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 :الملخص
نتيجة للتطورات التي عرفتها و . إن إدارة المخاطر تمثل اليوم و أكثر مما مضى أحد أهم محددات الحوكمة البنكية

الصناعة المصرفية وما رافقها من أزمات فقد تنوعت وتعددت مصادر الخطر التي تتعرض لها البنوك والمؤسسات 
و في هذا اإلطار أصبح من الضروري ضمان مراقبة فعالة لمستوى المخاطر . المالية التي تنشط في هذا المجال

لرقابية و االحترازية المالئمة لضمان إدارة و حوكمة جيدة و كذلك للسيطرة التي تحيط بالعمل ووضع اإلجراءات ا
دارتها بطريقة سليمة من هذا المنطلق تتحدد أهمية هذه الدراسة باعتبارها تحاول  . على اآلثار السلبية لهذه المخاطر وا 

على نشاط البنوك وتبني نظم فعالة تشخيص و معالجة مختلف القواعد والمعايير العالمية المقترحة للمراقبة واإلشراف 
من نتائج هذه الدراسة أنها أثبتت ضرورة اعتماد المعايير الدولية للمخاطر ومراقبتها كأحد . إلدارة المخاطر البنكية

تجدر اإلشارة إلى أن اإلطار التصوري لهذه المعايير الدولية موجود منذ . السبل األساسية لضمان حوكمة جيدة للبنوك
 .لإلجراءات االحترازية 3تاسع عشر إلى يومنا هذا وصوال إلى اتفاقية بازل القرن ال

و للحديث عن العالقة بين المعايير الدولية للرقابة و بين مستويات أداء أنظمة الحوكمة في البنوك فهي عالقة 
اطر البنكية، كما أن تأثير متبادل، فنظام الحوكمة الجيد هو الذي يؤدي إلى ضمان تحكم و إشراف جيد لمستوى المخ
وبالتالي فان تطبيق . وجود قواعد احترازية للتعامل مع المخاطر هو مؤشر عن وجود نظام و آليات حوكمة جيدة

. يجعل البنوك أكثر قدرة على التكيف مع األزمات من خالل تقليص تعرضها لمخاطر السوق 1،2،3معايير بازل 
هو السماح بأن نكون على يقين و معرفة تامة بمختلف القوانين  كما أن دور إدارة المخاطر في إطار الحوكمة

 .المنظمة لها بما يضمن تطبيق نظم االمتثال الداخلي بالتوافق مع القوانين والتنظيمات الخارجية

وفي الجزائر، فالصناعة المصرفية وعلى الرغم من الدور والحجم  الكبير الذي تسيطر عليه البنوك العمومية إال 
ر الكثير من البنوك األجنبية و كذلك زيادة مستوى الخدمات المقدمة من البنوك خاصة في إطار القروض أن حضو 

االستثمارية واالستهالكية أدى لتعرض البنوك للكثير من التحديات والمستجدات التي حتمت عليها تطوير أنظمة و 
عن طريق تطبيق مقترحات لجنة بازل  بنكيةوكمة الآليات حوكمة ضابطة و مرنة و كذلك االلتزام بالقواعد الدولية للح

على الرغم من ذلك ال يزال تطبيق الحوكمة في المنظومة إذا الجهاز البنكي و العديد من اإلصالحات مست . الدولية
 .البنكية الجزائرية في مرحلته األولى

 
مقاربة االفتراضية االستنتاجية أي لكن بعيدا عن الإطار المنهج  الوصفي و بالنسبة لمنهجية الدراسة فقد تمت في 

الدراسة الميدانية كانت بفرع البنك الدولي بنك . كيفية -بمقاربة هجينة اعتمدت على دراسة الحالة بتطبيق أدوات كمية
و قد تمت االستعانة بالعديد من قواعد معطيات البنك من مراجع داخلية ووثائق و قوائم .الجزائر  -سوسيتي جنرال 

المخاطر الخاصة به و كيفيات ترجمته معايير لجنة  إدارةالحوكمة المصرفية فيه و كذا أدوات  آليات للتعرف على
 .التشريعات المطبقة في الجزائر إطاربازل في 

 

 .،معايير لجنة بازل بنكية ال ،الحوكمة،اإلصالحاتإدارة المخاطر :الكلمات المفتاحية
 

Résumé : 
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Le rôle de l'application des réglementations prudentielles de la gestion des risquesdans l'amélioration 

de la gouvernance des banques, Cas de la banque Société- Générale, Algérie 

 

La gestion des risques représente aujourd'hui plus que jamais l'un des plus importants 

déterminants de la gouvernance des banques. En effet, les différentes crises et mutations qui ont 

délimité les champs d'intervention du secteur bancaire ont ainsi engendré de nouveaux types de 

risques bancaires. Dans ce contexte, il est devenu nécessaire d'assurer un suivi efficace des 

niveaux de risques et de développer des procédures de contrôle et de préventions afin d'assurer 

une bonne gouvernance bancaire et maîtriser les divers effets négatifs de ces risques qui 

surgissent de tout part. 

 

De ce fait,l’importance de cette thèse de doctorat est affirmée du moment où elle s'attache à 

fournir des pistes de réflexion aux diverses règles et normes mondiales proposées pour 

superviser et contrôler l'activité bancaire et l'adoption des mesures de prévention efficaces. Parmi 

ses résultats, l'étude insiste sur le fait de se référer aux normes internationales proposées pour la 

gestion des risques comme moyen de base pour assurer une bonne gouvernance bancaire. Il s'agit 

ici de rappeler que le cadre conceptuel de ces normes internationales existait depuis le début du 

19
ème

 siècle et jusque aujourd'hui, en particulier nous parlons de la convention de Bâle III 

consacrée aux mesures de précaution, comme dernière invention dans l'industrie bancaire 

moderne. 

 

Ainsi, il est important de montrer qu'il existe une influence partagée entre la gouvernance 

bancaire et les mesures de gestion des risques .Une bonne gouvernance bancaire est un signe 

d'une bonne maîtrise des risques, tandis que l'existence de règles prudentielles efficaces demeure 

aussi un indicateur de bonne gouvernance. Par ailleurs, l'adoption des normes de bale I, II, et III 

est supposée bénéfique pour les banques en leur permettant d'être puissantes face aux différents 

risques et crises. Elles les rendent ainsi mieux informées des lois et règlementations financières.  

 

En Algérie, malgré la domination parfois apparente des banques publiques sur la sphère 

financière, l'ouverture du secteur aux banques étrangères et les différentes facilitées octroyées 

aux investisseurs notamment en matière de financement et de crédits ont incité les banques à 

avoir de nouveaux types de clients et d'investisseurs et par conséquent à affronter de nouveaux 

types de risques. D'où vient alors la nécessité de se doter de mécanismes efficaces pour 

gouverner d'une manière meilleure ses différentes activités et préserver ses capitaux. Ceci passe 

à travers les propositions du comité de Bâle. Malgré la nouveauté de l'expérience, plusieurs 

réformes ont été alors engagées pour mettre à niveau le système bancaire algérien. 

 

La méthodologie employée pour cette étude est une méthodologie hybride. Elle s'inscrit dans 

le paradigme positiviste en essayant d'apporter des explications aux différents mécanismes de 

travail à travers lesquels les mesures prudentielles de Bâle peuvent améliorer la gouvernance des 

banques et assurer une meilleure maîtrise de leur patrimoine. Elle s'éloigne donc de l'approche 

hypothético- déductive et se limite à une approche quali- quantitative. Cette dernière s'est basée 

sur l'étude du cas de la banque Société Générale-Algérie dont des entretiens et des analyses de 

contenu ont été conduits. L'objectif était d'examiner le processus de gouvernance au sein de la 

banque et de savoir comment et dans quelle mesure elle a pu traduire les propositions du comité 

de Bâle tout en prenant les spécificités du contexte algérien dans lequel elle s'insère.  

 

Mots clés :Gouvernance Bancaire, Gestion des risques, mesures prudentielles, Normes 

du Comité de Bâle.  
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Abstract : 

The role of the application of prudential regulations for risk management to improve bank 

governance 

Case of  Société Générale Bank Algeria 

Risk management is now more than ever one of the most important determinants of bank 

governance. Indeed, the various crises and changes that have delineated the areas of intervention 

in the banking sector and created new types of banking risks. In this context, it has become 

necessary to ensure efficient monitoring of risk levels and develop control procedures and ad hoc 

prevention to ensure good banking governance and master the various negative effects of these 

risks that arise from everything starts. 

Hence, the importance of this doctoral thesis is affirmed when it is focused on providing 

actionable insights to various global rules and standards proposed to supervise and monitor 

banking and the adoption of preventive measures effective. Among its findings, the study insists 

to refer to international standards proposed for risk management as the basic means to ensure 

good banking governance. This is to recall that the conceptual framework of these international 

standards existed since the beginning of the 19th century and even today, particularly we speak 

of the Basel Convention III devoted to precautionary measures such latest invention in modern 

banking industry. 

Thus, it is important to show that there is a shared influence between bank governance and 

risk management measures. Good banking governance is a sign of good risk management, while 

the existence of effective prudential rules also remains an indicator of good governance. 

Furthermore, the adoption of standards bale I, II, and III is supposed beneficial to banks by 

allowing them to be powerful face different risks and crises. They thus make the most informed 

financial laws and regulations. 

In Algeria, despite the sometimes perceived dominance of public banks in the financial 

sphere, opening the sector to foreign banks and various facilitated granted to investors 

particularly in terms of financing and credit have prompted banks to new types of customers and 

investors and consequently to confront new types of risks. So where does the need to develop 

effective mechanisms to govern in a better way its various activities and preserve its capital. This 

passes through the proposals of the Basel Committee. Despite the novelty of the experiment, 

while several reforms have been undertaken to upgrade the Algerian banking system. 

The methodology for this study is a hybrid methodology. It is part of the positivist paradigm 

trying to provide explanations to the various working mechanisms through which prudential 

measures of Basel can improve bank governance and ensure better control of their heritage. It 

moves away from the hypothetical-deductive approach and is limited to a quantitative qualitative 

approach. The latter is based on the study of the bank casde-General Algeria Company including 

interviews and content analysis were conducted. The objective was to examine the governance 

process within the bank and how and to what extent it has been able to translate the proposals of 

the Basel Committee while taking the specificities of the Algerian context in which it occurs. 

   Keywords : 

 Risk management ,Governance ,banking reforms, basel committee standards .  
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 مقدمة

الدول لتسيير  الكثير من اقتصادياتأحد المرتكزات األساسية التي تعتمد عليها  البنكيةتعتبر الصناعة 
ومن أهم االتجاهات العالمية الحديثة في هذا  ،هذه الصناعة في تطور مستمر. عجلة الحياة المجتمعية

العمالقة القادرة على المنافسة واقتحام  بنكيةوتكوين الكيانات ال البنكيةالمجال تنامي ظاهرة االندماجات 
 . األسواق الخارجية

زالة الحواجز كذلك مختلف تشكل مفهوم البنوك الشاملة و مع   التطورات التكنولوجية والتحرر من القيود وا 
درجة المخاطر وسرعة انتقالها  زادتمالية من العمل في قطاعات معينة التي كانت تمنع بعض المؤسسات ال

حساسية خاصة لما لهذه المخاطر من  بين األسواق وبين البنوك المختلفة وهو الذي جعل البنوك أكثر
لقد عرفت هذه الصناعة في المدة األخيرة الكثير  .لتعثر واإلفالسانعكاسات عليها ومن إمكانية تعريضها ل

 المالية التي مست اقتصاديات الدول الغربية خاصة مات من التحديات و التطورات الهامة نتيجة األز 
 جنوب شرق آسيا وأمريكا االنهيارات المالية التي حدثت بأسواق عدد من دول  السيما  7991الجنوبية عام

 إلىأدت والتي   2002 لالتصاالت عام   Worldcom شركة  وأزمة   Enron أزمة المجموعة األمريكية العالمية  
باإلضافة إلى تغيير طبيعتها، فالمخاطر االئتمانية لم تعد التهديد التي واجهتها البنوك  البنكيةتزايد المخاطر 

 اإلستراتيجيةإليها مخاطر السوق والسيولة وأسعار الفائدة والمخاطر  الوحيد الستقرار البنوك حيث أضيفت 
على غرار لجنة –المنظمات الدولية المتخصصة أقدمت العديد من الهيئات واللجان و  ومن أجل ذلك.وغيرها

حيث تلتزم البنوك بضمان سيولتها ومالءتها  -البنكيةعلى وضع قواعد احترازية للرقابة  -البنكيةبازل للرقابة 
في اإلتفاق " ماكدونا"األول ومعيار االتفاقفي " كوك"تجاه العمالء،ومن بين هذه القواعد نجد أهمها معيار 

أمورا أساسية مثل قواعد رأس تناولت  اإلصداراتهذه .3الت األخيرة والتي أطلق عليها ببازل الثاني والتعدي
ونظام المكافآت والتعويضات في البنوك  بنوكاختبارات الضغط، الحوكمة في ال المال واحتياطي السيولة، 

 . وغيرها 
التي تواجهها البنوك وجعل  البنكيةركزت أعمال لجنة بازل منذ صدورها في معالجة وتسيير المخاطر ت

قابلة للتطبيق على مدى واسع،ومحاولة ضبط القطاع و المتطلبات والمعايير التي تصدرها ذات طابع دولي 
وتعميق اإلشراف الدولي على سالمة أداء القطاعات  باالستقرارمناخ يتسم  جعلي الدولي و البنكالمالي و 
 .البنكيةالمالية و 
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المخاطر في اآلونة األخيرة أصبح من الضروري االهتمام بمفهوم حوكمة البنوك هذه  ولمقابلة تزايد
كما تعتبر  ،على جميع أنشطة وعمليات البنوكباعتباره أداة رئيسية تهدف إلى التنظيم الجيد واإلشراف الفعال 

بالتالي الوصول الحوكمة أيضا أحد الوسائل التي يتم من خاللها ضبط آلية إدارة المخاطر من كافة جوانبها و 
التخفيف من حالة عدم التأكد المصاحبة لعملية اتخاذ القرارات من قبل األطراف المهتمة باقتصاديات  إلى

 .البنكيةالمؤسسات 

 البحث إشكالية. أوال
وآليات  في ظل التحوالت العالمية االقتصادية والتي تميزت باألزمات بدأ االتجاه نحو وضع قواعد آمنة 

التي تتعرض  لبنوك المركزية في دول العالم تقوم بالتنسيق بين السلطات الرقابية لتقليل المخاطر مشتركة بين ا
أن كما إلى خلل في أداء االقتصاد الكلي حتما  يؤدي سالخلل في البنوك  ا ال شك فيه أنموم.لها البنوك

تنتقل من دولة ألخرى ويكون لها تأثير على أداء االقتصاد العالمي ككل ، لذا فقد تزايد  األزمات البنكية 
من هذا الحوكمة وعالقته بإدارة المخاطر والحد منها وتوجيهها بشكل يعزز فاعلية األداء  االهتمام بمفهوم 

 :اسة تناولها في التساؤل التاليالمنطلق يمكن أن تتبلور إشكالية البحث التي تريد هذه الدر 

 الحوكمة داخل البنوك؟ تحسينتطبيق اإلجراءات االحترازية إلدارة المخاطر المصرفية في  كيف يساهم
تظهر أهمية هذا السؤال باستحواذ متغيرات الموضوع على اهتمام واسع من طرف الباحثين 

 اإلداريةالكفيلة التي تضمن أفضل الممارسات  في إطار السعي المستمر إلى إيجاد السبل والمنظمات الدولية
إن هذه اإلشكالية الرئيسية تتفرع عنها مجموعة من التساؤالت الفرعية يمكن صياغتها على النحو  .للبنوك

 :التالي 
 البنكية ؟ ما هي طبيعة العالقة بين اإلجراءات االحترازية التي تتبعها البنوك و إدارة المخاطر   .7

 إلدارة المخاطر والحوكمة البنكية؟ االحترازيةهل هناك عالقة بين تطبيق اإلجراءات  .2

 ؟المخاطر والتطبيق الجيد للحوكمة  إدارةيلعبه مجلس إدارة البنوك في ما هو الدور الذي  .3

في تعزيز الحوكمة داخل القطاع  البنكيةالبنوك الجزائرية لمتطلبات لجنة بازل للرقابة التزام  يساهمهل  .4
 ؟القطاع البنكي الجزائريوما هي انعكاسات ذلك على 

ما هي أهم األساليب المتبعة إلدارة المخاطر البنكية في بنك سوسيتي جنرال الجزائر وما مدى احترام هذا  .5
 األخير للقواعد االحترازية الوطنية والدولية؟

 



 مقدمة

 

ت  

 

 :فرضيات البحث: ثانيا
تحقيق أهداف البحث يمكن وتماشيا مع على ضوء ما تم طرحه من تساؤالت حول موضوع البحث 

 :الختبارها و هي على النحو التالي سعى الدراسةتحديد مجموعة من الفرضيات التي ت
 . البنكية لمخاطرجيدة ل إدارةهي مطلب ضروري لضمان  البنوك تتبعها التي االحترازية اإلجراءات .7

 تتبعها التي االحترازية إلجراءاتمستوى ا الرفع من قدرة البنك على التعامل مع المخاطر فانعن طريق  .2
 . في البنكالحوكمة هو الذي يحدد مستوى أداء  البنوك

المساهمة في إدارة تحديد طبيعة اإلجراءات االحترازية في  رقابي وضبطي فعال دورله مجلس اإلدارة  .3
 .ة على مستوى البنوكالمخاطر والتطبيق الجيد للحوكم

عن طريق تطبيق تحسين الحوكمة بللبنوك الجزائرية  يسمحااللتزام بمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية  .4
 .إجراءات احترازية جيدة

 نظام حوكمة جيد نتيجة لتطبيقه إجراءات احترازية إلدارة المخاطر الجزائر -سوسيتي جنرالالدولي بنك لل .5
 .للمعايير الدوليةرامه احت إطارفي 

 :البحث في المستخدمة واألدوات المنهج:ثالثا
 دارةإلاالحترازية  اإلجراءاتمن أجل الوصول ألفضل األساليب والطرق للكشف عن دور تطبيق 

تحليل و محاولة شرح بهدف  الوصفيعلى المنهج  الدراسة اعتمدت فإن  البنكيةفي تحسين الحوكمة  المخاطر 
فقد  أما أسلوب البحث وجمع المعلومات.الموضوع و الوصول إلى النتائج المتوخاة من البحثمختلف أبعاد 

باإلضافة إلى أسلوب  تحليل المحتوى للمراجع الداخلية المتوفرة بالبنك على كمصادر أولية  اعتمدت الدراسة
كاديميين و بعض الباحثين األ المقابالت الشخصية مع مسئولي بنك سوسيتي جنرال وكالة بسكرة

بالنسبة للمصادر الثانوية لجمع البيانات فقد لجأت الدراسة . المتخصصين في المجال المالي و البنكي
صلة ذات الالدراسات و األكاديمية  لمراجع و البحوثأسلوب المسح المكتبي ل إلىباإلضافة للمالحظة المباشرة 

 .بحثالبموضوع 
 :الموضوع اختيار مبررات:رابعا 

 : كثيرة ومتنوعة الموضوع هذا مبررات اختيار إن
 إلىالماستر  إلىأنه يقع ضمن مجال التخصص الدقيق للباحثة في كل مراحل دراستها من الليسانس  أوال،

 .الدكتوراه
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الموضوع في التخصص وفي الظرفية الحالية التي تمر بها الكثير من اقتصاديات الدول  مكانة ثانيا،
 .والمالي اإلداري الفساد في ظل انتشار مظاهر لى حد سواءالمتقدمة والنامية ع

قلة  فتها الكثير من البنوك األجنبية نتيجةر األهمية بالنسبة للجزائر لتفادي الوقوع في األزمات التي ع ثالثا،
 .إدارة المخاطر واالحتراز منها آلياتوضعف الرقابة 
 :أهمية البحث: خامسا

 وتوظيفها الودائع تلقيها خالل من االقتصاد، في الوساطة دور تلعب البنوك أن في الموضوع أهمية تتمثل
 رقابة إيجاد فقد كان ضروريا المخاطر بإدارة نشاطها رتباطنتيجة الو  المختلفة، للتمويالت قروض شكل في

كما أن عملية تحسين األداء االقتصادي للبنوك تتم من .منها التقليل أو المخاطر هذه من للتحوط فعالة
الالزمة  االحتياطاتالمبادئ السليمة لحوكمة البنوك إلى توفير  خالل تحسين إدارة المخاطر حيث يؤدي إتباع 

 الحوكمة، تفعيل مبادئ فان المعامالت و التقليل من المخاطر وعليه ضد سوء اإلدارة وتشجيع الشفافية في 
 البدءو بتطبيق قواعدها في الجهاز يالبنك الجزائري سيعمل على تطوير أداء اإلدارة البنكية.  

 عدم بسبب و إفالسات نهياراتا من العالمية البنوك له تعرضت ما بعد خاصة األهمية هذه زادتو 
 .البنكيةلالتفاقيات المنظمة لعمل المنظومة  احترامها عدم وكذلك البنكيةللممارسة  الصحيحة الشروط تطبيقها
 :البحث  أهداف:سادسا 

االحتياج الشديد  ي بشكل عام من خصائص مالئمة لتطبيق الحوكمة مثل البنكنظرًا لما يتمتع به النشاط 
والتي كان من أبرز  لإلجراءات الرقابية ومحاولة السيطرة على المخاطر، ونتيجة لتزايد األزمات المالية 

الدور الكبير الذي تقوم به  إبرازأسبابها الضعف الواضح في إدارة وضبط المخاطر فقد استهدفت الدراسة 
والحفاظ على  البنكيةالمخاطر  إدارةخاصة في مجال  البنكيةلمؤسسات الدولية عامة ولجنة بازل للرقابة ا

عالقة إدارة المخاطر بحوكمة البنوك ودراسة دور  توضيح كذلك  و ي والمالي المعاصرالبنكاستقرار النظام 
 . في تفعيل الحوكمة داخل البنوك الهيئات الدولية المخاطر الصادرة عن  إلدارةاالحترازية  اإلجراءات

 السابقة الدراسات: سابعا
 مكانية المفهوم بين المؤسسية الحاكمية : بعنوان 2006  الخطيب حازم  القشي ظاهر  دراسة  وا 

دراسة منشورة في المجلد :المالية األسواق في المدرجة الشركات في الواقع أرض على تطبيقها
 انهيار أسباب تحليل الدراسة هذه تهدفو في عددها األول، العلميةالعاشر من مجلة اربد للبحوث 

 التي التغيرات على االطالع و أندرسون آرثر شركة و انرون شركة الضخمة الطاقة شركات إحدى
 .االنهيارات تلك بسبب المؤسسية حوكمةال على مؤخرا حدثت
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 :التالية النتائج إلى التوصل تم وقد
•المهنيين أخالقيات تدني يه الشركتين انهيار في الرئيسية المشكلة. 
•مخالفة وهذه سريعة، االنهيار عملية جعل الذي األمر للشركة مزدوجة أعمال بعدة التدقيق شركةب القيام 

 .صريحة
•المدرجة الشركات على للرقابة كجهاز المالي السوق قبل من ملحوظ تقصير. 
•المؤسسية وكمةالح لتطبيق المالي السوق في المدرجة والشركات المدققين قبل من كبيرة صعوبة وجود 

 .الحديث بمفهومها
•األشخاص بأخالقيات تكمن ولكنها عام بشكل المؤسسية الحاكمية تحكم التي بالقوانين تكمن ال المشكلة 

 .القوانين تلك مطبقي
المالية أما من خالل دراستنا سوف حيث قامت هذه الدراسة بالتركيز على الحوكمة المؤسسية في األسواق 

 .نقوم باإلضافة إلى الحوكمة المؤسسية دراسة الحوكمة في القطاع البنكي والمتطلبات األساسية لدعمها
 الجزائر في والمالي البنكي القطاع في المؤسسية الحوكمة" :بعنوان معراج عبد القادر هواري  دراسة 

 .دراسة غير منشورة "الشفافية قواعد إرساء في ودورها
 تشريعاتها بتطوير القيام منها يتطلب العربية الدول ومنها النامية الدول في البنوك أن ىلإ الدراسة خلصت قدل   

عداد الدولية الممارسات ألفضل وفقا  بإرشادات يتعلق فيما خاصة لتطبيقها الالزمة والرقابية القانونية األطر وا 

 لجنة و التعيينات ولجنة التدقيق، لجنة مثل اإلدارة مجلس عن منبثقة لجان بتكوين والقيام الصلة، ذات بازل لجنة

عن  مالية تقارير تقديم على والعمل التنفيذيين، غير المستقلين األعضاء من مكونة تكون أن على المكافآت
 ضرورة مع سنوية، وتقارير سنوي نصف أساس على والمستثمرين للمساهمين األعمال ونتائج المالي المركز

 دور على والتأكيد اإللكتروني، موقعها على نشرها وكذلك حديثة، هامة تطورات أي عن المالي السوق إبالغ

 عن الصادرة الجيدة الحوكمة لمبادئ تطبيقها مدى عن بالكشف البنوك تشجيع على بالتركيز المركزية البنوك

 تؤمن والتي لتطبيقها، المناسبة واالقتصادية السياسية البيئة بإيجاد االهتمام ضرورة إلي باإلضافة .بازل لجنة

أما من خالل دراستنا فباإلضافة إلى دور مجلس اإلدارة في تطبيق الحوكمة قمنا .القانون وتنفيذ الشفافية سيادة
 . اعبدراسة مساهمة مجلس اإلدارة في ادارة المخاطر والذي يساهم بدوره في تحسين الحوكمة داخل القط

 االلتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل إلرساء الحوكمة في "بعنوان   2009دراسة حبار عبد الرزاق
دراسة منشورة بمجلة اقتصاديات شمال إفريقيا عددها  -حالة دول شمال افريقيا-القطاع المصرفي العربي

ة بالنسبة للبنوك العربية قامت هذه الدراسة بتبيان مدى أهمية تطبيق متطلبات لجنة بازل وخاص:  السابع
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وتوصلت هذه الدراسة الى أنه تؤدي الممارسة السليمة للحوكمة على مستوى البنوك من خالل المعايير التي 
وضعتها لجنة بازل للرقابة على البنوك إلى دعم وسالمة الجهاز المصرفي،كما ترتكز الحوكمة في القطاع 

يين وهما تنظيم المنافسة البنكية،وتطبيق القواعد االحترازية المصرفي لدول شمال إفريقيا على جانبين أساس
أما من خالل دراستنا سوف نقوم بدراسة حالة الجزائر من .المستمدة من اتفاقيات لجنة بازل للرقابة المصرفية

خالل دراسة القواعد اإلحترازية المطبقة في الجزائر ومساهمتها في تحسين الحوكمة باإلضافة الى التطرق 
ى النظام البنكي الجزائري في ظل القواعد اإلحترازية العالمية والمتمثلة في قواعد لجنة بازل بمختلف ال

 .اتفاقياتها

  ادارة المخاطر المصرفية وفقا لمقررات بازل "بعنوان  3102بريش عبد القادر II  و III 
دراسة منشورة بمجلة :ومتطلبات تحقيق االستقرار المالي والمصرفي العالمي ما بعد األزمة المالية العالمية

عالجت هذه الدراسة رد فعل  حيث العلوم االنسانية جامعة محمد خيضر بسكرة في عددها التاسع والعشرون
من أجل ادارة جيدة   IIIرات بازل لجنة بازل بعد األزمة المالية العالمية وذلك من خالل إصدارها لمقر 

أي أن هذه الدراسة حاولت دراسة العالقة بين ادارة المخاطر . للمخاطر البنكية وتجنيب العالم هزات مستقبلية
وفقا لمقررات بازل واألزمة المالية العالمية أما دراستنا فتربط بين ادارة المخاطر وفقا لمقررات بازل وتحسين 

 .الحوكمة 

 Boubacar Naby Camara 2010 ; « réglementation prudentielle et risque bancaire : 

incidence de la structure et du niveau du capital reglementaire  » Thèse pour 

obtenir le grade de Docteur de l’Université de Limoges France  

تأثير هيكل ومستوى رأس المال :اإلحترازية والمخاطر البنكيةاإلجراءات "تحت عنوانأطروحة دكتوراه    
حيث تهدف هذه األطروحة إلى تقييم العالقة بين رأس المال التنظيمي، الرسملة ،تحمل " التنظيمي

كما قامت هذه الدراسة بالتمييز بين .المخاطر،وخطر اإلفالس للبنوك،للمساهمة في إصالح القواعد االحترازية
رأس المال التنظيمي ومحاولة قياس تأثيرها على خطر اإلفالس ومن بين النتائج المتوصل مختلف مكونات 

 :إليها
  إن درجة تحمل المخاطر للبنوك تعتمد بشكل أساسي على مستوى رأس المال المكتتب به كذلك على

 .مكونات رأس المال المستخدمة من قبل البنك

  المرجحة تساهم في الحد من مخاطر فشل البنوك أظهرت النتائج أن زيادة في نسب رأس المال
 .األوروبية
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  يجب على السلطات الرقابية البنكية في أوروبا إعطاء أهمية خاصة لنسبة رأس المال الغير مرجحة
أما دراستنا فتربط . للمخاطر والنظر في انشاء الحد األدنى لهذه النسبة للحد من نسبة استدانة البنوك

ازية والحوكمة البنكية من خالل دراسة تطبيق اتفاقيات بازل ودورها في تحسين بين اإلجراءات اإلحتر 
 .الحوكمة

 

 Rim BOUSSAADA 2012 « l’impact de la gouvernance bancaire et de la relation 

bancaire sur le risque de crédit :cas es banques tunisiennes  » Thèse pour obtenir le 

grade de Docteur de l’Université de Montesquieu - Bordeaux IV, Tunisie : 

" حالة البنوك التونسية:تأثير الحوكمة البنكية والعالقات البنكية على خطر القروض" بعنوان أطروحة    
تهدف هذه الدراسة الى دراسة المحددات الداخلية لمخاطر القروض للبنوك التونسية من خالل عينة تتكون 

،أين حاولت اكتشاف تأثير تركز الملكية وخصائص  2009-7991بنوك تونسية خالل الفترة من  70 من
مجلس اإلدارة على مخاطر القروض ولقد بينت النتائج  بأن آليات الحوكمة الداخلية لم تضمن لحد اآلن 

مختلف المخاطر التي  أما في دراستنا سوف نعالج.دورها الرقابي والضامن لإلدارة السليمة للبنوك التونسية
تتعرض لها البنوك باإلضافة إلى طريقة إدارتها وتفاديها من خالل تطبيق المعايير اإلحترازية والتي حصرناها 

 .في اتفاقيات بازل

 Richard Anderson & Associates 2009 « Risk management & Corporate  governance »  

Report  for the OECD : 

خلصت هذه الدراسة إلى أن حوكمة الشركات " إدارة المخاطر و الحوكمة المؤسسية  :"وان دراسة بعن     
ومع ذلك فلقد منعت حوكمة الشركات أسوأ جوانب األزمة قبل   2001ليست وحدها سبب األزمة المالية لسنة 

تعاني منها  أن تتطور،وعالوة على ذلك يمكن أن تساعد الحوكمة على التقليل من اآلثار الكارثية التي
 .االقتصاديات العالمية والوطنية

كما تقترح هذه الورقة آليات جديدة ومبتكرة تمكن البنك ومجلس اإلدارة من االضطالع بمسؤولياته فيما     
يخص الحوكمة مع العناية الواجبة واالجتهاد المطلوب،الهدف النهائي من هذه اآلليات الجديدة هو تغيير 

أما من خالل دراستنا قمنا بدراسة  العالقة بين . خاصة فيما يخص القطاع البنكيثقافة مجلس اإلدارة و 
تطبيق اإلجراءات اإلحترازية إلدارة المخاطر في تفادي الممارسات الخاطئة للحوكمة أي تحسينها وذلك 

 .بدراسة حالة الجزائر بصفة عامة وبنك سوسيتي جنرال الجزائر بصفة خاصة
    أقسام البحث: ثامنا

 :كاآلتي فصول خمسة إلى البحث تقسيم تم لقد   
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عموميات حول الرقابة البنكية باعتبار أن الحوكمة البنكية هي أداة للرقابة قدمنا في الفصل األول 
والذي تناولنا فيه مفهوم الرقابة البنكية بعنوان المبحث األول حيث جاء وقسم هذا الفصل ألربعة مباحث 

الرقابة البنكية وأهمية اإلشراف الرقابي على البنوك باإلضافة الى أنواع الرقابة البنكية واألهداف الجوهرية لها 
كما أنه ، البنكيةأساسيات،متطلبات وأدوات الرقابة فكان بعنوان المبحث الثاني وخطوات الرقابة البنكية،أما 
في اآلونة األخيرة والتي أصبحت من ضمن التحديات  البنكيةلتي شهدتها الساحة ومع التطورات والتحوالت ا

المبحث والتحوالت الدولية في مجال العمل المصرفي بعنوان المبحث الثالث التي يجب التكيف معها جاء 
 .األزمة المالية العالمية أسبابها ودوافعهابعنوان الرابع 

المخاطر والذي يعد كآلية إنذار مبكر في مواجهة مختلف موضوع إدارة وعرضنا في الفصل الثاني 
مداخل أساسية :بعنوانالمبحث األول المخاطر واألزمات المالية وذلك من خالل ثالث مباحث حيث كان 

حيث حاولنا من خالله عرض مفهوم المخاطر البنكية واألنواع المختلفة لها للتعريف بالمخاطر البنكية 
سها وطرق تفاديها والعوامل المؤثرة فيها باإلضافة إلى إستراتيجية مراقبتها ودور واستعراض أهم مؤشرت قيا

من خالل التطرق إلى ماهيتها إدارة المخاطر فجاء يخص المبحث الثاني المؤسسات الدولية في خفضها أما 
ها وختاما قمنا ، وقواعدها ومنهج عملها باإلضافة إلى أساليب التعامل والمعايير في إدارة المخاطر وتحديات

األساليب المتبعة إلدارة أهم المخاطر البنكية ومنتجات إدارة المخاطر باإلضافة إلى المبحث الثالث بطرح في 
دارة المخاطر  .عالقة إدارة المخاطر بخلق القيمة واألزمة المالية و استخدام التوريق في التحوط وا 

وتعرضنا من خالله إلى ثالثة  وآليات العملالبنكية المحددات  الحوكمةودرسنا في الفصل الثالث 
الى و الى ماهية حوكمة البنوك وأساسياتها مباحث ضمت مفاهيم وخصائص حوكمة الشركات باإلضافة 

تطرقنا الى العناصر األساسية من أجل حوكمة جيدة  على مستوى البنوك وفي األخير  آليات حوكمتها
تحديات و مبادئ التطبيق ،فالمجلس اإلدارة بالبنوك بالمخاطر والتطبيق الجيد للحوكمة باإلضافة إلى عالقة  

  .الجيد للحوكمة على مستوى البنوك

 تطرقنا في وتطرقنا في الفصل الرابع إلى اإلجراءات االحترازية الدولية والذي جاء فيه ثالثة مباحث 
باإلضافة الى لمحة عن لجنة بازل ومنه  (مفهومها،أهدافهانشأتها،)القواعد االحترازية  إلى منه المبحث األول 

أما المبحث الثاني .إلى االتفاقية األولى لها وفي األخير أردنا التطرق إلى نقاط القوة والضعف لهذه االتفاقية
الضوء على المقترحات الخاصة بتعديل معيار لجنة بازل والتي بموجبها حاولت اللجنة تجنب  فلقد ألقينا

فجاء بعنوان :المبحث الثالثأما .2قادات والسلبيات التي تشوب االتفاقية األولى وهي ما تسمى ببازل االنت
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والذي جاء ردا على أوجه القصور في التنظيم المالي الذي كشفت عنه األزمة المالية العالمية  3اتفاق بازل
  .والتي تهدف إلى تعزيز إدارة المخاطر والحوكمة

إمكانية تحسين الحوكمة بالبنوك الجزائرية من خالل تطبيق واألخير عن  خامسوبحثنا في الفصل ال
هذه الدراسة على حيز  كما قمنا بإسقاط  اإلجراءات االحترازية والتي حصرناها في البحث بمعايير لجنة بازل

خاللها والذي تمثل في بنك سوسيتي جنرال الجزائر،وقسم هذا الفصل إلى ثالث مباحث درسنا من  أقل حجما
صالحاته  من قانون النقد والقرض باإلضافة الى القواعد االحترازية  ابتداءتطور الجهاز البنكي الجزائري وا 

توضيح ،باإلضافة إلى المطبقة في الجزائر والتي بدورها تم تقسيمها الى قواعد احترازية كمية وأخرى نوعية
،أما فيما االحترازية وبالتالي تطبيق جيد للحوكمةسعي السلطات التنظيمية الجزائرية الى تطبيق اإلجراءات 

ودراسة يخص دراسة حالة بنك سوسيتي جنرال الجزائر فلقد قمنا بتقديم البنك و عرض أهم مؤشرات نشاطه 
دارةالحوكمة ،وأهم األساليب المتبعة لتفادي هذه المخاطر المخاطر بالبنك  وفي األخير المخاطر بالبنك وا 

 .المخاطر بمجموعة بنك سوسيتي جنرال إدارةأساليب 
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 تمهيد

الوطني ، فقد  االقتصادال يخفى على أحد الدور الهام الذي تقوم به البنوك بمختلف أنواعها في خدمة 
على درجة كبيرة من التعقيد  أصبحتشهدت تطور في العمليات وتنوع في الخدمات التي تقوم بها حيث 

وأصبح يستلزم عليها التغيير في أسلوب الرقابة بحيث أصبحت تركز على المخاطر الكبيرة والمهمة التي لها 
 .تأثير كبير على أعمال البنك

حقة  العالمية في السنوات األخيرة العديد من التحوالت والمستجدات المتال بنكيةهذا وقد شهدت الساحة ال
وأكثر تأثر بهذه  االقتصاديةي من أهم القطاعات البنك، وكان القطاع الكثير من التطوراتوعاصرت 
 .حيث أصبحت من ضمن التحديات التي يجب التكيف معها ومسايرتها،التحوالت

وفي اإلطار السالف الذكر تم تقسيم هذا الفصل إلى أربع مباحث يضم كل مبحث ثالث مطالب والتي 
 :كانت كاألتي 

 .الرقابة البنكية خلفية نظرية حول:األول  المبحث
 .يةالبنكمتطلبات وأدوات الرقابة  ،أساسيات:المبحث الثاني 
 .يالبنكالتحوالت الدولية في مجال العمل : المبحث الثالث

 .األزمة المالية العالمية أسبابها ودوافعها: الرابع  بحثالم
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 الدولية التحوالت ظل في البنكية الرقابة                                                   األول الفصل

 

3 
 

  البنكيةالرقابة  خلفية نظرية حول: األولالمبحث 
السليمة  االقتصاديةهو عنصر أساسي من عناصر البيئة  بنكيةممارسة رقابة فعالة على المؤسسات ال إن

من أن البنوك تعمل بشكل صحيح و مهمة الرقابة هي التأكد و  ، يالبنكذلك للدور المهم الذي يلعبه الجهاز و 
 .سليم

 و أهمية اإلشراف الرقابي على البنوك  بنكيةمفهوم الرقابة ال :المطلب األول
 المرغوبة كد أن الخطط قد نفذت وأن النتائجتحتاجها كل المشروعات للتأ لرقابة هي جوهر عملية اإلدارة،ا

 ،ومن هذا المنطلق سنتناول في هذا المطلب لمفهوم الرقابة البنكية قد تحققت

 :بنكيةمفهوم الرقابة ال: الفرع  األول
 التأكد من أن كل شيء يتم وفقا"  تعرف الرقابة بصفة عامة بأنها:  بمفهومها العامالرقابة : أوال

 ."للقواعد التي وضعت و التعليمات التي أعطيت
عملية متابعة دائمة ومستمرة تقوم بها السلطة نفسها أو بتكليف غيرها و ذلك " كما تعرف أيضا بأنها 

في سات المرسومة و البرامج المعدة،و الموضوعة، و السيا للتأكد من أن ما يجري عليه العمل، وفقا للخطط
 1. حدود القوانين والقواعد و التعليمات المعمول بها، لتحقيق أهداف معينة

كما أدى التطور العلمي الحديث إلى توسيع و تعميق مفاهيم الرقابة و أدواتها المختلفة، فلم يعد الهدف 
و تتفق مع الخطط الموضوعة فحسب ، بل أصبح الهدف من الرقابة من الرقابة التأكد من أن النتائج تعبر أ

 2:أوسع وأعم وأشمل من ذلك بكثير بحيث يغطي مفهومها الحديث النواحي و المجاالت التالية
 .فحص و مراجعة الخطط المختلفة .1
 .تتبع العوامل و التغيرات التي قد تؤثر على تحقيق أهداف هذه األنشطة و البرامج .2
 .ة و الفاعلية بالنسبة لنتائج البرامج المختلفة و تحقيق التوازن بينهماقياس الكفاء .3
 .تقييم أداء األنشطة و البرامج للحكم على مستوى أدائها و مدى قدرتها على تحقيق األهداف .4
المساعدة في عملية اتخاذ و ترشيد القرارات، و ذلك بتوفير البيانات و المعلومات المالئمة في هذا  .5

ن خالل االستعانة بنتائج عملية الرقابة و تقييم األداء أو بإشراك القائمين على الرقابة المجال أو م
 .في عملية اتخاذ القرارات

                                                           
 .22، ص 2212 ،دار الحامد،األردن،الرقابة المالية في النظام اإلقتصادي اإلسالمي بسام عوض عبد الرحيم عياصرة،  1
 .291، ص 2223، الدار الجامعية ،مصر،الرقابة و المراجعة الداخليةمحمد السيد سرايا، ،عبد الفتاح محمد الصحن   2
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ة التنفيذ للقواعد و التعليمات منه فالرقابة تقوم بها جهات معينة متخصصة و ذلك للتأكد من مطابقو 
 ج الخطأ و القصور وبالتالي منع تكراره عالية كذلك من أجل عال ءةبكفاللتأكد من أن األهداف تحققت و 

 .مستقبال
 الرقابة البنكية: ثانيا

أن االستقرار االقتصادي و المالي و  من الممكن تعريف الرقابة البنكية بأنها األدوات التي تستخدم لتحقيق
ي و ذلك عن طريق وسائل تؤدي البنكهذه األدوات تقوم بوضع الترتيبات المناسبة لتحقيق استقرار الجهاز 

 1.يةالبنكإلى تقليل حجم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات 
كما تعرف على أنها مجموعة من القواعد واإلجراءات واألساليب التي تسير عليها أو تتخذها السلطات    

تكوين جهاز  ن أجلمالنقدية والبنوك المركزية والبنوك بهدف الحفاظ على سالمة المراكز المالية للبنوك 
 .مصرفي سليم يساهم في التنمية اإلقتصادية ويحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين

المركزي وتشمل مراقبته البنوك والمؤسسات المالية التي تتلقى ودائع  البنكبصورة أساسية  يتولى الرقابة، 
 2.من الجمهور ويمارس هذه الرقابة بأساليب مختلفة

 :المخاطر على بالتركيز الرقابة مفهوم .1
الرقابة بالتركيز على المخاطر تختلف عن الرقابة التقليدية للبنوك التي كانت تتمثل في تفتيش وتحليل  إن

أصبح التوجه في الرقابة على البنوك يتمثل في فلقد  البنك إجراءاتكافة نشاطات البنك للتأكد من سالمة 
و بالتالي محاولة الرقابة على هذه  إليهتجاه التي تسير االالتركيز على المخاطر التي لدى البنك و معرفة 

 .المخاطر وليس تفتيش البنوك على أساس البيانات التاريخية
معني و تعريف وتلخيص المخاطر و منه مفهوم الرقابة يتمثل في الفهم الصحيح لخصائص البنك ال  

ان نظام الرقابة الداخلي .رقابية للتعامل مع هذه المخاطر إستراتيجية إعدادالرئيسية لدى هذا البنك وبالتالي 
كذلك فان أنظمة الرقابة . البنك و األساسي في سالمة و متانة البنوك إدارةالفعال هو أحد الركائز المهمة في 

 الربحية طويلة األجل و كذلك المحافظة على دقة  أهدافتحقيق  اف البنك،الداخلية تكفل تحقيق أهد
 
 

                                                           
التدقيق الداخلي مقدمة ضمن المؤتمر العربي األول حول ، "المراجعة الداخلية بالمصارف السودانية"، محمد فرح عبد الحليم  1

 .323،ص 2225،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، مصر،في اطار حوكمة الشركات
 .121،ص 1992،المؤسسة الحديثة للكتاب،لبنان،1، جالعمليات المصرفية والسوق الماليةأنطوان الناشف،خليل الهندي،  2
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 :في  المخاطر على بالتركيز الرقابة مدخل في األولىومنه تتمثل الخطوة  1، وحجم التقارير المالية
تعتبر هذه الخطوة أساسية من أجل وضع برنامج رقابي يتناسب مع الصفات التي يتصف بحيث  فهم البنك

بنك ما،من خالل مراجعة بعض المعلومات المحددة فان المفتش يستطيع الحصول على فهم للمخاطر بها 
للمفتش أن يحصل   فيمكن أما فيما يخص مصادر المعلومات.التي تواجه البنك وكذلك الظروف المحيطة

 :على معلومات عن البنك الذي ينوي تفتيشه من خالل المصادر التالية

 مثل الميزانيات الدورية،تقارير التفتيش السابقة :التقارير اإلحصائية. 
 مثل التقارير الداخلية لدى البنك و التي تتضمن عادة معلومات عن : أنظمة المعلومات اإلدارية

مخاطر اإلقراض،تصنيف القروض،معلومات عن القروض المتعثرة،كذلك تتضمن معلومات عن 
 .وضع سيولة البنك،والربحية وغيرها

 و هي تعتبر من أفضل الطرق في الحصول على معلومات عن مخاطر : ارة البنكالنقاش مع اد
 .البنك

 أهمية اإلشراف الرقابي على البنوكرقابة البنك المركزي و   :الفرع الثاني
 أهمية اإلشراف الرقابي على البنوك:أوال

 2 :يمكن تلخيص أهمية اإلشراف الرقابي على البنوك في النقاط التالية
  الن الرقابة من طبيعتها تقليص األخطاء والمخاطر المالية: األداء وتطوير الخدمةجودة. 
 لزيادة ثقة العمالء في المؤسسة المالية: توسع العمل وزيادة الربح. 
 البعد عن المسائلة من الجهات الرسمية. 
 البعد عن الفساد المالي واإلداري داخل المؤسسة. 
 حفظ حقوق المساهمين. 
 دارة العليا في المؤسسات الماليةبراءة ذمة اإل . 

 رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية: ثانيا 
 فهو البنك الذي يتولى اإلشراف و الرقابة على البنوك و هو الذي  يعتبر البنك المركزي بنك البنوك،

                                                           
دارة البنوك على الرقابة في ومعاصرة أساسية أطرالكراسنة، إبراهيم 1 ، 2000مارس   ظبي، صندوق النقد العربي،أبوالمخاطر، وا 
 .52،51ص

الندوة ، "2المخاطر المالية وفق بازل  دور اإلشراف الرقابي في تقليص:مسؤولية البنوك تجاه المخاطر المالية" فيصل محمود العتباني، 2
 .2،ص7002، جامعة الملك خالد، السعودية نظرة مستقبلية: السوق المالية السعوديةالعلمية األولى لقسم المحاسبة 
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 1:خالل ما يليو يتم اإلشراف على البنوك من .و هو الملجأ األخير لالقتراض لهايمنح تراخيص العمل 
من القوانين مثل قانون البنوك  البنوك من خالل مجموعةيمارس البنك المركزي رقابته على  :القوانين .1
 .قانون البنك المركزي نفسه و قانون العملة األجنبيةو 
يقوم البنك المركزي بين الحين و اآلخر و بصورة مفاجئة أو متفق عليها بالتفتيش  :التفتيش المفاجئ .2

للتأكد من صحة و دقة  البنوك و فروعها و فحص سجالتها و دفاترها و قيودها ووثائقها و ملفاتها،على 
 .لها ةاألعمال المحاسبي

على كل بنك مرخص أن يزود البنك المركزي بمجموعة من  :الرقابة من خالل الكشوفات الدورية .3
 .التقارير و الكشوف الدورية

خسائر و هي الميزانية العمومية،األرباح وال:و الميزانية العمومية الكشوفات السنوية للحسابات الختامية .4
 .يةالبنكواستخداماتها،التدفقات النقدية،اإلفصاح في البيانات و القوائم مصادر األموال  ، التوزيعو 

 أنواع الرقابة البنكية و األهداف الجوهرية لها: المطلب الثاني
 أنواع الرقابة البنكية: الفرع  األول

فيما يلي تقسيم الرقابات تي ينظر منها ، و يمكن تقسيم الرقابة إلى أنواع متعددة  وفقا للمعيار أو الزاوية ال
 .حسب وجهات النظر المتعددة التي اتخذت  أساسا للتقييم

 قابة من حيث الجهة التي تقوم بهاتقسيم الر : أوال
 : رقابة خارجية  .1

اجل التأكد من سالمة  االقتصادية مثال مراقب خارجي و ذلك منهي عملية فحص من خار ج الوحدة و 
 2.التصرفات و مدى الكفاءة في تحقيق األهدافالعمليات و 

يتركز العمل الرئيسي للمدقق الخارجي للبنك على التأكد من أن الحسابات الختامية للبنك تعطي صورة و 
 .الفترة موضوع التدقيقئج عمليات البنك خالل و عادلة للمركز المالي و نتاصحيحة 

من خالل زيارات يقوم المدقق الخارجي بأعمال التدقيق على ما تقوم به المؤسسات المالية و البنكية و 
 3.ميدانية تتراوح بين زيارتين الى اربع زيارات ميدانية في العام الواحد على األقل

 : رقابة داخلية .2

                                                           
 .251-249 ص ،ص2222،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان،محاسبة البنوك ، عبد الحليم كراجة  1
 .225،ص 2222، دار المناهج للنشر و التوزيع،األردن ،إدارة البنوكمحمد عبد الفتاح الصيرفي،   2
 .439،ص 2222دار وائل للنشر،األردن،، 2ط،العمليات المصرفية الطرق المحاسبية الحديثة خالد أمين عبد اهلل،  3
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بر المستويات التنظيمية المختلفة بغرض المنظمة التي تتم عالجهود " نها يقصد بالرقابة الداخلية على أ
مجمل تأثيرات  أنهاكما  اتخاذ قرارات بتطويرها، أوصياغة النظم،وضبطها،والتفتيش عليها،و معالجة ثغراتها،

 1".عناصر البنيان التنظيمي للبنك و الموارد البشرية و المادية المدارة لتحقيق أهداف البنك
التأكيد على تحقيق الكفاءة : األولمفهوم الرقابة الداخلية يتضمن ثالث جوانب رئيسية ،  أنكما   

الفعالية للعمليات و التطابق مع القواعد و القوانين و االستجابة للمتغيرات الخارجية أما الجانب و 
يهدد المنشأة و يمنعها االهتمام بالخطر الذي  :الثالثاالهتمام بالعمليات بدال من الحاالت الساكنة، :الثاني

نفسه حفاظا على  البنك،مقررة من قبل  ما رضائيةإويمكن أن تكون الرقابة الداخلية 2.من تحقيق أهدافها
مصالحه ومصالح المساهمين فيه،ويمكن أن تكون مفروضة من قبل القانون كما في حالة تعيين مفوضي 

   3.المراقبة
أنها كل األساليب و اإلجراءات التي تستخدمها المنشأة لحماية منه يمكن تعريف الرقابة الداخلية على و 

الكفاية اإلنتاجية في  لرفعلبيانات المحاسبية واإلحصائية و دقة او للتأكد من صحة و  ا،أصولها و موجوداته
 .تحقيق الفعاليةالمنشأة و 

تلخيصها في المقومات كما يقوم نظام الرقابة الداخلية على مجموعة من المقومات األساسية والتي يمكن 
 4 :السبع التالية
 . فصل واضح بين االختصاصات و المسؤوليات مع تحديد دقيق لكل من السلطات والمسؤوليات .أ 
 .نظام محاسبي يقوم على مجموعة من المستندات و السجالت المحاسبية و دليل للحسابات  .ب 
 .إجراءات دقيقة وواضحة و كافية لمعالجة العمليات  . ج 
 .على أصول و ممتلكات المنشأةرقابة مادية  .د 
 .نظام فعال للموازنات التخطيطية و مقاييس لقياس األداء .ه 
 .مجموعة من األفراد مؤهلين تأهيال كافيا .و 
 .مراجعة داخلية مستقلة على األداء .ز 

                                                           
 ،جامعةالتسيير وعلوم االقتصادية العلوم مجلة،"المشاركة مصارف في وأهميتها الداخلية الرقابة أبعاد"عمارة، بن نوال  1

 . 5ص ،2229، 9   سطيف،العدد
 .25،ص 2229، دار المسيرة،األردن،الجودة الشاملة و تحقيق الرقابة في البنوك التجاريةمحمد سمير أحمد،   2
 .،مرجع سابقأنطوان الناشف،خليل الهندي  3
اإلدارة الرشيدة خيار : ورقة عمل مقدمة  في الملتقى العربي الثاني ،"المفهوم الحديث للرقابة الداخلية"محمد عبد المجيد،   4

 .231،232، ص  2222القاهرة ، ماي  ، لإلصالح اإلداري و المالي
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التالعب ،بما يقوم عليه المنشأة إلى منع و اكتشاف الغش و يؤدي توفر نظام فعال للرقابة الداخلية في و 
 .ت تكفل هذا، و بما يعتمد عليه من أساليب ووسائلمن مقوما

 :الفرق بين النوعين .3
أما الرقابة الداخلية .رقابة الغير على المؤسسةالخارجية هي  ، فالرقابةو هكذا يتضح لنا الفرق بين النوعين
من األخطاء التي  االستفادة إلىاجعتها الذاتية ألعمالها مما يؤدي فهي رقابة المؤسسة على نفسها ومر 

 .حصلت ومعرفة نقاط الضعف و العمل على تفاديها
يكمالن بعضهما فكلما اكتشف المراقب الداخلي نقاط الخلل وتمكن من اإلشارة و نالحظ أن هذين النوعين 

ده على بيانات المؤسسة مما يخفف ليها وتم تفاديها كلما ساعد ذلك المراجع الخارجي وزاد في ثقته واعتماا
 1.وعن المؤسسة كثيرا من الوقت و الجهد عنه

 تتم فيه عملية الرقابة  لذيمن حيث الوقت ا: ثانيا
 ثالث إلىحيث أن وظيفة الرقابة ال تقتصر فقط على مرحلة التنفيذ أو مرحلة ما بعد التنفيذ بل تمتد زمنيا 

 2:مراحل
 :حيث يكون الهدف تحقيق الرقابة المانعة عن طريق : مرحلة التخطيط .1

دراسة البدائل  دوضع العوامل التي تحكمت في التنفيذ في الفترات السابقة محل االعتبار عن .أ 
 .لمتاحةا
القيام بدراسات علمية لما يجب أن يكون عليه األداء خالل الفترة القادمة بهدف استبعاد عوامل  .ب 

 .الضياع واإلسراف غير الضرورية
ضرار أو فوات فرصة لرفع التنفيذ لتالقي تراكم األابة على فيها الرق يتحقق و :مرحلة التنفيذ .2

 .الكفاية وتطويرها
 : مرحلة ما بعد التنفيذ .3

اإليجابي  أسبابها و تنميةحيث تهدف الرقابة إلى تصحيح األوضاع التي أظهرتها النتائج النهائية بدراسة 
  .الرقابة المصححةاتخاذ ما يلزم للقضاء على األسباب السلبية و يمكن أن تطلق عليها منها و 

 تقسيم الرقابة حسب طبيعتها: ثالثا
 : رقابة محاسبية .1

                                                           
 .13لبنان،ص دار النفائس، ،اتحاد المصارف العربية،التدقيق المصرفي من الناحية العمليةماهر واكد،  1
 .222،225محمد عبد الفتاح الصيرفي، مرجع سابق، ص   2
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السجالت ومدى االعتماد  يختص هذا الجانب بالتأكد من دقة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر وو   
كافة األساليب و الوسائل و اإلجراءات التي تحكم دقة البيانات المحاسبية مثل حسابات يتضمن و . عليها

 1.المراقبة، وموازين المراجعة و نظام الجرد المستمر، وتوفر نظام مستندي سليم
هدفها في التأكد من كفاءة التنفيذ و أثاره على مستوى  وغالبيتها يتمثل  : رقابة اقتصادية .2

 .النشاط االقتصادي
 2:من حيث نطاق عملية الرقابة:رابعا
 : الرقابة الكاملة .1

لعمليات صحيحة العمليات المقيدة في الدفاتر والسجالت للتأكد من أن جميع ايقصد بها فحص جميع  و
 .خالية من األخطاء أو الغش أو التالعب، و تتم هذه الرقابة عن طريق الرقابة الداخليةو 

 :الرقابة الجزئية .2
ها تقوم على أساس االختبار وهدفها األساسي التأكد من صحة حسابات المنشأة و مدى داللة قوائم   

 .المالية على نتيجة أعمالها و مركزها المالي و تتم هذه الرقابة عن طريق الرقابة الخارجية
 3 أنواع أخرى للرقابة: خامسا
  :الوقائية الرقابة .1

بالحسبان ضرورة االستعداد لمواجهته  الرقابةيعمل هذا النوع لمنع الخطأ قبل حدوثه ، ويأخذ هذا النوع من    
، وفي الممارسة العملية يعنى المدير أن ال ينتظر حتى تأتيه المعلومات عن وقوع  والحيلولة دون حدوثه

 .الخطأ أو االنحراف، بل يتوجب عليه أن يسعى إليها بنفسه ويحاول كشفه قبل حدوثه
  :المتزامنة الرقابة  .2

ويقصد بهذا النوع مراقبة سير العمل أوال بأول أي منذ بدايته وحتى نهايته ، فنقيس األداء الحالي    
 ونقيمه بمقارنته مع المعايير الموضوعة الكتشاف االنحراف أو الخطأ لحظة وقوعه والعمل على تصحيحه 

 .فورا لمنع استفحال أثره 
  :الرقابة التاريخية .3

                                                           
 .231محمد عبد المجيد،مرجع سابق،ص   1
 .295،ص 2222، دار الوفاء ،مصر،إدارة المصارفمحمد الصيرفي،  2 

،الدار الجامعية، -مدخل معاصر لعمليات التخطيط والتنظيم و القيادة و الرقابة –التنظيم و اإلدارة سعيد محمد المصري،  3
 .232،233،ص 1999مصر،

http://www.edarta3mal.com/vb/ext.php?ref=http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5750/posts
http://www.edarta3mal.com/vb/ext.php?ref=http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5750/posts
http://www.edarta3mal.com/vb/ext.php?ref=http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5750/posts
http://www.edarta3mal.com/vb/ext.php?ref=http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5750/posts
http://www.edarta3mal.com/vb/ext.php?ref=http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5750/posts
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هي الرقابة التقليدية التي تتم بعد االنتهاء من التنفيذ، ويكون هدفها هو تحديد االنحرافات التي حدثت و   
 .بين معايير الخطط و التنفيذ الفعلي، وتحديد أسبابها التاريخية

 األهداف الجوهرية للرقابة البنكية :الفرع الثاني
مصرفية مالية مواتية ومساعدة تمكن المؤسسات المالية التي تباشر أعمااًل تستهدف الرقابة خلق بيئة 

بنكية من تحقيق أهدافها وأهداف المتعاملين معها ،مع تحقيق األهداف الكلية لالقتصاد من خالل األهداف 
 :الوسيطة اآلتية 

ئمة مالية حماية حقوق المودعين والدائنين والمساهمين بحيث يكون  البنك في وضع سالمة ومال .1
لمقابلة سحوبات أصحاب الودائع بحسب الطلب أو األجل وتأمين البنك من حاالت اإلعسار، وذلك 

 :بفرض قدر أدنى من 
 .نسب كفاية رأس المالي .أ 
 .نسب االحتياطي القانوني  .ب 
 .نسب السيولة  . ج 
 .الكاتتنسب حصص األرباح والمخصصات و اإله .د 

تأسيس عناصر تأمين مستدامة من خالل نظام اإلنذار المبكر للتنبيه لالنحرافات واالختالالت التي  .2
 .للسالمة المالية للبنك  تهديدا تشكل 

 .ي الشمولي للمتعاملين بالبنوك عامة وللعاملين بالبنوك خاصة البنكبسط الوعي  .3
 1 .تبين الحقوق وااللتزاماتوضع األطر القانونية واللوائح والمنشورات والتدابير التي  .4
 .ي كمًا ونوعاً البنكمراقبة وتوجيه االئتمان  .5

 خطوات الرقابة البنكية: المطلب الثالث
هذه ،و تصحيح االنحرافاتوضع المعايير، قياس األداء، و : يتتضمن الرقابة ثالث خطوات أساسية ه

جودة ال، اإلجراءات، الروح المعنوية،و الخطوات يمكن استخدامها في أي مجال من مجاالت الرقابة على األمو 
 الخ ....يالبنكالمنتجات،والجهاز 
 تحديد المعايير : الفرع األول

                                                           
مؤتمر الخدمات المالية  ،"دور السلطات الرقابية فى الرقابة على المؤسسات المالية اإلسالمية "،محمد على يوسف أحمد  1

 4،3، ص  2212 أفريل 28 – 27 ليبيا، ،اإلسالمية الثاني
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و مستوى األداء المعيار هو نموذ ج أي عملية الرقابة هي وضع الخطط، و من المنطقي أن أول خطوة ف
: نوعين إلىيم معايير األداء يمكن تقسو .داف المطلوب تحقيقها من األداءالمعايير هي األهالمرغوب تحقيقه،و 

 .معايير كمية ومعايير نوعية
وهي المعايير التي يمكن التعبير عنها في صورة رقمية مثل النقود، الوقت،  :المعايير الكمية:أوال

 .النسب، األوزان، و المسافة، و غيرها
 1.هي معايير شخصية :المعايير النوعية: ثانيا

 : قياس األداء:  الفرع الثاني
لواقع تظهر كثير من االختالفات مقارنته بالمعايير السابق وضعها ففي اقياس األداء الفعلي و   

المهام كما كان مخططا لها في مستوى األداء لألفراد أو اإلدارات المختلفة فيقصد بذلك  ذاإلختالالت في تنفيو 
ي يتم عن طريق وسائل متنوعة منها المحققة بالمعدالت الموضوعة سلفا فهو تقييم اإلنجاز الذ مقارنة النتائج

 2.التقارير اإلدارية و الشكاوي و التفتيش
 : تصحيح االنحرافات عن المعايير و الخطط : الفرع الثالث

االنحرافات التي تسفر عنها عملية قياس األعمال السابقة فإن عملية مقارنة أداء يقصد بذلك األخطاء و و 
قيام المدراء باتخاذ إجراءات لعال ج تالي محاولة تصحيحها و البالمخطط تمكن من رصد االنحرافات و 
تلتقي فيها الرقابة بباقي الوظائف اإلدارية األخرى فعن طريق التي االنحرافات فهذه العملية هي الخطوة 

العملية الرقابية يمكن للقائد أن يغير الخطط أو إعادة توضيح و تعريف األفراد بالمهام والواجبات المخولة لهم 
فال يجب النظر للرقابة على أنها عملية مستقلة و منفصلة عن باقي الوظائف األخرى بل يجب أن تعمل 

و يمكن التمييز بين نوعين من (. التوجيه.التنظيم.التخطيط)داخل إطار واحد يجمع كامل الوظائف األخرى 
 : اإلجراءات التصحيحية 

التي تكون قد ظهرت  اتالعال ج الفوري لالنحرافيتم التصرف السريع و ( : قصيرة األجل)اإلجراءات  .1
في إحدى المستويات فيلجأ القائد إلى القيام باألعمال و اتخاذ القرارات التي تتماشى مع الوضع 

 . الراهن

                                                           
 252،مرجع سابق،ص إدارة المصارفمحمد الصيرفي،  1
: ،متاح على الموقعمدونة التنمية البشرية و التطوير اإلداريالسيد كردى، أحمد2

http://ahmedkordy.blogspot.com/2011_04_30_archive.html 13:22،على الساعة 2212 /22/03:،يوم 

http://ahmedkordy.blogspot.com/2011_04_30_archive.html
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بعد عال ج األخطاء بصورة سريعة و إرجاع األمور إلى ما هو  ( :طويلة األجل)اإلجراءات الوقائية  .2
ر وأعمق باألسباب و التعرف على اإلجراءات التصحيحية طويلة مخطط يلزم األمر اهتمام أكب

 1.األجل لتفادي حدوثها في المستقبل
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .252مرجع سابق،ص ،إدارة المصارفمحمد الصيرفي،  1
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 يةالبنكمتطلبات وأدوات الرقابة  أساسيات: المبحث الثاني
 الدول لمختلف االقتصادية الحياة في األخيرة هذه تلعبه الذي الدور أهمية من البنوك على الرقابة أهمية تنبع

 نذكر الفئات هذه ومن وجه، أحسن على نشاطاته في البنك استمرارية تهمها فئات عدة البنوك هذه تخدم حيث

 يسعى الذي المركزي البنك في أساسا ممثلة النقدية السلطات وأخيرا ، العمالء جمهور إلى باإلضافة البنك إدارة

 .للبنك واالئتمانية النقدية السياسة توجيه إلى يهدف كما الذكر، السابقة الفئات حماية إلى

 ية البنكالقضايا الرئيسية للرقابة : المطلب األول 
 عن الحديث عند إغفالها أخذها من باب األهمية و عدم يجب التي المهمة القضايا من العديد هناك
 :وهي البنوك وسالمة متانة لمدى الركائز تشكل كونها البنوك على الرقابة

 السيولة: الفرع األول
  العمالء بودائع المتعلقة تلك خاصة الوقت المحدد في بالتزاماته الوفاء على البنك قدرة تتمثل في مدى

 .استمراريته ولضمان البنك سمعة على للحفاظ أساسي شرط ويعتبر
 1 :السيولة من معين مستوى على للحفاظ البنك بها يقوم رئيسة وسائل ثالث وهناك

 .خسارة وبدون نقد إلى للتحويل قابلة كافية بموجودات االحتفاظ .أ 
 النقدية حجم التدفقات لمعرفة األصول و الخصوم  من لكل استحقاق على المتبقية الفترة استخدام .ب 

 .عدمها من السيولة إلى الحاجة تحديد وبالتالي المستقبلية
 .البنك نشاطات من معينة مجموعة في والتوظيفات األموال مصادر بين ما الفجوة سد . ج 

 األصول نوعية: الفرع الثاني
 نوعية أن حيث الدين خدمة على المقترض مقدرة مدى هي األصول نوعية موضوع في المركزية القضية
 هإيرادات على تؤثر البنك أصول  كما أن نوعية ، البنوك فشل في الرئيسي السبب عادة تكون الرديئة األصول
  .البنك تقييم عند محورياً  دوراً  يلعب البند هذا لذلك فإن . وسيولته ماله رأس وعلى

 خار ج والنشاطات االستثمارات تشمل ولكن القروض على فقط تقتصر ال األصول نوعية ولإلشارة فإن
 2.الميزانية

 
                                                           

 الدار الجامعية، ،انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي و دور البنوك المركزية أحمد شعبان محمد علي،  1
 .244،ص 2007مصر،

 .6،ص الكراسنة،مرجع سابق إبراهيم  2
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 المخاطر تركز:  الفرع الثالث
 كلما أنه اعتبار على و ذلك  المخاطر زكتر  من الحد البنوك هو  على الرقابة أولويات أهم إن من بين 

 . خسارة حدوث احتمالية ازدادت كلما أكبر، تركز هناك كان
 اإلدارة: الفرع الرابع

الكفاءة،والنزاهة التي  و ذلك من حيث الخبرة، فشله أو البنك نجاح يلعب مجلس اإلدارة دورا مهما في مدى
 ومراقبة واالستراتيجيات السياسات وضع في خاصة البنك بأعمال ملم يكون لذلك يجب أن يتمتع بها 
 . اإلدارة مجلس قبل من الموصوفة واإلجراءات بالسياسات تلتزم أن البنك إدارة على وكذلك . المخاطر
 في االتصال وخطوط والمسؤوليات السياسات يوضح تنظيمي هيكل وضع من البد الهدف ذلك ولتحقيق

 1.  البنك
 والضوابط األنظمة: الفرع الخامس 

 ولحماية المخاطر لضبط هي اإلدارة مجلس قبل من الموضوعة والسياسات اإلجراءات من الهدف إن
 اإلدارة مجلس وتزويد العمليات كافة تسجيل يسهل الذي محاسبي نظام ولوضع االلتزامات وضبط األصول
 بالشمولية تتصف أن يجب فاعلة الضبط أنظمة تكون وحتى .المحدد الوقت في والمناسبة الالزمة بالتقارير

كذلك  .البنك في المعنيين األشخاص قبل من مفهومة وتكون دوري بشكل مراجعتها وتتم جيد، بشكل موثقةو 
 وأن البنك، في المستويات كافة وعلى األشخاص صالحيات البنك في السياسات واإلجراءات تحدد أن يجب
 .عليها بالرقابة يقومون الذين واألشخاص العملية بإجراء يقومون الذين األشخاص بين ما الوظائف فصل يتم

 المال  رأس كفاية: الفرع السادس
 التحتية البنية تمويل أجل من وكذلك حدوثها حال في الخسائر المتصاص كركيزة البنك مال رأس يستخدم

 وضع تم حيث عالمي مستوى على باهتمام الموضوع هذا حظي فقد المال، رأس أهمية على وللداللة .للبنوك
 التعليمات تحديث على العمل تم وقد .المال رأس كفاية نسبة بخصوص دولي مستوى على تطبق تعليمات
 النشاطات لكافة ترجيحية أوزان وضع على تعتمد والتي كانت المال رأس كفاية نسبة بخصوص السابقة
 .النشاطات هذه خطورة لمقابلة كاف مال برأس باالحتفاظ البنك إلزام على والعمل البنك بها يقوم التي يةالبنك

2  
 متطلبات الرقابة الفعالة: المطلب الثاني

                                                           
 .245أحمد شعبان محمد علي، مرجع سابق ، ص   1
 .8الكراسنة، مرجع سابق ،ص  إبراهيم  2
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ية هو عنصر أساسي من عناصر البيئة االقتصادية السليمة البنكممارسة رقابة فعالة على المؤسسات  إن
الرقابة مهمة خرات و توزيعها وتقديم القروض،و ي يقوم بدور رئيسي في تعبئة المدالبنكمن حيث أن الجهاز 

االحتياطي لتحمل أن لديها ما يكفي من رأس المال و هي التأكد من أن البنوك تعمل بشكل صحيح و سليم و 
ية الفعالة ال يمكن توافرها بشكل تام في البنكالواقع أن الرقابة التي تنشأ عن عملياتها البنكية و المخاطر 

 .السوق مثل أي سلعة
  :يجب أن تعكس الرقابة الخطط و المراكز .1

لذا يجب توفر المعلومات لدى المدير المتعلقة بتفاصيل هذه .فكل خطة لها مواصفاتها و خصائصها
الخطط حتى يمكن مراقبتها باألسلوب المناسب، كذلك يجب أن تتناسب مع المراكز الوظيفية فمدير اإلنتا ج 

 ....مثال ال يخول له مراقبة العمال
 : شخصية المسئول يجب أن تعكس الرقابة .2

تكون المعلومات  بحيث الرقابة مع شخصيات كل مدير على حدة، أسلوبحيث أنه يجب أن يتناسب 
 1.مساعدته في تنفيذ وظائف الرقابة إلىالمتاحة له مفهومة و تهدف 

 :يجب أن تظهر الرقابة االستثناءات و النقاط الحرجة .3
بتتبع و كشف األشياء التي يجب أن فالتركيز على االستثناءات و االنحرافات عن المعايير،تسمح للمدير 

يوجهوا جهودهم لها لعدم تبديد الوقت،فبعض االنحرافات عن المعايير قد تبدوا قليلة األهمية و لكن لها تأثير 
 .أكبر من االستثناءات الكبيرة

 : يجب أن تتسم بصفة الموضوعية .4
رقابة الفعالة تتطلب الموضوعية لولذلك فان ا بشخصية المدير أو المسئول،يجب أن ال تتأثر الرقابة  أي

الدقة و المعيار الموضوعي ،و المعيار الموضوعي قد يكون في صورة كمية أو نوعية و في كلتا الحالتين و 
 2.يجب أن يحدد بدقة

 : أن تكون النظم الرقابية مرنة .5
لتحقيق المزيد من الفاعلية أي قابلة للتغيير لمسايرة التغيرات التكنولوجية التي تستحدث على األداء الفعلي 

 سرعة لفت )الواقعين تحت المتابعة ، أو (تصار الوقت والجهد المبذول اخ) سواء للمراقبين أنفسهم 
 (.أنظارهم إلى الثغرات أو األخطاء المحتمل الوقوع فيها مبكًرا

                                                           
 .252ص ،مرجع سابق،إدارة البنوكمحمد عبد الفتاح الصيرفي،  1
 .275ص ،مرجع سابق،إدارة المصارفمحمد الصيرفي،  2
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    :االنحرافاتتصحيح  إلىيجب أن تؤدي الرقابة  .6
تصحيح االنحرافات؛ ففي المنظمة تسعى الرقابة إلى تصحيح  فائدة من الرقابة إن لم تؤدي إلى ال

 1.األخطاء واالنحرافات وهذا باالهتمام بكل أنواع االنحرافات
تشمل لي،و سوى جزء من ترتيبات أوسع نطاقا البد منه لتشجيع اإلستقرار الماليست ية البنكالرقابة كما أن 

 2:هذه الترتيبات
  على صعيد االقتصاد الكليسياسات سديدة و قابلة لالستمرار. 
 بنية أساسية متطورة للقطاع العام. 
 انضباط فعال للسوق. 
  بنوكإليجاد حلول فعالة للمشاكل التي تواجهها ال ءاتاإجر. 
 آليات لتأمين مستوى مالئم من الحماية للجهاز المالي. 

 أدوات الرقابة على البنوك : المطلب الثالث
أسبابها  ، والوقوف على االنحرافات وتفسيرتحقيق البنوك ألهدافها سياسة لتقرير مدى   البنكية لرقابةاتعد 

 :يجب استخدام مجموعة من األدوات لتحقيق أهدافها والمتمثلة في،وبالتالي التصحيح وتحديد أوجه
 أدوات الرقابة المكتبية و الميدانية: الفرع  األول

الميدانية، رقابة األسلوب التعاوني  والرقابة المكتبية الرقابة يوهبنوك لمجموعة من أدوات الرقابة ال تخضع
 .وأدوات الرقابة المباشرة، أدوات الرقابة الغير مباشرة

 وسائل الرقابة المكتبية : أوال
ي البنكاإلحصائيات التي توافي بها وحدات الجهاز ن طريق فحص التقارير والبيانات و تقوم هذه الرقابة ع

التحليل ما يمكنه من التعرف على حقيقة مراكزها المالية كزي،حيث تجرى عليها من الدراسة و للبنك المر 
 .ودرجة الكفاءة التي تمارس بها الوظائف

ترسل البنوك التجارية تقارير شهرية ة تقوم بملئها البنوك التجارية و يرسل البنك المركزي نماذ ج خاصو 
هناك التقرير السنوي حيث يراجع البنك و .جانب الخصوم تكشف عن مراكزها و يظهر فيه جانب األصول و

المركزي التقارير السنوية التي يضعها مراقبو الحسابات لدى البنوك وذلك للتثبيت من تنفيذ قراراته و التأكد 

                                                           
 .257،مرجع سابق،صإدارة البنوكمحمد عبد الفتاح الصيرفي،   1
دارة المخاطر بالبنوكسمير خطيب،   2  .72،ص  2222منشأة المعارف،مصر،، 2ط، قياس وا 
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 . فعالة عملية الميدانية لرقابةا عملية من يجعل الرقابة من النوع وهذا .من خلو نشاط البنك من أي مخالفة
 1.البنوك هذه إليه تتجه الذي االتجاه معرفة من المحلل تمِكن البعض بعضها إزاء البنوك أداء مقارنة كذلك

 الرقابة الميدانية: ثانيا
و ذلك بهدف  ،تتم الرقابة الميدانية على البنوك من خالل الزيارات التفتيشية التي يقوم بها قسم الرقابة
التي يمنحها من التأكد من صحة السياسات الوظيفية التي يتبعها البنك التجاري و مدى سالمة القروض 

في حالة التفتيش يقوم المفتش باإلطالع على كافة دفاتر وسجالت البنك التجاري و قد يطلب و . الوجهة الفنية
 2.ية لتحقيق الرقابة الميدانية يراها ضرور  إيضاحات منه

 :البنوك تصنيف نظام .1
لتحديد موحد و  أساسرقابية فعالة لتقييم مدى متانة البنوك على  أداةالبنوك على انه  م تصنيفايعتبر نظ

 .اهتمام و عناية خاصة من قبل السلطات الرقابية إلىالبنوك التي تحتا ج 
و التي هي متشابهة لكل  بعض العوامل المالية و اإلدارية و االلتزام باألنظمة هذا النظام يأخذ باالعتبار

ان موحد وشامل و  أساسم على و كل البنوك تق أنالتأكد من  إلىفان الجهة الرقابية تسعى ه بموجبالبنوك و 
على تلك البنوك التي تظهر نوعا من مؤشرات الضعف  األولىاهتمام السلطات الرقابية ينصب بالدرجة 

تصنيف البنوك الضعيفة في خانة لكذلك فان نظام التقييم الموحد يستخدم كأداة مفيدة .المالية و العملية
 .واحدة
بالتالي فان نظام التصنيف يساعد المؤسسات ذات العالقة للقيام بمهمتها و هو الحفاظ على استقرار و 

 3.يالبنكي النظام وثقة الجمهور ف
 :دور و مسؤولية مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا .2
العليا  إدارتهو  إدارتهي في أي بنك تقع على عاتق مجلس البنكالرئيسية إلدارة العمل المسؤولية  إن

 4:اإلدارة و ذلك من خالل ما يليالمعينة من قبل مجلس 
 من أن األشخاص الذين يديرون أعمال البنك مؤهلين مهنيا و لديهم الخبرة الكافية وخاصة الذين التأكد  .أ 

 .يتسلمون المناصب الرئيسية في البنك
 

                                                           
 .332،مرجع سابق،صإدارة البنوكمحمد عبد الفتاح الصيرفي،   1
 .،مرجع سابقإدارة البنوكمحمد عبد الفتاح الصيرفي،  2
 .21الكراسنة،مرجع سابق،ص  إبراهيم  3
4
 .432خالد أمين عبد اهلل،مرجع سابق،ص   
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 .التأكد من وجود أنظمة رقابية داخلية كافية و أنها تعمل بفعالية .ب 
 .تدار بطريقة عقالنية و رشيدة التأكد من أن عمليات البنك .ج 
 .المستمرة لقدرة البنك على الوفاء و توفير السيولة المالئمةالمراقبة  .د 
 .يبشكل متساو العمل على حماية مصالح المودعين و الدائنين للبنك و المساهمين  .ه 
و التعليمات السارية  الحسابات الختامية التي يتطلبها القانون و التشريعاتالميزانية العامة و  إقرار .و 

ية وفقا للقواعد و األصول المتعارف عليها في البنكالحقيقي لعملياته المفعول والتي تعكس الوضع المالي 
للبنوك و تزويد مدققي حسابات البنك القانونيين بما يمكنهم من الميزانيات و الحسابات الختامية  إعداد
 .بالحسابات الختامية رأي فني محايد إعطاء

دائرة تدقيق داخلي في البنك تكون  إنشاءالعليا للبنك مسؤولة عن  اإلدارةا أن مجلس اإلدارة و كم .ز 
 .أنظمة الرقابة و الضبط الداخلي تعمل بشكل صحيح أنالرئيسية التأكد من  مهامها

 رقابة األسلوب التعاوني: ثالثا
يتخذ ي و البنكحيث يشترك البنك المركزي مع البنوك التجارية في دراسة المشكالت التي تواجه الجهاز 

باالشتراك معها قرارات جماعية يواجه بها تلك المشكالت و ذلك ينمي روح التعاون بين البنك المركزي 
 1.اسة مشتركةووحدات البنوك مما يجعلها تنفذ القرارات و التوجيهات التي أسفرت عنها الدر 

 يالبنكوظيفة الرقابة على االئتمان : الفرع الثاني
ي كمهمة البنكيستخدم البنك المركزي وسائله النقدية واالئتمانية لتحقيق رقابته وسيطرته على االئتمان 

 .االقتصاديةي بهدف زيادة النمو والتنمية البنكيتوالها دون غيره من مؤسسات الجهاز  أساسية
وفقا لألساليب والسياسات التي  مجاالت،ية واالئتمانية للبنك المركزي في ثالث البنكويمكن تقسيم الرقابة 

  :يأتيالمجاالت هي كما  االقتصادي وهذهودرجة تطوره  المتبع،تبعا لطبيعة النظام االقتصادي  ،تستخدمها
  يالبنكالرقابة الكمية على االئتمان : أوال

طريقة االئتمان،وغالبا ما يتخذ هذا النوع من الرقابة التأثير على كمية أو حجم  إلىتهدف هذه األساليب 
ي أين ما وجدت،لدى البنوك التجارية أو البنكالنقدية المتوفرة للجهاز  االحتياطات إجماليالتأثير على  إلى

و الهدف منها التأثير على الحجم الكلي للقروض البنكية الصادرة عن البنوك التجارية  لدى البنك المركزي

                                                           
 .331مرجع سابق،ص  ،إدارة البنوكمحمد عبد الفتاح الصيرفي،  1
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في سياسة  في مباشرة الرقابة الكمية على االئتمانتتحصل وسائل البنك المركزي و  1.وعلى توظيفاتها المختلفة
 .االحتياطيالمفتوحة، و سياسة تغيير نسب سياسة السوق سعر الخصم،و 
 : الخصمسياسة سعر  .1

نك المركزي مقابل تقديم القروض سعر الخصم هو عبارة عن سعر الفائدة أو الثمن الذي يتقاضاه الب
هي المؤسسات التي تتعامل مع البنك المركزي في هذا الشأن لمدة القصيرة، و في اخصم األوراق التجارية و 

قروض بطريقة مستقلة دون توافر السيولة على خلق االئتمان أو إعطاء الالبنوك التجارية، فاألخيرة غير قادرة 
 2.إلعادة خصم ما لديها من أوراق تجارية و كمبياالتالالزمة لذا تضطر إلى اللجوء إلى البنك المركزي 

 عندما السعر هذا رفع طريق عن ذلك و االئتمان، رقابة أجل من الخصم سعر المركزي البنك ستخدمي
 زيدت أن يريد عندما السعر هذا خفض و لعمالئها تمنحه الذي االئتمانكمية  التجارية البنوك خفضت أن يريد

 وحالة االئتمان على التجارية البنوك طلب حالة لتغيير تبعا يتحدد ال السعر هذا و .االئتمان هذا البنوك
 السوق على التأثير ذلك في مراعيا المنفرد المركزي البنك بإدارة يتحدد بل المركزي، البنك بواسطة عرضه
 3.االئتمان خلق في التجارية البنوك قدرة وعلى النقدية

 :عمليات السوق المفتوحة .2
 غير بصفة البنكية السيولة سعر على لتأثيرل النقدي السوق في المركزي البنك تدخل المفتوحة هي السوق

تختلف تقنية السوق المفتوحة عن تقنية إعادة و  للبنوك المركزي البنك قروض فتح أو تحديد بواسطة مباشرة
  .أسلوبهاماهيتها و الخصم في 

 فهو غير مقيد بأي في ماهيتها يبقى البنك المركزي حر في شراء أو عدم شراء السندات من البنوك ،
 .اتفاق تعبئة ديون فيمكنه زيادة أو التحكم في سيولة البنوك

 و ليس أمام سه داخل سوق يزيد أو ينقص من سيولته أما في أسلوبها حيث يجد البنك المركزي نف
 4.هذا البنك أو ذاك
يدخل إذا أراد البنك أن يزيد من كمية وسائل الدفع الموجودة في التداول : كما يليو تكون عملية التأثير 

المشروعات التي من البنوك التجارية أو األفراد و و يدفع ثمنها لبائعيها .في هذا السوق بشراء األوراق المالية

                                                           
1
 .93،ص 2223،بهاء الدين للنشر و التوزيع،الجزائر،اإلقتصاد النقدي والمصرفيمحمود سحنون،  

2
 .142،ص مصر ، دار الجامعة الجديدة للنشر،االئتمانالنقود و المصارف و مصطفى رشدي شيحة،  

3
 .152 ص ، 2003 ،،مصراإلسكندرية جامعة ،المصرفي و النقدي االقتصاد أساسيات ،اهلل عوض حسين زينب  

4
 .166 ص ، 2003 ،الجزائر ، الجامعية المطبوعات ديوان ،المصرفي التسيير سياسات و تقنيات ،فريدة يعدل بخراز  
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األمر الذي .في حساباتها لدى البنك المركزيبحساباتها لدى البنوك التجارية فتزيد حقوق هذه األخيرة تحتفظ 
ما  إذاو العكس .يمكنها من التوسع في االئتمان مع االحتفاظ بنسبة االحتياطي النقدي على ما هي عليه

أن يؤثر بالسلب على كمية وسائل الدفع في التداول النقدي فيدخل السوق بائعا  إلىسعى البنك المركزي 
و هو ما يترتب عليه نقص حقوق البنوك التجارية لديه و يحد بالتالي من قدرتها على منح .لألوراق المالية

 1.االئتمان
 :اإلجباري يسياسة االحتياط .3
هذا و .ع التي بحوزتها لدى البنك المركزي كحد أدنىفي احتفاظ البنوك بنسبة معينة من الودائالذي يتمثل 

أصبحت اآلن البنوك التجارية و  إفالسقد كان الهدف من هذه األداة في البداية حماية المودعين ضد مخاطر 
هذه النسبة يعتبر فرفع .2البنوك التجارية في خلق االئتمانللتأثير على قدرة  غير المباشرةمن أهم األدوات 
هو اإلقالل من سيولة البنك التجاري، وتجميد جزء كبير من احتياطاته النقدية الهدف منه و إجراءا انكماشيا 

فيؤدي و العكس عندما يقلل البنك المركزي من هذه النسبة .،مما يقلل من مقدرته على التوسع في اإلقراض
 3.على منح االئتمانزيادة قدرة هذه البنوك  إلى

هذا التأثير يتقرر بإرادة ا مباشرا و فعاال في سيولة البنوك التجارية هذه الوسيلة ال شك أنها تمارس تأثير 
 .البنك المركزي طبقا للسياسة النقدية التي يسعى لتطبيقها

  يالبنكعلى االئتمان  (النوعية) كيفيةالرقابة ال: ثانيا
التأثير على كيفية استخدام البنك التجاري لموارده النقدية و المالية التي يحصل  هذه الرقابة الهدف من

الوسائل المتبعة في تحقيق هذا الهدف تختلف عن وسائل الرقابة الكمية ،كما أن 4عليها من البنك المركزي
المركزي قيودا على  بنكفرض ال فإذاجنب مع الرقابة الكمية  إلى،كما أن الرقابة النوعية قد تستعمل جنبا 

  5.فان هذا يؤدي إلى التأثير أيضا على الحجم الكلي لالئتمان االستهالكي االئتمان
 :صور و أشكال متعددة نذكر منهاو للرقابة الكيفية 

 :االقتراضتحديد هوامش الضمان أو  .1

                                                           
 .242،ص 2223مصر، دار الجامعة الجديدة، ،النقدي االقتصادمبادئ ،أسامة ، الفوليمحمد دويدار  1
 .257أسامة ،مرجع سابق،ص  ، الفوليمحمد دويدار  2
 .149مرجع سابق،ص  ،مصطفى رشدي شيحة  3
4
 .محمود سحنون،مرجع سابق  

5
 .337محمد الصيرفي،إدارة المصارف،مرجع سابق،ص   
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مع تحديد نوعه  النسبة الواجبة بين قيمة السلفة و قيمة الضمان التسليفية تحديد  يقصد بهامش الضمان
من قيمة السوقية لألوراق %  72ائتمان يعادل فإذا افترضنا أن البنك التجاري قد منح االستحقاق  وآجال

من القيمة %  32المالية التي يقدمها المقترض كضمان للقرض ، فان هامش الضمان في هذه الحالة يمثل 
 . ةالسوقي

نوح إلى بعض األنشطة االقتصادية لتشجيعها على زيادة المركزي زيادة االئتمان الممنك إذا استهدف الب
ر البنوك التجارية بتخفيض نسبة االئتمان إلى الضمان المقدم مما يدفع األفراد إلى زيادة ه يأماإلنتا ج فان  

البنك المركزي بتقييد حجم االئتمان المقدم إلى  بوالعكس يحدث عندما يرغ. راض من البنوك التجاريةاالقت
نوك التجارية برفع هامش الضمان األمر الذي يؤدي إلى إحجام ر البشطة االقتصادية األخرى ، يأماألنبعض 

