو إتالف نظم احلاسبات وعلي الرغم التقدم اهلا
يف استحداث الفريوسات يسري يف خطي أسرع. 

تغطي هذه الوثيقة أي خسائر ناجتة عن قيام البنك بتحويل أو دفع أي أموال (االتصاالت اإللكترونية و الفاكس) - : التغطية الخامس
لي أوامر دفع أو سداد يستقبلها البنك عرب نظام اتصاالت إلكرتونية أو أو ممتلكات أو منح أي ائتمان أو إجراء أي قيود مديونية بناء ع

فاكسات أو تلكسات حبيث يبدو و كأنه قد مت إرساهلا بواسطة العميل أو بنك مراسل أو غرفة مقاصة أو أي مؤسسة مالية أو أي فرع من 
فروع البنك. 

ة أي خسائر ناجتة عن قيام جهات أخرى خارجية مثل غرف املقاصة تغطي هذه الوثيق(التحويالت اإللكترونية) -: التغطية السادس
بناء علي تعليمات صادرة( من خالل نظم اتصال إلكرتونية أو أجهزة الفاكس) من البنك بتحويل أو دفع أي أموال أو ممتلكات أو منح 

ا اتصاالت مل تكن صادرة م ن البنك أو مت التعديل يف هذه املراسالت بعد أي ائتمان أو إجراء أي قيود مديونية. ويتبني فيما بعد أ
إعدادها بواسطة أحد العاملني مث مت إرساهلا.

أو نتيجة عمليات إدخال أو تعديل خداعية أو تدمري للبيانات اإللكرتونية علي نظام الكمبيوتر اخلاص بالبنك.   
اجتة عن قيام جهات أخرى خارجية مثل مصر املقاصة بناء علي تغطي هذه الوثيقة أي خسائر ن(األسهم اإللكترونية)-: التغطية السابع

تعليمات صادرة( من خالل نظم اتصال إلكرتونية أو أجهزة الفاكس) من البنك بتحويل أو دفع أي أموال أو ممتلكات أو منح أي ائتمان 
أو إجراء أي قيود مديونية.

ا  اتصاالت مل تكن صادرة من البنك أو مت التعديل يف هذه املراسالت بعد بناء علي عمليات شراء أو بيع اسهم, ويتبني فيما بعد أ
إعدادها بواسطة أحد العاملني مث مت إرساهلا.

وحبيث يصبح لزاما علي البنك مواجهة هذه االلتزامات.
يل أو دفع أي أموال أو تغطي هذه الوثيقة أي خسائر ناجتة عن قيام البنك بتحو (التعليمات بواسطة بصمة الصوت)-: التغطية الثامن

ا متت بواسطة فرد غري مصرح له بذلك علي أن تكون هذه العملية قد  ممتلكات للغري بناء علي تعليمات صوتية للعمالء يتبني فيما بعد أ
ا. نتج عنها تربح للفرد الذي قام 

ا املصرفية عرب اإلنرتنت  فان حجم األخطار اليت ميكن أن On line Bankingوالشك انه يف حالة قيام البنوك املصرية بتوفري خدما
تتعرض هلا البنوك اكرب. 

-: وثيقة تامين الشيكات السياحية–ثالثا 

تعوض املؤمن له عن اخلسائر الناجتة عن تقدمي أي شيكات سياحية مسروقة أو مفقودة صادرة من املؤمن له, أو -: التغطية األول
ا ناجتة عن تقدمي أي شيكات  سياحية غري مباعة ومسروقة من مكاتب املؤمن له ,أو ناجتة عن تقدمي شيكات سياحية مزورة تبدو وكأ

-صادرة من املؤمن له بواسطة شخص غري مصرح له يف: 
احلصول علي عمالت, أوامر دفع , أذون بنكية أو ما شابه ذلك ,لسداد مبالغ مالية.أ

شراء أو تأجري أي سلع أو خدمات.ب
متتد التغطية التأمينية لتعويض املؤمن له يف حالة أي خسارة مغطاة عن تكاليف إعادة إصدار الشيكات السياحية -: لثانيالتغطية ا

شاملة الطبع واملصاريف القانونية.
-: المصاريف القانونية والقضائية

ع بأي قضية ترفع ضده لغرض دفع أي شيكات وتغطي التكاليف واملصاريف القانونية والقضائية اليت تنفق بواسطة املؤمن له يف الدفا 
سياحية مزورة.

التغطيات التي توفرها وثيقة تامين كروت االئتمان–رابعا 



ا صادرة من البنك وما يرتتب علي ذلك -: التغطية األول أي ديون ترتتب علي البنك ناجتة عن استعمال كروت ائتمان مزورة تبدو وكأ
-يف: من استعمال كارت االئتمان

أو ما شابه ذلك.……شراء عمالت ,شيكات سياحية, أوامر سداد بنكية .1
شراء أو استئجار أي سلع أو خدمات..2

أي ديون ترتتب علي البنك نتيجة استعمال أي كارت ائتمان مفقود أو مسروق مصدر من البنك بواسطة شخص غري -: التغطية الثاني
- مصرح له يف: 

أو ما شابه ذلك.……أوامر سداد بنكية شراء عمالت ,شيكات سياحية,.1
شراء أو استئجار أي سلع أو خدمات..2

أي ديون ترتتب علي البنك نتيجة أعمال خيانة األمانة اليت يرتكبها أحد العاملني بالبنك سواء بصوره فردية أو -: التغطية الثالث
يرتتب علي ذلك حتقيق مكاسب مالية للعامل.باالشرتاك مع عاملني آخرين فيما يتعلق بعمليات كروت االئتمان علي أن 

أي ديون ترتتب علي البنك نتيجة أي تزوير أو تغيري أي مستندات مطلوبة فيما يتعلق بكروت االئتمان املصدرة من -: التغطية الرابع
م اجلهات اليت توفر عمليات البيع بنظام كروت االئتمان) البنك بواسطة أحد التجار ( يقصد 

تغطية املصاريف القانونية الالزمة يف القضايا املرفوعة ضد البنك نتيجة أي خسائر مغطاة أعاله.-: لخامسالتغطية ا