 1. تمانالمشروعات على طلب االئض األفراد و بع
  :الرقابة على شروط البيع .2

الذي ينتشر في و ....( مثل األثاث،السيارات)مرة يمكن ذكر كسبيل المثال البيع بالتقسيط للسلع المع
 االئتمانالمركزي بمراقبة  قد يقوم البنكذا النظام الى زيادة االستهالك و يؤدي هو .المجتمعات الحديثة

،كما من قيمة السلعة مقدما  ع جزءفذا النوع من الرقابة يشترط دهو .سلعة معينة  إلىأو توجيهه  االستهالكي
من موجودات البنوك ذه القروض نسبة معينة ويشترط عادة عدم تجاوز ه.قيمة األقساط وعددهاتتحدد 
 2 .التجارية

 :الرقابة على شروط الرهن العقاري .3
 على الحصول شروط بتسهيل اإلسكان أزمة حدة من التخفيض في المساهمة المركزي للبنك يمكن
 تسديد فترة و الفائدة سعر و الرهن فترة تغيير طريق عن ذلك و مساكنال لبناء الالزمة اإلئتمان
 لشروطا تخفيض يتم اإلئتمان من النوع هذا مثل على الحصول هيلتس نحو االتجاه يكون فعندماالقروض،

طالة  3.صحيح والعكس القرض دأم وا 
 :الحد األقصى لسعر الفائدة .4

 فوائد على أصول البنوك التجارية عادة ال تدفع فوائد على الحسابات الجارية في حين تفرض  إن  

                                                           
1
 .175 ،ص 2000 ، اإلسكندرية،المعارف منشاة،2ط ،،المصرفي االئتمان اقتصادياتي،مزاو حال خليل كمال محمد  

2
 .42،ص 1993، دار الفكر،الجزائر،اإلصالح النقديضياء مجيد الموسوي،  

3
 .172ي،مرجع سابق،ص مزاو حال خليل كمال محمد  
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من ودائع ،وان زيادة ما لدى البنوك % 3قد تصل الى ( مثل أذونات الخزانة)السيولة ذات درجة كبيرة من 
ومن أجل ذلك .لذلك قد تتنافس البنوك التجارية فيما بينها من أجل المزيد من الودائع.زيادة أرباحها إلىيؤدي 

معدالت  إلىرفع سعر الفائدة  إلىو قد يؤدي هذا التنافس .منح فوائد على الودائع الجارية لديها إلىقد تلجأ 
،لذلك يتدخل البنك المركزي لوضع حد أعلى على سعر الفائدة الممنوح للودائع الجارية ال يمكن أن عالية جدا

 1.تتعداه البنوك التجارية
 الرقابة المباشرة: ثالثا

الكيفية على الكمية و وية أثر أساليب الرقابة لتق إتباعها إلىيلجأ البنك المركزي هناك أسلوبين رئيسيين 
 :ي و هماالبنك االئتمان

 :أسلوب اإلقناع األدبي .1
ها البنك المركزي أو التوجيهات قد يتخذ هذا التأثير األدبي أو اإلقناع صورة التصريحات التي يدلي ب

استعراض يها مديري البنوك لتبادل الرأي و ئح التي يتوجه بها للبنوك كذلك المؤتمرات التي يدعو الالنصاو 
 2.مختلف وجوه النظر

 :أسلوب األوامر والتعليمات الملزمة .2
شى مع متطلبات اإلدارة االمركزي القرارات للبنوك التجارية بما يتمو بمقتضى هذا األسلوب يصدر البنك 

أن البنك خاصة و و ال شك في نجاح هذا األسلوب .التي تستهدف تحقيق أغراض السياسة النقديةالنقدية 
للبنك  االئتمانيةسياسة مخالفة للسياسات فرض الجزاءات على البنوك التي تنهج  إلىالمركزي قد يلجأ 

  3.المركزي
إن السياسة االئتمانية الفعالة تتمثل في تلك التي تستخدم التوليفة من وسائل الرقابة الكمية و الكيفية 

والمشتقة من األهداف العامة للسياسة االئتمانية ألهداف العامة للسياسة النقدية و بالدرجات التي تكفل تحقيق ا
  .االقتصادية القومية

 
 
 

                                                           
1
 .،مرجع سابقضياء مجيد الموسوي  

2
  .122مرجع سابق، ص  ،اهلل عوض حسين زينب  

3
 .342محمد الصيرفي،إدارة المصارف،مرجع سابق،ص   
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  يالبنكالتحوالت الدولية في مجال العمل : المبحث الثالث
 مدى على عرفتها يالت التغيرات وأعظم أسرع في اآلونة األخيرةية العالم يةالبنكالساحة  تشهد

لعديد من المستجدات شهد العالم ا حيث يالعالم يالبنك النظام مالمح على بدورها أثرت يالتو ،يخهاتار 
شطتها سعيا وراء تنويع األسواق عاصرت الكثير من التطورات، فقد اتجهت البنوك إلى تدويل أنو المتالحقة،

 .زيادة األرباح و االستفادة من الحوافز و االمتيازات التي تمنحها الدول المضيفةتخفيض التكاليف و و 

 ية العالمية المعاصرةالبنكقضايا الصناعة : المطلب األول
مطلب إبراز المتغيرات البيئية الجديدة التي أصبحت تشكل اإلطار الحقيقي الذي تعمل فيه ليحاول هذا ا

 . ي بوجه خاصالبنكنشاط التأثيرا واضحا على عمل البنوك وعلى  و الذي يمارس ية العالميةالبنكالمنظومة 
 يالبنكوآثارها على الجهاز  العولمة: الفرع  األول

وعلى .ي بشكل خاصالبنكبصفة عامة،والنشاط  االقتصاديظاهرة العولمة أكثر الظواهر التصاقا بالنشاط 
قد اتخذت أبعادا  بنكيا فإنهاالمتنوعة، واالجتماعيةالعولمة كظاهرة انسانية لها جوانبها السياسية، أنالرغم من 

  .تتجه الى ميادين وأنشطة غير مسبوقةومضامين جديدة،جعلت من البنوك 
 مفهوم العولمة: أوال

و لم تتفق اآلراء على تعريف واحد شامل وجامع لها نظرا "  Globalisation"كثرت تعريفات العولمة 
العديد من الجوانب االقتصادية  إلىالفكري للمفهوم وامتداده من ناحية مجاالت التطبيق لتشعب المحتوى 

و مهما تعددت تعاريف العولمة من الكونية إلى  .و التكنولوجيا والمعلوماتيةوالسياسية والثقافية واإلجتماعية 
و تختلف . الكوكبية، يبقى الجدل قائما حول مفهوم العولمة و تحديد المعنى العلمي الجامع للمصطلح

 .الظواهر التي يراد بها تفسير ظاهرة العولمةتعاريف العولمة باختالف المداخل و 
االقتصاد العالمي بين الفاعلين في مبدأ االعتماد المتبادل عملية تعميق  إلىيشير مصطلح العولمة  (1

الدولية لهؤالء من حيث المستوى بحيث تزداد نسبة المشاركة في التبادل الدولي و العالقات االقتصادية 
 .ا السلع والخدمات وعناصر اإلنتا جمتعددة وأهمهفي مجاالت والحجم والوزن 

 العالمي  االقتصادالمتبادل وتحول  االعتمادعملية قائمة على تعميق يركز هذا التعريف على أن العولمة 
 1.الى سوق واحدة 

                                                           
1
 .17،ص2223،الدار الجامعية،مصر،العولمة واقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد،  
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دي المتنامي لمجموع دول العولمة هي تعبير عن التعاون االقتصا: " تعريف صندوق النقد الدولي (2
يحتمه ازدياد حجم التعامل في السلع و الخدمات و تنوعها عبر الحدود، باإلضافة إلى تدفق  الذيو العالم 

 1".رؤوس األموال الدولية و االنتشار المتسارع للتقنية في أرجاء العالم كله
 االقتصاديةالعولمة : ثانيا

مشتركة،وتديره مؤسسات هي في حقيقتها نظام اقتصادي رأسمالي عالمي جديد،تحكمه أسس عالمية 
،كما أن األسواق لم تعد موحدة وخرجت عن نطاق كل وشركات عالمية ذات تأثير في اإلقتصادات المحلية

الحرية السوق و الجديدة،التي ترتكز على قوانين  لليبرالية إيديولوجيامشروعا  االقتصاديةكما تمثل العولمة .دولة
جانب تعويم  إلى،دون أية قيود،شخاص والمعلومات عبر الحدودالمطلقة في انتقال البضائع واألموال واأل

زالةأسعار الصرف، نهاءي،البنكالقيود عن النظام  وا   2.االقتصاديةتدخل الدولة في الشؤون  وا 
 يةالبنكالعولمة : ثالثا

ية أبعاد البنكي ألنه هو جزء من العولمة االقتصادية، حيث اتخذت العولمة البنكتتعلق العولمة بالنشاط    
ومفاهيم جديدة جعلت البنوك تتجه إلى ميادين وأنشطة غير مسبوقة، وأدت إلى انتقالها من تصور ضيق 

 . ي إلى تصور ذو أبعادالبنكللنشاط 
ية التي تقدمها البنوك والذي يطور البنكية بمفهوم الوفرة واإلتاحة للخدمات البنكتعلق مفهوم العولمة فلقد 

 . القدرة البنكية على جودة الخدمات وتحقيق إرضاء العميل
جديدة تتميز  بنكيةي وهو المتمثل في ظهور كيانات البنكوأيضا من يبرز انعكاس العولمة على األداء 

العالمي من خالل ي البنكباألداء االقتصادي القوي والفعال الذي له التأثير في شكل واتجاهات السوق 
 3.تواجدها في كافة أنحاء العالم

 
 ي في ظل العولمةالبنكتطور األداء : الفرع الثاني

                                                           
 ،التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية القادر،ريش عبد ب 1

 .12،ص2222 – 2225،جامعة الجزائر ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية
 األردن، ،دار الحامد،العربي االقتصادوآثارها المستقبلية في  االقتصاديةآليات العولمة هيفاء عبد الرحمن ياسين التكريتي،  2

 .229،232 ص ، 2212
 أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في ،في ظل اقتصاد السوق إستراتيجية  تكيف المنظزمة المصرفية الجزائرية دريس رشيد،  3

 .132،ص 2222/2227،جامعة الجزائر ، العلوم االقتصادية
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يرجع اتجاه البنوك نحو العولمة إلى الرغبة في التوسع، النمو، واالنتشار والسيطرة العالمية، وعلى هذا    
ية تتجاوز مرحلة الضرورة إلى مرحلة الحتمية وتحتا ج إلى إدراك أن البنى الذاتية للبنك يجب البنكفإن العولمة 

أن تنمو بالشكل الذي يمكنها من تخطي الحدود، و نشر شبكات فروعه  ووحداته على مستوى العالم في 
منسجم مع و ية،البنك يةالمتغيرات أو المستجدات البيئمع ية، ومتوافق البنكألنشطة اإطار يتسم بالتكامل داخل 

 :ومنه تتمثل هذه التطورات فيما يلي.الموارد المتوفرة للبنكاإلمكانيات و األوضاع و 
  اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية: أوال

أحد النتائج الهامة التي أسفرت عنها جولة  "GATS" لتجارة الخدمات االتفاقية العامة  تعتبر  
من خالل اإلتفاقية العامة تحرير التجارة الدولية وهي الجولة الثامنة الشهيرة في منظومة  ، األوروجواي

وقد شملت االتفاقية العامة لتجارة الخدمات عدة أنواع من الخدمات كان من ."GATT"للتعريفة والتجارة 
 :والمتمثلة في.يةالبنكأهمها الخدمات المالية وفي مقدمتها الخدمات 

  ؛من الجمهور  قبول الودائع 
 اإلقراض بجميع أنواعه؛ 
 التمويل التأجيري؛ 
 جميع خدمات المدفوعات والتحويل النقدي؛ 
 خطابات الضمان واإلعتمادات المستندية؛ 
 1 .الخ...في السوق األولية أو غيرها التجارة لحساب المؤسسة المالية أو للغير 

 البنوك الشاملة: ثانيا
البنوك و خاصة البنوك التجارية إلى  اتجاهية زاد البنكفي ظل العولمة و إعادة هيكلة صناعة الخدمات 

ية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل و البنكتتمثل في الكيانات   والتي.التحول إلى البنوك الشاملة
توظيف مواردها في أكثر من نشاط و  التوظيف و تعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات في كافة القطاعات و

ي لجميع القطاعات، كما تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة و البنكفي عدة مجاالت، و تمنح اإلئتمان 
، بحيث نجدها تجمع ما بين وظائف البنوك التجارية التقليدية و بنكيالمتجددة التي قد ال تستند إلى رصيد 
نالحظ أن إستراتجية البنوك الشاملة مبنية على إستراتجية و  .اإلستثمار وظائف البنوك المتخصصة و بنوك

                                                           
1
مجلة العلوم اإلقتصادية وعلوم ،" البنوك التجارية الجزائرية والمنافسة في ظل البيئة المصرفية المعاصرة" بوعبدلي أحالم،  

 .124،ص 2222، 2 ،جامعة فرحات عباس،سطيف،العددالتسيير
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الربحية و درجة ولة و و الموازنة بين السي االستثمارمخاطر  وانخفاضحركة الودائع  استقرارالتنويع بهدف 
 1.يةالبنكالمخاطر 

 التمويل اإللكتروني: ثالثا
بالتقدم التكنولوجي وفي ظل تقدم تكنولوجيا المعلومات ية من أكثر الصناعات تأثر البنكتعتبر الصناعة 

واالتصاالت وتفاعلها مع المنظومة االقتصادية برزت مفاهيم جديدة تندر ج ضمن ما يعرف باالقتصاد 
الرقمي، ولعل أبرزها مفهوم التمويل االلكتروني الذي يشمل في مضمونه فتح قنوات اتصالية جديدة بين 

تاحة المستثمر واألجهزة الحكو  مية والبنوك وأداء الخدمات المالية إلكترونيا بما يضمن أعلى درجات الدقة وا 
 .الفورية في تنفيذ التعامالت

ويقصد بعمليات التمويل االلكتروني إتمام عمليات التمويل التقليدية من خالل شبكات اتصال الكترونية 
 2.تكاليف التشغيل بالبنوكتتيح إمكانية وصول البنوك إلى قاعدة عريضة من العمالء وخفض 

 يالبنك االندماج: رابعا
بصفة عامة اتحاد مصالح بين شركتين أو أكثر،وقد يتم هذا اإلتحاد في المصالح من  باالندما جيقصد 

اليها كما قد يتم االندما ج بشكل كلي أو جزئي أو سيطرة كاملة أو خالل المز ج الكامل بين شركتين أو أكثر 
 وفعالية عالية قدرة ذا الجديد يصبح الكيان ، بحيث3إراديبشكل ارادي أو ال  االندما ججزئية وكذلك قد يتم 

 4.الجديد يالبنك الكيان تكوين عملية إتمام تتحقق قبل أن يمكن ال أهداف لتحقيق كبيرة
ي من أبرز التحوالت التي يشهدها القطاع المالي عالميًا، ويعد أحد أوجه البنكيعد االندما ج ومنه   

التكيف مع المستجدات العالمية ولتعزيز القدرات التنافسية للبنوك سواء الداخل أو الخار ج إذ لم يقتصر على 
والقدرة على البنوك في دولة واحدة بل امتد ليشمل بنوكًا من دول مختلفة ويتيح تحقيق وفورات الحجم الكبير 

                                                           

الجزائرية ملتقى المنظومة المصرفية مقدمة ضمن ،"العولمة و آثارها اإلقتصادية على الجهاز المصرفي"، مرابط آسيا 1
 .242ص ،2224ديسمبر 15و14جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف، والتحوالت اإلقتصادية،

دراسة حالة –متطلبات العمل المصرفي في ظل أنشطة االندماج والصيرفة الشاملة شيخي محمد، تمجغدين نورالدين، 2
 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PSET-:متاح على الموقع اإللكتروني،-الجزائر

YOPM7AJ:iefpedia.com 
 .00:00:،على الساعة72/00/7007،يوم 

 .5،ص 1999الجامعية،مصر،الدار اندماج وخصخصة البنوك،طارق عبد العال حماد،  3
دارية اقتصادية ، أبحاث" المصرفي النظام وعصرنة لتطوير حديث كتوجه المصرفي االندما ج" القادر، عبد مطاي  4  ، وا 

 9، ص2010 جوان ،السابع العدد ،بسكرة خيضر محمد جامعة

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PSET-YOPM7AJ:iefpedia.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PSET-YOPM7AJ:iefpedia.com
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النفاذ إلى األسواق وتقديم خدمات مصرفية سريعة ذات جودة عالية وتمويل كبير الحجم لنوعيات متميزة من 
 1.العمالء مع تكنولوجيا متطورة وغيرها

 :يالبنكأنواع االندما ج  .1
 وكذا واألسباب البواعث وتعدد تنوع مع يالبنكاالندما ج  حاالت تتخذها التي توالتصنيفا األشكال تعددت
 :ما يلي األنواع هذه أهم ومن االندما ج عملية من المستقبلية واألهداف الظروف

 ثالثة إلى المعيار لهذا طبقا االندما ج ينقسم :المندمجة الوحدات نشاط طبيعة حيث من االندماج .أ 
 :أنواع

 واضح الرئيسي غرضها يكون أي النشاط نفس تزاول بنوك أو شركات بين اندما ج يعني :األفقي االندما ج 
 الكبير اإلنتا ج أهداف تحقيق إلى االندما ج من النوع هذا ويستهدف أكثر أو بنكين بين االندما ج يتم كأن

 2. الحجم واقتصاديات
 المدن في الرئيسي والبنك المختلفة المناطق في الصغيرة البنوك بين يتم الذي االندما ج هو :الرأسي االندما ج 

 .الكبير للبنك امتدادا الصغيرة البنوك هذه تصبح بحيث الكبرى
 فيما مترابطة غير مختلفة أنشطة في يعمالن أكثر أو بنكين بين يتم الذي االندما ج هو :المختلط االندما ج 

 3.بينها
 :أنواع ثالثة إلى المعيار لهذا طبقا االندما ج ينقسم : الدمج عملية أطراف بين العالقة حيث من .ب 
 أي وجود دون المندمج والبنك الدامج البنك هما بنكين، بين يتم الذي االندما ج هو :الطوعي االندما ج 

 القيام أو المندمج البنك أسهم بشراء الدامج البنك يقوم ثم ومن بنك لكل اإلدارة مجلس قبل من اعتراض
 .أصوله بشراء

  وتلجأ ناجح بنك واآلخر متعثر بنك أحدهما بنكين بين يتم الذي االندما ج هو :القسري االندما ج 
 تعرضه لعدم وكذلك المتعثر البنك مودعي أموال على المحافظة بغرض النوع لهذا النقدية السلطات
 .لإلفالس

                                                           
،مؤتمر تشريعات عمليات " ومعايير لجنة بازلالرقابة المصرفية في ظل التحوالت االقتصادية العالمية " ،ماجدة احمد شلبي  1

 .11ص ،2222 ديسمبر 22الهاشمية، األردنية اليرموك،المملكة جامعة البنوك بين النظرية والتطبيق،
 . مرجع سابق،اندماج وخصخصة البنوكطارق عبد العال حماد،  2
3
 .12،مرجع سابق،ص القادر عبد مطاي  



 الدولية التحوالت ظل في البنكية الرقابة                                                   األول الفصل

 

28 
 

 أسهم على لالستيالء البنوك ألحد والمتعددة العديدة المحاوالت عن الناتج االندما ج هو :العدائي االندما ج 
 ضد وغالبا عدمه من المستهدف البنك إدارة بموافقة االهتمام دون (المستهدف البنك) األخرى البنوك أحد

 1.مباشرة البورصة من األسهم شراء طريق عن أو للمساهمين مغري سعر عرض خالل رغبته،من
 يالبنكتزايد و تنوع المخاطر التي تواجه العمل : المطلب الثاني

البنوك تغييرات ملحوظة، وكذا عددًا من القضايا  شهدمن المتوقع خالل السنوات القليلة القادمة، أن ت
 :وذلك نتيجة تزايد تأثير القوى الرئيسية التالية اإلستراتيجية
 الى التعامل بالمستحدثات المالية االتجاه: الفرع األول   

 (التسنيد) التوريق المصرفي: أوال
في السبعينات والثمانينات، وصارت تشكل واحدًا من أهم مالمح أسواق المال الدولية  ظهرتوهذه الظاهرة 

يمكن من خاللها تحويل األصول  في معناه األساسي إلى األساليب الفنية والتي" التسنيد"هذا ويشير مصطلح 
اق المال،  كما تغيير شكلها الخارجي إلى أصول مالية وبحيث يمكن إعادة بيعها إلى المستثمرين في أسو أو 

، حيث أن الربحية اآلن بنكيينالمعه تغيرًا ذات مغزى هام في الدور الذي يقوم به " التسنيد"حمل أسلوب 
إلى التركيز باتجاه فيما يتعلق بهامش أسعار الفائدة،تحولت من كونها تعتمد على إجراء الدراسات واألبحاث 

 2.بتقديم أدوات دين  للمستثمرينتحقيق اإليرادات من العموالت عن األنشطة الخاصة 
 المالية االبتكارات: ثانيا

في هذا  لالستمرارية،و الضمان األكبر البنكيمثل اإلبتكار قوة دافعة أساسية في مجال تطوير األعمال    
 :في الغالب نوعين االبتكاراتهذا و تأخذ .يالبنكالعمل 

أو تعديل أو تبديل في  عملية تغيير إجراءالذي يمثل و : جديدة  بنكيةهو ابتكار منتجات :األول
  .أو خدمة موجودة بالسوقالمميزات الحالية لسلعة الخصائص و 

فانه يتناول اجراء عملية تغيير في طبيعة و استخدامات المدخالت في  هو ابتكار أساليب جديدة:الثانيو 
 .أساليب انتا ج جديدة إطار
 3:يسية وذلك على النحو التاليالمالية تبعا لخصائصها ووظائفها الرئ االبتكاراتويتم تصنيف   

  :ابتكارات تحويل المخاطر .1

                                                           
1
 .11،مرجع سابق،ص القادر عبد مطاي  

2
 .172،ص2229،اتحاد المصارف العربية،الصناعة المصرفية في ظل العولمةمصطفى كمال السيد طايل، 

3
 .153،152،مرجع سابق،ص مصطفى كمال السيد طايل  
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ل مخاطر السعر والمتعاملين في تلك االبتكارات  تحويل و نقوهذه االبتكارات تتيح للوحدات االقتصادية 
القروض ذات الفائدة : رات ، ومن أمثلة تلك اإلبتكا اإلئتمان والتي تتميز بها بعض المراكز المالية أو

 .والرهونات ذات أسعار قابلة للتعديل والمبادالت والخيارات والعقود المستقبلية  المعومة
  :ابتكار تعزيز السيولة  .2

تحسين درجة سيولة األصول التي ( العمالء)وتتيح هذه االبتكارات للوحدات االقتصادية والمتعاملين 
مبادالت القروض، وتسنيد  سيولة النظام المالي في مجمله ومن أمثلتهايحوزونها،هذا باإلضافة إلى تحسين 
 .في سوق النقد األصول صناديق االستثمار المشتركة

 : ابتكارات خلق وتوليد االئتمان  .3
 .وهي تشمل االبتكارات التي تؤدي إلى النفاذ والوصول إلى مصادر جديدة لالئتمان مثل تسهيالت اليورو

 :ملكية ابتكارات خلق أدوات  .4
وهذه االبتكارات هي التي تزود بأشكال جديدة من عقود الملكية مثل التمويل بالمشاركة في الملكية  

 .ة الديون بالملكيةومقايض
  :ابتكارات خلق البدائل ما بين الملكية والديون .5

حضور له حق و  ، والسهم هو حصة من الملكية يشارك في الربح والخسارةفي األسهم والسندات المتمثلة
الجمعية العامة للشركة و مناقشة تقارير مجلس اإلدارة و القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات و أي وقائع 

 1 .  عادة األجل طويل قرض من جزءا يمثل صك بأنها تعرف فهي السندات أما ،أخرى
  :ابتكارات متعلقة بالمشتقات .2

قيمتها من أسعار األصول المالية أو العينية الحالية محل تعرف المشتقات المالية بأنها عقود مالية تشتق 
 2. .....المبادلة المستقبلية،عقود اآلجلة،العقود ،العقود الخيارات:نذكر المشتقات هذه أمثلة ومن التعاقد

 المالمح الهامة للتغييرات الهيكلية في عالم البنوك:  الفرع الثاني
 التركز: أوال
 غييرات الهيكلية في عالم يعد أيضًا أحد المالمح الهامة للت لبنكا إن التركز في أسواق عمل   

                                                           
1
 .223،ص 2221،الدار الجامعية،مصر،التطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوكطارق عبد العال حماد،  

2
 .222سابق،ص المرجع ال حماد،طارق عبد العال   
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ية في العديد من دول العالم يهيمن ويسيطر البنكوالتركز ليس بأي حال ظاهرة حديثة، حيث أن النظم البنوك،
ية في درجة البنكعليها عدد قليل من البنوك الكبيرة وذلك منذ نصف قرن على األقل، هذا وتختلف النظم 

 .تركزها التنافسية 
ي فهي تعتمد على احتساب نسبة أصول أو ودائع البنكأما بالنسبة للطريقة األكثر شيوعًا لقياس التركز 

ولكن تجدر اإلشارة إلى .  ي في دولة ما والتي يسيطر عليها ويديرها أكبر ثالثة أو خمسة بنوكالبنكالقطاع 
ية بمفردها، كما أنه أصبح البنكل من فعالية ومدى التركز داخل النظم أنه هناك صعوبة في أن تقي م بدقة ك

ي بالقياسات المعاصرة وذلك بسبب عدم وضوح الخطوط البنكأيضًا من الصعوبة بدرجة كبيرة قياس التركز 
ي واألسواق المالية األخرى، ومع ذلك فإنه من الواضح أن هناك اتجاهًا البنكالفاصلة بين أسواق العمل 

 1.ضيل الحجم الكبير لدى العديد من البنوك في عدد كبير من دول العالم المختلفةلتف
  التحور المصرفي: ثانيا

في مجال قبول  المفترض أنها ال تعمل لمصرفي تحول بعض المنظمات التي من ا يقصد بظاهرة التحور 
 .االدخارأو  االستقطاعاتمؤسسات شبيهة بالبنوك نتيجة تراكم األموال المودعة لديها بسبب  إلىالودائع 

،المعاشات،صناديق االجتماعيةرفيا هيئات التأمينات تلك المؤسسات المتحورة مص ومن أمثلة
لكن تراكم األموال المودعة لديها لصالح المستفيدين  غير ودائعية،فاألصل أن هذه المؤسسات .التوفير،وغيرها

 2 .يةالبنكجعل من تلك األموال أشباه للودائع من أنظمة المعاشات و التأمينات 
  ظاهرة التسييس بالبنوك: ثالثا

األوضاع فسها مضطرة للتفاعل مع األحداث و تجد نالبنوك في البيئة المعاصرة  إدارةبمعنى أن 
،سواء مشاركة فيها ،أو متخذة لقرارات ذات أبعاد سياسية،أو متقربة لما تسفر عنه المتغيرات السياسية

 3.أنشطتهاالسياسية من تأثيرات موجبة أو سالبة على 
 
 
 
 

                                                           
1
 .15مرجع سابق،ص،ماجدة احمد شلبي 

2
 .123  ،ص2227الجامعي،مصر، الفكر دار ،اإلنترنت و العولمة بيئة في البنوك ادارة طه، طارق  

3
 .191طارق طه،مرجع سابق،ص   
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                            ة التحوالت العالميةاستراتيجيات البنوك في مواجه: المطلب الثالث
 االرتكازاتية بمثابة تيار متدفق مستمرا تتحدد بناء عليه البنكتعد التحوالت العالمية في مجال الصناعة 

ية انبعاثا من داخل البنكية للبنك،ومن هنا ينبغي أن تكون مواجهة التحوالت العالمية البنكوالتوجهات والهوية 
 .البنك ، وليس وضع نظام نمطي يتم استيراده من الخار ج أو نقله من بنوك أخرى 

 استراتيجيات البنوك :األولالفرع 
 باالرتكازفعالة لالرتقاء بخدماتها إلى مستوى تلك التحديات المتباينة وذلك  على البنوك تبني استراتيجيات

 :على المحاور التالية
 أنشطة تمويلية مبتكرة تقديم: أوال

التحوالت العالمية ، قد  قدراتها التنافسية ومواجهةل و من أجل تدعيمها المتواصلالشك أن البنوك 
بداعية  أصبحت مطالبة بتنويع مجاالت توظيف مواردها ، وتقديم أنشطة تمويلية مختلفة على أسس مبتكرة وا 

تعد مجاال خصبا لنشاط البنوك  يالخدمات التمويلية التأهم  منالعمالء المتنوعة، و  احتياجاتمع  تتالءم
 1:نجد  الحديثة في هذا المجال االتجاهاتلتطوير نشاط التمويلي ومواكبة 

  :صيرفة التجزئة   .1
إن هناك العديد من الخدمات التمويلية التي يمكن أن تشهد توسعا ملموسا من قبل البنوك في إطار 

التوسع في تمويل  و تقديم القروض الشخصية:صيرفة التجزئة ومن أهم هذه الخدمات  نشاطا مزاولته
 .المشروعات الصغيرة

 :المشتركةتقديم القروض  .2
جات تمويلية اعلى احتي تتيح القروض المشتركة العديد من المزايا للعميل المقترض منها إمكانية الحصول

، فضال عن الحصول على سعر  يوفرها بنك بمفرده للعميلن أن تمائية التي يمكئضخمة قد تفوق الحدود اإل
، والتي تتمثل في توزيع المخاطر  تنافسي وتيسيرات في السداد ، ناهيك عن المزايا المحققة للبنوك المقرضة

كما تعد العموالت التي تتقاضاها البنوك نتيجة إلدارة القروض بين البنوك المشتركة في تمويل القرض ،
 .ا هاما من مصادر إيراداتهاالمشتركة مصدر 
 :المخاطرتأسيس شركات رأس مال  .3

 المخاطر إحدى قنوات التمويل الهامة في العصر الحديث نظرا لما تلعبه منمال تعتبر شركات رأس 
                                                           

المصرفية الجزائرية والتحوالت ملتقى المنظومة ،"العالمية الصناعة المصرفية و التحوالت"وصاف سعيدي،وصاف عتيقة، 1
 .13مرجع سابق،ص، اإلقتصادية واقع و تحديات
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عات الواعدة التي تعمل في مجاالت استثمارية و دور حيوي في تقديم الدعم المالي والفني الالزمين للمشر  
هذا فضال عن ،في األجلين المتوسط والطويل أمال في جني أرباح رأسمالية ذات معدل مرتفععالية المخاطر 

التي تواجه صعوبات خاصة، وتتوافر لديها إمكانيات  للمشروعات القائمة المالية الالزمة االستشاراتتقديم 
ة ترتيب أوضاع المشروع ذاتية الستعادة نموها، ولكنها في حاجة إلى إعادة هيكلة مالية مما يساعد على إعاد

 1.المتعثر
 تعميق استخدام التكنولوجيا : ثانيا
بأسعار  على تقديم خدماتها بنوكي إذ أنه يساعد الالبنكيعتبر التقدم التقني من أهم عوامل نمو القطاع   
إجراءات وسياسات عديدة لمسايرة التطورات التكنولوجية التي تجتاح  استخدامعلى ها وهذا ما حفز أقل 

 2 :ية وأهمها البنكالصناعة 
 خدمة لعمالئها في أسرع وقت  تحديث أجهزتها وتطويرها بحيث يمكن للبنوك التقليدية أن تقدم أفضل

 .ولتستطيع أن تستخدم الوسائل اإللكترونية الحديثة ،ممكن
 التجارة  آلياتكذلك  االقتصاديي لتالءم التطور في آليات العمل البنكاألداء قنيات تطوير فنون وت

 .الدولية
 ي ، أوامر الدفعالبنكالهاتف  استخدامبالتكنولوجيا المتطورة ألداء الخدمات للعمالء مثل  االستعانة 

 ...اإللكترونية
  العمالء على طلب هذه جيع ية المتنوعة وتشالبنكالتوسع في استخدام اإلنترنت لتقديم الخدمات

 .الخدمات
  نشر ماكينات الصرف اآللي ، ونشر شبكة من نقاط البيع اإللكترونية عالوة على تقديم خدمات

التحصيل اإللكتروني للشيكات وتركيب وتشغيل مراكز لالتصاالت وخدمة العمالء ، فضال عن تقديم 
 .المحمول وفتح فروع إلكترونيةخدمات البنك 

 البنوكسمال أعدة ر تقوية قا: ثالثا
ي في أسواق المال العالمية جعلت العمل البنك واالستحواذ االندما جالشك أن التيار الجارف لعمليات     

يشهد تطورا وتنوعا سريعا لن تتمكن البنوك الصغيرة من مواكبته داخل الحدود القطرية ، كما أن  يالبنك

                                                           
1
: ،متاح على الموقعتنمية القطاع المصرفي في مواجهة تحديات العولمة  

http://www.mediafire.com/?40ynvourz8uvts0  11:22، على الساعة  27.25.2212،يوم  
2
 .15،مرجع سابق،ص وصاف سعيدي،وصاف عتيقة 

http://www.mediafire.com/?40ynvourz8uvts0
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ية تفرض مزيدا من الضغوط على البنكبشأن كفاية رأس المال والمالءة  التفاقية بازل الجديدة المتطلبات
ير التجارة في الخدمات المالية الذي سوف يؤدي إلى ر عن تح البنوك وال سيما الصغيرة منها ، هذا فضال

وتكنولوجية  والبنوك الوافدة التي تمتلك مقدرات مالية،الصغيرة منها  المنافسة بين البنوك وال سيما ةزيادة حد
 1.ومنخفضة التكاليف هائلة تمكنها من تقديم خدمات عالية الجودة

 مكافحة عمليات غسيل األموال : رابعا
 محرمة أصول من المتأتية األموال على المشروعية إضفاء عملية انه على األموال غسيل تعريف يمكن   
 ثم ومن وقانونيا اجتماعيا مقبولة بمشاريع القيام خالل من وذلك قانونا مشروعة غير مصادرها أو شرعا

 غسيل ظاهرة وانتشرت .مشروعة، و طبيعية بصورة تداولها إلى وصوال االقتصادية الدورة ضمن إدخالها
 الدولة على تقتصر ال الظاهرة هذه عن الناجمة التأثيرات وأصبحت العالم دول مختلف في وتوزعت األموال
 الدول مجموعة على تؤثر بل المشروعة غير األموال مصدر أو ، فقط الغسيل عمليات فيها تحصل التي

 2. الدولة بهذه آخر أو  بشكل المرتبطة
  البشري بالعنصر االرتقاء: خامسا

 نموذ ج إلى للوصول المتكاملة اإلستراتيجيات من عدد بتبني البشري العنصر أداء بمستوى االرتقاء يتحقق
 3:يلي ما منها نذكر "الفعال البنك"

 استخدام  على يةالبنك الكوادر لتدريب الكبرى البنوك أو العالمية الخبرة بيوت بأحد االستعانة
 .الحديث العصر أدوات و يةالبنك الصناعة تكنولوجيا

 خارجه أو الوطن داخل سواء ندوات و تدريبية لدورات العاملة اليد إخضاع. 
 الجامعات لخرجي التوظيف في األولوية بإعطاء العاملين كفاءة مستوى من الرفع . 
 الزبائن مع مباشر اتصال في هم الذين الوكالة بعمال أكثر االهتمام. 

 تنمية الموارد البشرية: سادسا
 ية ر استراتيجيات التطوير بكفاءة وفاعلية هو أمر مرهون بتوفير كوادر بش إن نجاح البنوك في تنفيذ

                                                           
1
 15،مرجع سابق،صوصاف سعيدي،وصاف عتيقة 

 شهادة نيل متطلبات ضمن تدخل مذكرة ،بازل لجنة معايير الجزائري مع المصرفي النظام تكيف مدىفائزة،  لعراف  2

 الماجستير

 .22،ص 2010/2009 ،المسيلة جامعة ،تجارية علوم :تخصص
3
،متاحة على -البنكي القطاع- بالجزائر الشاملة الجودة إدارة نظام تطبيق أفاق و واقع عباس، بن مبارك، الشامية بوعشة  

 .02،ص 02:70:،على الساعة 2050.57007يوم    http://labograndmaghreb.com: الموقع

http://labograndmaghreb.com/
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،وهو ما يتطلب تبني عدد من السياسات المتكاملة نذكر منها  معاصرة بنكيةعالية التأهيل معززة بتقنيات 
:1 

 عداد كفا عالمي وتطوير نظم اإلدارة من العلى المستوى  بنكيةءات تنمية مهارات العاملين بالبنوك وا 
في مجال استيعاب المستجدات والمستحدثات وتطوير  أدائهمخالل برامج التدريس المتطورة وتطوير 

 .يةالبنكالصناعة 
 في المستويات االحترافول إلى درجة ـإعداد البرامج التدريبية لمختلف المستويات اإلدارية للوص 

والوسطى والتمثيلية بقدر كبير من المرونة والفاعلية في ظل اإليقاع السريع لنشاطات  اإلدارية العليا
 .الصيرفة العالمية

  رات الفنية المتخصصة سواء عن طريق إيفادالتجارية بالخب بنوكإلمداد ال الالزمة اإلستراتيجياترسم 
الخبراء وخاصة في مجال المبتكرات التمويلية الحديثة واألساليب المتطورة في  استقدامالبعثات أو 

 .إدارة الموجودات والمطلوبات
 يالبنكتبني المفهوم الحديث للتسويق : سابعا

أداء الجهاز  التطوير المأمولة لدعم كفاءة إستراتيجيةي أحد ركائز البنكيعد تبني المفهوم الحديث للتسويق 
 ، لذلكيةالبنكلخدمات البنوك في حاجة إلى موظفين تقليديين بل إلى بائعين محترفين ل دي، حيث لم تعالبنك

عن الخدمات  تبرز الحاجة إلى تحول البنوك إلى كيان تسويقي يركز على رغبات العمالء وكسب رضاهم
 2:المقدمة وهو ما يستلزم 

  ية عبر العالم مثل استخدام شبكة البنكاستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في تسويق الخدمات
 .الدولية لإلعالن عن البنك اإلنترنت

  بتحسين االنطباع  االهتمامبهم من خالل  االحتفاظمناسبة للعميل تمكن البنك من  بنكيةتهيئة بنية
المميزة  للعميل عن طريق انتقاء من يتعامل مع العمالء ممن يتوفر فيهم الصفات الشخصية يالبنك

 .مثل اللباقة والذكاء والثقة والكفاءة
  إليجاد  ودراستها وتحديد المشروعات الجيدة بما يكفل االستثماريةالمساهمة في اكتشاف الفرص

 .عميل جيد
  الشخصي وتكثيف الحوار المتبادل مع العمالءالتركيز على أهمية تدعيم وسائل االتصال. 

                                                           
 02المرجع السابق،ص   1
2
 12،مرجع سابق،ص وصاف سعيدي،وصاف عتيقة 
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 تطوير بحوث السوق وجمع وفحص وتحليل تطورات السوق واتجاهاته. 
  ي والتي تتضمن قياس انطباعات العمالء عن البنكمراقبة ومتابعة المعلومات المرتدة في السوق

ية والسلبية التي يتعين مزيج الخدمات المقدمة ومدى تقبلهم لها ورضاهم عنها وتحديد األوجه اإليجاب
 .االستفادة منها 

 ية على هذه التغيراتالبنكرد فعل الصناعة : الفرع الثاني
العالمي الجديد و التطورات  االقتصاديكان رد فعل الصناعة على التغيرات التي آثارها النظام 

 1:بما يلي بنوكالمتالحقة،هو قيام ال
 النظر في طرق المنافسة التقليدية التي سارت عليها لفترة طويلة إعادة. 
 بإصالح نظمها اإلدارية و التنظيمية،وتحسين أساليب التسويق المتبعة  إستراتيجيتهاصياغة  إعادة

 .فيها
  المخاطر و تعزيز مراكزها المالية إدارةالتركيز على. 
  جديدةالتركيز على االبتكار لمستحدثات و منتجات مصرفية. 

ية كان متفاوتا تجاه هذه التغيرات فيما يتعلق البنكأن رد فعل مؤسسات الصناعة  إلىهذا و يجب اإلشارة 
 .ية التقليديةالبنكبظهور أسواق رأس المال و تطويرها لمنتجات مالية بديلة للمنتجات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .142،صمرجع سابقمصطفى كمال السيد طايل،  
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 األزمة المالية العالمية أسبابها ودوافعه: المبحث الرابع
طبيعة أهم األزمات  التطرق إلى هذه األزمة والمشاكل الناجمة عنها ال بد من التطرق إلى تحليلقبل    

 .المالية السابقة لعلنا نستفيد من األخطاء السابقة في مواجهة األزمة الحالية ومخاطرها التي تهدد العالم أجمع
 ما قبل األزمة المالية العالمية: المطلب األول

لما ينتج عنها  واالهتمام للقلق مثيرة ظاهرة العالم، عبر دول المالية شار عدوى األزماتلقد شكل تكرار وانت
لتنتقل بعد ذلك إلى دول  المعنية للدول والسياسي االقتصادي االستقرار تهدد وخطيرة حادة آثار سلبيةمن 
 بنكيةأزمات الديون وأزمات  فمنها حيث تعددت أشكال وأنواع األزمات التي سبقت أزمة الرهن العقاري  أخرى

 .الصرف سعر وأزمات
 لمحة عامة عن األزمات المالية العالمية: الفرع األول  
 من و االقتصادية بالدورات مرتبط كان منها الكثير المالية األزمات من متتالية موجات العالم شهد لقد
 : يلي ما هذه األزمات أشهر

 أزمات قبل التسعينات: أوال
 1866عام  أزمة .1

 عنها نتج والتي األسود الجمعة بأزمة أيضا تسمى و العالم عرفها التي األزمات أقدم من األزمة هذه تعتبر
 " & Gurneymaison d'escompte"  Overend بنك بإفالس بدايتها كان ، البريطانية البنوك من العديد إفالس
 بعدها وتوالت " ".Mid-Wales Railway Company ببنك حادة سيولة بأزمة كذلك و 1922ماي  12في 

 بيوم اليوم هذا عرف حيث 1866 ماي 11 يوم في البورصة بانهيار متسببة البنوك من العديد إفالس
 1.أوروبا كامل لتصيب األزمة هذه عدوى وانتقلت ،Black Friday الجمعة األسود
 1933-1929في  Great Depression أزمة  الكساد الكبير  .2
إذ هبطت أسعار األسهم في سوق . األزمات المالية التي شهدها االقتصاد العالمي وأقواها أثراتعد أشهر 

، ثم توالت االنهيارات في أسواق المال على نحو ما لبث أن امتدت آثاره % 13المال األمريكية بنسبة 
الت االقتصادية في بشراسة على الجانب الحقيقي لالقتصاد األمريكى وما تبعه من انهيار في حركة المعام

 .اإلقتصاد األمريكي

                                                           
1 Le groupe wikipedia, Crise financière, disponible sur   http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_crises_mon,  le 

.14..40.60. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_crises_mon%C3%A9taires_et_financi%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_crises_mon%C3%A9taires_et_financi%C3%A8res
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 1: في اتمثلت مظاهره 

 تأمين أو مالية وشركات بنوك من المالية الشركات آالف انهيار. 
 وغيرها والزراعة الصناعة في الحقيقي االقتصاد قطاعات إلى األزمة انتقال. 
 الماليين عشرات أعدادهم وبلغت العمل عن العاطلين أعداد زيادة. 
 المستهلكين لدى الشرائية القدرة ضعفت البطالة وبسبب . 
 العاملين تسريح بعد الشرائية انخفاض القدرة بسبب المعروضة السلع كساد. 
 2 .الحقيقي االقتصاد ميدان في اإلنتا ج توقف 
 النتائج المترتبة: 
  هدد أركان امتدت آثار هذه األزمة إلى خار ج الواليات المتحدة لتضرب دول أوروبا الغربية على نحو

 .النظام الرأسمالي
  دعه دعه يعمل،"سيكي الحر المعروف بـ فقدان شرعية الفروض األساسية للنظام االقتصادي الكال

 ". يمر
 قيام االقتصاديون في الغرب بالبحث عن حلول لمشكالت االقتصاد الحر. 
 3.ظهرت النظرية الكينزية لتؤكد على ضرورية تدخل الدولة في الحياة االقتصادية 

 : 1974 أزمة  .3
 األمريكية المتحدة الواليات و ألمانيا بين التوقيت في التفاوت بسبب Herstatt  األلماني البنك إفالس

 .النظامي الخطر مفهوم على التعرف فيها يتم مرة أول وهي
 :1979أزمة  .4

 أجل من الحاجة حسب يوم وكل تدريجيا الفائدة أسعار برفع الفدرالي األمريكي البنك محافظ قام
 4 .آنذاك نجاحها أثبتت نقدية سياسة وهي امتصاص التضخم

                                                           
الملتقى  ، » األزمة المالية العالمية، التنبؤ باألزمة ، فرص االستثمار المتاحة في ظلها و الحلول الممكنة لمواجهته « فريد كورتل ، 1

 21-22 أيام سطيف،، عباس فرحات ، جامعةالعالمية األزمة المالية و االقتصادية الدولية والحوكمة:العلمي الدولي حول
 .3، ص 2229أكتوبر

زمة المالية األ:الملتقى العلمي الدولي حول، " المالية و آثارها على إقتصاديات العالم العربياألزمة " راضية بوزيان،  2
 .2مرجع سابق،ص  االقتصادية الدولية والحوكمة العالمية،و 

 .4ص  فريد كورتل، مرجع سابق،  3
4 Le groupe wikipedia,op.cit 4 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Herstatt
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 :  1982الديون البنكية أزمة .5
ي وحرية حركة رؤوس األموال، توسعت البنوك التجارية العالمية فى البنكففي ظل تحرير القطاع المالي و 

عالن . اإلقراض لحكومات دول العالم الثالث وقد اقترنت حركة التوسع في اإلقراض بتعثر تلك الحكومات وا 
وتبعها  1922الدول المدينة عدم قدرتها على الوفاء بأعباء الديون وخدمتها، كما فعلت المكسيك في العام 

 .عدد من الدول
 النتائج المترتبة: 
 ة الحتواء أزمة الديون العالمية خوفا من انهيار مؤسساتها بدأت محاوالت حكومات الدول الدائن

 .يالبنكالمالية وقطاعها البنكي، فتدخلت لمنع مؤسساتها المالية من اإلفالس وانهيار جهازها 
  استمرت األزمة على مدار عقدين من القرن الماضي، وخضوع الدول المدينة لوصفة المؤسسات

  .1االقتصادي والتكيف الهيكلي عرف ببرامج اإلصالح الدولية تحت ما
 : 1987 انهيار .6

أيضا،  األمريكية المتحدة الواليات في وحدثت الرأسمالي االقتصاد واجهت التي المهمة األزمات من وهي
 وول بورصة في األسهم أسعار فيها انهارت حيث 10/1927/ 19بتاريخ    االثنين يوم حدوثها وقت وكان

 البورصات بقية إلى األزمة انتقلت ومنها دوالر مليار 500 الخسائر مجموع وبلغ ، نيويورك في ستريت
 1933-1929العظيم الكساد أزمة من حده أقل األزمة هذه وكانت ، وطوكيو لندن بورصة ومنها ، العالمية

 من العمل إلى واإلنتاجية المالية المؤسسات السنة هذه بعد عادت حيث الزمن من طويلة فترة تستمر لم إذ
 2:اآلتي تحديدها يمكن التي نتائجها جديد،ومن
 جونز داو مؤشرات وانهيار األسهم انخفاض أسعارDow Jones )*(، ونيكاي nikkei )**(. 
 في واضحانكماش  حدوث مع ، بالتمويل ساعدتها التي السندات بإصدار الشركات قيام 

 .استثماراتها
 قروض من ما بذمتهم تسديد المقترضين العمالء قدرة عدم بسبب اإلفالس إلى تعرض البنوك. 

                                                           
 .4فريد كورتل، مرجع سابق، ص   1
 .2راضية بوزيان، مرجع سابق، ص   2

 أكبر على يحتوي وكان العالم في مؤشر أقدم وهو. 1292 مايو 22 في أنشأ نيويورك بورصة في أمريكية صناعية شركة 32 ألكبر صناعي مؤشر)*( 
 .1922 عام شركة 32 إلى وصل حتى بالتزايد المدرجة الشركات اعداد وبدات اليكتريك، جنرال شركة شركاته أول وكانت أمريكية شركة 12

. 1971 عام منذ شيمبون كيزاي نيهون صحيفة قبل من يوميا احتسابه يتم. األسهم لتبادل طوكيو بورصة في اليابانية األسهم لسوق رئيسي مؤشر)**( 
 .معين قطاع على يركز وال عام بشكل السوق يقيس وهو

http://www.djaverages.com/
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 والمؤسسات المالية البنوك في العاملين خصوصا العمل عن العاطلين أعداد زيادة. 
 البلدان النفطية خاصة ومنها الدوالر بانخفاض قيمة المركزية والبنوك البلدان تأثر. 

 أزمات بعد التسعينات: ثانيا
 1995-1994المكسيك  أزمة .1

 فقد، 1994 عام  المكسيك انهيار وراء والمعلن السبب الرئيسي هي كانت األموال رؤوس انتقال حرية
 توصيات بتنفيذ المكسيكية الحكومة قامت عندما العام، ذلك أواخر في كبيرة مالية ألزمة المكسيك تعرضت
 ثم ،% 13 بنسبة الدوالر األميركي مقابل« البيسو »  المكسيكية العملة سعر بتخفيض الدولي النقد صندوق
 في الدوالر أمام قيمته من  45%انهيار البيسو المكسيكي والذي فقد نحو  إلى أدى مما ذلك، بعد تعويمه
 .19951عام  يناير شهر

 1997االقتصادية اآلسيوية  األزمة .2
 قرار ، بعد تايالند عملة سعر بانهيار بدأت ، شديدة مالية أزمة أسيا شرق جنوب دول شهدت    
 القوية المضاربات بسبب العملة هذه دعم في الحكومة عجز إلى أدى مما عملتها تعويم التايلندية الحكومة

 ،كوريا ماليزيا ، الفلبين اندونيسيا، األخرى، أسيا شرق جنوب دول إلى بعدها وانتقلت ، لها تعرضت التي
)( Hang seng )الجنوبية وغيرها وفي هونك انخفض مؤشر

  #
 أكثر من منذ مرة ألول نقطة 1211 بنحو (

 2:يمكن تفسير أسباب هذه األزمة الى عدة عوامل نذكرها منها على الخصوصعاما و  ثالثين
 ضعف األداء على مستوى اإلقتصاد الكلي. 
 المالية المحلية ةهشة السياس. 
  الخارجيةالسياسة المالية هشة. 
 التغيير المفاجئ في المحيط الخارجي. 

 النتائج المترتبة: 
 أثر ذلك فورا على دول أخرى مثل الفلبين، اندونيسيا ، كوريا الجنوبية وغيرها. 

                                                           
األزمة المالية :الملتقى العلمي الدولي حول ،"المالية العولمة ومستقبل الحالية المالية األزمة"زواي، بن دردور،نسرين أسماء  1

 .7،صمرجع سابق ، واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية
 . 122،ص 2229، د،نولج ، دار النشر sub-primeتداعيات األزمات المالية العالمية أزمة عبد القادر بلطاس،  2
٪  27 تشكل أنها. الصين/كونج  هونج فى الشركات أكبر من مختارة مجموعة من تجميعها تم وقد ، للسوق الوزنية القيمة مؤشر هو سنغ هانغ مؤشر(#) 

 . كونج هونج بورصة في المال رأس من
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  122تفاقمت األزمة حيث تزايد حجم الدين الخارجى ألربعة من أكبر الدول اآلسيوية إلى أن بلغ %
 . من حجم إجمالي الناتج المحلى لها

  تدخلت المؤسسات الدولية وبصفة خاصة صندوق النقد الدولي فتم طرح حزمة سياسات إلنقاذ
االقتصادي والهيكلي كما حدث في الوضع شريطة قيام تلك الدول بتنفيذ برامج معينة لإلصالح 

 1.أندونسيا وكوريا الجنوبية ودول أخرى، فيما عدا ماليزيا التي رفضت هذه الحزمة
 : 1998 أزمة  .3

و هي أزمة جد حادة مست أسواق السندات نتجت عن التصرف الغير موزون للمسيرين لصندوق التحوط 
 2.العالمي المالي النظام وهددت سابق السوفياتي اداالتح ودول روسيا تاريخ في اقتصادية أزمة أطول وتعتبر

  2000عام المعلوماتية وتكنولوجيات اإلنترنت شركات فقاعات أزمة .4
 سنة قبل كبيرا تطور األمريكية المتحدة الواليات في االنترنت و المعلومات تكنولوجيا قطاع عرف
 األوراق المالية بالواليات سوق في القطاع هذا شركات من الكثير أسهم إدخال إلى أدى الذي ،األمر2222
 الشركات تلك  أسهم أسعار فارتفعت )*( (Nasdaq) نازداك مؤشر باسم يعرف األمريكية والذي المتحدة
 اآللي اإلعالم أجهزة توقف إمكانيات من العالم أصاب الذي والذعر التخوفات مع لكن ،و كبيرة بصورة

 و نازداك مؤشر في حاد هبوط إلى أدى 2000   سنة مطلع مع اإللكترونية األنظمة في اختالالت وحصول
 :الشكل التالي  يبينه ما هذا

 2004-1994مؤشر نازداك (: 01)الشكل رقم                             

 
 
 
 

 الملتقى  لمواجهته الممكنة الحلول و ظلها في المتاحة االستثمار فرص ، باألزمة التنبؤ العالمية، المالية األزمة » ، كورتل فريد :المصدر

،  ،2229أكتوبر 21  -22 أيام سطيف، عباس، فرحات جامعة العالمية، والحوكمة الدولية االقتصادية و المالية األزمة:حول الدولي العلمي
 4ص
 :يلي ما األزمة هذه عن ترتب ولقد

                                                           
 4فريد كورتل، مرجع سابق، ص  1

2 Le groupe wikipedia ,op.cit.  
ويعبر هذا المؤشر عن أداء أسعار أسهم الشركات ذات العالقة بالتكنولوجيا الحديثة فى قطاعات االتصاالت والكمبيوتر )*(

 واإلنترنت والشبكات ويطلق عليه مؤشر االقتصاد الحديث
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 انخفاض أسعار تلك األسهم بسرعة وبصورة ملحوظة . 
  والتي أدت إلى إغالق أسواق المال  2221تزامن هذا االنخفاض مع حدوث هجمات سبتمبر

 .األمريكية بشكل مؤقت
  2222فى % 72استمرار االنخفاض لتهبط قيمة مؤشر التكنولوجيا المرجح لنازداك بحوالي. 
  فز النمو وذلك لح% 1إلى % 2.25قيام بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي بخفض سعر الفائدة من

 1.االقتصادي نتيجة لتأثر تلك الشركات بشدة
 :2221انهيار أسعار األسهم األمريكية في سبتمبر  .5

أضرار الى خسائر و  2221سبتمبر  11ثاء لقد أدت الهجمات على الواليات المتحدة األمريكية يوم الثال
اق الدولية و اإلقتصاد األسو  كبيرة،مما كان له تأثير سلبي على األسواق المالية األمريكية و غيرها من

ذلك بسبب تواجد مكاتب عدد من الشركات بمركز التجارة العالمي الذي تم تحطيمه و التي كانت العالمي و 
 .دولة 22شركة في  422لها عالقة مباشرة بوول ستريت و التي بلغ عددها 

ول فترة يتم فيها اغالق فقد توقف العمل بالبورصات األمريكية اثر هذه الهجمات المدمرة  وكانت أط
حيث تم افتتاح وول ستريت .للبورصات األمريكية منذ الكساد العظيم في فترة الثالثينات من القرن العشرين

تم تراجع أرباح الشركات في األيام التالية من اعادة فتحها كما كانت حيث ،  2221سبتمبر  17يوم اإلثنين 
 .%12مؤشر نازداك مثال ما يعادل فقد بلغت خسائر .مؤشرات البورصات تتهاوى

سبتمبر بدأت األسواق المالية تعود إلى االرتفاع ، حيث سجل مؤشر داوجنز  24و في يوم االثنين 
ارتفاعا كبيرا أدى إلى تطبيق قيود على التداول وسط اقبال شديد من المستثمرين على شراء األسهم التي 

و كذلك  %2.7، أما مؤشر نازداك فقد ارتفع بنسبة  %3 هبطت بشدة بعد الهجمات ،فارتفع المؤشر بنسبة
  2.تحسن أداء البورصات األوروبية و اآلسيوية

 الجذور التاريخية لألزمة المالية العالمية: الفرع الثاني

نما اللحظة وليدة تكن لم الراهنة المالية األزمة أن على والمتخصصين الباحثين من الكثير يجمع     لها وا 
 ما أهمها األمريكي االقتصاد أداء على سلبا أثرت التي االقتصادية األحداث ببعض ارتبطت تاريخية جذور

                                                           
 .4فريد كورتل، مرجع سابق، ص  1
2
 ،2212 ،األردن،  والتوزيع ، دار الراية للنشرإلدارة األزمات في ظل عالم متغيراإلستراتيجيات الحديثة سليم بطرس جلدة،  

 .199-192ص ص   ص
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 1: يلي 
وأزمة قطاع تكنولوجيات المعلومات وشركات  1997التأثير السلبي ألزمة أسواق المال األسيوية لعام  (6

زادت في  2221مبر عام سبت 11على أداء االقتصاد األمريكي ، كما أن أحداث  2222االنترنت لسنة 
 2: يلي ما نذكر األزمات لهذه السلبية التأثيرات بين تفاقم األزمة ، ومن

 في  كبير تراجع مع إنتاجها تخفيض إلى األمريكية بالشركات أدى مما االستهالك معدالت تراجع
 .أرباحها
 تجميد األصول إجراءات بسبب للخار ج أمريكا داخل المستثمرة األموال من الدوالرات مليارات هروب 

 2001.سبتمبر 11 أحداث عقب عنها أعلن التي اإلرهاب مكافحة سياسة طارا في المتخذة
 0.8إلى ليصل األمريكية المتحدة للواليات اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدالت انخفاض %  
 . 2221عام

 استجابة لتوقعات البنوك بين اإلقراض فائدة أسعار بتخفيض األمريكي الفدرالي االحتياطي قيام (0
 إلى 2001 جانفي شهر في %6 من ذلك و ، 2001 عام اقتصادي ركود وقوع باحتمال االقتصاديين

 .1961 عام منذ له مستوى أدنى كان و السنة، نفس من ديسمبر شهر في  %1.75
 مستويات جد إلى األمريكية المتحدة للواليات التجاري المدفوعات لميزان المتواصل العجز (3

 الناتج من 6.4 %يعادل ما أي ، دوالر مليار 800 إلى 2005 سنة في العجز هذا وصل مقلقة،حيث
 المحلي اإلجمالي الناتج من % 1.5 يعادل ما و األمريكية، المتحدة للواليات المحلي اإلجمالي
 تكلفة بسبب األمريكية العمومية النفقات حجم في الكبيرة الزيادة إلى ذلك االقتصاديين ويرجع العالمي،
 وتيرة زيادة  باإلنتا ج مقارنة االستهالك وتيرة زيادة ، وأفغانستان للعراق غزوها و اإلرهاب على حربها

 3.باالدخار مقارنة والعقار السكن قطاع في خاصة االستثمارات
 قطاع بسبب أزمة وهذا والعقار، السكن قطاع نحو واألجنبية األمريكية االستثمارات وجهة تحول (.

البديلة  القطاعات في االستثمار على العائد معدالت تدني و االنترنت وشركات المعلومات تكنولوجيات
 الحكومة أنتجتها التي التحفيز لسياسة كذلك ونتيجة ، جهة من المعلومات تكنولوجيات لقطاع

                                                           
األزمة المالية :الملتقى العلمي الدولي حول ،"تداعياتها و جذورها : 2008 العالمية المالية األزمة" مرابط، ساعد  1
 .2، صمرجع سابق ،االقتصادية الدولية والحوكمة العالميةو 

 :،السودان على الموقع اإللكتروني 2009 مارس 28 السبت ، الرأي منبر ، العالمية المالية األزمة جذور ، هباني الهادي  2
http://www.sudanile.com   le .0/0./0.60 à 00 :50  

 .مرابط، المرجع سابق ساعد 3

http://www.sudanile.com/


 الدولية التحوالت ظل في البنكية الرقابة                                                   األول الفصل

 

43 
 

 على الطلب زيادة إلى أدى مما والعقارات، المساكن شراء على األمريكيين المواطنين لتشجيع األمريكية
 االزدهار حالة أحدثت لقد ، و2223-2221الفترة  خالل % 100 تجاوزت بنسبة والعقارات المساكن

 عوامل إلى إضافة أدت العقارية، والشركات المستثمرين لدى تفاؤال العقاري القطاع في  واالنتعاش
 1.اإلقراض معايير تخفيض على المقرضة والمؤسسات العقارية الشركات تشجيع إلى أخرى

 2002لسنة اإلطار النظري لألزمة المالية : المطلب الثاني

األخيرة ألزمة مالية بحيث أخذت تتطور حتى أصبحت أكبر صدمة  عشر السنواتتعرض العالم في ال
 تنبأت 2227 فمنذ مطلع عام. على حد تعبير الخبراء االقتصاديين 1929مالية منذ أزمة الكساد الكبير عام 

وهذا راجع إلى  .ؤشرات االقتصادية المختلفة بحدوث كساد في النشاط االقتصادي على المستوى العالميالم
أزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة؛ واألسباب التي ساعدت في توسع هذه  مراحل الركود التي مرت بها

 .األزمة 
 2002 لسنةمفهوم األزمة المالية العالمية : الفرع األول

على  التي ظهرت la crise des subprimesاألزمة المالية هي التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية 
بسبب فشل ماليين المقترضين لشراء مساكن وعقارات في الواليات المتحدة في  2227 السطح في العام

العقارات و لم يعد حيث هبطت قيمة  2227تسديد ديونهم للبنوك بسبب دخولهم الضعيفة ، و في صيف 
األفراد قادرين على سداد ديونهم حتى بعد بيع عقاراتهم المرهونة،ونتيجة لتضرر البنوك الدائنة نتيجة عدم 

و ، 2سداد المقترضين لقروضهم هبطت قيم أسهمها في البورصة و أعلنت شركات عقارية عديدة عن افالسها
 في (خاص بوجه االستثمارية بنوكال ) المالية مؤسساتال جانب من الكبير بالتوسع لقد ارتبطت هذه األزمة

 في استخدمتها العقارية الرهونات من كبيرة محفظة لديها تجمعت بعدما وذلك ، المديونية أصول إصدار
 هذه بضمان جديدة مالية أوراق إصدار طريق عن األخرى، المالية المؤسسات من قروض على الحصول
 3.التوريق بعملية يعرف ما وهو المحفظة،

 أسباب األزمة المالية: الفرع الثاني

                                                           
 .12مرابط، مرجع سابق، ص  ساعد  1
2
 .225،ص 2212،دار التعليم الجامعي،مصر،األزمة المالية العالمية و أثرها على أسواق المالمحمد عبد الحميد عطية،  
األزمة :، الملتقى العلمي الدولي حول"األسباب ، اآلثار و الحلول المقترحة لمعالجتها: األزمة المالية العالمية"بورغدة، حسين 3

 .3، ص مرجع سابق ،الدولية والحوكمة العالميةالمالية و االقتصادية 
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إن األزمة  المالية المعاصرة هي أزمة  مالية بالدرجة األولى نجمت عن التوسع الكبير في األصول 
عما يحدث في االقتصاد العيني، ويمكن تحديد تلك األسباب كما  -إلى حد كبير–المالية على نحو مستقل 

 :يلي
 العقاري الرهن أزمة: أوال

 بشكل العقاري التمويل شركات توسع المتحدة الواليات في 2008 عام حتى 2005 عام من الفترة شهدت
 بعض في بلغت بقروض األمريكيون يشتريها التي المنازل ورهن العقارية القروض منح في طبيعي غير

 القرض عقد أن ، إال1السداد على المشترى مقدرة للتأكد من دراسة ودون العقار قيمة من% 100الحاالت
 2:يلي ما أهمها مجحفة شروطا يتضمن
 الزمن مع ترتفع ثم البداية في منخفضة وتكون ثابتة، ليست و متغيرة الفائدة أسعار أن . 
 الفائدة أسعار المركزي البنك رفع كلما تلقائية، بصفة ترتفع العقاري القرض فائدة أسعار أن. 
 بنحو  تتضاعف الفائدة أسعار فإن أجله، يحل القرض من قسط أي دفع عن المقترض تأخر إذا أنه

 .مرات ثالث
 يعني أن وهذا القرض فوائد لسداد كلها تذهب األولى الثالث السنوات خالل الشهرية المدفوعات أن 

 . سنوات ثالث مرور بعد إال ، العقار من جزء أي ملكية إلى تذهب تكن لم المدفوعات
 غياب ظل في وهذا القانونية، حساب االحتياطاتها على حتى القروض هذه تقديم في البنوك بالغت ولقد
 طلبها في زادت و للعقارات نشيطة سوقا أوجدت متدنية بفوائد العقارية الفدرالي، فالقروض للبنك الرقابي الدور
 .العقارات قيمة رفع مما

 العقارية  الرهونات توريق: ثانيا
 المالية وهو حيث تم اختراع جديد اسمه المشتقات الماليون في الواليات المتحدةوهو ما قام به المهندسون 

 اختراع يمكن من خالله توليد موجات متتالية من األصول بناءا على أصل واحد،وأنه يمكن تحويل
 3 .(توريق الديون)تلك القروض إلى أوراق مالية معقدة  

                                                           
 .11راضية بوزيان،مرجع سابق، ص  1
األزمة المالية :الملتقى العلمي الدولي حول ،" مواجهتها سياسات و اآلثار األسباب، :العالمية المالية األزمة"، مراد ناصر 2

 .4، ص مرجع سابق ،واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية
 

حول أزمة النظام المالي ، الملتقى الدولي " األزمة المالية العالمية مظاهرها وسبل معالجتها"  بلعزوز بن علي، عبو هودة،  3
 .11، ص2229جوان  22-25نطينة، يومي ،جامعة األميرعبد القادر قسوالمصرفي الدولي وبديل البنوك اإلسالمية
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 توسعت الهوة بين االقتصاد الحقيقي واإلقتصاد المالي : ثالثا
 الحقيقي للقطاع الواقعية االحتياجات تجاوز أنه معقول، بمعنى حد كل المالي القطاع في التوسع فاق لقد
 تنامي مع الحركة في كبيرة حرية (التمويلي)المالي المال اكتسب رأس ما بعد وذلك ببعيد، االقتصاد من

 1.األموال انتقال على للقيود تفكيك من صاحبها وما المالية العولمة ظاهرة
 والمضاربات  التحوط صناديق:رابعا

 وصندوق التحوط، صناديق ومن بينها التمويلية باالبتكارات يسمى ما الماضية القليلة السنوات شهدت
 الخسائر اتقاء نحو ويسعى من المستثمرين قليل عدد على عضويته تقتصر استثمار صندوق هو التحوط
عادةالمكشوف  على منها البيع وسائل بعدة المحتملة  2.والخيارات والمستقبليات الشراء  وا 

 :منها  عديدة لمخاطر الصناديق هذه وتتعرض
 جانب إلى أموال من الصناديق هذه تقترضه بما ترتبط التي المخاطر أي: المالية الرافعة مخاطر -

 تصل ،وقد 10%من أكبر المستثمرة األموال إلى القروض نسبة تكون قد الصندوق،والتي أصحاب استثمارات
 التي األموال تأكل قد فإنها لخسارة الصندوق تعرض إذا الحاالت، هذه وفي . ضعفا 20 من أكثر إلى

  . فيه المشتركون استثمرها
 يفوق مستوى إلى المكشوف على باعتها التي األدوات ارتفاع حالة في:  المكشوف على البيع مخاطر -

 .كبيرة خسارة يحملها بما -غاليا واشترت رخيصا باعت -أي السابق البيع سعر كثيرا
 ونقص الشفافية، نقص ،ومخاطر المخاطر لتحمل الشديد الميل: مخاطر فتتضمن األخرى المخاطر أما  -

 األصول كمية زادت التحوط صناديق نشاط لتوسع ونتيجة . المنظومية أموالها،والمخاطر على الفعالة الرقابة

 3.انفجارها من كثيرا وتضررت الفقاعة حجم زيادة في أسهمت ثمة ومن والمشتقات، التمويلية
 

 انتشار عملية الفساد: خامسا 

                                                           
األزمة :لمي الدولي حولالملتقى الع ،" المالية العولمة ومستقبل الحالية المالية األزمة"  زواي، بن دردور،نسرين أسماء  1

 .12، مرجع سابق، ص المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية
الملتقى العلمي الدولي  ،" العربية الدول فى مواجهتها وسياسات العالمية االقتصادية األزمة" األسر ج، المطلب عبد حسين  2

 .12، ص األزمة المالية و االقتصادية الدولية والحوكمة العالمية:حول
3
المالية واالقتصادية الدولية األزمة :الملتقى العلمي الدولي حول،" العالمية المالية باألزمة الحوكمة بمعايير االلتزام عالقة"جحنيط، الشريف مريم 

 11،12، ص مرجع سابق، والحوكمة العالمية
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المجتمع ومن األمور التي أدت إلى ظهور مشكلة األزمة المالية المعاصرة و توسع آثارها السلبية على 
رز عواملها قد تتمثل في طريقة االختالسات المختلفة و التالعبات بالدولي عملية الفساد بمختلف طرقها و أ

المالية الكبيرة التي حدثت في قطاعات عالمية كبيرة ومتنوعة و ذات أهمية ،وقد يرجع سبب انتشار الفساد 
عملية النصب و االحتيال وعدم االهتمام بها و ل تإلى إهمال أجهزة الرقابة على تلك المؤسسات التي تعرض

 1.كذلك عدم وجود اإلجراءات القانونية الصارمة التي قد تحد من الفساد
 .العوامل المؤدية إلى تحول األزمة األمريكية إلى أزمة مالية عالمية: الفرع الثالث

لعل من الملفت للنظر بقوة أن أزمة الرهن العقاري األمريكية وخاصة منذ أن تفجرت الفقاعة العقارية 
Bubble    سرعان ما تحولت إلى أزمة عالمية أطلق عليها األزمة المالية  2222سبتمبر  15بداية من ،

 ألمريكية إلى أزمة مالية مصرفيةية العالمية والسؤال الملح اآلن هو لماذا تحولت أزمة الرهن العقاري االبنك
 وأزمة اقتصادية عالمية؟عالمية،

العالمية باالعتماد على ثالثة عوامل يتعلق العامل األول بنكية يمكن تحليل عالمية األزمة المالية ال 
ت ظام الصرف الثابوالثاني بمختلف بلدان العالم و يرتبط العامل الثالث بالدول التي تتبع سياستها النقدية ن

 2.وتصب جميع العوامل في محور واحد وهو فقدان الثقة بالسياسة االقتصادية األمريكيةمقابل الدوالر،
 العامل األول واألساسي هو ظهور بوادر الكساد االقتصادي في الواليات المتحدة األمر الذي (1

 .على صادرات البلدان األخرى و على أسواقها المالية ينعكس 
 تعويض الخسارة حيث اعتاد بعض أصحاب رؤوس األموال االستثمار في أما العامل الثاني فهو (2

أخرى ما للخسارة فان أسهمهم في دولة عدة أسواق مالية في آن واحد، فإذا تعرضت أسهمهم في دولة 
 .قد ال تصيبها خسارة

 العموالت السلبية مقابل الدوالر صرف سعر تقلبات و فيما يتعلق بالعامل الثالث فيتمثل في مخاوف      
 بعملة االستثمارات في حدوث خسارة اقتصاديا تعني التقلبات وهذه األورو أمام حدث للدوالر كما الرئيسية،

 تعتمد على التي الدول الخصوص وجه وعلى خارجها أو األمريكية المتحدة الواليات في كانت الدوالر سواء
 أمريكا في أزمة حدوث فإن األساس هذا وعلى للدوالر مثل مجلس التعاون الخليجي،  ثابت صرف سعر

                                                           
،ص  2229دار جرير للنشر و التوزيع،األردن،،2، طي األزمة المالية المعاصرةفقراءة  ابراهيم بن حبيب الكروان السعدي،  1

22،23. 
 2229مصر،، الدار الجامعية،الديون المصرفية المتعثرة و األزمة المالية المصرفية العالمية، ،عبد المطلب عبد الحميد،  2

 .224،225،ص 
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 أخرى دول في لتتوطن ثابت صرف بسعر بالدوالر المرتبطة الدول من االستثمارات إلى سحب يقود سوف
مع مالحظة أن األزمة في الواليات المتحدة  متغيرة أو معومة كأوروبا وبلدان جنوب شرق آسيا ذات عموالت

 .االقتصاد الحقيقي برمتهال تقتصر على قيم األسهم بل تشمل 
 ما وراء األزمة العالمية: المطلب الثالث

 هي األزمة هذه تبقى ولكن المالية األزمات من بالعديد الماضية األربعة العقود خالل في عالمنا مر لقد
  .العالمي واالقتصاد المال أسواق على وتأثيرا شدة األكثر

 تداعيات األزمة المالية العالمية :الفرع األول    
تتميز هذه األزمة بسرعة انتشارها و توسعها من مركزها في االقتصاد األمريكي الى بقية االقتصاد العالمي 

التي أكدت ن تداعيات على أكثر من مستوى،و كنتيجة لترابط األسواق المالية العالمية،وما انطوى عن ذلك م
المالية الدولية و في مقدمتها صندوق النقد و البنك الدوليين بأنها ستطول بشأنها العديد من المؤسسات 

 :اقتصاد جميع الدول ولكن بنسب متفاوتة، و لعل أهم هذه التداعيات على االقتصاد العالمي تتمثل في اآلتي
  القطاع المالي: أوال

اعيات هامة و خطيرة تفاوتت شهد القطاع المالي في الواليات المتحدة و من بعدها بقية دول العالم تد
حدتها من دولة إلى أخرى،حيث كان التأثير واضحا على القطاع المالي و خاصة في الواليات المتحدة حيث 
عانى عدد كبير من البنوك من نقص السيولة،ولم تتمكن كثير من شركات التأمين من دفع ما يستحق 

 .العملعليها،وتوقف عدد كبير من شركات التمويل العقاري عن 
ذلك حيث حدث انهيار لكافة البورصات و أسرع و أخطر التداعيات كان من نصيب البورصات ومن بين 

مؤسسات السيولة، اتجه كثير من األفراد و عندما عجزت البنوك و مؤسسات اإلقراض األخرى عن توفير 
و لما كانت موجة البيع .سنداتاألعمال لتعديل محافظهم المالية و ذلك ببيع جزء مما يمتلكونه من أسهم و 

 1 .آنية فقد كان من الطبيعي أن تنهار أسعار هذه األوراق المالية
 

 القطاع الحقيقي: ثانيا

                                                           
1
،بحوث و أوراق عمل " اآلثار على اقتصاد الدول العربيةمة المالية العالمية التداعيات و األز  "المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،   

،ص  2229،2212شرم الشيخ، مصر،أفريل  ،تداعيات األزمة المالية العالمية و أثرها على اقتصاديات الدول العربية:مؤتمر
12. 
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 الحقيقي في التأثر كنتيجة االقتصادأي " القطاع الحقيقي"استتبع األزمة المالية أزمة اقتصادية حيث بدأ 

العالمي في مرحلة الركود حيث انخفضت  االقتصاد، حيث دخل  لما حدث في القطاع المالي حتمية 
بالتالي و . بدرجات متفاوتة من دولة ألخرىكان ذلك  إنمعدالت النمو االقتصادي في مختلف دول العالم و 

 : الحقيقي بالتتابع التالي االقتصادالتأثير على 
من ثم نقص نقص الواردات و  إلىتؤدي بدورها  التيو : نقص السيولة لدى األفراد و المؤسسات .1

 .األجنبية  االستثماراتنقص  إلىالصادرات، كذلك تؤدي 
 .نقص الطلب على السلع و الخدمات .2
 1.تخفيض اإلنتا ج .3

 الدروس المستفادة من األزمة المالية العالمية األخيرة: الفرع الثاني
 :نذكر  األزمة هذه من المستفادة الدروس من و

مثل االقتصاد األمريكي واقتصاد منطقة اليورو واالقتصاد ) االقتصاديات الكبرىإن ما يحدث في  (1
فنظرا لعالقات التشابك والتداخل وحجم المبادالت في  ليس بعيدا عن اقتصاديات باقي دول العالم،( الياباني

ن السهل انتقال هذه االقتصاديات وتركز معظم التجارة والثروة وتعامالت المال واألعمال فيها، فانه يكون م
األزمة عبر العالم وتأثر معظم اقتصاديات دول العالم بها، حيث نعيش في عصر العولمة وثورة االتصاالت  

 .واالقتصاد الورقي من خالل المشتقات و االبتكارات المالية
مات إن األزمة المالية تمر بعدة مراحل، فقبل حدوث األزمة المالية األخيرة كانت هناك إرهاصات ومقد (2

وسيناريوهات موضوعة من ضمنها السيناريو األسوأ الذي حدث فعال، ولذلك يجب على متخذ القرار االنتباه 
مبكرا وتكوين فريق إلدارة األزمات في كل منظمة أو شركة وداخل كل دولة تكون مهمته رصد وتحليل 

شارات اإلنذار المبكر التي تقدم عالمات على احتمل حدوث  المعلومات المالية واالقتصادية حول العالم وا 
األزمات،ألنه كلما كان هناك انتباه الحتمال حدوث األزمة كلما أمكن االستعداد لها و اتخاذ  إجراءات 

 2.سريعة و مبكرة للتعامل معها إذا حدثت وكلما زادت فعالية عالجها والتعامل معها
الة، حيث تعمل اإلدارة عادة على إن السبب الرئيسي في حدوث األزمات يرجع عادة إلى مشكالت وك (3

تحقيق مصلحتها ولو على حساب جميع األطراف األخرى، وتجدر اإلشارة إلى أن أحد األسباب األساسية 

                                                           
مرجع سابق، ،األزمة المالية العالمية التداعيات و اآلثار على اقتصاد الدول العربيةللتنمية اإلدارية،   المنظمة العربية  1
 .13ص

 .31ص ، 2229الدار الجامعية، اإلسكندرية،حوكمة الشركات و األزمة المالية العالمية، ،طارق عبد العال حماد،  2
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األمريكية ،  بنوكألزمة الرهن العقاري التي أدت إلى نشوب األزمة المالية العالمية األخيرة هو جشع إدارة ال
 .المكاسب  فقد كان الشغل الشاغل لها هو تحقيق

أن التعامل في المشتقات واالقتصاد الورقي يسرع بحدوث األزمة ويؤدي إلى تضخيمها بشكل كبير  (4
 .جدا
انه عندما تتصاعد األسعار بشكل كبير جدا و محموم، وال يكون هناك حديث سوى عن ارتفاع  (5

 . األسعار، فال بد أن نعلم أن األزمة و االنكسار يقتربان
صناعة أو قطاع معين يؤدي إلى أزمة، ولذلك فان تركز القروض في الرهن العقاري إن التركيز في  (6

 1 .ساهم في ارتفاعه بشكل مذهل، ثم انكساره بعد ذلك
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصة

                                                           
 .32،33طارق عبد العال حماد ،مرجع السابق،ص   1
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ية في ظل البنكمن خالل استعراضنا لمختلف العناصر الواردة في هذا الفصل الذي يخص الرقابة     
التحوالت والتي تعد بمثابة المدخل الرئيسي لموضوع بحثنا  ولقد كان الهدف منه ابراز التحديات التي 

يمكن اتباعها لمواجهة تلك التحديات ولقد تم التوصل إلى  ية العالمية واآلليات التيالبنكأصبحت تميز البنية 
 :تتمثل في تائج والتي مجموعة من الن

  نشاط البنوك ومن أجل التماشي بصفة قانونية عن  الستمراريةية ضرورية وال بد منها البنكإن الرقابة
طريق القيام بعملية المراقبة على أنشطة البنوك وذلك من خالل ما تم توضيحه في هذا الفصل من 

 .حيث األساليب والمبادئ والضوابط الرقابية

  البنوك من طبيعة الخدمات المالية التي يقدمها هذا القطاع باعتباره الوسيط على تنبع أهمية الرقابة
سهامه في الحفاظ على  االقتصاديةالدقيق مع بقية األنشطة  والرتباطهبين المدخرين والمستثمرين  وا 

 .الثقة بالنظام النقدي

  بدورها على  انعكستلتي ية العالمية في اآلونة األخيرة العديد من التطورات واالبنكلقد شهدت الساحة
العولمة بمختلف أبعادها وما لها من : ي العالمي والتي تمثلت في البنكإعادة صياغة مالمح النظام 

المالية باإلضافة  واالبتكاراتي ، واستحداث أدوات مالية جديدة مثل التوريق البنكتأثير على النشاط 
 .والتحور وظاهرة التسييس بالبنوك زإلى الترك

 رغم من هذه التطورات فإن هناك بعض األزمات التي شهدها القطاع المالي سواء في الدول على ال
  .النامية أو المتقدمة والتي كانت البنوك قاسما مشترك فيها ولقد كانت أعنفها أزمة الرهون العقارية

 ها تمثل التطورات تحديا حقيقيا يفرض على البنوك بصورة عامة على رفع كفاءتها وزيادة قدرت
 .التنافسية

  ية والمالية الدولية فقد يكون من المفيد لغرض البحث أن نبرز البنكألهم المتغيرات  استعراضنا بعدو
للبنوك حيث تعاظمت المخاطر  االقتصاديبعض إنعكاسات هذه المتغيرات على طبيعة النشاط 

وكيفية إدارتها تمهيدا وفي الفصل التالي سنتعرض ألهم هذه المخاطر طبيعتها ية وتغيرت البنك
 .لمعرفة الوسائل والنظم الكفيلة لمواجهتها



 

 

 الفصل الثاني 

  

 إدارة المخاطر لدى البنوك
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 تمهيد
ت ية من أكثر الصناعات التي تحتوي على مخاطر وخاصة في ظل التحوالبنكتعتبر الصناعة ال 

ي وتنامي استخدام أدوات مالية جديدة ساعد في خلقها بنكاالقتصادية وتزايد التعامل بمستحدثات العمل ال
والمخاطر المرتبطة به أصبح من الضروري مراقبة هذا التطور ومع ية،بنكفي الصناعة الالتطور التقني 

اآلثار السلبية لهذه المخاطر التي تحيط بالعمل ووضع اإلجراءات الرقابية الالزمة للسيطرة على مستوى 
دارتهاالمخاطر   .بطريقة سليمة  وا 

والذي يعد كآلية المخاطر  إدارةفقد ارتأينا إلقاء الضوء على موضوع ومن منطلق أهمية هذه الخطوة 
 :المباحث التاليةمبكر في مواجهة مختلف المخاطر واألزمات المالية وذلك من خالل  إنذار

 .اإلطار المفاهيمي للمخاطر البنكية: المبحث األول     
 .المبحث الثاني إدارة المخاطر البنكية     
 .خدمات إدارة المخاطر: المبحث الثالث     
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 مخاطر البنكيةاإلطار المفاهيمي لل :األولالمبحث 
دارتها هي من إ في نجاح البنوك وازدهارها وتحقيقها  الرئيسةالعوامل ن معرفة المخاطر وتقويمها وا 

ألهدافها، فإذا كان الدخول في المخاطرة المقصود به الحصول على أرباح أعلى إال أن عدم إدارة هذه 
و منه سنتناول في هذا المبحث مفهوم المخاطر و أزمة مالية  ي إلىالمخاطر بطريقة علمية صحيحة قد يؤد

 .أنواعها كذلك العوامل المؤثرة في المخاطر و أخيرا دور المؤسسات الدولية في خفض المخاطر البنكية

 البنكية مفهوم المخاطر:المطلب األول
 المخاطر بصفة عامة:  الفرع األول

 المفهوم اللغوي: أوال 
 والمنزلة، والشرف والمكانة القدر ارتفاع " العرب لسان في وجاء خطر، من مشتقة اللغة في المخاطر

 1."رفيع :أي خطير، وأمر قدر، له :أي خطير، رجل :يقال
 المفهوم اإلقتصادي: ثانيا

احتمال الخسائر في الموارد المالية أو الشخصية نتيجة عوامل غير منظورة في "تعرف المخاطر على أنها 
 .2" األجل الطويل أو القصيرة

 ".حدوثه والمتوقع والمطلوب المخطط بين العائد في اختالفات توقع " أنها على كذلك تعرفو 
 .3" المتوقع العائد تحقيق في الفشل احتمال "أنها على كذلك وتعرف

ويتمثل هذا الفرق في مدى معرفة  التأكدى أن هناك فرق بين المخاطر و عدم كما أنه يجب اإلشارة ال 
متخذ القرار باحتماالت تحقق التدفق النقدي، فالمخاطر تصف موقفا ما يتوفر فيه لمتخذ القرار معلومات 

 4.بشأن التدفقات النقدية المستقبلية  تاريخية كافية تساعده في وضع احتماالت متعددة أي توزيع احتمالي
 يتوافر فيها لمتخذ القرار معلومات تاريخية لالعتماد عليها في وضع أما عدم التأكد ، فإنه يصف موقفا ال

توزيع احتمالي للتدفقات النقدية المستقبلية، ومن ثم عليه أن يضع توقعات للصورة التي يمكن أن يكون عليها 
ي جديد من ،فإذا كان االقتراح االستثمار   التوزيع االحتمالي، ولما كانت تقديرات التوزيع االحتمالي الشخصي

                                                           
1
األزمة المالية و االقتصادية الدولية :العلمي الدولي حول،الملتقى   " ادارة المخاطر في مصارف المشاركة "عمارة، بن نوال  

  .0،ص0222أكتوبر 02-02 أيام ،-سطيف- عباس فرحات جامعة ، والحوكمة العالمية
 .222، ص 1991المعارف،مصر ،،منشاة االدارةالفعالة لخدمات البنوك الشاملةطلعت اسعد عبد الحميد، 2

 .نوال بن عمارة،مرجع سابق  3
 .20،ص 0222،منشأة المعارف،مصر،الفكر الحديث في اإلستثمارمنير ابراهيم هندي،  4
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نوعه ، وأن المنشآت المنافسة ترفض تزويد متخذ القرار بمعلومات تاريخية ، فال سبيل لوضع توزيع احتمالي 
 .للتدفق النقدي إال بالبحث واالستشارة مع من لهم دراية بهذا النشاط

وعدم التأكد من  االحتماليةيدور حول فكرة  االقتصادييظهر مما سبق ان مفهوم المخاطرة في المجال 
 .حصول العائد المخطط له

 معاني أخرى للمخاطر: ثالثا
 :القانوني المنظور من الخطر .2

 هببسب الشيء يهلك قد المتعاقدين إرادة خارج معين غير اجل حلول أو مستقبال حادث وقوع احتمالية هو 
 1.منه ضرر يحدث أو

  :المالي المنظور من .0
أن كما .الخسارة التي يمكن التعرض لها نتيجة للتغيرات غير المؤكدة: يعرف الخطر المالي على أنه

 2. المخاطر المالية هي مقياس نسبي لمدى التقلب في العائد الذي سيتم الحصول عليه مستقبالا 
  :الرقابي المنظور من .3

 مستقبلية أحداث عن الناشئة المواتية غير اآلثار تمثل بأنها المخاطرة تعرف الرقابية النظر وجهة من
 3.رأسماله و( المؤسسة أو) البنك ربحية على تأثر متوقعة غير او متوقعة

 :أمينمن وجهة نظر الت .2
أساسها حساب قسط التأمين الخطر يتمثل في الفرق بين الخسائر المتوقعة والتي تم على  نإ 

ن لحقت بهم حوادث التأمين الذيوالخسائر الفعلية والتي تلتزم شركة التأمين بتعويضها لحملة وثائق الصافي،
 4.ضدها المؤمناألخطار 

 مفهوم المخاطر البنكية:  الفرع الثاني
 ه ال يمكن التنبؤ ب الحدث الذي مرتبط بوقوع فهو مفهوم الخطر بصورة عامة أن تحدد من الصعب جدا

 

                                                           
كلية العلوم اإلقتصادية جامعة ورقلة  مجلة الباحث،،" استراتيجيات ادارة المخاطر في المعامالت المالية" ، بلعزوز بن علي  1

 .330، ،ص  0222/0222، 20،العدد 
2
في  رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتور الفلسفة، ادارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصريةمحمد علي،   

 .0ص ،0222،  ، جامعة القاهرة إدارة األعمال
 .بلعزوز بن علي،مرجع سابق  3
 .00،ص 0222، دار حامد،األردن،،إدارة الخطر و التأمينعزمي سالم،شقيري نوري موسىأسامة   4
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 1.للبنك الميزانية العمومية هامة على آثار هل ذيوال
تعرف المخاطرة بأنها احتمالية تعرض البنك " مفهوم المخاطرة البنكية كما يلي يمكن الوصول إلى تحديد و 

ن هذا أأي .  "أو تذبذب  العائد المتوقع  على استثمار معين/ إلى خسائر غير متوقعة  وغير مخطط لها  و
البنكية  والمدراء للتعبير عن  قلقهم إزاء اآلثار (AUDITEURS)التعريف  يشير إلى وجهة نظر المراجعين 
لها قدرة على التأثير على تحقيق أهداف البنك  المعتمدة  والتي الناجمة عن أحداث مستقبلية محتملة الوقوع

   2.وتنفيذ استراتجياته
 يبنكتعريف لجنة التنظيم ال: أوال

دارة المخاطر المنبثقة عن هيئة قطاع بنكعرفت لجنة التنظيم ال األمريكية المخاطر بأنها  البنوكي وا 
احتمال حصول الخسارة إما بشكل مباشر من خالل خسائر في نتائج األعمال أو في رأس المال ، أو بشكل "

على االستمرار في تقديم أعماله وممارسة نشاطاته من  بنكغير مباشر من خالل وجود قيود تحد من قدرة ال
 3".ي من جهة أخرىبنكحة في بيئة العمل الجهة ، وتحد من قدرته على استغالل الفرص المتا

 :معهد المدققين الداخليين األمريكيينتعريف : ثانيا
مفهوم يستخدم لقياس حاالت عدم التأكد في عمليات التشغيل ، والتي تؤثر على "يعرف المخاطر بأنها 

، وقد يكون سلبياا قدرة المؤسسة في تحقيق أهدافها ، ويمكن أن يكون األثر إيجابياا  فيطلق عليه فرص 
فيطلق عليه خطراا أو تهديد ، وتصنف األصول المعرضة للمخاطر إلى أصول مالية مثل النقدية ، أصول 
مادية مثل المباني، موارد بشرية مثل العاملين والمديرين ، وأصول غير ملموسة مثل المعلومات 

 4".والسياسات
نكية على أنها حدث ال يمكن التنبؤ به و الذي و كمجمل للتعاريف السابقة يمكن تعريف المخاطر الب

 .يحدث خسائر غير متوقعة في ميزانية البنك  كما يحدث قيود تحد من قدرة البنك على مواصلة أعماله

 
                                                           

1
  Thierry RONCALLI, Introduction `a la Gestion des Risques, Cours ENSAI de 3éme année, Groupe de 

Recherche Opérationnelle Crédit Lyonnais, Octobre 2001,p21 

: المنظومة المصرفية في األلفية الثالثة: الملتقى الوطني األول حول ،"المخاطر البنكية و التحكم فيهاادارة "، حسين بلعجوز 2
 .3،ص  0222جوان  0-6،جامعة جيجل التسيير كلية علوم ،منافسة، مخاطر وتقنيات

التجارية  البنوكإطار مقترح في إستراتيجية تخطيط تدقيق الحسابات الخارجية بشأن المخاطر في  "عبد الناصر سيد درويش ، 3
، كلية العلوم  االقتصادية ادارة المخاطر واقتصاد المعرفة، المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع حول "األردنية

 .6،ص  0220افريل 26/20: اليرموك ،األردن، يومي  واإلدارية،جامعة
 .عبد الناصر سيد درويش،المرجع السابق 4
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 سياق نشوء المخاطر:  الفرع الثالث
 سيـاق نشوء المخاطر(: 02)الشكل رقم 

 

 .2 ،صالدولية بازل لجنة معايير وفق االلكترونية المصرفية العمليات مخاطر ،إدارةطيبي خليل،حمزة الرزاق عبد: المصدر

أو التعرض لبقائه و فرص نجاحه  البنكهو محاولة تثبيط السير الحسن لنشاط : (Menace)التهـديد .   أ
  .ظهور منافسين جدد أو نقص في الكفاءات والخبرات: مثل
، والتي من خاللها يستطيع المهاجم البنكنقاط و مواطن الضعف في : (Vulnérabilité) الوهــن. ب

أقسام ي يمكن تصنيفها إلى خمسة بنكبالنسبة للعمل ال. عرقلة المحل الذي هاجم من أجله/تخريب/تدمير
 :أساسية
مس االقتصاد الذي ينشط فيه البنك أو مجتمع المدينين أو األسواق، ت: وهن متعلق باالقتصاد الكلي .2

ارتفاع أسعار : حاالت االختالل، مثل هذه العواملرجة تعرض االقتصاد إلى الصدمات و وهي تعكس د
 المواد األولية، معدل البطالة، معدل النمو، التضخم؛

تسبب تضخم الكتلة النقدية، نتيجة االرتفاع السريع و حتى المفرط : نقد االئتمانيوهن منبثق عن ال .0
 في منح القروض، بحيث يكون األعوان االقتصاديون مثقلين بالديون؛

التي يقع فيها المشاركون في سوق يؤدي بهم إلى تقديرها بقيمة أقل من القيمة : مصيدة تقدير المخاطر .3
 لهذا القرض؛( Spread)ض بالنظر إلى هامش االئتمان الحقيقة، مثال مخاطر اإلقرا

و هو االنحصار المحتمل للمخاطر في عدد محدود من المؤسسات أو حول قطاعات ذات : التركيز .2
  صلة بالبنك مثل قطاع التأمينات؛

التشابك بين مختلف وحدات القطاع المالي / التداخل/ التكامل/ ارتفاع أشكال التبادل :تنامي الترابط
 1 .وحتى بين القطاعات االقتصادية فضال عن اقتصاديات العالم

 
 
 

                                                           

متاحة ، 2ص ،إدارة مخاطر العمليات المصرفية االلكترونية وفق معايير لجنة بازل الدولية ،بيحمزة طي،عبد الرزاق خليل 1

 .00:22،على الساعة 22.20.0220،يوم www.iefpedia.com  :على الموقع

 (Risk) المخاطرة (Vulnerability) وهن (Menace) التهديد

http://www.iefpedia.com/
http://www.iefpedia.com/
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 العوامل المؤثرة فيهاأنواع المخاطر و :المطلب الثاني
 : المخاطر التي تواجه البنوك عادة:  الفرع األول

 1: امنه المشهور استعراض وسنحاول المخاطر ألنواع التقسيمات تتعدد   
 :يلي كما وهو ( Oldfield &Santomero 1997)  االقتصادي  به أخذ المخاطر ألنواع تقسيم هناك

 ؛ بها خاصة أسواق في بيعها أو تحويلها طريق عن:منها التخلص يمكن مخاطر -
 ؛ المالية المشتقات باستخدام : األخرى لألطراف هالتحوي نمكي مخاطر -
 يبنكال للنشاط مصاحبة مخاطر وهي إدارتها من والبد تحويلها حتى وال منها التخلص يمكن ال مخاطر -
 ؛السوق ومخاطر االئتمانية المخاطر مثل

  (Gleason 2000)به  أخذ الذي وهو يةبنكال المؤسسات تواجه التي المخاطر ألنواع آخر تقسيم وهناك     

 :ما هو موضح في الشكل التاليك مخاطر مالية و أخرى غير مالية: وهو كما يلي
 يةبنكأنواع المخاطر ال(: 03)الشكل رقم 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ةمن إعداد الباحث:المصدر  

 

                                                           
1
األزمة المالية و االقتصادية الدولية :، الملتقى  العلمي الدولي حول" اإلسالمية البنوكادارة المخاطر في " مفتاح صالح،   

 .3،ص مرجع سابق  ، والحوكمة العالمية

 يةبنكأنواع المخاطر ال

 المخاطر غير المالية المخاطر المالية

 مخاطر اإلئتمان

 مخاطر السيولة

 مخاطر السوق

 مخاطر سعر الفائدة

 تشغيليةمخاطر 

 مخاطر سياسية

 مخاطر قانونية

 مخاطر الحوكمة
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 المخاطر المالية : أوال
عدم قدرة البنك على استرداد أمواله من نتيجة  و تنشأ هذه المخاطر :مخاطر اإلئتمان .1

و ترتبط المخاطر  قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنك،أو لعدم اد المقترضين لعدم رغبتهم في السد
 1 :اإلئتمانية باألنشطة التالية

 عمليات اإلقراض 
 اإلستثمار في األوراق المالية 
 الضمانات و التعهدات 
 مخاطر التعرض لألطراف األخرى التي تتعامل مع البنك 
 2:هذا الخطر جيدا من خالل اآلليات اآلتية إدارةو يمكن 
  االقتراضالفحص المتعمق لطلبات. 
  و المناطق الجغرافيةتنويع محفظة القروض حسب الصناعات. 
  بصفة عامة و لكل  االئتمانالمراجعة الداخلية باستمرار بتقييم خطر  إدارةو  االئتمانقيام لجنة

 .عميل بصفة خاصة
 ةاالحتياطات الالزم ذك اتخاينبغي على إدارة البنوالتي و يندرج تحت هذا النوع مجموعة من المخاطر 

 :لتفادي أضرارها، ومن أهم هذه المخاطر
تلك المخاطر المرتبطة بطبيعة نشاط الشركة، وأدائها التشغيلي (:الشركة)مخاطر العميل .أ 

 .المالي بشكل عام اومركزه
وهي المخاطر التي تخص بنوعية اإلدارة وأنماط السياسات التي تتبعها :مخاطر اإلدارة .ب 

 توتوزيع األرباح وكذلك األنظمة المطبقة في مجال الرقابة على المخزون، والسياسا رالتسعيفي مجاالت 
 3. طبيعة هذه السياسات من حيث كونها ليبرالية أم متحفظةالرقابة الداخلية التي تطبقها و المحاسبية و 

                                                           
1
 .42ص  ،2002، القاهرةدون ذكر دار النشر،  ،ية و الماليةفاألزمات المصر أحمد غنيم،  

2
 .006، ص0222،الدار الجامعية،مصر،   3،جموسوعة المراجعة الخارجية الحديثةعبد الوهاب نصر علي،  
، 0222ئل للنشر،األردن، ا، دار و  األساليب و األدوات و االستخدامات العملية -التحليل المالي و االئتمانيمحمد مطر، 3

 .300ص 
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قد تتغير هذه التشريعات  : مخاطر تغير القوانين المنظمة لحجم اإلقراض و نوعيته  .ج 
لكي توسع البنوك مجالها في إعطاء القروض أو تضييقها فتفرض نسبا أكثر تشددا كنسبة  القوانينو 

 .إلى الودائع أو غير ذلك من النسب المتشابهة ةالتسهيالت االئتماني
 في قاتلة أخطاء إلى تؤدي قد البنك موظفي خبرة قلة إن :مخاطر قلة خبرة موظفي البنك .د 

 إجراءكذا قلة خبرتهم في في االستفسار عن العميل وسمعته المالية و  خبرتهمفقلة    الحساس المجال هذا
للقوائم المالية للعميل قد تؤدي إلى زيادة نسبة القروض الهالكة حتى لو اخذ البنك  ةالتحليالت الالزم
معارفهم وتحسين زيادة ب، وبالتالي ينبغي على إدارة البنك عقد الدورات التدريبية المتعلقة ةالضمانات الالزم

                                                                                                 1.  ممهارته
 : مخاطر الصناعة .ه 

بالصناعات التي هي دائما  يصاحب هذا النوع من المخاطر الصناعة التي تعمل فيها الشركات التي تقوم
االلكترونية مثل صناعة الحاسبات الذي يصاحبه عادة مخاطر أعلى من غيرها و  تفي تطور كالصناعا

 .ذلك بسبب مخاطر التقادم التي تنتج عن خضوعها للتحديث المستمر
  :ةمخاطر السيول .و 

و ليس المقرض و تنشأ من احتمال عدم قدرة العميل على  ضيرتبط هذا النوع من المخاطر بالمقتر  
قت المحدد حسب المدة المتفق عليها فتنشأ حينئذ ما يعرف بمخاطر الفشل في تسديد التزاماته في الو 

المطابقة أو الموائمة بين السحوبات النقدية للعمالء و تسديدات العميل المقترض،كما ينشأ أيضا من مخاطر 
بالعمالت  ، كأن يقوم بنك تجاري جزائري بتقديم قروض 2عدم مطابقة عملة القرض مع عملة الودائع

 .ة كالدوالر مع أن ودائع عمالئه بالدينارألجنبيا
ال تظهر هذه المخاطر عادة إال عندما تكون هناك  :مخاطر تذبذب أسعار الصرف .ز 

العمالء في الخارج وأن القرض قد تم بعملة البلد الموجود فيه المقترض، ففي حالة انخفاض  إقراضعملية 
 ةأسعار صرف عملة تلك الدولة مثال،فان ذلك يعبر عن خسارة أكيدة للبنك المقرض، حيث أن القيمة الشرائي

مثال وحصل إن  لألموال التي يحصلها سوف تكون اقل ،وأما إذا كان القرض بالعملة الصعبة كالدوالر
من عملة بلده انخفض سعر الدوالر بعد منح القرض فان المقترض األجنبي عندئذ عليه أن يدفع أمواال أكثر 

 . يتمكن من سداد القرض ىحت

                                                           
 .023، ص 0222،الدار الجامعة الجديدة ،مصر إدارة البنوك، محمد سعيد أنور سلطان،  1
 .304، 300محمد مطر، مرجع سابق ، ص  2
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يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة على القروض إلى قلة إقبال : مخاطر تذبذب أسعار الفائدة .ح 
يكون أعلى من الدخل المتوقع الحصول عليه من المشاريع التي  العمالء عليها الن التكلفة تكون مرتفعة و قد

يمولونها من القرض و بالتالي يؤدي إلى انخفاض مستوى القروض لدى البنك مما قد يؤثر على أرباحه، 
وكذلك إذا ارتبطت الوديعة بسعر فائدة ثابت لمدة سنة مثال، وحدث أن انخفضت أسعار الفوائد على 

 1 .فان نتائجه المالية قد تؤثر أيضاالقروض خالل السنة، 

سحوبات مفاجئة من قبل  إلىآخر  إلىتتعرض البنوك من حين  :مخاطر السيولة .2
حتياطي اباالحتفاظ  بمبلغ لمثل هذه السحوبات إما المودعين  ألسباب خاصة بهم و ال بد للبنوك أن تحتاط 

التي حتفاظ بموجودات عالية السيولة و اال أوأو ودائع لدى البنوك أو مؤسسات أخرى ،بشكل نقد في خزائنها 
في الواقع ال تحمل أي عوائد أو أن عوائدها وجميع هذه الموجودات .نقد إلىيمكن تحويلها بسرعة 

 2.البنك و ربحيته إيرادات،لذا فإن زيادة حجمها بالتأكيد يؤثر على منخفضة
 3:لعوامل خارجية وداخلية كما يليمخاطر السيولة  تتحقق :مخاطر السيولة إلىالعوامل المؤدية    .أ 

 تتمثل العوامل الداخلية في: 
عدم التناسق بين األصول وااللتزامات من حيث آجال  إلىي ضعف تخطيط السيولة مما يؤد -

 .االستحقاق
 إلىصعوبة تحويلها  إلىاستخدامات ذات درجات متفاوتة مما يؤدي سوء توزيع األصول على  -

 .سيولة
 .التزامات فعلية إلىالعرضية  االلتزاماتالتحول المفاجئ لبعض  -

 تتمثل العوامل الخارجية في: 
 .الركود االقتصادي و ما يترتب عليه من التعثر -
 .األزمات الحادة التي تنشأ بأسواق المال -
 : وسائل مواجهة مشكلة السيولة و التعامل معها .ب 

 1:من أجل تفادي وقوع البنك في مشكلة السيولة يجب عليه

                                                           
 .022ص ، 2222، دار الوائل،عمانإدارة االئتمان،عبد المعطي رضا ارشيد، محفوظ احمد جودة،  1

 .222،ص 0222األردن،،دار حامد،النقود والمصارف و األسواق الماليةعبد المنعم السيد علي،نزار سعد الدين العيسى،  2
 ص ، 0220، األردن ، واإلسالمي تمويل في العمل المصرفي التقليديومخاطر ال إدارة األصولالعربية، المصارفإتحاد   3

62. 
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 .تنويع مصادر موارد البنك  -
 .ذات التكلفة المرتفعةعلى المصادر المتقلبة  االعتمادتخفيض درجة  -
 .االحتفاظ بمستويات مناسبة من السيولة -
 .اإلدارة الفعالة ألصول البنك و التزاماته  -
 .مع حاالت الطوارئ أو الظروف الطارئةإعداد خطط داخل البنك للتعامل  -

 : مخاطر السوق .3
مخاطر تغير أسعار السوق مثل معدل الربح وأسعار األسهم ومعدل سعر الصرف وهامش هي    

 2.اإلئتمان والتي لها تأثير على دخل المجموعة أو قيمة أدواتها المالية
وتعتبر األدوات واألصول التي يتم تداولها في السوق مصدرا لهذا النوع من المخاطر التي تأتي إما   

أي المتغيرات  االقتصاديةالكلية أو نتيجة تغير أحوال المنشآت  االقتصاديةرات ألسباب متعلقة بالمتغي
على المستوى الجزئي ، فمخاطر السوق العامة تكون نتيجة التغير العام في األسعار وفي  االقتصادية

، أما مخاطر السوق الخاصة فتنشأ عندما يكون هناك تغير في  ككل االقتصادالسياسات على المستوى 
 3.أسعار أصول وأدوات متداولة بعينها نتيجة ظروف خاصة بها

بورصات  ، مؤشراتأسعار الفائدة:يقوم تقييم المخاطر السوقية على عدم استقرار مؤشرات السوقو     
 :وتتركز هذه المخاطر في اآلتي4.األسهم،وأسعار الصرف

 :مخاطر أسعار الصرف .أ 
المحتملة الحدوث نتيجة تباين و تغير  سعر الصرف بين يمكن تعريف خطر سعر الصرف بأنه الخسارة  

ر في أسعار الصرف تحقيق أرباح العمالت األجنبية المختلفة وبين العملة الوطنية،وينجم عن عمليات التغي
  5.،وتزداد خطورته عندما يكون بعض عناصر أصول وخصوم البنك مقومة بعملة أجنبيةخسائر أو

 

       
                                                                                                                                                                             

1
 .44أحمد غنيم،مرجع سابق،ص  

 .22ص البحرين ،،0224 ،،التقرير السنوياإلستثمار الحكيمبيت التمويل الخليجي،  2
،البنك اإلسالمي للتنمية،المملكة قضايا في الصناعة المالية اإلسالميةإدارة المخاطر تحليل طارق اهلل خان،حبيب أحمد،  3

 .32،ص 0223العربية السعودية،
 .42،ص 0222، دار الراية،األردن،ادارة مخاطر المحافظ اإلئتمانيةمهند حنا نقوال عيسى،  4
 .46ص أحمد غنيم،مرجع سابق،  5
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 1:نتيجة وجودوتنشأ مخاطر أسعار الصرف 
األجنبية،سواء بالنسبة لكل عملة على حدة أو بالنسبة إلجمالي مركز مركز مفتوح بالعمالت   -

 .العمالت
 .التحركات الغير مواتية في أسعار الصرف  -
تحت يشمل المركز المفتوح العمليات الفورية والعمليات اآلجلة بأشكالها المختلفة والتي تندرج  -

 .مسمى المشتقات المالية
  :مخاطر أسعار الفائدة .ب 

حد في نظام مالي متعدد البنوك ال يعتبر سعر الفائدة من متغيرات البيئة الخارجية للبنوك ألن البنك الوا
وتحصل هذه المخاطر عموما .في سعر الفائدة ولذلك فإن البنك يتعرض لمخاطر تغيرهيستطيع أن يؤثر 

 2:بشكلين هما
 االستثماراتلمحفظة انخفاض القيمة السوقية  إلىتؤدي التغيرات غير المتوقعة بسعر الفائدة  : أوال -

حيث تربطها عالقة عكسية بين أسعار السندات وسعر الفائدة،وتكون السندات الطويلة اآلجل معرضة لهذه 
 .المخاطر أكثر من القصيرة اآلجل 

تأثيراتها  الختالفالبنك نتيجة  إيراداتتنعكس التغيرات غير المتوقعة في سعر الفائدة على  :ثانيا -
فالموجودات تتكون بنسبة كبيرة من قروض  ،على عوائد الموجودات وتكاليف المطلوبات بدرجات متفاوتة

لوبات بنسبة أكبر من أو عائدا ثابتا بينما تتكون المطواستثمارات طويلة أو متوسطة اآلجل تحمل نسبة فائدة 
قصير،ولذلك  ىكالودائع تحت الطلب أو ودائع زمنية تستحق في مد االستحقاقودائع المودعين وهي فورية 

الودائع بينما قد ال فهي أكثر مرونة بالنسبة لتغير سعر الفائدة،فأي ارتفاع في سعر الفائدة ينعكس على تكلفة 
 .يلةبعد فترة طو  إاليؤثر على عوائد الموجودات 

  :أو السعر مخاطر التسعير .ج 
 المعاكسة في األسعار السوقية هي المخاطر التي تتمثل في إمكانية تكبد البنك لخسائر نتيجة للتغيرات  

 .، األسهم، العمالت، البضائعمراكز المأخوذة في أسواق السنداتوتنشأ من التذبذبات في ال
إن قياس مخاطر السعر هي مهمة من أجل فهم الخسائر المحتملة وبالتالي تطمين اإلدارة بأن الخسائر     

 المحتملة الناتجة عن التغيرات المعاكسة سوف ال تؤدي إلى نفاذ رأس مال البنك وهذا يتطلب توفر أنظمة 

                                                           
 .62،مرجع سابق،صالتمويل في العمل المصرفي التقليدي واإلسالميادارة األصول ومخاطر اتحاد المصارف العربية،  1
 .220،223 عبد المنعم السيد علي،نزار سعد الدين العيسى،مرجع سابق،ص  2
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 1. معلومات من أجل إدارة مخاطر السعر ولضمان االلتزام مع الحدود الموصوفة
  المخاطر غير المالية: ثانيا

  :مخاطر تشغيلية .1
وهو الخسارة دقيقة ى تشغيل معامالته بطريقة فورية و الناتجة من عدم مقدرة البنك عل وهي المخاطر

وعادة يواجه البنك هذا الخطر عندما يدخل في  .الناجمة من عدم مالئمة أو فشل عمليات التشغيل الداخلية
 2.الكافي و المساندة الكاملة االستعداددون  إستراتيجيةمعامالت جديدة و أنشطة توسعية 

الوظيفي في نظم المعلومات،وفي نظم رفع  االختالل المخاطر المتصلة بأوجهكما تعرف كذلك على أنها 
ب التتبع واإلثبات الكفء للمخاطر،وتظهر المخاطر الداخلية،وفي غياالتقارير وفي قواعد رصد المخاطر 

 3: التشغيلية على مستويين
 أو مقاييس المخاطرةنظام المعلومات  في قصور وذلك عند حدوث: المستوى الفني. 
 ويتعلق بإثبات ومراقبة المخاطرة وكل القواعد و السياسات ذات الصلة: المستوى التنظيمي. 
 إجراءلم يتخذ أي  إذاائر خس إلى،فأي قصور يمكن أن يؤدي  الحالتين،تكون العواقب متشابهةفي كلتا 
 .تصحيحي

هو ما يتم في مجال الرقابة الداخلية وحوكمة و النوع األكثر أهمية في مجال مخاطر التشغيل 
ن احتيال أو حيث يمكن من خاللهما اكتشاف وخفض الخسائر المالية التي تتعرض لها البنوك مالشركات،

،وعنصر آخر من مخاطر التشغيل وهو اإلخفاق في بناء نظام تكنولوجيا المعلومات أو عدم نصب أو تدليس
 4.أو كوارث ، حوادث سرقة أو حرائق إلىنظام تأمين يحمي من التعرض  إقامة

  :المخاطر السياسية .2
 ديلتجم بنوكتتعرض ال بحيث الخارجية أو السياسة الداخلية في عن التغير الناشئة المخاطر تلك هي

 لتلك ةيالحكوم اساتيالس في ريالتغ حالة في مصادرتها أو ةيالخارج البلدان في األصول أو األرصدة

                                                           
1
 .23ص  ابراهيم الكراسنة،مرجع سابق،  

 .000ص مرجع سابق، عبد الوهاب نصر علي ،  2
 .40،43مهند حنا نقوال عيسى،مرجع سابق ،ص   3
التدقيق الداخلي في اطار حوكمة :المؤتمر العربي االول حول  ،"اإلشراف والحوكمة في البنوك"ناجي حسن خليفة،محمد   4

 .342،322 ص ،4002سبتمبر 42-42،مصر ،الشركات
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 واالضطرابات المقاطعة العولمة، ومنها يبنكال للعمل مخاطر وتخلق السياسية حداثاأل ؤثرت كما  1،البلدان
 2.الخ...والتأميم السياسية،

  :القانونيةالمخاطر  .3
    قيمتها فيبخسائر  بيعهاتخضع البنوك إلى أشكال عديدة من المخاطر وأحدها هو تصفية األصول أو 

 أن االلتزامات يتم تقويمها بقدر أكبر مما هو متوقع وذلك نتيجة لعدم كفاية أو خطأ في اإلجراءات أو
في بعض الدول ربما تخفق في حل  ةالموجود، باإلضافة إلى أن التشريعات القانونية أو خطأ في المستندات 

 ، واللجوء إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية التي تدخل في أنشطة األعمالايا القانونية الموجودة في البنكالقض
هي ربما تجد مجال واسع في أعمال البنك وتمثل تكلفة ألغلب البنوك ، والتغيير في القوانين تعرض  والتي

اصة عندما تنفذ نوع جديد من العمليات أو عندما تقوم بالدخول في معامالت ال البنوك إلى المخاطر خ
 3.تؤمنها حقوق قانونية

 :الحوكمة والسمعة مخاطر  .4
و إدارتها و توزع المسؤوليات و المهام بين مختلف الجهات  بنكتتعلق مخاطر الحوكمة بالعالقات داخل ال

األمن  العمل،، اإلخالل بقوانين العاملة من حيث عقود التوظيفقوى إضافة إلى مخاطر ال ،بنكالمعنية في ال
 .السالمة، دوران اليد العاملة خسارة العاملين ذوي الكفاءة العاليةو 

 بالتشريعات و القرارات و التي تنتج عن عدم االلتزام   و ترتبط بمخاطر الحوكمة مخاطر عدم االلتزام
 .و لوائحه الداخلية بنكإضافة لعدم االلتزام بأنظمة ال ، يبنكال سوقالالحكومية الناظمة لعمل 

و الجهات  زبائنبال هعلى إقامة و توطيد عالقاتبنك قدرة ال  أما مخاطر السمعة فهي المخاطر التي تهدد
األخرى أو قدرتها على تقديم خدمات جديدة و التي تنتج عن إهمال دور العالقات العامة والتسويق المدروس 

ل اإلعالم، من قبل المنافسين في وسائ بنك ال  ، توجيه انتقادات ونشر أخبار سلبية ضدبنك لمنتجات ال
عالميةغياب خطة إعالنية و و   4.مالئمة  ا 

 
                                                           

،مذكرة لنيل شهادة  دور المراجعة الداخلية في ادارة المخاطر دراسة ميدانية في المصارف السوريةشادي صالح البجيرمي،  1
 .02،ص  0222-0222الماجستر في المحاسبة،كلية اإلقتصاد، جامعة دمشق،

 .2مرجع سابق،ص  مفتاح صالح،  2
 .322،مرجع سابق،ص  محمد ناجي حسن خليفة   3
، متاحة على  مخاطر عدم االلتزام,مخاطر السمعة,مخاطر الحوكمة: دليل إدارة المخاطرهيئة اإلشراف على التأمين،   4

  :الموقع
http://ns14.ucg-core.com/NewsView.php?NewsID=134 , le 12/06/2012 ,à 10 :57. 

http://ns14.ucg-core.com/NewsView.php?NewsID=134
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 طرق تفاديها و أهم مؤشرات قياس المخاطر :الفرع الثاني
 أهم مؤشرات قياس المخاطر: أوال

 نظمها بنوكال في المخاطر إلدارات تكون أن ويجب .ومهماا  ضرورياا  أمراا  يعد بنوكال في المخاطر قياس
يؤدي بنا بالضرورة إلى معرفة أهم  ومنه ،عليها والسيطرة وتقييمها وتصنيفها، المخاطر لقياس وأساليبها،

المؤشرات التي تتم من خاللها قياس المخاطر في البنوك، ولمعرفة هذه المؤشرات ارتأينا التطرق أوال 
 .لمؤشرات قياس المخاطر بصفة عامة

 أهم مؤشرات قياس المخاطر(: 11) رقم جدول

 المؤشرات المستخدمة في القياس نوع المخاطر 

 االئتمانيةالمخاطر 
 .إجمالي القروض/ صافي أعباء القروض 

 .إجمالي القروض/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
 القروض التي استحقت ولم تسدد/ مخصص الديون المشكوك في تحصيله 

 مخاطر السيولة
 .األصول إجمالي/ الودائع األساسية 
 .إجمالي األصول/ الخصوم المتقلبة 
 .النقديةسلم االستحقاقات 

 مخاطر سعر الفائدة
 .إجمالي األصول/ األصول الحساسة اتجاه سعر الفائدة 
 .إجمالي الخصوم/ األصول الحساسة تجاه سعر الفائدة 

 .الخصوم الحساسة -األصول الحساسة

 مخاطر سعر الصرف
 .القاعد الرأسمالية/ المركز المفتوح في كل عملة 

 .الرأسمالية القاعدة/ إجمالي المراكز المفتوحة 

 مخاطر التشغيل
 .عدد العاملين/ إجمالي األصول 

 .عدد العاملين/ مصروفات العمالة 
 

 مخاطر رأس المال
 .إجمالي األصول/ حقوق المساهمين 

 .األصول المرجحة بأوزان المخاطرة/ الشريحة األولى من رأس المال 
 .األصول المرجحة بأوزان المخاطرة/ القاعدة الرأسمالية 

 .032ص  ،0220 ،الدار الجامعية، مصر، (أفراد، إدارات، شركات، بنوك:) إدارة المخاطرطارق عبد العال حماد، : المصدر

  كما حاولت دراسةGeorge H.Hempel et Donald   التوصل إلى نموذج لقياس العائد . 2222في
 :والمخاطرة في البنوك، لخص في الجدول اآلتي

 

 المالية في البنوك قياس المخاطر(: 12)جدول 
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 المقاييس المتقدمة المقاييس التقليدية المخاطر المالية

 مخاطر االئتمان

 األصول/ متوسط القروض
 إجمالي الخسائر/ القروض غير المسددة

 إجمالي الخسائر/ خسائر القروض
 القروض/ احتياطي خسائر القروض

 درجة تركيز القروض
 معدل نمو القروض
 المرتفعةمعدالت اإلقراض 

 القروض غير المسددة/ االحتياطات

 مخاطر السيولة

 الودائع/ القروض 
 الودائع/ األصول السائلة 

 األموال المشتراة
 تكاليف اإلقراض
 األصول السائلة

 الودائع/ اإلقراض 

 مخاطر سعـر الفائدة
 الخصوم/األصول الحساسة لسعر فائدة

 الفجوة
 

 سلسلة الفجوات
 تحليل التدفق

 الفجوات المتحركة

 مخاطرة الرافعة

 الودائع/ حق الملكية 
 األصول/ حق الملكية 

 األصول/ إجمالي الديون 

 حق الملكية/ األصول الخطرة المعدلة
النمو في األصول بالمقارنة بالنمو في حق 

 الملكية

 .022ص ،0220،الدار الجامعية، مصر، (أفراد، إدارات، شركات، بنوك:) إدارة المخاطرطارق عبد العال حماد، :المصدر

 :طرق تفادي المخاطر: ثانيا
 1: من أجل تفادي مختلف أنواع المخاطر يجب 

 :من أجل تفادي هذا النوع من المخاطر يجب : تفادي مخاطر اإلئتمان .2
   ،شرافواضحة لتحصيل القروض  إجراءاتتصميم جيد للبحث عن المقترضين،رقابة مباشرة فاعل من  وا 

 .قبل اإلدارة العليا
   جيد عن محفظة القروض  إبالغ،الشفافية في عملية اإلقراض. 

 :يتم تفادي هذا النوع من المخاطر من خالل :تفادي مخاطر محفظة القروض .0
 في تدقيق محفظة القروض تنفيذ أسلوب مركز. 

                                                           
1
 32-04،الشفافية والمسائلةالموازنة بين المخاطر واألرباح نحو تحسين برنامج تجارة للتنمية اإلقتصادية في المحافظات،  

 :،متاح على الموقع 0222تشرين الثاني 
http://213.175.158.54/NMFI/files/D1_5_2_Balancing_risks_ar.pps,le 14/06/2012,à 10 :04   

 

http://213.175.158.54/NMFI/files/D1_5_2_Balancing_risks_ar.pps,le
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  تخص  أخرىالقيام بمراجعات دورية لطلبات القروض،العقود وضامني الزبائن وأية ملفات ووثائق
 .القروض

  اإلجراءات الداخلية والتحقق من امتثالها وجدواها من حيث تقليل أثر المخاطرمراجعة. 
  والتي تؤثر في جودة محفظة القروضتحديد مواقع الخلل في العمليات واألنظمة. 
 رات ميدانية عشوائية لمتابعة عمل الزبونالقيام بزيا. 
  د السلوك الخاصة بالبنكامتثال جميع اإلجراءات لسياسات وقواعتأكيد. 

 :وذلك من خالل :تفادي مخاطر السيولة .3
  الحفاظ على احتياطي سيولة ألغراض الطوارئ. 
  للتباينات من وقت آلخر في السحوباتتوقع االحتياجات النقدية الضرورية. 
 إلجراءات الفروع للحد من الزيادات غير المتوقعة في االحتياجات النقدية اللجوء. 
   تقدير النقد الداخل والنقد الخارج بالتفصيل،وبشكل أسبوعي أو شهري للتحقق من احتياجات النقد

 .الصافي
 جل ذلك يجبومن أ :تفادي المخاطر القانونية .2

  بناء عالقات جيدة مع الجهات التنظيمية. 
  راءات البنكإلجكامل اتصاالت مفتوحة مع الجهات التنظيمية لضمان فهم  إجراءالتأكد من. 

 وذلك بـ :تفادي خطر الحوكمة .2
   الخليط الصحيح من األشخاصضمان أن يضم مجلس اإلدارة بين صفوفه. 
   لى المجلس مراجعتها بشكل متكرر ويجب عمجلس اإلدارة المعلومات الصحيحة ينبغي أن يكون لدى

 (.،الميزانية العمومية،كشف الدخل، كشف التدفق النقدي،وتقرير التدقيق الداخليتقرير المحفظة)
  يقوم المجلس باإلبالغ وبشكل واضح عن توقعات األداء وحدود المسائلة. 

 وذلك بعمل  :تفادي مخاطر السمعة .6
  وبذلك تعزز من سمعة البنكتسمح بالشفافية و التي التقارير المستمرة. 
 تأسيس روابط جيدة مع المجتمع المحلي وموظفي الحكومة. 

 العوامل المؤثرة في المخاطر :الفرع الثالث
 : منها نذكر يةبنكال األعمال مخاطر في مهمة آثارا تركت التي العوامل من العديد هناك
 :التغيرات التنظيمية و اإلشرافية (1
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 عمل على التنظيمية القيود من العديد بفرض المتخصصة المهنية يماتوالتنظ الدول منالعديد  قامت
 من خوفا المخاطر من معقولة حدود على والمحافظة ،فيما بينها  المنافسة مخاطر من للتقليل وذلك البنوك

 بازل اتفاقيات به قامت ما ذلك مثال و المخاطر، في ايجابية  آثار له كان الذي األمر ،ليةالما األزمات
  .عليها واإلشراف كيفية قياسها البنوكب المختلفة المخاطرتحديد  حول المختلفة
 :الخارجية العوامل استقرار عدم (2
 العمالت صرف وأسعار الفوائد ألسعار المستمر االستقرار وعدم العالمية األسواق استقرار عدم أدى
 نتك لم دةيجد مخاطر وجود إلى ةيالجنس المتعددة بالشركات خاصة ةيمستقبلتغطية   ألدواتبنوك ال وابتداع
 1 ....الفائدة سعر ومخاطر اسةيالس ومخاطر ريالتسع مخاطر مثل ، سابقا موجودة
مما أدى لتشجيع الميل إلى المخاطرة لتحقيق أقصى عائد على رأس المال  :زيادة الضغوط التنافسية (3

 .المستثمر وكسب أكبر حصة ممكنة في السوق
 2 .أعمال البنوك خارج الميزانية وتحولها من األعمال التقليدية إلى أسواق المالإتساع  (4
 :ةيالتكنولوج التطورات (5

 ديتحد على بنوكال قدرة ادةيز  جةينت يبنكال العمل مخاطر على ةيجابياال العوامل من تعتبر والتي
دمخاطرها،  .ةيااللكترون التجارة بمخاطر تمثلت ةيسلب آثار ضايأ ذلك عن نجم ولكن أفضل، قةيبطر  رتهااوا 

 لية في خفضهادور المؤسسات الدو مراقبة المخاطر و  إستراتيجية:المطلب الثالث
 مراقبة المخاطر إستراتيجية:الفرع األول

المخاطر  ، ثم تقييملفهم الصحيح لخصائص البنك المعنىمن أجل مراقبة المخاطر يتطلب األمر بداية ا
ة ـة المناسبــإعداد الخط" متمثلة في البنك المركزي"بالتالي يمكن للجهات الرقابية ، الرئيسية لدى هذا البنك

 3 :، وفقا للخطوات التالية لمراقبة المخاطر
  

 الفهم الصحيح لخصائص البنك: الخطوة األولى     

                                                           
1
 ،مجلة اقتصاديات شمال افريقيا،"نظام حماية الودائع والحوكمة:مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفيمداخل "، عزوز بن علي  

 .222،220 ص، 8002 ،2العدد ،الجزائر –جامعة الشلف 
 .260 ص ، 2006 األردن، العربي، المجتمع مكتبة ،0 ج ،ةيمصرف نظر وجهات ،مفلح عقل  2
3
 .246أحمد شعبان محمد علي،مرجع سابق،ص   
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أجل ، وهي خطوة ضرورية من يعد الفهم الصحيح لخصائص البنك، الخطوة األولى لمراقبة المخاطر    
 وللمساعدة في تحقيق هذا األمر.وضع برنامج رقابي يتناسب مع الصفات التي يتميز بها كل بنك عامل

بين السلطات الرقابية والبنك ، وهو " االرتباطضابط " ما يسمى  –لدى البنوك الكبيرة  –يتطلب ذلك تواجد 
 .ة البنك والمخاطر لديهدارة البنك ، ولديه معلومات وفيرة عن أنشطإمع  اتصالعادة يكون على 

د وحدات منفصلة إلدارة ولتسهيل مهمة إدارة البنك في تقييم ومعرفة المخاطر يتطلب األمر وجو 
 .غيرهاو  ،اإللتزام باألنظمة والقوانين، و ي يمكن أن تتضمن التدقيق الداخلي،ومراجعة القروضوالتالمخاطر،

 تقييم المخاطر: الخطوة الثانية     
، وبالتالي المعني والتي سبق التطرق لها تقييم المخاطر كافة المخاطر التي تواجه البنكتشمل عملية    

ولتحقيق ذلك ال بد من توفير ن القوة والضعف لدى البنك المعنى،يجب أن يظهر تقييم المخاطر مواط
ر التفتيش من إعداد تقري" مفتش البنك المركزي" المعلومات الالزمة لكي يتمكن مسؤول السلطة الرقابية 

 .وتقييم المخاطر التي يواجهها البنك المعنى
، يتم لكل نشاط رئيسي في البنك المعنى ل السلطة الرقابية من تقييم المخاطر الكليةؤو وعند انتهاء مس

ة من أجل إعداد مصفوفة إعداد تصور للمخاطر الكلية بشكل عام، ويكون هذا التقييم بمثابة الخطوة األخير 
مكانية وصف هذه المخاطروالتي المخاطر، حيث تعتمد مصفوفة .تعد مدخل منظم لتقييم المخاطر وا 

 :التاليةالمخاطر على البنود 
 ."قروض ممنوحة من البنك ، أو سندات خزانة مشتراه"نوع النشاط مثل  -
 .األهمية النسبية للنشاط من إجمالي أصول البنك -
 ".عة، متوسطة، منخفضةمرتف" درجة كل نوع من المخاطر التي يواجهها النشاط  -
 ."قوية، متوسطة، مقبولة، منخفضة" درجة إدارة المخاطر  -

وبناء على هذه البنود يمكن لمسؤول السلطة الرقابية من التوصل إلى تصنيف كلي كمتوسط للمخاطر 
 .لكل نشاط على حدة

 "معالجة المخاطر" خطة الرقابة : الخطوة الثالثة    
ويجب ،تي تتم في البنك المعنىما بين تقييم المخاطر ومجاالت التفتيش ال تمثل خطة الرقابة حلقة الوصل

السلطة  مسئوليك من قبل أن تبين خطة الرقابة كل األنشطة التي يجب القيام بها عند تفتيش البن
ألنشطة ذات المخاطر ل، مع إعطاء أولوية التفتيش كذلك أهداف هذه األنشطة ونطاقها وأن توضحالرقابية،
 .األعلى
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، ومن ثم ملة عن المخاطر لدى البنك المعنىشا ، أنه يعطي صورة م المخاطرتضح من تناول تقيياوكما 
وبالتالي إمكانية وضع أسس م السلطات الرقابية لهذه المخاطر،يتم استخدامه كأداة تخطيط توجه اهتما

ستراتيجية خطة الرقابة على البنك المعنى ،  ، وبما يعكس التغيرات عة كل بنكوذلك بما يتناسب مع طبيوا 
 :وبناء على ذلك يتم التصنيف الكلي إلدارة البنك المعنى ، وفقا لما يلي .التي تحدث على أنشطة هذا البنك

  قوي" 1تصنيف": 
، وكذلك لى تعريف وضبط المخاطر بشكل فعال، عنيف قوة قدرة إدارة البنك المعنىيعكس هذا التص

بما يضمن أن السياسات واإلجراءات إدارة المخاطر، البنك المعنى في المشاركة فييعكس فاعلية مجلس إدارة 
لدى هذا البنك مدعمة بإجراءات رقابية داخلية فعالة ، ومدعمة أيضا بأنظمة معلومات دقيقة وشاملة تزود 

والرقابة  مجلس اإلدارة بالمعلومات الكافية في الوقت المالئم، كذلك يعكس هذا التصنيف أن أنظمة الضبط
جراءات المراجعة الداخلية   .شاملة وكافية بما يتناسب مع حجم البنك وأنشطته–وا 

  مرضى" 2تصنيف": 
يها بعض النقص يدل هذا التصنيف على أن إدارة المخاطر لدى البنك المعنى تتصف بالفاعلية ولكن يعتر 

فإن رقابة مجلس إدارة البنك ، ويمكن السيطرة على تلك المخاطر، وفي ذات الوقت الذي يمكن معالجته
يمكن اعتبارها مرضية وفعالة بما يضمن –وكذلك السياسات واإلجراءات والتقارير المتعلقة بالرقابة الداخلية 

     .متانة وسالمة الوضع المالي للبنك
  عادي"  3تصنيف": 

لذي ال يستطيع ، يعتريها بعض القصور اإدارة المخاطر لدى البنك المعنى يدل هذا التصنيف على أن
دل هذا التصنيف أيضا على عدم االلتزام بالسياسات واإلجراءات يالبنك التعامل مع المخاطر التي تواجهه، و 

 .التي قد تؤثر سلبا على عمليات البنك
 ىحد" 4نيف تص" 

يدل هذا التصنيف على أن إدارة المخاطر لدى البنك المعنى عاجزة عن تحديد وقياس ومراقبة وضبط 
، وأيضا يعكس هذا التصنيف ضعف رقابة مجلس الكبير على عمليات البنك وأنشطتهالمخاطر ذات التأثير 

جود العديد من المخاطر  ذات اإلدارة واإلدارة العليا للبنك المعنى وعدم القدرة على تصويبها ، باإلضافة إلى و 
 .لم يتم تحديدها التيالتأثير الكبير على الوضع المالي للبنك المعنى 

من قبل السلطات الرقابية ، وذلك باتخاذ اإلجراءات المالئمة  -بدرجة كبيرة–وهذا ما يستدعي اهتمام 
دارته العل حيحللتص  .ياالفوري لهذا الوضع عن طريق مجلس إدارة البنك المعنى وا 
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  غير مرضي" 5تصنيف" 
حديد وقياس ومراقبة وضبط يدل هذا التصنيف على ابتعاد إدارة المخاطر لدى البنك عن الت

ويدل أيضا على أن مجلس إدارة البنك المعنى لم يظهر المقدرة على التعامل مع ضعف إدارة المخاطر،
، وهذه األوضاع قد البنك إعدادها بهذا المخاطر ،وعلى عدم التحقق من مصداقية التقارير الداخلية التي يتم

 .الفوري حيحتلحق خسائر كبيرة بالبنك المعنى ما لم يتم التص
بحيث يتم إلزام مجلس إدارة البنك  -فوق العادة –وهذا ما يتطلب من السلطات الرقابية اهتمام كبير 

دارته العليا بالتدخل السريع الفوري لمعالجة مثل هذه األوضاع  .وا 
 يةبنكدور المؤسسات والمنتديات الدولية في خفض المخاطر ال :الثانيالفرع 

في أعقاب األزمات المالية قامت المؤسسات المالية والمنتديات الدولية بدراسة أسباب أزمات البنوك 
، ووضعت الحلول والمقترحات التي تؤدي إلى خفض درجة ية التي تتعرض لها الدولبنكوالمخاطر ال
ي وشملت مجهودات المؤسسات والمنتديات الدولية أربعة بنكوالعمل على استقرار القطاع ال يةبنكالمخاطر ال

 1:محاور رئيسية هي 
 .يبنكتقوية النظام المالي وال -2
 .قضايا حساب رأس مال -0
 .الشفافية والمعايير الرقابية -3
 .يةبنكإشراك القطاع الخاص في منع األزمات المالية وال -2
 2:المؤسسات الدولية في هذا المجال  وأهم الخطوات التي إتخذتها 
 .حيث سنتطرق لها بالتفصيلالرابع فصل الية والتي خصص لها بنكمبادئ بازل األساسية للرقابة ال .أ 
 .(Financial Sector Assessment Program) (FSAP)برنامج تقييم القطاع المالي  .ب 
للمساعدة في ضمان سالمة النظام   (Financial Stability Forum)قيام منتدى االستقرار المالي  .ج 

آثار المؤسسات ذات المديونية العالية وتدفقات رأس مال والمراكز المالية الخارجية على " المالي
 ".النظام المالي

  (FSAP)برنامج تقييم القطاع المالي : أوال

                                                           

40ص ،مرجع سابق ،سمير خطيب   
1 

2
 .44سمير خطيب،مرجع سابق،ص   
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البلدان األعضاء والمساعدة ُينفَّذ البرنامج بالتعاون مع البنك الدولي، ويتم فيه تقييم القطاعات المالية في 
 1.في صياغة إجراءات السياسة المالئمة لمواجهة المخاطر ومكامن الضعف القائمة

 .اإلمارات ، تونس واليمن ،ولبنان ، ومصر : مثل  (FSAP) هناك دول عربية تطبق برنامج الـ -
 23وتطبقه حاليا من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  2222البرنامج بدأ تطبيقه منذ عام  -

 .دولة
 :يهدف البرنامج إلى    

 .ي والماليبنكمساعدة الدول في إيجاد إطار عام لسياسة جيدة لتقوية ودعم القطاع ال -
جعل القطاع المالي أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الداخلية أو الخارجية وجعل تأثيراتها السلبية  -

 .أقل ما يمكن
غرض زيادة كفاءته وعمقه وزيادة قدرته على المساهمة بدرجة أكبر ي ببنكتطوير القطاع المالي وال -

 2.االقتصاديفي النشاط 
على تقدير درجة لكل من رأس المال وجودة األصول  CAMELSويستند نظام ترتيب البنوك وفقا لنظام 

وذلك مع  22إلى  22واإلدارة الربحية والسيولة والحساسية لمخاطر السوق وتتدرج هذه الدرجات تنازليا من 
، ويتم استخالص التقييم  مراعاة الوضع النسبي للبنك بين المجموعة المثيلة من حيث الحجم وطبيعة النشاط

 .استنادا إلى متوسط العناصر المشار إليها  النهائي للبنك
 :فيما يلي العوامل الواجب مراعاتها لدى تقدير عناصر الترتيبومنه تتمثل 

I.  كفاية رأس المالCapital Adequacy:3 
ومدى سالمة المركز المالي " مساند / أساسي " مستوى معيار كفاية رأس المال ونوعية رأس المال  -2

 .للبنك
مقدرة إدارة البنك على جذب موارد إضافية لتدعيم رأس المال سواء من كبار المساهمين أو غيرهم  -0

 .عند الحاجة
منتظمة ومدى كفاية المخصصات الالزم العرضية غير ال وااللتزاماتطبيعة وحجم وتطور األصول  -3

 .تكوينها لهذه األصول وغيرها من التزامات محتملة

                                                           
1
  FACTSHEET International Monetary Fond,Financial System Soudness, MARCH 2012 , Factsheet URL: 

http://www.ieo-imf.org/external/np/exr/facts/pdf/banking.pdf,  le 14/06/2012,à 11:00 

2
 .42سمير خطيب ،مرجع سابق،ص   

3
 .06،00 ابراهيم الكراسنة،مرجع سابق،ص  

http://www.ieo-imf.org/external/np/exr/facts/pdf/banking.pdf,%20%20le%2014/06/2012,à
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 .مستوى المخاطر التي يتعرض لها البنك -2
 .مخاطر التركز االعتبارخذا في آ وااللتزاماتهيكل األصول  -2
 ."واالرتباطاتالعرضية  االلتزامات" نوعية المخاطر الناتجة عن العمليات خارج الميزانية  -6
حجم األرباح ومدى استمرارية العناصر المولدة لها ،ومدى مالئمة ما يوزع منها نقدا وما يحتجز  -0

 .لتدعيم عناصر رأس المال
مكانيات تحقق ذلك -4  .معدالت النمو في حجم األصول وخطط البنك المستقبلية في هذا المجال وا 

II. جودة األصول: 
 .بها وااللتزامسالمة السياسة االئتمانية  -2
 .إجمالى المحفظة/  المنظمةقروض غير مستوى ال -0
 .كفاية المخصصات المرتبطة باألصول -3
 .المخاطر االئتمانية الناتجة عن العمليات خارج الميزانية -2
 .المالية واالستثماراتالتركزات في القروض  -2
 .المقدرة على تحصيل القروض غير المنتظمة -6
 1 .كفاية نظم الرقابة الداخلية ونظم المعلومات -0

III. 2:يجب أن يعكس :اإلدارة كفاءة 
، لجنة جنة المراجعة ، اللجنة التنفيذيةل" اللجان المنبثقة عنه / مستوى ونوعية إشراف مجلس اإلدارة  -2

 ".إلخ... واالستخداماتاإلدارة للموارد 
 .كفاءة وقدرة القائمين على اإلدارة -0
 .المقدرة على التخطيط وعلى إدارة المخاطر -3
 .فاعلية نظم المعلومات -2
 .كفاية نظم الرقابة الداخلية -2
 .كفاية واستقاللية المراجعة الداخلية -6
 .االلتزام بالقوانين والتعليمات -0
 .االستجابة لتوجيهات السلطة الرقابية ومراقبى الحسابات -4

                                                           
 .23،22 سمير خطيب مرجع سابق،ص  1
 .02ابراهيم الكراسنة،مرجع سابق،ص   2
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 توافر كوادر مناسبة -2
 .تركز السلطات من عدمه  -22
 .مالئمة سياسة األجور -22
 .معامالت المديرين وكبار المساهمين  -20
 .يم العناصر األخرىنتائج تقي  -23

IV. الربحية: 
 .اإلستقرارية/ الحجم والنوع  -2
 .المقدرة على تدعيم رأس المالي -0
 ...."تغطية العموالت للمصروفات" مستوى المصروفات بالمقارنة بحجم األعمال   -3
 .كفاية المخصصات والمقدرة على تدعيمها -2
 .حجم األصول غير المنتظمة -2
 .نتيجة لمخاطر السوقمدى احتماالت انخفاض مستوى األرباح  -6

V.  سلم اآلجال" السيولة: " 
 .الحالية والمستقبلية باالحتياجاتكفاية مصادر السيولة بالمقارنة  -2
 .المقدرة على توفير سيولة بتكلفة مناسبة -0
 .حجم األصول القابلة للتحويل إلى نقدية دون خسائر تذكر -3
 .االئتمانيةالحدود / االرتباطاتالحجم المتوقع استخدامه من  -2
 .موارد قصيرة األجل لتمويل أصول ذات آجال طويلة -2
 ."جغرافي-قطاعي –عميل " استقرار الودائع  -6
 1.وااللتزاماتالكفاءة في إدارة األصول  -0

 
VI.  الحساسية لمخاطر السوق: 

ويتم ذلك بدراسة الحساسية لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصرف ، ومخاطر أسعار األوراق 
التي يمكن أن تؤثر سلبا على وضع البنك المالي أو رأس المال،عند تقييم الحساسية يجب أن يتم  المالية

                                                           
1
 .22سمير خطيب،مرجع سابق،ص   
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على تحديد،قياس،مراقبة وضبط هذه المخاطر،حجم البنك،درجة تعقيدات هذه مقدرة اإلدارة  باالعتباراألخذ 
 1.العمليات،وكفاية اإليرادات ورأس المال بالمقارنة مع مستوى هذه المخاطر

 لمواجهة المخاطر Sarbanes oxely قانون : الفرع الثالث
-قانون ساربينزوالذي اطلق عليه ب الواليات المتحدة  من قبل  8008في جويلية تم اصدار هذا القانون  

باسم قانون اإلصالح المحاسبي للشركات العامة وحماية المستثمر  حيث قام يعرف كذلك  كماأوكسلي 
بول "وهو مشروع قانون صاغه السيناتور الديمقراطي  عليهبالتصديق " جورج دبليو بوش"الرئيس األمريكي 

محوال إياه إلى قانون،وقد أنشأ  8008جويلية  80في  -وعضو الكونجرس الجمهوري مايكل أوكسلى" ساربينز
نشاء قوانين وثيقة الصلة بمسئولية الشركات و زاد من عقوبات  القانون هيئة رقابية جديدة لتنظيم المدققين وا 

 .                                                                          جرائم موظفي الشركات
شركات العامة و يحاول ضمان وينشئ القانون مؤسسة ال تعمل بهدف الربح لإلشراف على تدقيق ال 

استقالل المدققين وزيادة مسؤوليات مجالس اإلدارة و قدرتها على المراقبة، ويحاول جعل أفعال المديرين 
 2.التنفيذيين أكثر شفافية لحملة األسهم 

م هذا القانون تغطي عددا من المجاالت األساسية ، شاملة إنشاء مجلس إشراف محاسبي على ظُ ونُ    
العامة واستقالل المراجع ومسؤولية الشركة واإلفصاح المالي المعزز وتعارض مصالح المحلل  الشركة

 .وعائدات ضرائب الشركة وغش الشركة ومسؤوليتها
لجوانب معينة  فالدول األخرى أخذت بقواعد ولوائح مماثلة USAباإلضافة إلى قانون ساربينيز أوكسلي في 

 3.ومن العاجل جدا تحديد مدى كثافة هذه األفعال –النظامية للقانون في أسواقها وبيئاتها 

 
 

 ادارة المخاطر البنكية :المبحث الثاني

                                                           
 .32ابراهيم الكراسنة،مرجع سابق،ص  1
 .222، مرجع سابق،ص حوكمة الشركات و األزمة المالية العالميةطارق عبد العال حماد،   2
3
مكتبة الحرية،  ،أساسيات إدارة المخاطر الماليةهورشر،تعريب عطا اهلل وارد خليل،محمد عبد الفتاح العشماوى،.كارين أ  

 .620،ص 0224مصر، 
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في ضوء االهتمام المتزايد بقيمة أصحاب المصالح وِاعتبار المساهمين والمودعين من أّهم هذه األطراف  
بالبنك، وخصوصية البنك في تحمله لمخاطر متعّددة وذات أثار سلبية على باقي األطراف، فاّن االهتمام 

 . صالحبإدارة تلك المخاطر يعتبر في حدِّ ذاته االهتمام بحماية حقوق أصحاب الم
 المخاطر إدارةماهية :المطلب األول

دارتها من العوامل الرئيسية في نجاح البنوك وازدهارها  وتحقيقها ألهدافها  إن معرفة المخاطر وتقويمها  وا 
، فإذا كان الدخول في المخاطرة  المقصود منه تحقيق أعلى عائد إال أن عدم إدارة هذه المخاطر بطريقة 

   .فقدان هذه العوائد  والفشل في تحقيق األهداف  اإلستراتجية للبنك  إلىعلمية صحيحة قد يؤدى 
 المخاطر إدارةتعريف : الفرع األول

يقصد بإدارة الخطر التحكم فيه عن طريق الحد من تكرار حدوثه من جهة و التقليل من حجم الخسائر 
 ، ويتسببمعاني متعددة" المخاطر إدارة"لمصطلح كما أن  1،من جهة أخرى وذلك بأقل كلفة ممكنةمتوقعة ال

فإن مراقبة " لمراقبة المخاطر"كمرادف " المخاطر إدارة"مثال ذلك،رغم أن من الممكن استخدام .هذا في خلط
 2.المخاطر إدارةالمخاطر تمثل مكونا هاما من مكونات 

 :التي وقع عليها اختيارنا نجد التعاريف التالية" المخاطر إدارة" من أهم تعاريف و 
  يقصد بإدارة المخاطر عملية تحديد : " المخاطر على الوجه التاليفقد تناول إدارة  األولالتعريف

 ."التقنيات،للتكيف مع المخاطر التي يمكن التعرض لها إدارةواختيار و  وتقويم المخاطر،
  أما التعريف اآلخر فهو لـ"Jack Clark Francis"*  يئا إن إدارة المخاطر تعني ش"حيث يقول

ن مدير أحد األصول أو الخصوم قد يطلب الحماية ضد تقلب إ.متعامل في السوقمختلفا لكل 
 3".األسعار،وعلى النقيض من ذلك قد يبحث آخر عن الحماية ضد عدم تقلب األسعار

                                                           
1
 .22،صمرجع سابقسالم،شقيري نوري موسى، أسامة عزمي  

، ،دار المريخ،المملكة إدارة المخاطر األمور الحرجة للنجاح، ترجمة سرور علي إبراهيم سرور آالن وارنج،إيان جليندون،  2
 .22ص  ،0220العربية السعودية،

 :دكتور في اإلقتصاد والمالية من جامعة واشنطن مؤلف لـ *
Analysis and Management and three editions of management of invististments,and among other titles 

،دار المشتقات لمالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة أدواتهاسمير عبد الحميد رضوان حسن،  3
 .322،ص 0222النشر للجامعات،مصر،
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 الجانب السيكولوجي للمديرذلك أنه لم يغفل  متسما بقدر كبير من المرونة والواقعيةفالتعريف الثاني جاء 
ذي يترتب عليه اختالف األسلوب الذي الطبيعي المتحوط ضد المخاطر المحتمل حدوثها،األمر الأو للشخص 

 .المخاطر من شخص آلخر أو من جهة ألخرى إدارةتم به ي
  دارةي بنكلجنة التنظيم الكما عرفت هي تلك العملية التي يتم " :المخاطر بما يلي إدارة المخاطر وا 

 1:وتحديدها وقياسها ومراقبتها و ذلك بهدف ضمان ما يلي المخاطرمن خاللها تعريف 
 فهم المخاطرة: 

 .ن المخاطر ضمن اإلطار الموافق عليه من قبل مجلس اإلدارةأ -
 .ن عملية القرارات المتعلقة بتحمل المخاطر تتفق مع األهداف اإلستراتيجية للبنكأ -
 .ن العائد المتوقع يتناسب مع درجة الخطرأ -
 .والموارد يتناسب على مستوى المخاطرن تخصيص رأس المال أ -
 .ن القرارات المتعلقة بتحمل المخاطر واضحة وسهلة الفهمأ -
 .ن حوافز األداء المطبقة في البنك منسجمة مع مستوى المخاطرأ -

   إدارة المخاطر معهد طرف من تعرفكما(IRM) اإلدارة في األساسي الجزء " :أنها على 
 األخطار لمواجهة منظم بشكل المؤسسات تتبعها التي  اإلجراءات فهي .مؤسسة ألي اإلستراتيجية
 2. "نشاط كل محفظة ومن نشاط كل من المستدامة المزايا تحقيق بهدف ألنشطتها، المصاحبة

  كما تعرف كذلك بأنها العمليات التي تحتوي على أسلوب للتحكم بالمخاطر سواء كانت هذه المخاطر
 3:المخاطر اآلتي إدارةفي مجال العمل ،الجدولة،التكلفة،العقد،في الجودة أو في الموارد،وتتضمن 

 .تحديد المقاييس الوقائية لتجنب المخاطر أو تخفيف حدة تأثيرها -
 .خطط طوارئ للتعامل مع المخاطر عند حدوثها إنشاء -
 .البدء في عمل أقصى ما يمكن لتخفيف االلتباس من خالل جمع المعلومات الجيدة -
 .وضوح الرؤية لدى صانعي القرار -

  من خالل التعاريف السابقة نالحظ أنه تم تعريف إدارة المخاطر بطرق متنوعة،اال أن هناك فكرة 

                                                           
 .224مهند حنا نقوال عيسى،مرجع سابق،ص   1

2 The Institute Of Risk Management, A Risk Management Standards, Airmic Publishing, Londan, 2002, P 02. 

 .204،ص 0222،دار الراية،األردن،االستثماريةإدارة المخاطر سيد سالم عرفه،  3
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بالمخاطرة البحتة  بدرجة أساسيةتتعلق المخاطر  إدارةات المطروحة تقريبا هي أن واحدة تظهر في كل التعريف
 .تلك المخاطر إدارةتتضمن و  

 :المخاطر  إدارةور تط: الفرع الثاني
، وكان من بين إدارة المخاطر في أوائل الخمسيناتالراهن لمصطلح  لالستخدامالعام بدأ االتجاه لقد 

أن حيث قام بطرح  2226عام  المصطلح ألول مرة هارفارد بيزنس ريفو التي ظهر فيها هذاالمطبوعات 
 إدارةومنه سندرج تطور  1.عن إدارة مخاطر المنظمة مسئوالشخصا ما بداخل المنظمة ينبغي أن يكون 

 2:المخاطر من خالل المدارس التالي
 الربح تخطيط مدرسة: أوال

 طورتوت الميالدي، عشر التاسع القرن منتصف منذ بنوكال في والخصوم األصول بإدارة االهتمام بدأ
 .لمالكل أرباح لتحقيق التخطيط هو الفترة تلك في البنوك إدارات اهتمام محور وكان .الزمن مرور مع أساليبه

 .الربح تخطيط مدرسة عليها ُأطلق مدرسة نشأت هنا من
 الدور بهذا القيام في ساعدها ومما .الفائدة سعر حساسية قياس إلى اهتمامها جل المدرسة هذه ركَّزت

 أنه غير .الصافي الفائدة لهامش المختلفة توقعاتها بشأن بنوكال إدارات وضعتها التي البرامج من العديد
 الرغم على كاٍف، بشكل المخاطر من تلك البنوك تحرر لم البرامج هذه أن الزمن من حقبة مرور وبعد اتضح

 تكن لم التسعير،التي إعادة حول المعلومات تحديث إلى البرامج هذه حاجة بسبب لها، المكثف االستخدام من
 .المناسب القرار التخاذ كافية

 أوجه لمعالجة جديد اتجاه برز فقد المرجوة، األهداف إلى الوصول في الربح تخطيط مدرسة إلخفاق ونظراا 
 مدرسة عليها ُأطلق جديدة، مدرسة خالل من فيها، الضعف مواطن على والتعرف المدرسة، هذه في القصور

 .المخاطر إدارة
  المخاطر إدارة مدرسة: ثانيا

 المرجوة األهداف إلى الوصول في الربح تخطيط مدرسة إخفاق ظل في المخاطر إدارة مدرسة نشأت
  .إليهتمت اإلشارة  منها،كما 

                                                           
1
 .26،مرجع سابق،ص (بنوك-شركات -أفرادـإدارات)طارق عبد العال حماد،إدارة المخاطر   

إدارة المخاطر في المصارف  :ندوة حوار األربعاء بعنوان ،"اإلسالمية المصارف في المخاطر إدارة" ،محمد عبد الكريم فضل  2
 .22،22ص ، 2008 ،جدة ،العزيز جامعة الملك عبد، كلية االقتصاد واإلدارة ،مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،اإلسالمية
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 :هما أساسيتين نقطتين في الربح تخطيط مدرسة على المخاطر إدارة مدرسة تميزت  
 والمؤسسة بنكال أداء كيفية على التأكيد من فبدالا  .البحث مجال والمتغيرات المنطلقات طبيعة .أ 

 البنوكب مقارنة أدائها، قياس إلى المدرسة هذهتوجهت  السائدة، األسعار تغير ظروف ظل في المالية
 .لها المنافسة والمؤسسات

 قياس على القدرة تحسين بهدف الرياضية التعقيدات ازدادت فقد .المستخدمة األساليب تغير .ب 
 على التأكيد من بدالا  للمخاطر، التعرض أساليب توحيد نحو توجهات تبلورت كما .المخاطر

 البنوك بين المقارنات بإجراء تسمح التي الموحدة الطرق نمو وكذلك المستخدمين؛ خصوصيات
 .والمؤسسات
 ماركوتز نموذج: ثالثا

 بوضوح ويميز .المخاطر تقليل بغرض المالية، األوراق في االستثمار تنويع بفكرة ماركوتز نموذج يرتبط
 والمخاطر .والتضخم الفائدة، أسعار تغير كمخاطر بالتوزيع، تجنبها يمكن ال التي المنتظمة المخاطر بين
 .والمنافسة العالمية المشكالت كمخاطر بالتوزيع، تجنبها يمكن التي المنتظمة غير

 المخاطر إدارةأهداف وأدوار :الثالثالفرع      
 1:التالية العناصر تحقيق على يعمل أن يجب المخاطر إلدارة نظام أي أن القول يمكن
 المخاطر وتقليلها،ومراقبتها إلغاء. 
 بنكال يواجهها التي المخاطر جميع عن كلية فكرة التنفيذيين والمديرين اإلدارة مجلس إعطاء. 
 بنكال وحدات جميع في المخاطر أنواع مختلف إلدارة وذلك الداخلية للرقابة نظام وضع. 
 المحتملة الخسائر وقوع دون الحيلولة. 
 يواجهها قد التي للمخاطر مناسب عائد على بنكال حصول من التأكد. 
 تنافسي كسالح المخاطر إدارة استخدام. 

والتحكم فيها وليس إلغائها و منه فالهدف الرئيسي إلدارة المخاطر هو قياس المخاطرة من أجل مراقبتها 
تنفيذ اإلستراتيجية، تنمية المزايا التنافسية، قياس كفاية رأس المال : عدة وظائف منها  القدرةهذه  تخدمنهائيا و 

 لمساعدة في اتخاذ القرار، رفع تقارير عن المخاطرة والتحكم لوالقدرة على الوفاء بااللتزامات، 
 2.فيها، إدارة المحافظ المالية 

                                                           
1
 .3نوال بن عمارة،مرجع سابق،ص  

 .22حسين بلعجوز،مرجع سابق،ص   2
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 المخاطر إدارة إطار:المطلب الثاني
زرع للمخاطر في البنوك أصبح ضرورة ألهميتها في التخطيط و التنبؤ و تقليل الخسائر و  إدارةوجود  إن

القواعد العامة إلدارة المخاطر في البنوك والتي سنتناولها في الثقة في نفوس المساهمين لذا نجد مجموعة من 
  .المخاطر إدارةنهج م إلى تناولباإلضافة  هذا المطلب

 يةبنكالمخاطر ال إدارةمبادئ وقواعد  :الفرع األول
 المتحدة اتيالوال في  بنوكتي تعني بقطاع الال ةيالمال الخدمات لجنة قامت إدارة المخاطر ةيألهم نظرا

 قواعد لجنة " اسم تحت ةيفرع لجنة ليبتشك ، ةيمال ومؤسسة ابنك 125 تهايعضو  في تضم والتي ة،يكرياألم
 .ةيالتجار  بنوكال في المخاطر إلدارة  العامة للقواعد ليدل بوضع كلفت والتي "المخاطر إدارة 
 :كما يلي المخاطرإلدارة  السبعة العامة والمبادئ القواعد هايعل طلقي التي القواعد هذه صيتلخ مكنيو 

 ايالعل اإلدارة واإلدارة مجلس ةيمسؤول .1
(la responsabilité de la Conseil d'administration et de la haute direction ) : 

 اإلدارة قبل من ككل بنكال مستوى المخاطر على من المقبول والمستوى المخاطر إدارة اساتيس وضع تمي
قرارهما المخاطر من المقبول والحد اساتيالس اعتماد تميو  ا،يالعل  تتضمن ثيبح اإلدارة مجلس قبل من وا 
 .هايعل والرقابة اسهايق اتيمنهجأو  بيوأسال المخاطر ديتحد
 توقعات مع تتماشى الموضوعة اساتيوالس المخاطر قبول ةيعمل أن التأكد من المبدأ هذا هدفي

 ةيميالتنظ بالمتطلبات االلتزام إلى باإلضافةهذا  ،بنكلل ةيجياإلسترات الخطط ومع ن،يوالمالك نيالمساهم
 ةياإلدار  المستوياتجميع على مستوى  المخاطر إدارة ةيلعمل المنشأة لثقافة واضح فهم ووجود ة،يوالقانون
 .المختلفة
 اتيجياسترات ديتحد على هامة انعكاسات بنكال مستوى على المقبول المخاطر مستوى ديلتحد كونيو    

 هذه تكونأن  جبي ، فعالة تكون لكي و ات،يجياالسترات هذه في إنجاحو  المخاطر مع التعامل بنك فيال
 ولكي اإلدارة، ومجلس و اإلدارة نيالمساهم قبل من المقبول المخاطر مستوى مع متناسقة اتيجياالسترات
 في بنكال ثقافة من تجزأي ال جزء واعتبارها ةياإلدار  اتيالمستو  كافة  إلى لهايتوص من ذ،البديللتنف قابلة تكون

 .منها المقبول والمستوى المخاطر مع التعامل
 األنشطة مستوى على و  ككل بنكال مستوىعلى  المقبول المخاطر مستوى ديتحد على اإلدارة جبيو 
 ومن )ايعل حدودأو  سقوف شكلعلى  الكمي اسيللق القابلة المخاطر مستوى عن ريالتعب تميو  ة،يالفرع

 ةيالنوع للمخاطر المقبولة اتيالمستو  أما،  (ةياألجنب العمالت صرف أسعار تقلبات مخاطر على ذلك األمثلة
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  على ذلك األمثلة ومن) عامة وأسس قواعد خالل من عنها ريالتعب تمي فإنه الكمي اسيللق القابلة ريغ
 .(ةيواألخالق ةيالسلوك رييبالمعا االلتزام عدم مخاطر
 بما لهمايتعد اإلدارة عيتستط ثيبح بالمرونة المقبول المخاطر ومستوى اتياسيالس تتمتع أن جبي و

 .حدوثها الممكن التطورات مع تناسبي
عادة مستمرة بشكل اإلدارة قبل من المقبول والمستوى اساتيالس مراجعة تتم أن جبيو     على مهاييتق وا 
 ومستوى اساتيالس هذه ديتحد هايعل بني التي االفتراضات في ةيجوهر  تغييرات وجود نيتب كلما منتظم أساس

 1. بنكال مستوى على المقبول المخاطر
 :(Cadre de gestion des risques)المخاطر إدارة عملیة إطار .0

على البنك أن يحدد اإلطار الذي سيتم من خالله إدارة المخاطر بما يضمن تحقيق الفعالية و الشمولية 
وذلك بهدف التأكد من .لهذه العملية،وعلى اإلدارة أن توفر الموارد البشرية و المالية الالزمة لتفعيل هذه المهمة

دارتهاأن كافة المخاطر قد تم تحديدها  بالوقت  االتصال ات اإلدارة العليا،وتسهيال لعمليةبما يتوافق مع توقع وا 
 .التنسيق واتخاذ اإلجراءات التصحيحيةالمناسب و 

الالزمة إلدارة هذه إن اإلطار العام إلدارة المخاطر يساعد على وضع نطاق إلدارة المخاطر والعمليات 
المخاطر، ويجب أن  إدارةلمن يتولون عملية المخاطر كما أنه يساعد في عملية تحديد األدوار والمسؤوليات 

 .بالمرونة وأن يتضمن نظاما لمراجعة المخاطر بشكل منتظميتسم اإلطار العام للمخاطر 
إن نظام المخاطر الفعال يجب أن يحدد صالحيات ومسؤوليات ومهام العاملين في مجال إدارة المخاطر 

 .لهم بشكل جيد وسليموكذلك توفير الموارد الالزمة لهم لضمان ممارسة عم
واإلدارات في ويجب أن يكون لدى العاملين في مجال إدارة المخاطر صالحية التعامل مع كافة األنشطة 

 .البنك
تعرضا األكثر  معرفة و تحديد  المواقع  إلىتؤدي المستويات  لى كافةن فلسفة تقييم المخاطر عإ

اإلجراءات الالزمة للتخفيف من أثر هذه المخاطر،وهي ُيَمكن من اتخاذ للمخاطر في البنك،وهذا بالتالي 
الخ،في تقدير مستوى ونوعية ....قسم مراجعة القروض،والتدقيق الداخلي:مثل  تساعد كذلك األنشطة األخرى

 2.المخاطر وقياس مدى فاعلية األنشطة المتعلقة بإدارة المخاطر
 

                                                           
1
 .119،120 :ص مهند حنا نقوال عيسى،مرجع سابق،ص  

 .30شادي صالح البجيرمي،مرجع سابق،ص   2
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 :(Intégration de la gestion des risques)المخاطر إدارة  عملیة تكامل .3
 التداخل ديمن تحد التمكن بهدفوذلك  البعض، عن بعضها منعزلة بصورة المخاطر مييتق تمي أن ال جبي

 مييوتق ليتحل تطلبي ميالسل ليالتحللذلك فإن  م،يوسل ديج بشكلو إدارتها  وفهمها المختلفة المخاطر نيب
 .بنكال هاهواجي التي المخاطر نيب تداخال هناكنظرا ألن  ومتكاملة ةيكل بصورة المخاطر

 المنشأة على مستوى مستمر بشكل تتم إدارة المخاطر ةيعمل أن من التأكد إلى المبدأ هذا هدفي
 اتخاذ اإلدارة عيلتستط عنها المترتبة اآلثار ديوتحد المختلفة المخاطر نيب والترابط التداخل معرفة ككل،بهدف
 .المخاطر هذه لمعالجة الالزمة واإلجراءاتالقرارات 

 وبعضها رها،يغ على تؤثر المخاطر بعض أن ثيبح نهايب مايف وتتفاعل تتداخل المخاطر أن ثيح و
 نيب والترابط االئتمان، مخاطر على ةيليالتشغ المخاطر ريتأث المثال ، ليسب على ) أخرى، بمخاطر رتبطي

 ةيالبدا منذ متكامل منهج وضع ةيالتجار  األنشطة بعض تتطلب كذلك ،(االئتمان ومخاطر السوق مخاطر
 زيتتم األنشطة بعض وهناك ، عنها الناتجة المخاطر نيب مايف والتداخل الترابط ديلتحد المخاطر إدارة عند

 1.المخاطر باقي عن منفصل بشكل مخاطرها تدار ثيبح نةيمع ةيبخصوص
 :(Responsabilisation du secteur d'activité)مسؤولیة دوائر األنشطة المختلفة في البنك  .2
كما هو الحال  بهتقع على دوائر األنشطة المختلفة  ة البنكية إدارة المخاطر المتعلقة بأنشطمسؤول إن

دارة المخاطر سواء كانت إ نتائج تتحمل إدارة النشاط كما بالنسبة لمسؤوليتها عن ناتج أعمال هذه األنشطة 
دراك المخاطر المترتبة على ويجب على كل مستوى من  .إيجابية سلبية أو مستويات اتخاذ القرارات فهم وا 

 .القرارات المتخذة من قبله األمر الذي يسهل عملية التوافق ما بين درجة المخاطر والعائد المطلوب
وإلحداث ،كافة المستويات اإلداريةأي تقع على عاتق  مسؤولية تكافلية مسؤولية إدارة المخاطر كما تعتبر

معايير قياس األداء التوازن الفعال بين العائد ودرجة المخاطر فإن إدارة المخاطر يجب أن تكون مرتبطة مع 
، ويجب تطبيق نظام حوافز يدعم وحدة العمل وعلى المستوى الفردي ككل وعلى مستوى بنكعلى مستوى ال

المخاطر على  اعد العاملين فيـويسويساعد في معالجة التغيرات التي قد يشتمل عليها نظام المخاطر 
 2.اإلفصاح عن كافة األمور التي لها عالقة بالمخاطر وعدم إخفائها عن اإلدارة

 :(L'évaluation des risques / Mesure)المخاطر وقیاس تقییم .2
 ، ويفضل أن تشتمل عملية التقييم بصفة دوريةأن تعمل على تقييم كافة المخاطر لديها  بنوكعلى ال

                                                           
1
 .121 مهند حنا نقوال عيسى،مرجع سابق،ص 

2
 .122 ،صنفسهمرجع ال 
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التي تؤثر ايجابيا وسلبيا أمكن ذلك ، كما يجب أن تظهر عملية التقييم نتائج األحداث كلما على تحليل كمي 
 .على أعمال البنك
من أجل هو فهم طبيعة المخاطر ومستواها بأسلوب مبسط يسهل فهمه واستيعابه هذا المبدأ والهدف من 
 .اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المخاطر المساعدة على

، وعلى حقوق ومعرفة تأثيرها على عوائد البنك بنكتحديد درجة المخاطر الكلية لل كما يعتبر من الضروري
وضع منهجية و نوعي القياس ال إلىلذا يجب اللجوء للقياس الكمي  فهناك مخاطر غير قابلة، المساهمين

 .النوعينلكال  واضحة لتقييم المخاطر
المنهجية المستخدمة في إدارة بوعلى الشخص الذي يتولى إدارة المخاطر أن يكون على معرفة ودراية 

التي  التأثير الكبير لمخاطر ذات ل أهمية أكبر  إعطاءو  بنكوقياس المخاطر وأثرها المحتمل على عمل ال
كون األدوات والوسائل المستخدمة في يجب اطالع اإلدارة العليا عليها مباشرة ودون تأخير كما يجب أن ت

 1.معرفة بشكل جيدو معروفة وواضحة  و في حالة وجود أدوات و أنظمة مساعدة  قياس المخاطر

 :(évaluation indépendant) استقاللیة المراجعة .6
 :بما يلي على الجهة التي تتولى إدارة المخاطر أن تتمتع     

 باالستقاللية  
  يجب أن تكون لديها الصالحيات والخبرات الكافية والالزمة لتمكينها من عملية تقييم المخاطر

في  البنكوبالتالي الخروج بتوصيات من شأنها الوصول إلى معالجة جيدة للمشاكل التي يعاني منها 
 .مجال المخاطر بكافة أنواعها

ليسوا  بنكقرارات المتعلقة بالمخاطر في الوالهدف من ذلك هو التأكد من أن األشخاص الذين يتخذون ال
 .هم األشخاص الذين يراقبون ويقيمون المخاطر

 يجب مراعاة االستقاللية في عمل الجهة التي تقوم بالرقابة والتقييم للمخاطر ، ويجب أن يكون لمثل   
هذا باإلضافة إلى ضرورة تمتعها بالخبرة والقدرة على رفع  أعمالها،هذه الجهة السلطات الكافية لممارسة  

 .التقارير حول المشاهدات والمطالعات والتوصيات المتعلقة بأعمالها إلى الجهات المعنية
 : (la planification d'urgence) التخطیط للطوارئ .0

 والهدف من هذا  .خطط عملية يمكن تطبيقها في حالة حدوث طوارئ محددةوضع على إدارة المخاطر 
 بشكل كفؤ  االستثنائيةصورة واضحة عن كيفية التعامل مع الظروف  بنك الجانب هو أن يكون لدى ال

                                                           

 
1
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 .وفعال وفي الوقت المناسب
كافة أنواع المخاطر التي يمكن حدوثها ومن األمثلة  االعتبارإن خطة الطوارئ يجب أن تأخذ بعين   

تجابة لمتطلبات الجهات ، واالسبنك، وفقدان ثقة العمالء بالالطبيعيةشاكل المتعلقة بالكوارث الم على ذلك
 1.واألزمات المالية العالمية ويجب أن تتم مراجعة خطة الطوارئ بشكل دوري ومنتظم،اإلشرافية

 المخاطر إدارةمنهج عمل : الفرع الثاني
في ثقافة  إدخالهامن اإلدارة،كما يجب كذلك أن يتم  يتجزأالمخاطر جزءا ال  إدارةيجب أن تكون عملية 
 حيالصح بالشكلها ذيولتنف، وهذه العملية يجب أن تكون مكيفة مع العمليات التجارية وممارسات البنك اليومية

أنشطة  على خمسة ،حيث تشمل هذه العملية لذلك الالزمة ةيوالعمل ةيالعلم الخطوات ديتحد من بد ال والفعال
 2 :و هي كالتالي( 14)كما هو مبين في الشكل رقم 

 االتصال والتشاور. 
 إلدارة المخاطر إطار إنشاء. 
  (.تحديد،التحليل،التقييم)فحص المخاطر 
 معالجة المخاطر. 
 المتابعة والمراجعة 

 
 
 

 

                                                           

 32شادي صالح البجيرمي،مرجع سابق،ص  1 
2 International Organization for Standardization, Risk management - Principles and guidelines on 

implementation, Switzerland: 2008, P 7. 



البنوك لدى المخاطر ادارة                                                  الثاني الفصل  

  85   
 

 المخاطر إدارةعملية (:  14)الشكل رقم 

 

 
 

 :المصدر

International Organization for Standardization Risk management - Principles and    guidelines on implementation, 

Switzerland: 2008 , P 08 

Communication et consultationاإلتصال والتشاور : أوال
1 

كل مرحلة من  فيهذه العملية تجرى  أن وينبغي الداخلية والخارجية مع الجهات المعنية االتصال والتشاور
على  أصحاب المصلحةالتشاور مع للتواصل و  خطة، ينبغي وضع ولذلك عملية إدارة المخاطر مراحل

في  بالمخاطر المتعلقة القضايا أن تعالج لهذه الخطة وينبغي .في مرحلة مبكرة والخارجي الصعيدين الداخلي
 .دارتهاإل الالزمة والتدابير، (إذا كانت معروفة) اعواقبه، احد ذاته

المخاطر كذلك من أجل  إدارةيقومون بتنفيذ عملية  المسئولينتجري للتأكد من أن  االتصاالتكما أن هذه 
 .خاصة إجراءاتفهم أصحاب المصلحة على أي أساس تم اتخاذ القرارات،والسبب الذي يلزم اتخاذ 

بناءا ألنها تحمل انتقادات على المخاطر .والتشاور مع أصحاب المصلحة يعد أمرا مهما االتصالأن  كما
الفرضيات،المفاهيم  االحتياجاتالتصورات قد تختلف باختالف القيم،على تصوراتهم للخطر،كما أن هذه 

،كما أنه قد يكون لوجهات نظرهم تأثير على القرارات المتخذة لذلك من المهم والمخاوف ألصحاب المصلحة
 .في عملية صنع القرار االعتبارتحديدها وتسجيلها وأخذها في 

                                                           
1
  International Organization for Standardization, Op, Cit , P 08. 

 

 

 

 والتشاوراإلتصال 

 فحص   المخاطر

 معالجة المخاطر

 تحديد المخاطر

 تحليل المخاطر

 تقييم المخاطر

  انشاء اطار إلدارة المخاطر
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 :Établir le contexte إلدارة المخاطر إطار إنشاء: ثانيا
 إدارة سياسة بناء في االعتبار بعين تؤخذ التي والخارجية الداخلية واالعتبارات المحددات عن عبارة هي

 1:في وتتمثل المخاطر
 .أهدافها لتحقيق تسعى طريقها عن والتي للمؤسسة الداخلية البيئة عن عبارة: الداخلية االعتبارات .2
 االقتصادي والنظام البلد في السائدة الثقافة واألنظمة، القوانين أمثلتها ومن :الخارجية االعتبارات .0

 الخ..به المعمول
 L'évaluation des risques  (تحديد،التحليل،التقييم)فحص المخاطر : ثالثا

 .تحديد المخاطر وتحليل المخاطر وتقييم المخاطرالعملية الشاملة ل هو المخاطر فحص
   des risquesidentification:تحديد المخاطر .1

يجب أن يتم تحديد ومعالجة المخاطر التي تكون عواقبها وخيمة على البنك ووضع أولويات 
 2:ففي هذه المرحلة ينبغي أن يتم طرح على مستوى البنك مجموعة من األسئلة و المتمثلة في.لمعالجتها

 وتطوير البنك؟ االستدامةما هي األهداف األساسية ،أي تلك التي تضمن تحقيق  -
 ما هي الموارد المتاحة التي تمكن من تحقيق هذه األهداف؟ -
 ر هذه الموارد؟فما هي النتائج المترتبة على عدم تو  -
 ما هي مصادر المخاطر التي يمكن أن تؤثر على هذه الموارد؟ -

 ت الداخلية للبنك واستقصاءاتالسجال :كما تشمل أهم األدوات المستخدمة في التعرف على المخاطر
 مقترنة األدوات لهذه ويمكنالمالية،المقابالت الشخصية،تحليل المخاطرة،خرائط تدفق العمليات،تحليل القوائم 

 3 .الهامة المخاطر تجاهل عدم ضمان في يساعد أن المؤسسة لعمليات الوافي والفهم اإلبداعي بالخيال
  L'analyse des risques:تحليل المخاطر .2

 طر بالضرر الذي نعتقد حدوثه على التالية هي قياس تأثير الخعندما يتم تحديد الخطر فإن الخطوة 
تقييم ل مدخال يوفر تحليل المخاطركما أن  1.من وجهة نظر مالية إليناالبنك،ومنه قياس مدى أهمية الخطر 

  عالجأساليب و  استراتيجيات، وعلى تحتاج إلى معالجة المخاطر ما إذا كانتاتخاذ القرارات بشأن و المخاطر 

                                                           
 ضمن مقدمة مذكرة ،-ميدانية دراسة- المؤسسات حوكمة تطبيق في الداخلية المراجعة دور ،الصمد عبد على عمر  1

 .22،ص0222-0224،المدية جامعة ، التسيير علوم في الماجستير شهادة نيل متطلبات
2 Mohamed SEMMAE, De la gestion des risques à la gestion des risques financiers, Lauréat ,2009 ,del’ENCG

Tanger, sur le site : http://www.veille.ma/De-la-gestion-des-risques-a-la.html ,  le 20/06/2012,à 15 :16  

3
 . 60ص ، سابق مرجع،  بنوك - شركات – إدارات – أفراد :المخاطر إدارة ، حماد العال عبد طارق   

http://www.veille.ma/De-la-gestion-des-risques-a-la.html%20,%20%20le
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آثارها و المخاطر، أسباب ومصادر النظر في ينطوي على تحليل المخاطركما أن  .مالئمةاألكثر الخطر 
 2.خطرلل والسمات األخرىاحتمال وقوعها،العواقب و  من خالل تحديد المخاطر ويتم تحليل ،اإليجابية والسلبية
   risquesL'évaluation des:تقييم المخاطر .3

ويتضمن ذلك قياس  بعد أن يتم التعرف على المخاطر وتحليلها يجب أن يقوم مدير المخاطر بتقييمها،   
وتركز مجموعة من المعايير .واحتمال حدوث تلك الخسائر ثم ترتيب أولويات العمل المحتمل للخسائرالحجم 

 3:لة للخسارة،على سبيل المثالعلى األثر المالي المحتمالممكن استخدامها في وضع ترتيب أولوية 
كل ظروف التعرض للخسارة التي تكون فيها الخسائر المحتملة ذات حجم سوف :المخاطر الحرجة .أ 

 .ينتج عنه اإلفالس
 .اإلفالسظروف التعرض للمخاطرة التي لن يترتب على الخسائر المحتملة فيها : المخاطر الهامة .ب 
 .الخسائرالتعرف للمخاطرة التي يمكن تعويض  ظروف: المخاطر غير الهامة .ج 

  sTraitement des risque:معالجة المخاطر .2
رئيسي  كعنصر يشملو  المخاطر معالجة ،لتعديل وتنفيذ تدابير تحديد هي عملية المخاطر معالجة     
تجنب  إلى، على سبيل المثال،أيضا بل يمتد التخفيف من حدتها، /السيطرة على المخاطر، لها

 إما أن التي سوف هي الدرجة فعالية الرقابة الداخليةكما أن  .الخ المخاطر، وتمويل المخاطرنقل و المخاطر،
 4 .المقترحة تدابير الرقابة من قبل أو تخفيضها خطرال يتم من خاللها القضاء على

  Suivi et examen المتابعة والمراجعة .5
 تتسم هذه العمليةالمخاطر كما أنه يجب أن  إدارةالمتابعة والمراجعة جزءا من عملية يجب أن تكون 

 6:لسببين المخاطر إدارة برنامج في والمراجعة المتابعة عملية إدراج ويعود 5بالشفافية، 
 مخاطر وتختفي جديدة مخاطر وتنشأ تتغير فاألشياء فراغ، في تتم ال المخاطر إدارة عملية أن .أ 

 المتواصل فاالنتباه الحالي العام في كذلك تكون ال قد الماضي في مناسبة كانت التي التقنيات قديمة،وكذلك
 .مطلوب

       
                                                                                                                                                                             

1
 .20،ص 0222،دار المسيرة،األردن،إدارة المخاطر الماليةخالد وهيب الراوي،  

2
 International Organization for Standardization, Op, Cit , P 11 

3
  .  62 ص ، سابق مرجع،  بنوك - شركات – إدارات – أفراد :المخاطر إدارة ، حماد العال عبد طارق  

4 The Institute Of Risk Management, Op, Cit ,P 02. 
5
 International Organization for Standardization, Op, Cit , P 10.  

6
  .  63 ص ، سابق مرجع،  بنوك - شركات – إدارات – أفراد :المخاطر إدارة ، حماد العال عبد طارق  
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 من األخطاء الكتشاف وهذا المستمرة والمتابعة المراجعة وجبت ولهذا أحيانا ترتكب األخطاء أن .ب 
 .أخرى جهة من المستمر والتحسين بالتطوير القيام وكذا جهة

 1:المخاطر و ذلك بغرض إدارةكما يجب أن تشمل هذه العملية جميع جوانب 
  واالتجاهاتتحليل وتعلم الدروس المستفادة من التغيرات واألحداث. 
  في السياق الخارجي والداخلي بما في ذلك فهم التطور في المخاطر نفسها،الذي اكتشاف التغيرات

 .من الممكن أن يتطلب مراجعة أولويات و عالجات المخاطر
 أساليب العالج فعالة في كل من التصميم والتشغيل وتحديد طر وأن التأكد من أن مراقبة المخا

 .المخاطر الناشئة
 المخاطر البنكية إدارةضوابط : المطلب الثالث

ثر بشكل سلبي أو ايجابي على البنك وذلك حسب طريقة تعامله معها ؤ ألن المخاطر بغيضة و يمكن أن ت
أساليب التعامل مع المخاطر أي تقنيات التعامل  إلىمن أجل هذا الغرض سوف نتطرق في هذا المطلب و 

جراءاتآلية تطبيقها  إلىأهم المبادئ التي جاءت في هذا الصدد وفي األخير سنتطرق  إلىمعها كذلك   وا 
 .الحد منها

 ساليب التعامل مع المخاطرأ:الفرع األول
حول المخاطر التي تواجه البنوك عن األساليب التي يمكن  إليهقد يثار التساؤل في ضوء ما تم التطرق 

  :في والمتمثلةاألساليب مجموعة من للتعامل معها لذا هناك  إتباعها
   Eliminer le risque: تجنب المخاطرة: أوال

أي  2،فمثال يقوم البنك بوضع حد لبعض النشاطات التي تشكل خطرا ويكون ذلك عن طريق عملية الرقابة
 باالمتناعكأن يقوم البنك بتجنب مخاطر االئتمان  3،طريق مجرد عدم القيام بالعمل المنشئ للمخاطرةعن 

 في أوراق  االستثمارعن منح القروض مرتفعة المخاطرة أو بتجنب مخاطر أسعار الفائدة بعدم 
 .مالية طويلة األجل

    Diminuer le risque: تقليل المخاطرة: ثانيا
 1 :بتقليل المخاطرة من خالل األتيتقوم البنوك 

                                                           
1
 International Organization for Standardization, Op, Cit , P 18.  

2
 Christopher D. Daykin, Gouvernance financière et gestion des risques par les institutions de sécurité sociale, 

Actuaire du Gouvernement Département de l'Actuaire du Gouvernement, Royaume-Uni, 2004,p02 

 
3
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 رصد سلوك القروض من أجل استخراج عالمات التحذير لمشاكل التوقف عن الدفع قبل حدوثها. 
  التي يجرى إدارة األصول والخصوم و تقوم أيضا بتقليل مخاطر أسعار الفائدة باستخدام سياسة

 .تصميمها لذلك الغرض
  : Transférer le risque  :تحويل المخاطرة: ثالثا

أو عن طريق عقد ويتم ذلك مثال عن طريق اتفاق قانوني آخر  إلى طرفأي نقل الخطر من  
 إلىنقل المخاطر من البنوك أو غيرها وقد أصبح من الممكن اآلن من خالل عقود المشتقات  2.تأميني
إما بغرض التحوط أو بغرض المضاربة كافة عقود المشتقات  و.ت أو مؤسسات أخرى ترغب في تحملهاجها

هم الذين يقومون بقبول تحمل  الغير،بينما المضاربون إلى،والمتحوطون هم الذين يقومون بنقل المخاطر 
فهناك تكلفة للمتاجرة في المشتقات والتحوط ضد المخاطر ينبغي المخاطرة وهذه العملية تتم بمقابل ثمن 

 .المتحوط ضدهاأخذها في الحسبان مقارنة بالمخاطر 
 : Le partage des risquesاقتسام المخاطرة : رابعا

،وعندما يتم اقتسام المخاطرة ،يتم تحويل احتمال  يعد اقتسام المخاطرة  حالة خاصة لتحويل المخاطرة 
ومن  المنظمات، بعدد من الطرق بواسطة األفراد واقتسام المخاطرة  ويتمالمجموعة، إلىالخسارة من الفرد 

خاللها يتم تجميع فمن : الطرق التي يتم بواسطتها اقتسام المخاطرة نجد المؤسسة إحدىعلى  األمثلة البارزة 
منهم جزءا فقط من مخاطرة فشل المشروع ،ويعد  حيث يتحمل كل واحد،استثمارات عدد كبير من األشخاص

خصائص وسيلة التأمين  إحدى،حيث أن االقتسام التأمين أداة أخرى تهدف للتعامل مع المخاطرة من خالل
 3.هي اقتسام المخاطرة بواسطة أفراد المجموعة

   المخاطر إدارةفي  المعايير:الفرع الثاني
إلدارة المخاطر هي نتاج عمل قام به فريق شارك في عضويته عددا من  اعتمادهاإن المعايير التي تم 

 :منهم  ، والمملكة المتحدةدارة المخاطر في ممثلي مؤسسات تتعامل في قطاع إ
 معهد إدارة المخاطر.  
 دارة المخاطر  .جمعية التأمين وا 
 المنتدى الوطني إلدارة المخاطر في القطاع العام. 

       
                                                                                                                                                                             

1
 .322سمير عبد الحميد رضوان حسن،مرجع سابق،ص   

2
Christopher D. Daykin, Op, Cit , P 9  .  

3
  .  32 ص ، سابق مرجع،  بنوك - شركات – إدارات – أفراد :المخاطر إدارة ، حماد العال عبد طارق 
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وآراء مجموعة كبيرة من  ، قام الفريق بالحصول على وجهة نظرفترة اإلعداد والدراسة والتقييموخالل 
 .بإدارة المخاطر وتطويرها االهتماموأصحاب  االختصاص، وذوي العاملين

، وهناك الكثير من وجهات النظر دارة المخاطر تتابع تطورها بسرعةومن المالحظ إن قواعد عمل إ
، وما هي الغايات التي يمكن تحقيقها ، لذلك تم إيجاد طبيق تلك القواعد، وفي أي مجاالتوالبيانات حول ت

 .بعض األطر الخاصة بالمعايير كبداية لإلتفاق
 التعريف بمفردات المصطلحات. 
 تحديد األساليب التي يمكن من خاللها تطبيق إدارة المخاطر. 
 الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر. 
 األهداف العامة التي تخدمها إدارة المخاطر. 

وكذلك  سفلي، واتجاهعلوي،  اتجاهومن المفيد اإلشارة إلى أن المعايير تقر بأن المخاطرة لها اتجاهين، 
في تعامالته تتألف من عدة عوامل، البعض منها ذات مصدر داخلي  البنك  التي تواجهأن المخاطر حظ نال

 1:والبعض اآلخر من مصادر خارجية كما يظهر ذلك بوضوح من الرسم البياني التالي 
 

                                                           
1
دارة المخاطر لخدمة حوكمة الشركات"محمد سليمان الصالح،   ، المؤتمر العربي االول حول "اإلستفادة من أدوات الرقابة وا 
 .62-60 ص صمرجع سابق ، ،الشركاتالتدقيق الداخلي في اطار حوكمة :
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 أهم مسببات المخاطر(:15) شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Institute Of Risk Management, Op, Cit ,P 03 : المصدر  
 
     

 

 
 
 

 السيولة و التدفقات                البحث والتطوير  
 رأس المال الفكري

 
 

 العمال                          الرقابة المحاسبية 
 األصول                         نظام المعلومات

 المنتجات والخدمات
 
 
 
 

 :المخاطر اإلستراتيجية
 المنافسة 
 تغيرات الزبائن 
 تغيرات الصناعة 
 طلبات العمالء 

 :المخاطر المالية
 أسعار الفائدة 
 الصرف 
 االئتمان 

 المخاطر الصعبة
 العقود 
 الحوادث الطبيعية 
 الموردون 
 المحيط 

 

 المخاطر التشغيلية
  التنظيمات 
  الثقافة 
  تركيبة مجلس اإلدارة 

 المصدر الداخلي

 المصدر الخارجي

 

 لمصدر الخارجيا
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 :إجراءات الحد منهاو ارة المخاطر آلية تطبيق إد:الفرع الثالث 
 آلية تطبيق إدارة المخاطر: أوال

مسؤولية الموافقة على سياسات وأنظمة دارة العليا أن تتحمل يجب على اإلمن أجل تطبيق إدارة المخاطر 
سياسات وأنظمة إدارة المخاطر دقيقة ومحددة بشكل يتناسب مع مستوى كما يجب أن تكون  المخاطرإدارة 

 : تحمله بنكالمخاطر الذي يمكن لل
 وضع أنظمة لتحديد وقياس المخاطر. 
  وضع سقوف لكل نوع من المخاطر. 
 1 .بنكفي ال األخرىإدارة مخاطر مستقلة عن الوحدات  وضع وحدة 
 اطرالحد من المخإجراءات : ثانيا

البنك  أرباحو  أصولحماية  إلىالتي تهدف  داريةاإلترتيبات الليات و عبارة على مجموعة من اآلهي و 
الحد من المخاطر تتضمن نوعية  إجراءاتوبالتالي فان . اقل حد ممكن إلىمن خالل تقليل فرص الخسائر 

عدادو قياس و تقييم إمكانية حدوثها و هذه المخاطر  يل من آثارها التقل أوحدوثها  ىالنظم الكفيلة بالرقابة عل ا 
تحديد التمويل الالزم لمواجهة هذه الخسارة في حالة حدوثها ،بما يضمن استمرار تأدية حد ممكن،و  ىادن إلى

 .البنك ألعماله
 2:أسستستند على ثالثة  اإلجراءاتو هذه 

 .من الديون ذات المخاطرة المعدومة األقلأي اختيار عدد على  :االختيارية -
 .و هذا حسب نوع و صنف القرض: وضع حد للمخاطرة -
 .تجنب تمركز القروض لعمالء معنيينبو هذا  :التنوع -

 :و تنقسم إجراءات الحد من المخاطر إلى نوعين
 La gestion curative du risque: التسيير العالجي .1

بيع و تحويل القروض إلى قيم منقولة : وهو استعمال طرق وتقنيات لتسيير المخاطرة والتّخلص منها مثل
 مستعملةفإّن هذه الطرق غير , ولألسف. cession de créancesالّديون التي للبنك على بعض العمالء 

                                                           
1
تقييم سياسات إدارة  :حول مؤتمر ،"التي واجهها لبنان في تطبيقها المقاربة الحديثة إلدارة المخاطر والصعوبات"،أمين عواد  

 .26،ص32/2/0220،بيروت  ، اتحاد المصارف العربية،مخاطر االئتمان
 المخاطر إدارة :حول الدولي السابع العلمي المؤتمر  ،"خاصة لحالة الجزائر إدارة المخاطر البنكية مع اشارة"،بوعشة مبارك  2
        . 22،ص 2007  أفريل األردن، الزيتونة، جامعة ، المعرفة اقتصاد ظل في
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 .وغير ذلك( شطةسوق مالية ن)في بلدنا ألّنها تتطلب تكييفا للتشريعات السائدة، ومحيطا معينا 
  La gestion préventive du risque:التسيير الوقائي .2

التي يراعيها البنك قبل و أثناء اتخاذ ( الضمانات المالئمة) هو متمثل في كل اإلجراءات و السياسات و 
التي أما أهم اإلجراءات و السياسات  .الخ.....قرار منح القرض بتنوع العمالء و تقسيم األخطار بين البنوك،

 :يتبعها البنك فهي
 :توزيع خطر القرض بين البنوك - أ

كان القرض كبيرا و مدته طويلة نسبيا فان البنك في حالة ما إذا  نسبة أو جزء فقط من القرضأي تقديم 
خطر عدم التسديد لسبب او ألخر  يفضل على أن يوزع باقي القرض على مؤسسات مالية أخرى حتى يتجنب

 :هما بأسلوبينو يتم تقسيم القرض بين البنوك .ردهيتحمل مسؤولية ذلك بمفو 
 تقسيم خطر القرض  إلىاالتحاد الرسمي للبنوك يتم بموجب عقد واضح يهدف  إن :األسلوب الرسمي

 .بين مجموعة من البنوك قبوال لطلب قرض مؤسسة واحدة
لمنح القرض بما في  اإلدارييدعى رئيس االتحاد الذي يهتم بالجانب  مسئولو يشرف على هذا االتحاد  

متابعة علومات الضرورية لمتابعة القرض والمقترض و الحصول على المو ذلك التفاوض مع العميل 
 .الخ........الضمانات،

 ال تعاقدية لمنح القرض بواسطة هذا األسلوب تتحد البنوك بصفة تشاورية : األسلوب غير الرسمي
عادة ما يكون هذا االتحاد بمبادرة من المؤسسة المقترضة التي .ذلك عكس األسلوب الرسميللمؤسسة و 

 .العالقات ثنائية دون وجود رئيس اتحاد إطارتتشاور مع كل بنك على حدة في 
 : تعاملينمالتعامل مع عدة  - ب

فيما يتعلق بتركز نشاطات البنك مع عدد محدود من المتعاملين  أخطارتفاديا لما يمكن أن يحدث من 
يتجاوز ذلك  أنتوزيع عملياته على عدد كبير من المتعاملين أو بعضهم فان البنك يمكن له  إلىفانه يلجا 

 .دون مشاكل
 :عدم التوسع في منح القروض .ج 

 إمكانياتهيراعي  أنيه ، حيث يجب علن التوسع في منح القروض دون حدوديجب على البنك االحتراز م
لقروض،و كذا هيكله المالي خاصة فيما يتعلق منها بجانب بما يتناسب و قدرته على استرجاع هذه االمالية 

 .أموالهالبعد الزمني لمصادر 
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 :تطوير أنظمة الرقابة الداخلية للبنك .د 
 اإلداريو باألخص فيما يتعلق بالجانب  األخطارحتى يتمكن البنك من تفادي العديد من 

،ثم اإلقراضيجب عليه أن يطور أجهزة رقابته الداخلية لمختلف العمليات البنكية المرتبطة بوظيفة ،المحاسبيو 
الالزمة للتقليل منها في  اإلجراءاتتحدث و اكتشافها في الوقت المناسب و اتخاذ  أنالتي يمكن  األخطار

 .                 حينها
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 المخاطر إدارةخدمات :المبحث الثالث
سنخصه إلدارة سنتناول األساليب المتبعة إلدارة أهم المخاطر البنكية حيث  من خالل هذا  المبحث 

كذلك مخاطر التشغيل  إدارةومخاطر السيولة و مخاطر أسعار الفائدة و في األخير  االئتمانيةالمخاطر 
 إدارة إلىو في آخر مطلب سنتطرق  المقدمة للزبائن من قبل البنك المخاطر  إدارة منتجات إلىالتطرق 

 .المخاطر وعالقتها بالمفاهيم الحديثة

 األساليب المتبعة إلدارة أهم المخاطر البنكية: المطلب األول
لقياس الخطر في اإلشراف على البنوك وتزداد أهميتها كآلية مالية المخاطر عنصر ضروري  إدارةتعتبر 

البنك وضع مجموعة من اإلجراءات وتسطير مجموعة من الوسائل لذا يجب على ،الذي أصبح أكثر تعقيدا 
 .من أجل إدارة هذه المخاطر

 :االئتمانيةالمخاطر  إدارة:الفرع األول
 إلى المخاطر وتخفيض التحكم إلى يهدف الذي اإلداري النشاط على أنها االئتمانية المخاطر إدارة تعرف
 إستراتيجيات وتطوير للمخاطر وتقييم قياس عملية هي االئتمانية المخاطر إدارة ومنه مقبولة مستويات
 وتقليل وتجنبها أخرى جهة إلى المخاطر نقل من إليهما تم التطرق  اإلستراتيجيات هذه وتتضمن .إلدارتها
 1.تبعاته كل أو بعض وقبول السلبية آثارها
االئتماني على مختلف المستويات اإلدارية بإدارة العملية االئتمانية كيفية اتخاذ القرار يقصد  كما 

والتنظيمية هذه السياسة تتضمن المعايير والتوجيهات العامة التي يتعين على أجهزة االئتمان بالفروع االلتزام 
ن تحليل المخاطر والتنبؤ بها مسبقا يسمح إلدارة االئتمان التحكم فيها أ كما .االئتمانية بها لتجنب المخاطر

 2.ي بنكوتجنب آثارها على الجهاز ال وتخفيف حدتها
يكون  أنويجب  .يعني توليد األرباح في ذات الوقتمثلما على قبول المخاطر ينطوي منح االئتمان و   
د النظر في ، وعناالئتمان وتبعاتها المالية مقابل لالئتمان حتى تعكس المخاطر المصاحبة لذلكهناك 

أن يخصص مقدار من رأس صات لمقابلة الخسائر المتوقعة  و مخص إلئتمان المحتمل على البنك أن ينشئ ا
للمساعدة في تخفيف ويمكن أن تلجأ البنوك للرهون  والضمانات .المال المتصاص الخسائر غير المتوقعة 

                                                           
1
 المالية األزمة حدة من التخفيف في للبنوك االئتمانية المخاطر إلدارة الحديثة األساليب دور" إيمان، سهام، صحراوي حرفوش  

 .6،صمرجع سابق ، األزمة المالية و االقتصادية الدولية والحوكمة العالمية:الملتقى  العلمي الدولي حول ،"الحالية
المؤتمر العلمي الدولي السنوي  ،"إدارتها والحد منها –قياسها  –المخاطر االئتمانية تحليلها " ،مفتاح صالح،معارفي فريدة  2 

 .2،ص،مرجع سابق المخاطر واقتصاد المعرفةإدارة : حول السابع
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دارة مخاطر اإلئتمان المرتبطة .آثار المخاطر المرتبطة ببعض المعامالت كما يتعين على البنك تحديد وا 
لعناصر المخاطر الخاصة بكل واحد من هذه بكافة أصولها وأنشطتها وذلك من خالل المراجعة الدقيقة 

 .األصول
ذلك أن  االئتمانصنيف المخاطر إلدارة مخاطر ومن الضروري أن تقوم البنوك بتطوير النظم الداخلية لت

أي تدهور في  إلىوتشير الشاملة لإلئتمان الممنوح ت الدورية تمكن البنوك من تحديد الخصائص التصنيفا
الذي  االئتمانوزيادة المخاطر المرتبطة به،وبذلك يمكن في ضوء ذلك تكثيف الرقابة على  االئتمانجودة 

 .تزيد مخاطره
وذلك بغرض  تقارير دورية مستقلة، للبنك علىوينبغي أن يحصل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

 1.االئتمانالتأكد من أن هناك سيطرة على مخاطر 
 مخاطر السيولة إدارة:الفرع الثاني    
في كل األحوال لسداد التزاماتها عند حلول أجلها التأكد من توافر السيولة  إلىالسيولة  مخاطر إدارةتهدف 

تكبد خسائر غير مقبولة أو خسائر السمعة التجارية صعبة دون سواء في الظروف االعتيادية أو ال
 2.للمجموعة

تدير أصولها والتزاماتها التعاقدية في ضوء كما يجب أن يتأكد المشرفين على البنوك من أن البنوك 
في يل متعددة من حيث شروط التمويل و والبنوك يجب أن يكون لديها قواعد تمو . الحفاظ على سيولة مناسبة

 3.من االلتزامات وأيضا االحتفاظ بصيانة مستوى مالئم من األصول السائلة والقابلة للتسييلإطار حد أدنى 
تنطوي سياسة إدارة السيولة على عملية تحديد ومتابعة مصادر التمويل البديلة لتمكين البنك من و منه 

اإلدارة واإلشراف "مبادئ ن عمليات إدارة مخاطر السيولة ترتكز على أكما  .توسيع وتنويع محفظة المطلوبات
 .يبنكالتي أصدرتها لجنة اتفاقية بازل فيما يتعلق باإلشراف ال" على مخاطر السيولة

 
 

 السيولة مخاطر إدارة صعوبة أسباب: أوال
                                                           

1
 .22طارق اهلل خان،حبيب أحمد، مرجع سابق،ص  

 .24بيت التمويل الخليجي،مرجع سابق،ص   2
 .326محمد ناجي حسن خليفة،مرجع سابق،ص   3
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 1:منها متعددة لألسباب البنوك إدارات تواجه التي الصعبة المهام من السيولة مخاطر إدارة تعتبر
 أحداث على تعتمد قد التي االلتزامات لتغطية للخارج المستقبلية النقدية التدفقات من التأكد عدم 

 . عليها سيطرة للبنك ليس خارجية
 االقتصادية األزمات ظروف في خاصة بالمستقبل التنبؤ في الصعوبة . 
 البنك في سيولة مشكله بوجود منه يستدل البنك في معين حدث بدء عند السيولة مشاكل تفاقم سرعة 

 الذي األمر مستحيال النقطة هذه بعد السيولة وضع معالجة يكون ما عادة زمنية نقطة هناك أن كما
 .البنك إفالس إلى يؤدي قد
  المال رأس كفاية على السيولة مخاطر اعتماد عدم.  

 البنوك في السيولة مخاطر إدارة تقويه خطوات: ثانيا

 وكبرت تعقيدا البنوك ميزانيات زادت كلما يوم بعد يوما ادتعقي تزيد البنوك في السيولة مخاطر إدارة إن
 لديها السيولة مخاطر إدارة عملية لتقوية إتباعها البنك إلدارة يمكن خطوات ستة سنقدم يلي وفيما،أحجامها

 2:وهي
 30 خالل) بسرعة النقد توفير على البنك قدرةم لمعرفة البنك لدى المتوفرة السيولة حجم تحديد .2

 .األساسي السيولة تعريف عليه يطلق ما وهذا مقبولة وبتكلفه الخسارة من أدنى بحد (يوما
 البنك لميزانية المتوقعة المستقبلية التغيرات فهم المهم ومن البنك يحتاجها التي السيولة حجم تحديد .0

  . السيولة وضع على التغيرات هذه ستؤثر وكيف
 ضغط احتماالت على التعرف من اإلدارة لتمكين المخاطر ومؤشرات مبكر إنذار نظام تطوير .3

 .السيولة
 تحليل خالل من توفيرها وسبل التمويلية االحتياجات لتحديد الضاغطة الظروف اختبارات إجراء  .2

 . الفائدة أسعار مخاطر إدارة ممارسات طريق عن ذلك ويتم للمخاطر المعرضة والقيمة اإليرادات
 االقتصادية األزمات ظروف خالل المتوقعة األحداث من حدث لكل اإلدارة فعل ردود تقدير  .2

 .البنك في السيولة أزمات إلدارة فريق تشكيل من بد ال حيث

                                                           
 االقتصادية للعلوم بغداد كلية ،مجلة"األردن في العاملة البنوك في السيولة مخاطر إدارة"األعرج، شاهر عدنان  1

 .  22،ص 0222، 02العدد  العراق،،الجامعة
 

2
 .20األعرج،مرجع سابق،ص  شاهر عدنان 
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 في اإلدارة تفعله لما كامل وصف التوثيق ويعتبر دوري بشكل السيولة وفحص اإلجراءات توثيق .6
 .المخاطر ومؤشرات مقاييس بعض استخدام وأسباب السيولة إدارة وعمليات السيولة مراقبة مجال
 :مخاطر أسعار الفائدة إدارة:الفرع الثالث

فإن البنوك والمؤسسات المالية أصبحت أكثر تقلب معدالت سعر الفائدة في اآلونة األخيرة مع زيادة 
لخطر سعر الفائدة ،أي خطر اإليرادات والدخول التي ترافق تغييرات معدالت سعر اهتماما حول تعرضهم 

تباعلذا وجب على جهات اإلشراف أن تفرض الرقابة على مخاطر سعر الفائدة  الفائدة السياسات  وا 
ذلك يجب أن  إلىباإلضافة .واإلجراءات الكافية لمواجهة المخاطر وقياسها ومراقبتها و الرقابة الشاملة عليها

 1.ر سعر الفائدةعن مستوى مخاطكافية وفي الوقت المناسب معلومات  من البنوك  تتسلم جهات اإلشراف
 قياس مخاطر أسعار الفائدة 

دات والمطلوبات الحساسة لسعر الفائدة في الميزانية العمومية للمؤسسة المالية  و تحليل الموج .2
 2:(البنوك التجارية) مثال 

 القروض ، األوراق المالية قصيرة األجل،القروض قصيرة األجل: الموجودات الحساسة لسعر الفائدة
  .متغيرة ، األوراق المالية التي تحمل سعر فائدة متغيرةبسعر فائدة 

 شهادات الودائع قصيرة األجل، الودائع بسعر فائدة متغيرة: المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة ،
 .، واتفاقيات إعادة الشراءجل أو ذات سعر الفائدة المتغيرةقصيرة األ اإليداع

 أيسعر الفائدة أكثر من أرصدة حساسة لسعر الفائدة فإن فإذا كان لدى البنك مطلوبات حساسة لتغيير    
،وأن انخفاضا في معدالت سعر الفائدة سوف يرفع ارتفاع في معدالت سعر الفائدة سوف يقلل أرباح البنك

 .البنك أرباح
 :تحليل الفجوة .0

أكثر أرباح البنك للتغيير في معدالت أسعار الفائدة يمكن أن تقاس على نحو مباشر إن حساسية 
 طلوباتالم –الحساسة الموجودات = )الفجوة الذي يتم من خالل العملية التالية تحليل الفجوة باستعمال 

                                                           
1
 .322محمد ناجي حسن خليفة،مرجع سابق،ص   

 
،يوم  http://www.uop.edu.jo/Material/1148361732010.ppt: إدارة المخاطر المالية، متاح على الموقع 2

 22،ص 03:22،على الساعة 22.20.0220

http://www.uop.edu.jo/Material/1148361732010.ppt


البنوك لدى المخاطر ادارة                                                  الثاني الفصل  

  99   
 

التأثير على صول على تستطيع فورا الحضرب الفجوة في التغيير في معدل الفائدة   ومن خالل (الحساسة
 2:وهناك عدة أنواع من الفجوات والتي تتمثل في 1.أرباح البنك

 الخطورة في حال انخفاض . أكبر من المطلوبات الحساسة الموجودات الحساسة: الفجوة الموجبة
 .سعر الفائدة مما يؤدي على انخفاض صافي دخل الفوائد

 الخطورة في حال ارتفاع سعر . الحساسةالمطلوبات الحساسة أكبر من الموجودات : الفجوة السالبة
 .ةالفائد

 الموجودات الحساسة  تساوي المطلوبات الحساسة :  الفجوة الصفرية. 
 :تحليل األمد .3

تحليل األمد تختبر حساسية القيمة السوقية ألرصدة بديلة للطريقة السابقة والتي تسمى و  طريقة أخرى كهنا
، ويعتبر األمد فكرة مفيدة ألنها توفر  التغيرات في معدالت سعر الفائدة إلىمطلوباته الكلية  البنك الكلية و

كما يتضمن تحليل األمد   تقريب جيد لحساسية القيمة السوقية لورقة مالية للتغير في معدل سعر الفائدة
ل وفي كلتا الطريقتين سواء بالنسبة لتحلياستعمال المعدل الموزون ألمد أرصدة ومطلوبات مؤسسة مالية 

سوف يكسب عندما ترتفع معدالت سعر الفائدة فإن البنك سوف يعاني من خسائر ولكنه  هاألمد أو الفجوة فإن
وهكذا فان تحليل الفجوة و األمد هما أدوات مفيدة لتخبر مدير المؤسسة .عندما تنخفض معدالت سعر الفائدة

 3.خطر تقلبات سعر الفائدة إلىالمالية درجة تعرض البنك 
 مخاطر التشغيل إدارة:الفرع الرابع    

،لذا يجب األخذ بعين الحسبان كل على مجلس اإلدارة واإلدارة العليا تطوير تقنيات إدارة مخاطر التشغيل
ما له عالقة بمخاطر التشغيل مثل العاملين بالبنك،والتقنية المتبعة وطرق و قوانين العمل إذ يمكن أن تكون 

و من أجل ذلك يجب على اإلدارة تطوير دليل مخاطر التشغيل الذي  مصدر من مصادر مخاطر التشغيل
على ذلك توضيح طرق وكيفية التعامل مع رق التشغيل في كل إدارة و كمثال خطوات وطيضم توضيحات 

بالمخاطر المتعددة من التقارير كما يمكن للبنك الحصول على المعلومات الخاصة .الزبائن أو المستثمرين
، وتقارير اإلدارة، وخطط يةبنكتصدر عنها مثل تقارير المراجعة، والتقارير الخاصة بالرقابة الالخطط التي و 

العديد من المصادر التي تنشأ منها مخاطر التشغيل،يتعين الخ، وطالما أن هناك ....العمل وخطط التشغيل 

                                                           
1
 .62،ص0222،دار إثراء،األردن،النقود والبنوك والمؤسسات المالية اقتصادياتمحمد صالح القريشي،  

2
 .20،مرجع سابق،صإدارة المخاطر المالية 

3
 66،مرجع سابق،ص محمد صالح القريشي  
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إجراءات العمل الداخلية  تم إدارة مخاطر التشغيل عن طريقحيث ت 1مختلفة،التعامل مع هذه المخاطر بطرق 
ن من وآليات المتابعة بينما تتم إدارة المخاطر القانونية عن طريق التشاور الفعال مع المستشارين القانونيي

تتم إدارة مخاطر التشغيل األخرى وتقليلها عن طريق تأمين توفر موظفين  .داخل المجموعة ومن خارجها
دارة جميع المخاطر الجوهريةمدربين ومؤهلين وبنية تحتية مناسبة وأنظم   2.ة فعالة لتأمين تشخيص وتقييم وا 

 المخاطر إدارةمنتجات : ثانيالمطلب ال
المخاطر ومنتجاتها المقدمة للزبائن من قبل البنك،وهذه  إدارةهذا المطلب يلقي الضوء على خدمات  

تتقاسم مالمح مشتركة فيما  وبالرغم من أن هذه المنتجات والخدمات تقدم للزبائن بناءا على طلبهم المنتجات
 .المنتج األنسب سوف يعتمد على أوضاع الزبون المالية ودرجة تعقيدها اختيارفإن بينها،

 اتفاقات حول معدالت الفائدة اآلجلة:الفرع األول
من اجل التحوط ضد مخاطر معدل الفائدة اآلجلة للزبون  تفاقاببيع  بنكخالل هذا المنتج يقوم المن 

تفاق من الزبون يحميه من ابشراء  بنك، مثال على ذلك ، يقوم الغير صالح العميل فيتقلبات سعر الفائدة 
هذه المنتجات تستخدم إلدارة معدل فائدة قصير األمد وأيضا ضد التعرض  ،في حركة األسعار انخفاض

 .لى سنتينلمخاطر العملية لفترة زمنية تتراوح بين عدة شهور إ

،وهذه الخدمة توفر العديد من بنك شكل علني من البكما أن اتفاقات معدل الفائدة اآلجلة تباع وتشترى 
، فضال عن أنها ين هذه المزايا المرونة، السهولة، غياب الهوامش، من بلمزايا مقارنة بتقنيات تحوط أخرىا

 3.التطابق في معدالت الفائدة عند الزبون انعدامتصمم تحديدا لتالئم حالة 
 العقود المستقبلية:الفرع الثاني   

يتم استالمها أو تسليمها في وقت محدد في والتي عقود لشراء السلع أو األصول المالية  عبارة على هي
مسبقا خر بسعر محدد متفق عليه ألحد أطراف العقد شراء أو بيع أصل معين إلى طرف آ المستقبل ويتيح

 4.يسمى بالسعر المستقبلي على أن يتم التسليم أو تنفيذ االتفاق في تاريخ الحق هو تاريخ استحقاق العقد
( أو يستلم منه)بأنها التزام قانوني متبادل بين طرفين يفرض على احدهما أن يسلم اآلخر  تعرفكما 

كان محدد وزمان محدد وبموجب كمية محددة من أصل أو سلعة معينة في م( الوسيط)وبواسطة طرف ثالث 
 1.سعر محدد

                                                           
1
 22طارق اهلل خان،حبيب أحمد،مرجع سابق،ص  

2
 . مرجع سابقإدارة المخاطر،   

3
 .223،ص 0220،لبنان،الصيرفة الخاصة في العمل المالي الحديثإتحاد المصارف العربية،  

 .211ص ، 0222دار المسيرة، االردن،   إدارة المحافظ االستثمارية،دريد كامل آل شبيب،   4
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عينة أو أوراق مالية أو عمالت       شراء سلع م أوعقود بيع ومنه يمكن استنتاج أن العقود المستقبلية هي 
 .والتي تتم في المستقبل حيث تتم وفق أساليب وأسس فنية تمثل سمة لهذه العقودمؤشر أو 

  بهذه العقود  العالقة ذات الفنية التفاصيل: أوال
 :تتميز هذه العقود بمجموعة من الصفات التي تميزها عن باقي األنواع من العقود والتي تتمثل فيما يلي

 .تمارس من خالل أسواق منظمة  .1
التنميط ويأتي . بها عمليات نمطية ومنظمة عقود نمطية ومنظمة رسميا وكذلك عمليات التعاملهي  .2

 -األسعار المستقبلية التي سيتم التنفيذ على أساسها  -تاريخ العقد حجم العقد، : من األمور التالية
طرق تسليم  -وى الجودة مواصفات الواجب توافرها في السلعة موضوع التعامل من حيث النوعية ومست

 -يأو مشتر  بائع -وجود هامش يدفعه المتعاقد األوراق أو العمالت المتفق عليها ووسائلهالسلعة أو 
 2.وضمان حقوق الطرف اآلخرإلثبات جديته،

يتم إجراء تسوية يومية لطرفي العقد، تضاف إلى حساب الهامش لطرف، وتخصم من الطرف     .3
 .اآلخر بحسب األحوال

تتم التسوية في تاريخ التنفيذ بالفرق دون تسليم فعلي للبدلين، بدعوى ارتفاع التكاليف، أو لعدم قابلية  .4
 .محل العقد للتسليم

مركزه، وُتَسّوى من  بهان الوفاء بالتزامه، يقوم السمسار بعقد صفقة عكسية، يقفل إذا توقف طرف ع .5
 .حساب الهامش

 3 :أي أصل يصلح محالا لهذه العقود، إذ ال بد من توفر الشروط التالية ليس .6

  والجودةقابلية األصل للتنميط من حيث الكمية. 
  ،يحقق السيولة لسوقه بماوجود طلب نشط على األصل. 
 قابلية األصل للتخزين بما يتيح توفره في تاريخ التسليم. 
 أن يكون ذا قيمة مقارنة بحجمه. 

       
                                                                                                                                                                             

1
 .326، ص  0222، دار وائل للنشر، عمان ، اإلطار النظري و التطبيقات العملية -إدارة االستثمارات محمد مطر،   

 
2
 .246، 242، ص 0224، الشركة العربية المتحدة، مصر، أسس االستثمارمروان شموط، كنجو عبود كنجو،  

3
ندوة حوار  رسالة أحمد اإلسالمبولي،عرض  العقود المستقبلية والشريعة اإلسالمية اإلسالمبولي،أحمد محمد خليل  

 .0،صمرجع سابق األربعاء،
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 -عقود األوراق المالية -عقود العمالت األجنبية -عقود السلع :أنواع العقود المستقبلية: ثانيا
 .إليها عقود االختيار وُيَضم -عقود المؤشرات

 المقايضات:الفرع الثالث
سلسلة من التدفقات النقدية خالل   اتفاق بين طرفين أو أكثر لتبادل يمكن تعريف المقايضات على أنه 

من العقود الحقة التنفيذ حيث يتم تسوية عقد المبادلة على فترات  ، لذلك فهي سلسلة (مستقبلية)فترة الحقة 
 1...(.شهرية، فصلية، نصف سنوية)دورية 

         طرفي العقد، االلتزام: رئيسية هيعدة عناصر و التي تتكون من عقد ال هذا وبهذا المفهوم تحدد شروط
تسدد بها  أو األصل المشمول بعقد المبادلة، قيمة المدفوعات أو المقبوضات محل المبادلة، العملة التي  

 .لعقدالسعر اآلجل لمبادلة األصل المتفق عليه، مدة سريان ا المقبوضاتالمدفوعات أو تحصل بها 

  المتحصالت أن كما االختيار، عقود في معروف هو ما عكس على العقد لطرفي ملزم المقايضة هو عقدو 

 ذلك إلى يضاف المستقبلية، العقود في الحال هو كما يوميا تسويتها يتم ال ( الخسائر أو األرباح ) أوالمدفوعات

 بأنه المبادلة عقد يعرف ولذلك التنفيذ الحقة العقود في الحال هو كما واحدة مرة تسويته يتم ال المبادلة عقد أن

 2.التنفيذ الحقة العقود من سلسلة
لتشمل أنواع عديدة من األصول، إال أنها غالبا ما تتركز في  قايضاتوعلى الرغم من توسع عقود الم

 .عمالت قايضةأسعار الفائدة وم مقايضةأدوات دين وتدعى 
  مقايضة أسعار الفائدة: أوال

ولكنها ،في ذات العملة مبالغ نقدية كبيرة مخصصة للتداولإتفاقية بين طرفين لتبادل تدفق  عبارة علىهي 
 3.سنوات 2-3تحصل على أسس مختلفة بشكل عام مدة المقايضة هي عشر سنوات أو اقل ولكن عادة من 

 وذلك عن طريق توقعوالهدف الرئيسي من استخدام عقود مبادلة أسعار الفائدة هو تخفيض تكلفة التمويل 
السيناريوهات المحتملة لمسار أسعار الفائدة السوقية، ويحدث ذلك مثال عندما تتفق مؤسسة مصدرة السندات 
سبق وأن أصدرت سندا ولكن بكوبون متغير على تبادل دفع الفائدة ليتحول التزام المؤسسة األولى بدفع 

األولى وذلك دون  إلىابل التزام الثانية بدفع الفائدة المتغيرة الفائدة الثابتة إلى المؤسسة الثانية ويتحول بالمق

                                                           
1
 ، ص0222دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان ، ،مؤسسات اوراق بورصات  –األسواق المالية محمد محمود داغر،    

233 ،232. 
2
 .111مروان شموط، كنجو عبود كنجو، مرجع سابق، ص   

 .226مرجع سابق،ص،الخاصة في العمل المالي الحديثالصيرفة إتحاد المصارف العربية، 3
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عقد هذا االتفاق أو العقد هو أن كال  إلىوالدافع الرئيسي الذي دعا الطرفين (. السند)مساس بالتزام أي منهما 
األولى ففي حين وجدت المؤسسة عن الزاوية التي نظر منها اآلخر،منهما قد نظر للمشكلة من زاوية تختلف 

طبقا لظروفها وتوقعاتها أن من مصلحتها استبدال معدل الفائدة الثابت عن القرض بمعدل فائدة متغير،و رأت 
طبقا لظروفها وتوقعاتها تقضي استبدال معدل الفائدة متغير بمعدل  المؤسسة الثانية العكس وبأن مصلحتها

 1.المبادلةالفائدة الثابت وهكذا التقت مصلحة الطرفين عند انجاز عقد 
تكون  أن ممكن من ليسفنفس العملة ، بو  عند التبادلمدفوعات الفوائد عموما متزامنة  ويجب أن تكون   

إذا أخذنا على سبيل  .مختلفة ة، ألن معدل المرجعي لمداسبااللتزامات المتبادلة ال تتوافق في الوقت المن
فيجب أن نجعل  .شهرا 12كل يدفع الثابت الفائدة  ومعدلأشهر،  ثالثة كل LIBORتبادل معدل فائدة المثال 

 2.أشهر ثالثةمعدل الفائدة الثابت مثال على أساس 
  مبادلة العمالت: ثانيا

وقيمة كل من العقدين واحدة إال أن , تتضمن تحرير عقدين متزامنين أحدهما عقد شراء واآلخر عقد بيع
 3 .(سنة, أشهر 6, 3, 0, شهر)تاريخ استحقاقهما مختلف ويفصل بينها فترة زمنية 

 الخيارات:الفرع الرابع   
    تخيلية تكون وقد المختلفة كالسلع حقيقية أصول تداول بغرض طرفين بين تجري اتفاقيات عبارة على هي

 وقت في لتنفذ وذلك المؤشرات، بعض أو أجنبية وعمالت الثابتة العوائد ذات واألدوات كاألسهم مالية أدوات أو 

 4.(سليمالت أو) الخيار بسعر يعرف الطرفان عليه يتفق بسعر الحق
بما فيها أسعار سعار،للتحوط من التعرض لعدد كبير من مخاطر األكأداة تستخدم الخيارات و 
كما أنه .لفترة قصيرة إلى متوسطة األجل وذلك ،  األسهم الشخصية واألسهم السوقية ، وأسعار السلعالفائدة،

 أي، ار السوق في حال نفاذ مدة الخيارمن مزايا تحسن أسع االستفادةزبون من اليمكن  وفي نفس الوقت
 5.من أسعار السوق السائدة االستفادة

                                                           
1
 .288محمد مطر، مرجع سابق، ص   

2
 Michel Jura, Technique financière internationale, 2

e
 edition, Dunod, 2003, paris, p 414. 

3
الثاني،  دار كنوز اشبيليا ، الجزء أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرةمبارك بن سليمان بن محمد آل سليمان،   

 .101ص , 8002للنشر والتوزيع، السعودية، 
4
، الملتقى التعامل بالمشتقات المالية كأحد عوامل ظهور األزمة المالية العالمية الحاليةبوعافية سمير، قريد مصطفى،   

 .10،صسابقمرجع العلمي الدولي حول األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، 
 .226مرجع سابق،ص،الصيرفة الخاصة في العمل المالي الحديثإتحاد المصارف العربية،  5
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 المخاطر وعالقتها بالمفاهيم الحديثة إدارة :لثالمطلب الثا   
المخاطر ببعض المفاهيم الحديثة والتي حصرناها في  إدارةفي هذا المطلب سوف نحاول دراسة عالقة 
هذا المفهوم باألزمة كذلك عالقة  األخيرةالسنوات في  تداولهاخلق القيمة والذي يعتبر أحد المفاهيم التي زاد 

المخاطر بالتوريق والذي يعتبر أحد  إدارةالمالية والتي تم تناولها في الفصل السابق وفي األخير عالقة 
 .الرهن العقاريمة أسباب أز 
دارةخلق القيمة :الفرع األول     المخاطر وا 

اإلطار العام للنظرية الحديثة للتمويل واإلدارة  مدخل إلدارة المنشأة  يرتكز على هومدخل خلق القيمة ؛
وبحيث  ،ويجعل مفهوم القيمة االقتصادية هي المعيار األساسي الذي يحكم جميع القرارات بالمنشأة  المالية

  .أي قرار من خالل مدى مساهمته في تعظيم ثروة مالك المنشأة  ىيتم الحكم عل
حيث أن  هي عالقة تكامل،العالقة بين إدارة المخاطر المالية وبين مدخل خلق القيمة ؛أما فيما يخص 

هذا تعرض لها ييترتب عليها تخفيض مستوى المخاطر المالية التي يحتمل أن  لبنكإدارة المخاطر المالية با
وبالتالي تنخفض تكلفة  ، بنكتخفيض عالوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرين بال ىوهو ما يساعد علاألخير 
وخلق ،تحقيق النمو المربح ىعلبنك أحد األدوات الرئيسية لقدرة ال -وفقاا لنظرية التمويل –والتي تعتبر،التمويل

 1 .وتعظيم القيمة للمساهمين
 2: على أنه  لبنكمدخل خلق القيمة يمكن تعريف الخطر المالي باوعلى ضوء    

 " بنكالفقد الجزئي أو الكلى المحتمل في قيمة ثروة المساهمين بال" 
 أزمة الرهن العقاريو  المخاطر إدارة :الفرع الثاني  

دارة أزمة الرهن العقاري بين العالقة نإ  إلدارة يسمح لم ألنه صحيحة؛ غير رؤية لها كانت المخاطر وا 
 نحو على مربح نمو تحقيق من للشركة ينبغي وما (التحمل) بالمخاطر األخذ فرص تحدد أن المخاطر

 تحقيق عدم أي .3المخاطر لتحمل مناسب مستوى أعلى وتحديد المخاطر واستيعاب فهم لعدم معقول،وهذا
 اإلطالع أو إدراك مثل عناصر يتضمن الفهمف، المراقبة و الفهم :عنصري وهما المخاطر إدارة أهداف أهم

                                                           
 .00،صمرجع سابق  ،محمد علي   1
 2المرجع السابق،ص 2
3
العلمي الدولي الملتقى   ،"المالية المؤسسات في األزمات لمواجهة المخاطر إلدارة أنظمة بناء أهمية" ،القادر عبد عصماني 

 .26مرجع سابق،ص ، األزمة المالية و االقتصادية الدولية والحوكمة العالمية:حول



البنوك لدى المخاطر ادارة                                                  الثاني الفصل  

  105   
 

 للمخاطر، المؤسسة تعرض ومدى األخرى األطراف مع عالقة كل في تعني النظر المراقبةأما  المخاطر على
 .العالقات هذه عن تنجم قد التي

 عوضا المحتملة المشاكل تقدير األحسن ومن المستقبل، في استثمار هي المخاطر إدارة فإن وبالتالي   
 حدوث وتجنب 1، الشركات مشاريع ومراقبة التنبؤ قابلية تطور المخاطر فإدارة حلها، في الوقت تضييع عن
ن العقاري من خالل الشكل بأزمة الره  النظامية المخاطرة عالق توضيح يمكن و.أزمة الرهن العقاري مثل

 :التالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرهن العقاريشكل يوضع عالقة المخاطر النظامية بأزمة (: 16)الشكل رقم 

                                                           
1 Pirkko Ostring; Profit-Focused Supplier Management : How to Identify Risks and Recognize Opportunities; 

AMACOM; New York; 2003; p20 
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 :المصدر
 . 20سابق،ص القادر،مرجععبدعصماني

 
 

 أن على  أعاله المخططيمكن تلخيص  المالية األزمة سببت التي الرئيسية المخاطر
 هو عما منخفض مستوى في الفائدة سعر بتحديد خاطئة قرارات اتخاذ  إلىتعود  نظامية مخاطر هيالعالمية 
 إقراض ونمو المتوسط المدى على بصورة غير عادية اإلقراض سوق تنشيط  إلى أدىو الذي  مطلوب،

 التوريق على الكبير واالعتماد المالية للمشتقات المسبوق غير الكبير لالستخدام المجال فتح ما و هذا قوي،
ونقص  ، والسندات التجارية واألوراق البنوك بين ما المعامالت مستوى على المالية األوراق سوق وانتعاش

 الفقاعات تلك حجم وازداد المالية بالفقاعة يسمى ما ظهور إلى أديا الرقابة على هذا النوع من القروض
 .الفقاعات انفجرت أن إلى كافية رقابة دون أدوات لهذه اللجوء في والتمادي بالتوسع

 المنتجات ألن القرض لمخاطر تقدير سوء من نشأ مالية العالميةال األزمة تفاقم أن ومنه يمكن القول 
نما القرض مخاطر على فقط تحتوي ال المال أسواق في المركبة  السوق مخاطر على أيضا تحوي كانت وا 
 .األصول هذه مثل إدارة بعملية المرتبطة التشغيلية والمخاطر السيولة ومخاطر

 تتركز أال ينبغي وفردي محايد نحو على البنوك في المخاطر إدارة أن  إلىيمكن الوصول في األخير و 
 التي الخطوات مناقشة وعدم كبير، لحد النظامية المخاطر ويتجاهل فقطبنك ال  حماية على ضيقة بصورة
 يدفع األخرى المالية والمؤسسات يةبنكال النظم بين الكبير فاالرتباط لذا .يةبنكال النظم لدعم اتخاذها يجري

 الفقاعة المالية

 االنكماش
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 لجميع األنظمة جميع بين ارتباط وعلى األزمات إلدارة مقدمة يكون المخاطر إلدارة متكامل نظام إليجاد
 1.وقوعه قبل تفاديه يمكن ما لتفادي المالية المؤسسات

دارةتحوط لل كأداةالتوريق : الفرع الثالث  المخاطر وا 
 .اإلفالس ومخاطر السيولة مخاطر خاصة المخاطر، ضد للتحوط أساسية كإستراتيجية التوريق يستخدم

 2: يلي ما خالل من ذلك إبراز ويمكن
  أصول  إلىاإلنتاجية ومعدل دورانها،عن طريق تحويل األصول غير السائلة و  كفاءة الدورة الماليةرفع

 إلى،مما يساعد على توسيع حجم األعمال للمنشآت بدون الحاجة سائلة إلعادة توظيفها مرة أخرى
 حقوق الملكية؛زيادة 

 وبشروط وأسعار أفضل وفترات سداد تسهيل تدفق التمويل لعمليات االئتمان بضمان الرهون العقارية،
 أطول؛

  وتنويع المعروض فيها من تنشيط سوق األوراق المالية من خالل تعبئة مصادر تمويل جديدة،
خرى تمويلية بين قطاعات أ ارتباطيهمنتجات مالية،وتنشيط سوق تداول السندات،وخلق عالقات 

 كقطاع السكن وسوق األوراق المالية؛
 يسمح بتحويل عن طريق رفع نسبة رأس المال بها،بدليل أن التوريق  رفع مقدرة البنوك على التمويل

 الديون الى سندات ،باإلضافة الى توفير المزيد من السيولة عن طريق عمليات التوريق؛
  من خالل توزيع المخاطر المالية على لألصول كما يؤدي التوريق الى تقليل مخاطر اإلئتمان،

 مجموعة كبيرة من القطاعات المختلفة؛
 نعاش سوق الديون الراكدة؛تقليل نسبة تعرض المستثمريين لأل  خطار المالية،وا 
  تخفيف وطأة المديونية ،مما يساعد في تحقيق معدالت أعلى لكفاية رأس المال؛ 
  مثل العقارات والسيارات وبطاقات  ديةاالقتصاتنشيط السوق األولية في بعض القطاعات

 ،كما أن انخفاض سعر الفائدة يساعد على القيام بنشاط التوريق؛االئتمان
  ألنه تساعد على الشفافية،وتحسين بنية المعلومات في السوقو في األخير يعتبر التوريق أداة،

اإلقراض،مما يوفر المزيد من يتطلب العديد من اإلجراءات،ودخول العديد من المؤسسات في عملية 
  المعلومات في السوق إلنجاح التمويل

                                                           
1
 . 22، مرجع سابق،ص القادر عبد عصماني 

2
 .22بن علي،مرجع سابق،ص  بلعزوز  
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 خالصة
داخل البنوك سيظل أمرا هاما وضروريا لمساعدة البنوك خاطر مال إدارةالنهاية يمكن القول بأن موضوع في   

دارتهاالمتابعة واإلشراف الداخلي للبنوك ألن معرفة المخاطر وتقويمها  إجراءاتعلى القيام بشتى  هي من  وا 
تي بة للمخاطر البأهم العوامل في نجاحها وازدهارها وتحقيقها ألهدافها وبالرغم من ارتفاع العوامل المس

ير هذه تسيأن هناك بعض األدوات واألساليب التي يمكن أن تستخدمها من أجل  إالتتعرض لها البنوك 
 :النقاط التالية إلىقولة ومن خالل هذا الفصل توصلنا المخاطر بدرجة مع

بمثابة عملية يتم من خاللها التحديد والقياس والمتابعة والمراقبة للمخاطر المخاطر  إدارةيعتبر مبدأ  .1
 .التي يواجهها البنك

مدى التزامه باألنظمة  إلدارة المخاطر لدى أي بنك تعتمد اعتمادا كليا علىنجاح أي بنية  إن .2
 .الداخلية والتشريعات السارية

دارتها داخل البنك هي المحافظة على أصوله الهدف من عملية  إن .3 التعرف على المخاطر وا 
 .من الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها وحمايتها
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إلدارة المخاطر في البنوك ،ودورها في تحديد المخاطر التي ان عدم االهتمام بالمكانة الحقيقية   .4
 .وتقييمها ومحاولة معالجتها كان من بين أهم األسباب للوقوع في األزمة المالية العالميةيتعرض لها 

يمكن أن يجب وجود وحدات منفصلة إلدارة المخاطر والتي المخاطر  إدارةمن أجل تسهيل مهمة  .5
 .باألنظمة والقوانين وغيرها االلتزاماجعة القروض،تتضمن التدقيق الداخلي،مر 

 



 

 
 الفصل الثالث 

   
 الحوكمة البنكية المحددات وآليات العمل
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 تمهيد
،حيث ظهرت عندما ي على حد سواء بنكوال االقتصاديلقد حازت قضية الحوكمة اهتمام المجتمع الدولي،

واللتين  (worldcom)ورلدكوم و  (Enron)والتي أبرزها شركتي انرون شهد العالم انهيار العديد من الشركات 
 .ارتبط انهيارهما بالفساد اإلداري أو المحاسبي أو ضعف آليات الرقابة على األنشطة المالية للمؤسسات

لحوكمة الشركات من قبل المنظمات الدولية لتكون بمثابة نقطة تقارير و  توج بوضع مبادئ  االهتماموهذا 
  .بها عند تطبيق هذه المبادئ في الواقع العملي االسترشادمرجعية يتم 

البنوك نتيجة للتطورات السريعة  فيو خالل السنوات األخيرة زاد االهتمام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات 
حدوث ضغوط تنافسية متزايدة  إلى، مما أدى التكنولوجياألسواق المالية وعولمة التدفقات المالية والتقدم  في

األدوات المالية للبنوك مما زاد  فياألسواق المالية وتنوع  في،وحدث نمو بنكيةلمنشات غير البين البنوك وا
دارته األعمال  إدارةوالسيطرة عليها مما يتطلب االبتكار المستمر لطرق  امن أهمية قياس المخاطر وا 

 . لبنكيوالمخاطر وتغيير للقوانين ونظم اإلشراف بما يحافظ على سالمة النظام ا

 :ثالث مباحث  إلىهذا الفصل ولإللمام بهذا الموضوع قسم 

 .حوكمة الشركات المفاهيم والخصائص: المبحث األول
 .تطبيق الحوكمة المؤسسية في البنوك:المبحث الثاني
 .  البنكية الحوكمة أداء لدعم األساسية المتطلبات: المبحث الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 

 والخصائصحوكمة الشركات المفاهيم : المبحث األول
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واألزمة المالية  .، أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات رهن العقاريمع انفجار أزمة ال
المشار إليها، قد يمكن وصفها بأنها كانت أزمة ثقة في المؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط األعمال 

 Enron خيرة ابتداء بفضيحة شركة إنرونكما أن األحداث األ. والحكومةوالعالقات فيما بين منشآت األعمال 
وما تلى ذلك من سلسلة اكتشافات تالعب الشركات في قوائمها المالية، أظهر بوضوح أهمية حوكمة 

ومنه سوف نتناول في  "قريبة من الكمال"الشركات حتى في الدول التي كان من المعتاد اعتبارها أسواقا مالية 
، والذي يظم المبادئ والتقارير الصادرة في هذا الشأن لحوكمة الشركاتني والميداهذا المبحث اإلطار الفكري 

 .الدور الذي يلعبه مجلس اإلدارة في حوكمة الشركات إلىباإلضافة 
 اإلطار الفكري لحوكمة الشركات: المطلب األول

األخيرة حيث يعتبر مفهوم حوكمة الشركات من المفاهيم الحديثة التي زاد االهتمام بها وخاصة في اآلونة 
بهدف تسليط  حيث ظهرت العديد من الدراساتالعديد من األدبيات  نجد أنه استحوذ على اهتمام واسع في

فنجد أن هذا المفهوم  بدأ استخدامه مع نهاية ، ووضع قواعده وتحليل االلتزام به الضوء على أهميته ومفهومه
من القرن نفسه، وظهر بقوة مع بداية القرن الواحد  الثمانينات من القرن الماضي، وتبلور في فترة التسعينات

 .والعشرون
 مفهوم حوكمة الشركات،أهميتها وأهدافها:الفرع األول

 مفهوم حوكمة الشركات وتطور نشأة:أوال
  إلى الشركات حوكمة جذور تعود Berle & Means فصل موضوع تناوال من أول يعدان اللذين 
  1 .2391 عام في وذلك اإلدارة عن الملكية
   من كل قام 1976 عام فيأما  and Meckling   Jenson ، شركاتال حوكمة بمفهوم باالهتمام 
براز  2.واإلدارة الملكية بين الفصل من تنشأ قد التي  المشاكل من التقليل أو الحد في أهميتها وا 
 فاما تطرق 1980 عام في "Fama" صراع حدوث حتمية إلى أشار حيث الوكالة، مشكلة إلى 
 .واإلدارة الملكية بين فصل هناك يكون عندما بالشركة

                                                     
الملتقى  مقدمة الى، "الوكالة نظرية مشاكل تخفيض  في ودورها الشركات حوكمة" ،علي خلف سلمان ،نوري محمد بتول  1

 –جامعة سعد دحلب  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،في المنظمات الحديثة الدولي حول اإلبداع والتغيير التنظيمي
 .4،ص1188ماي  81-81يومي ، )الجزائر) - البليدة 

 .6، ص  مرجع سابق،الصمد  عبد على عمر  2
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 لجنة تأسست م 1985عام في Tread wary Committee مؤسسات مجال في المالية االنهيارات مع 
 للمراجعة مستقلة ولجان سليمة، رقابية بيئة وجود ضرورة تقريرها في وأوضحت األمريكية، والقروض االدخار
 1.موضوعية أكثر داخلية ومراجعة
  بمفهوم حوكمة الشركات حينما أصدرت لجنة لالهتمامكانت البداية الحقيقية  2331أما في ديسمبر 

Cadbury األبعاد "وق لندن لألوراق المالية بعنوانالتي أعدت من قبل مجلسي التقارير المالية وسرها و تقري
والذي طالبت فيه  The Financial Aspects of Corporate Governance" المالية لحوكمة الشركات 

تحسين عملية  إلىهذه المعايير يؤدي  إتباعمعايير ومبادئ حوكمة الشركات،حيث أكدت أن  بإتباعاللجنة 
اتخاذ القرار والرقابة على األعمال وذلك بعد اإلدعاءات المتزايدة حول نقص الثقة في التقارير المالية من قبل 

 2.المساهمين في بورصة لندن
 ظهر تقرير روتمان  2339م في عا(Rutteman)   الذي أوصى بضرورة شمول تقارير الشركات على

 ,تقرير الرقابة الداخلية للمحافظة على أصول الشركة وموجوداتها
  ظهر تقرير 2331و في عام ( Green Bury)   الذي اهتم بموضوع المكافآت والمزايا التي يحصل

لجنة مكافآت  تقوم بمراجعة اللوائح  إنشاءالشركات، وأوصى التقرير بضرورة  إدارةعليها أعضاء مجلس 
 3.واألسس التي يتم على أساسها تحديد شكل المكافآت،بحيث تتناسب مع األداء الخاص بهم

  أصدر كل من  9111في عام(NYSE
**)و( *

NASD) تقريرهما المعروف باسم Blue Ribbon 

Report  والذي اهتم بفاعلية الدور الذي يمكن أن تقوم به لجان المراجعة بالشركات بشأن االلتزام بمبادئ

                                                     
1
مدى تطبيق المصارف الوطنية الفلسطينية للقواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في العزايزة ، محمد ممدوح  

 . 81، ص  1111األعمال،كلية التجارة ، إدارة في ماجستير مذكرة،  فلسطين
، مدى التزام الشركات المساهمة  العامة الفلسطينية بقواعد حوكمة الشركات دراسة تحليلية آلراء  محمد جميل حبوش  2

المحاسبة والتمويل ،كلية  في ماجستير مذكرة، المراجعين الخارجيين ومدراء الشركات المساهمة -المراجعيين الداخليين
 .12، ص 1112التجارة، الجامعة اإلسالمية ،غزة، 

 .81،ص 1111،معهد أبحاث السياسات اإلقتصادية الفلسطيني،تعزيز حوكمة الشركات في فلسطينعدنان قباجة وآخرون،   3
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 بعنوان تقريرها (OECD) والتنمية االقتصادي التعاون منظمةكما أصدرت في نفس السنة  1حوكمة الشركات،
 Governance  Principle of Corporate.2  الشركات حوكمة مبادئ

  إصدار تم وفي أعقاب االنهيارات المالية الكبرى للشركات األمريكية ، 2002في عام "Sarbanes 
OxleyAct" الذي ركز على دور حوكمة الشركات في القضاء على الفساد المالي واإلداري الذي يواجه

العديد من الشركات من خالل تفعيل الدور الذي يلعبه األعضاء غير التنفيذيين في مجالس إدارة 
 3.الشركات

 مفهوم حوكمة الشركات: ثانيا
 حوكمة تعريفات أن آثارها،حيث دراسة في الخوض قبل للحوكمة واضًحا مفهوًما نحدد أن بداية يتوجب
 ومتطلبات المحاسبية والمعايير القوانين إطار في تحصرها ضيقة تعريفات بين وتتراوح متعددة الشركات
 في األساسي المكون الحوكمة من تجعل النطاق واسعة تعريفات إلى الداخلية، الرقابة وترتيبات اإلفصاح
 .المؤسسات في وتنفيذها األهداف تحديد وطريقة المؤسسية الثقافة

 :مفهوم الحوكمة لغويا .2
يعتبر لفظ الحوكمة مستحدثا في قاموس اللغة العربية،وهو ما يطلق عليه النحت في اللغة،فهو لفظ مستمد 

 .يعني االنضباط  والسيطرة والُحْكُم بكل ما تعني هذه الكلمة من معانيمن الحكومة وهو ما 
 4:وعليه فان لفظ الَحْوَكَمُة يتضمن العديد من الجوانب منه 
  ُما تقتضيه من التوجيه واإلرشاد: الحُكَمة 
  ُوما يقتضيه من السيطرة على األمور بوضع الضوابط والقيود التي تتحكم في السلوك: الُحْكم. 
  ُمرجعيات أخالقية وثقافية والى خبرات تم الحصول عليها من  إلىوما يقتضيه من الرجوع : اإلُحتَكام

 .خالل تجارب سابقة

                                                     
-81، ص1116، الدار الجامعية ،مصر،حوكمة الشركات و معالجة الفساد المالي و االداريمحمد مصطفى سليمان،   1
84. 

* New York stock exchange . 
**

National Association of Securities Dealers. 

2
 .،مرجع سابقالعزايزة  محمد ممدوح 

3
 .،مرجع سابقمحمد مصطفى سليمان  

، الملتقى الدولي األول حول "واقع حوكمة المؤسسات في الجزائر وسبل تفعيلها" حسين يرقي،عمر علي عبد الصمد،  4
ديسمبر  11-12،يومي ،جامعة العربي بن مهيدي،أم البواقي،الجزائر،  قع،رهانات وآفاقاالحوكمة المحاسبية للمؤسسة و 

 .4، 2ص ،1181
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  ْطلبا للعدالة خاصة عند انحراف سلطة اإلدارة وتالعبها بمصالح المساهمين: الَتَحاُكم. 
 وجهات نظر خاصة بالحوكمة  .2

 بعد ةيالعرب اللغة مجمع توصل قد و « Governance » زيياإلنجل للمصطلح الترجمة هو الحوكمة لفظ
 اإلدارة :مثل الكلمة  هذه عن تعبر أخرى نيمضام استخدام إلى المصطلح، هذا بيلتعر  محاوالت عدة
 وجدي ال نهأ لىإ إلشارةا لكن تجدر و ديأو الج الصالح الحكم الراشد، الحكم الحوكمة، ة،يالحاكم دة،يالرش
بين كافة االقتصاديين والقانونيين والمحللين ويرجع ذلك  إلى تداخله  لشركاتا حوكمة لمصطلح موحد فيتعر 

في العديد من األمور التنظيمية واالقتصادية والمالية واالجتماعية للمؤسسات وفيما يلي مجموعة من 
 :التعاريف المتعلقة  بالمصطلح

القوانين والمؤسسات المؤثرة على السياسات،المسارات و ،مجموعة من اإلجراءاتحوكمة الشركات هي  .أ 
وحوكمة الشركات هي أيضًا . مثل اإلدارة، التوجيه والرقابة الطريقة التي يتم بها توجيه الشركة

الالعبين الرئيسين هم حملة ،وأهداف الشركة  عالقات بين عّدة العبين منهم أصحاب المصالح
أصحاب المصلحة من موظفين و موردين وعمالء األسهم واإلدارة ومجلس اإلدارة كما تشمل أيضا 

 1.والبنوك وغيرها من المقرضيين والمنظمين و المجتمع ككل
دارة الشركة ويمكن كذلك إضافة مراجعي الحسابات  .ب  هي العالقة بين مجلس اإلدارة ،المساهمين وا 

 2.التي تصادق على التقريرات السنوية والسلطات الرقابية ووكاالت التصنيف
الشركات هي فن إدارة شبكة من العالقات بين مختلف أطراف أصحاب المصالح، من  حوكمة   .ج 

 .3خالل إستراتيجيات وأداء الشركات، أي من خالل تقسيم السلطات والمسؤوليات بين األطراف
ويمكن تعريفها كذلك على أنها كيفية ممارسة السلطة من جانب الدولة من اجل تسيير جيد لألعمال  .د 

تهدف ، الحوكمة من هذا الجانب السياسي أو االقتصادي أو اإلداريالحكومية سواء على الصعيد 
جمعيات المؤسسات االقتصادية، ) عالقتهم مع المؤسسات االجتماعية إلى دراسة مؤسسات  الدولة و 

   4(.المجتمع المدني،األحزاب السياسية،النقابات العمالية

                                                     
1
Maali qasem, corporate governance and social responsibility forum,white paper an action plan, jordan,13 march 

2007, p5. 
2
 Marois B et  Bompoint  P, gouvernement d’entreprise et Communication Financière ,économica, paris , 4002 

,p105 . 
3
 Luc boyer et noël equilbey, organisation : théories et applications, deuxième édition, édition d’organisation, 

paris, mars 2003, p 397. 
4
 Bonnona,C , «Développement Des petites et Micro-entreprise Algérienne et Gouvernance », in colloque 

international Gouvernance et développement de la PME, hôtel Hilton ,Alger, 23.24.25 juin2003, p2. 
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بأنها الممارسات التي تدور حول العدالة          (J. Wolfenson)و قد عرفها رئيس البنك الدولي السابق  .ه 
 1.و الشفافية و محاسبة المسئولين

والتي تعني " gouvernement d’entreprise"و الذي تعود له المصطلح ( GOMEZ)كما عرفها  .و 
نظام للقوانين واإلجراءات التي تنظم عمل القطاعات االجتماعية  من جانبين حيث أنه يضع النظام 

 2"في أعمالهم ويعطيهم األوامر
سندرج بعضا  والدراسة ليبالتحلفهوم الم هذا في على الخوض ةيالدول المؤسسات من ديالعد حرصت وقد
 :منها 

 الشركات إدارة  خالله من تمي الذي النظام هي " بأنها الحوكمة "IFC "ةيالدول ليالتمو  مؤسسة فتعرف
 3. " لهاأعما في والتحكم

 توجيه بواسطته يتم نظام:" أنها على الحوكمةOCDE والتنمية  االقتصادي التعاون منظمة كما عرفت

طار هيكل تحدد حيث عليها، والرقابة األعمال منظمات  في المشاركين بين والمسؤوليات الواجبات توزيع وا 

 القرارات التخاذ واألحكام القواعد وتضع المصالح، أصحاب من وغيرهم والمديرين اإلدارة مجلس مثل الشركة

" .الشركة بشؤون المتعلقة
4 

 اإلجراءات خالل من تتم التي العمليات" :بأنهاالحوكمة  الداخلي المدققين معهد عرف وقد    
 مخاطر ومراقبة المخاطر إدارة على إشراف توفير أجل من المصالح بأصحا ممثلي من المستخدمة
 أداء خالل من المؤسسة قيمة على والمحافظة األهداف النجاز الضوابط كفاية على والتأكيد المؤسسات
 5".فيها الحوكمة

                                                     
 .13، ص مرجع سابق، عدنان قباجة و آخرون1

2
 Renard J , La gouvernance d’entreprise une approche par l’audit et le contrôle interne, L’Harmattan ,France, 

2005, p14. 

 من والحد ةيالمال األسواق في ليالتضل اتيعمل من ليالتقل في اھودور الشركات حوكمة "زايدي عبد السالم،بوعظم، كمال3 
الحوكمة وأخالقيات ،الملتقى الدولي حول "– ةيالدول األعمال ئةيب في الشركات حوكمة واقع إلى اإلشارة مع-ت األزما وقوع

 .42،ص 81/88/1111-81، يومي عنابة  مختار باجي جامعة ، قسم العلوم التجارية،األعمال في المؤسسات
 العدد ، األردن في البنوك مجلة ،"البنوك في المؤسسية الحاكمية وتطوير تحسين "عفاف، زر أبو إسحق نعيم، دهمش 4 

 .27 ص ، 2003 ديسمبر العشرون، و الثاني العاشر،المجلد
 . 4مرجع سابق،صحسين يرقي،عمر علي عبد الصمد،  5
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 هياكل

 تصرفات إجراءات
 عالقات

 قرارات

 المالية الجوانب عن (Cadbury بتقرير الشهير) 1992 تقرير فيSir Adrian Cadbury  يشرح كما    
 عن المسئولة اإلدارة مجالس الشركات، به وتراقب تدار الذي النظام هو الشركات حوكمة":الشركات لحوكمة

 أن من والمراجعين،والتأكد اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب هو الحوكمة في المساهمين ودور شركاتها، حوكمة

 للشركة،وتوفير اإلستراتيجية األهداف وضع تتضمن المجلس مسئولية إن .مكانه وفي مالئم حوكمة هيكل هناك

 من والتأكد واليتهم، فترة أثناء للمساهمين التقارير ورفع العمل، إدارة ومراقبة األهداف، هذه تحقق التي القيادات

 1".العامة الجمعية أعضاء المساهمين لمصلحة ويعمل واللوائح، بالقوانين يلتزم اإلدارة مجلس أن
المبدأ الذي تقوم عليه حوكمة الشركات في ثالثة  (ROLAND PEREZ)لخص روالند بيريز كما 
 :الهياكل، اإلجراءات والتصرفات في الشكل التالي: عناصر

 مفهوم حوكمة الشركات(:   70)الشكل رقم 

 
 

 

 

 

 

،مذكرة ماجيستر في علوم دور حوكمة النظام المصرفي في الحد من األزمات المالية والمصرفية باإلشارة الى حالة الجزائر القادر،بادن عبد  :المصدر
 . 11،ص 1112/1111ة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير،جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف،يالتسيير تخصص مالية ومحاسبة،كل

 :تتمثل في والتيو يمكن استنباط أهم عناصر الحوكمة من خالل التعريفات المتقدمة وغيرها 
  شركة الشؤون اليومية لل إدارةالنظام الذي يتم بموجبه. 
 تنظيم العالقات بين مختلف األطراف من مجلس اإلدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح. 
  بالعدالة والشفافية ومحاسبة المسؤولينمجموعة من الممارسات المتعلقة. 
 الهيكل الذي تتحدد من خالله أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك األهداف ومتابعة األداء إيجاد. 
  المخاطر والمحافظة على قيمة المؤسسة إدارةالعملية التي تشرف على. 

                                                     
 ومبادئ قيم:الفساد مكافحة أدوات.للشركات األخالقية البوصلة الخاصة الدولية المشروعات ترجمة مركزسوليفان، د جون 1

 الدليلوالتعمير، البنك الدولي لإلنشاءالشركات، لحوكمة العالمي المنتدىوحوكمة الشركات،  المهنة وآداب األعمال
 .1ص ،1112السابع،
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 رات وتحسين الكفاءة الهياكل،اإلجراءات،والتصرفات من أجل اتخاذ القرا: تقوم على ثالث مبادئ
 .للشركة االقتصادية
 :أهمية وأهداف حوكمة الشركات: ثالثا

حوكمة جيد داخل الشركة ذات دور حيوي في ترشيد استخدام رأس المال المتاح  يعتبر تطبيق نظام
وربحية أصحاب المال كالمساهمين وبقية المقرضين كالبنوك،كما تساعد أيضا في الحفاظ على ثقة 
المستثمرين المحليين واألجانب وجذب رأس المال طويل األجل ويعتبر كذلك العنصر الرئيسي في تحسين 

 1.قتصادفعالية اإل
هذا باإلضافة إلى أن حوكمة الشركات تنبني على فكرة مفادها أنه إضافة تعظيم الثروة في المؤسسة أي 
خلق القيمة داخل المؤسسة ، فمن الضروري وضع نظام قادر على حل النزاعات والصراعات المرتقبة بين 

اعات نتيجة لتضارب المصالح  كل أصحاب المصالح وكذا وضع نظام قادر على التنبؤ واستباق بعض الصر 
فإن حدث بطريقة أو بأخرى إن عجزت الشركة على إيجاد ذلك النظام فهي معرضة في المدى الطويل إلى 
شلل وظيفي وذلك لعدم قدرتها على إيجاد مصادر جديدة مالية أو غير ذلك ، ومنه فإذا كانت المؤسسة 

فإن ذلك سيرجع حتما ختلف أصحاب المصالح ،نصاف بين ممنظمة بطريقة تضمن نوعا من العدالة واإل
 2.بأثر إيجابي على فعاليتها في األمد الطويل

 :حوكمة الشركات هدافأ  .2
 :تحقق حوكمة الشركات الجيدة العديد من األهداف ومن أهمها

 :على المستوى الوطني .أ 
 واالجتماعية االقتصادية التنمية مستوى تحسين. 
 فرص العمل من المزيد وخلق الربحية وتعظيم واألجنبي المحلي االستثمار وتشجيع االدخار تنمية 

 3.الجديدة
 :على مستوى الشركة نفسها .ب 

 حماية المساهمين بصفة عامة سواء أقلية أو أغلبية وتعظيم عائدهم. 

                                                     
1
 Adrian fares, corporate governance in Egypt from a banking perspective, workshop(2) : CG from a banking 

perspective (CIPE), Egypt, February 5.2003, p2. 
2
  Bancel,F  , La gouvernance des entreprises, Economica, Paris , 1997  ,P 15. 

 العامة المساهمة الشركات في منه الفساد والوقاية ظاهرة مكافحة في دورها وتقييم الحوكمة قواعد "الشواورة، محمود فيصل  3
،ص األردن مؤتة جامعة، 2009  الثاني العدد، 25 دلمجلا ،والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة ،"األردنية

811،812 
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  تحقيق العدالة والشفافية وحق المساءلة بما يسمح لكل ذي مصلحة أن يستجوب اإلدارة و منع المتاجرة
 1.الشركاتبالسلطة في 

  مكانية محاسبتهم من تحسين عملية صنع القرار في الشركات، بزيادة إحساس المديرين بالمسؤولية وا 
 .خالل الجمعيات العامة

  تحّسين مصداقية البيانات والمعلومات وتحقيق سهولة فهمها. 
  2.العاملينزيادة قدرة اإلدارة على تحفيز العاملين وتحّسين معّدالت دوران العمالة وِاستقرار 

 أهداف ونتائج الحوكمة(: 80)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 

 
 .18،ص 1112 القاهرة، ، العربية، النيل مجموعة األولى، الطبعة ،الشركات حوكمة محسن أحمد الخضيري،: المصدر

 :حوكمة الشركات ميةأه .1
 ليس هناك سوى القليل من الموضوعات التي يمكن أن تفوق في أهميتها تلك األهمية التي تحظى بها

سلسلة االحداث التي وقعت  إلىويرجع ذلك ,حوكمة الشركات بالنسبة لمنشآت األعمال الدولية وبرامج التنمية 
خالل العقدين األخيرين والتي أعطت هذه األولوية التي تتمتع بها الموضوعات المتعلقة بحوكمة الشركات 

هذا المفهوم من الفصل  إلىبع الحاجة لدى كل من مجتمع األعمال الدولية ومؤسسات التمويل الدولية،كما تن
بين الملكية واإلدارة في الشركات ،كل هذا استدعى االهتمام بموضوع حوكمة الشركات وتأكيد أهميته التي 

 :برزت آثاره واضحة والتي يمكن توضيحها في النقاط التالية

                                                     

 .31، السنة الخامسة، ص 8002،مارس   75العدد-، اقتصاد و أسواقمجلة  1 
2
 .11،12، ص 1112، القاهرة ، العربية، النيل مجموعة ،األولى الطبعة ،الشركات حوكمة، محسن أحمد الخضيري 

أهداف 
ونتائج 
 الحوكمة

 تحسين الصورة الذهنية للشركة

 األخالقية االعتباراتادخال 

 تحسين مصداقية الشركات

 تحسين عملية صنع القرار

تحسين درجة الوضوح 
 والشفافية
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 ائد يتوافق مع زرع الطمأنينة في نفوس المستثمرين و المساهمين من حملة األسهم من تحقيق ع
 .استثماراتهم والسعي للحفاظ على حقوقهم وخاصة صغار المساهمين

  تعظيم القيمة السوقية ألسهم الشركة وتدعيم تنافسية الشركات في األسواق المالية العالمية وخاصة
 1.الخ.....ية الجديدة واستحداث أدوات مالية جديدة وحدوث االندماجات بنكمع البيئة ال

 أهمية الحوكمة في إدارة الشركات من أجل تحقيق الثقة في المعلومات المالية الواردة في  كذلك  تزداد
القوائم المنشورة وذلك بغرض حماية مستخدمي القوائم المالية خاصة المساهمين والمتعاملين في سوق 

لألزمات وال شك أن احتماالت تعرض الشركات التي ال تطبق قواعد ومبادئ الحوكمة .األوراق المالية
 2.والفضائح المالية تزيد بدرجة كبيرة عن الشركات التي تطبق مبادئ وقواعد الحوكمة

ومنه يمكن القول أن حوكمة الشركات هي أداة جديدة تمكن المجتمع من التأكد من اإلدارة الجيدة للشركة 
ق نظام بيانات توفير أطر عامة لحماية أموال المساهمين وتحقي إلىوذلك بأسلوب علمي وعملي يؤدي 

النزاهة  قدم المساواة بما يحقق توافر ومعلومات عادل وشفاف يحقق انسياب هذه البيانات والمعلومات على
والعالقات المرتبطة بالمشروعات والشركات،وفي نفس الوقت توفير أداة  حفي األسواق وألصحاب المصال
 3.الشركات ومحاسبتهم إدارةجيدة للحكم على أداء مجالس 

 
 آليات حوكمة الشركات: الفرع الثاني 

تصميم آليات وقواعد ونظم رقابة حوكمة الشركات أمر مهم  لتقليل عدم الكفاءة التي يمكن اعتبار بأن 
لذا هناك مجموعتان من اآلليات التي يتوقف . تظهر نتيجة المخاطر التي تحيط بالشركة أنمن الممكن 

 :لحوكمة الشركات،وفيما يلي عرض لهاتين المجموعتينعليهما مستوى الجودة والتطبيق الجيد 
 آليات الحوكمة الداخلية: أوال

                                                     
اإلقتصادية المجلة العربية للعلوم ،"حكومة المؤسسات و امكانية انجاحها في العراق"عبد الرحمان المشهداني،  1

 .81،ص 1116، 1الكسليك،العدد -جامعة الروح القدسواإلدارية،
، 8001/8005،الدار الجامعية،مصر،مراجعة الحسابات و حوكمة الشركاتعبد الوهاب نصر على،شحاته السيد شحاته،  2
 .81ص

التدقيق المؤتمر العربي األول حول  ،"تدقيق الحسابات وأطرافه في اطار منظومة حوكمة الشركات"أشرف حنا ميخائيل،  3
 .12مرجع سابق،ص الداخلي في اطار حوكمة الشركات،
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هي مجموعة القواعد واألسس التي تحدد طريقة وكيفية اتخاذ القرارات،وتوزيع السلطات داخل الشركة والتي 
 1:تقليل التعارض بين المصالح،وهي تشمل كل من إلىتؤدي 
 تركز الملكية 
 مجلس اإلدارة 
 المكافأة أو التعويض 

 : Ownership Concentration تركز الملكية .8
وتكتسب آلية "  تركز الملكية"يعتبر امتالك عدد كبير من األسهم لدى عدد قليل من المالك عبارة على 

 Diffuse، فالملكية الموزعة  اإلداريةتركز الملكية أهمية كبيرة بسبب تأثيرها في فاعلية الرقابة على القرارات 

ownership  مع عدد قليل من المالكين  األسهمقليل من  والتي تتمثل في عدد كبير من المساهمين لعدد
في  األبحاث، وقد أظهرت نتائج كثير من  اإلدارةينتج رقابة ضعيفة على قرارات  األسهملعدد كبير من 

ات اإلستراتيجية للمدراء نحو المجال المالي بأن درجة عالية من تركز الملكية يجعل احتمالية توجه القرار 
 . تعظيم ثروة المساهمين اكبر 

 : Board of Directors  مجلس اإلدارة .1
 اإلدارةبمشاركة  يتحمل وأن للشركة االستراتيجي مرشدوالموجه ال دور اإلدارة مجلسل يكون أن يجب
 المساهمين مصلحة وتحقيق .الشركة أهداف تحقيق مدى عن المباشرة وغير المباشرة المسؤولية التنفيذية
 .عادلة معاملة ومعاملتهم كافة المصالح وأصحاب

 وانتخاب ترشيح في الشفافية وضمان األداء ومراقبة األهداف وضع كما تعتبر أيضا من مسؤوليتهم 
 وممارسة الشركة في الحوكمة ممارسة حسن على واإلشراف الشركة حسابات ونزاهة واإلفصاح اإلدارة مجلس
 حوكمة ثم ومن المؤسسي التحكم عملية إنجاح أجل من الشركة شؤون على المستقل الموضوعي الحكم

 2.الشركات
 : Executive Compensation:المكافأة أو التعويض .2

                                                     
1
 Hitt et all, strategic management,6

th
  Ed,   2004, p06. 

 للعلوم دمشق جامعة مجلة،  » والتعليمات والقوانين الحوكمة بين ما المساهمة الشركات « ريحاوي، رمزي محمود مها  2
 .81،ص 1111األول، العدد، - 24 المجلد ،والقانونية االقتصادية
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عن طريق ربط أجر    performance –based remunerationعلى أساس المكافأة  األداءيصمم نظام 
الجيد و زيادة مردود العمل ، كما أنها تعمل  األداءالمكافأة تكون فاعلة في تحفيز  أن إذ،  أدائهالمستخدم مع 

 1.على تحقيق توافق مصالح المدراء مع مصالح المساهمين

 :آليات الحوكمة الخارجية: ثانيا
الشركة وتنفيذ القوانين والقواعد التي  إدارةأن وجودها يضمن حسن  إلىترجع أهمية المحددات الخارجية 

تهتم بحسن تسيير المؤسسات وتقلل من التعارض والنزاعات بين أصحاب المصالح من جهة،وبين العائد 
 :والعائد  الخاص للمؤسسة،وتشمل المحددات الخارجية ما يأتي االجتماعي
لسوق ، مثل تي تنظم عمل اوالذي يشمل على سبيل الذكر القوانين ال: المناخ االستثماري للدولة .8

المالي من  كفاءة القطاع، وكذا والمؤسسات وتنظيم المنافسة ومنع االحتكارات واإلفالس قوانين السوق المالية،
، ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج  بنوك وشركات تأمين وأسواق مالية ذات األثر على التمويل

ومدى قدرتها فـي الرقابة على  لرقابية، مثل وجود هيئة أسواق المالوجود وكفاءة ومقدرة األجهزة ا،كذلك 
دور المؤسسات غير الحكومية في ، كذلك أعمال الشركات، خاصة الشركات المدرجة فـي أسواق المال

 2..ضمان التزام أعضائها بالنواحي السلوكية والمهنية واألخالقية والتي تضمن عمل األسواق بكفاءة 
لزاميتها أي توحيد المعايير : والجودة والتدقيقية المحاسبية الدولية بالمعايير االلتزام .1 من أجل  وا 
 بها،وتوحيد للتقيد آلية ووضع المستوى العالمي، على المالية والمعلومات البيانات بين المقارنة إمكانية

 مالءمة أجل ،من المعلومات لمستخدمي النتائج المالية وتوصيل األحداث لقياس ستستخدم التي المعالجات
 3.المؤسسي التحكم عملية وتعزيز 

 المحددات الداخلية والخارجية لحوكمة الشركات(:83)شكل رقم

                                                     
1
 Hitt et all,op.cit.  

الملتقي ،   "الحوكمة المؤسساتية ، ومتطلبات االصالح لتطبيقها في الدول النامية "،بن ثابت عالل ، بن جاب اهلل محمد 2
جامعة  ،1116ديسمبر  12و  4 النامية،أبعاد الجيل الثاني من اإلصالحات االقتصادية في الدول : الدولي األول حول

         1.أمحمد بوقرة  بومرداس،ص
 .818مرجع سابق،ص ،ريحاوي رمزي محمود مها 3
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 من اعداد الباحثة: المصدر

  مراحل تطبيق حوكمة الشركات واألطراف المعنية بذلك :الفرع الثالث
  مراحل تطبيق حوكمة الشركات ونجاحها: أوال

 إعطاءفإنه لزاما المرور بالمراحل التالية من أجل  من أجل التطبيق الجيد للحوكمة على مستوى أي دولة 
 1:نتيجة و نجاحها والمتمثلة في ما يلي

 :رفع مستوى الوعي  .2
حوكمة الشركات حديث  مفهوم يعتبر هذا العنصر من  أهم التحديات التي تواجه نجاح الحوكمة ألن

، ،لذا يتطلب األمر رفع مستوى الوعي والتثقيف لدى األفراد موجودا في اللغة المحليةلم يكن االستخدام و 
 .والمستثمرين وكذلك لدى اإلدارات بأهمية وجدوى الحوكمة وتطبيقها لرفع معدالت النمو والتنمية

 : وضع القوانين الوطنية  .1
 ص الحوكمة التي أصدرتها فيما يخحيث يمكن االعتماد على مبادئ منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية 

بالتالي تستطيع الدول تطوير مجموعات مبادئها وقوانينها الخاصة من خالل و منها  االنطالقكقاعدة يتم 
االلتزام بالمعايير الدولية، وكذلك من خالل االستفادة من تجارب الدول كذلك تدعيم هذه القوانين بخلق معاهد 

 .ألكاديمي ووسائل اإلعالم ومؤسسات األعمالتعليم حوكمة الشركات والقطاع ا

                                                     
1
 .11،مرجع سابق،ص عبد الرحمان المشهداني 

محددات حوكمة 
 الشركات

 محددات خارجية

 خاصة

مؤسسات 
 خاصة

أصحاب 
 المصالح

 تنظيمية

:األسواق
 تنافسية-

 األسواق

استثمار -
 أجنبي مباشر

الرقابة على -
 الشركات

القطاع 
:المالي

 قروض

مساهمة 
في رأس 

 المال

:معايير  
المحاسبة-  

 المراجعة-

قوانين -
 والقواعد

 محددات داخلية

المكافأة أو 
 التعويض

 تركز الملكية

 مجلس اإلدارة
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 : مراقبة التطبيق  .9
عندما يتم رسميا تبني قانون وطني ما للحوكمة ، يجب توضيح مدى تقيد الشركات به ، ويمكن أن يتم 
ذلك من خالل األسواق المالية ،اعتمادا على متطلبات معينة إلدراج الشركات فيها كاشتراط إعالن الميزانية 

ولكن هذه الطريقة . إلخ من اإلجراءات...للشركات سنويا والسماح بتدقيق سجالت الشركة ومراقبتها الختامية
قد تكون غير كافية في الدول النامية كون األسواق فيها ضعيفة، وليست لديها القدرة على المتابعة واإلشراف 

لذا يجب إنشاء عام،بشكل  االقتصاديعلى عمل هذه الشركات، إضافة إلى ضعف دورها في النشاط 
المؤسسات الحكومية وتطويرها لمراقبة صناعة التعامل باألوراق المالية ، ويمكن لمنظمات المجتمع المدني 
واإلعالم أن تسهم بدور مهم في مراقبة وضبط سلوك أعضاء مجالس اإلدارة في الشركات والتفتيش عن أي 

 .مظهر للفساد
 :التدريب على المسؤوليات الجديدة  .4

في ، تقع مسؤوليات جديدة على عاتق المديرين التنفيذيين أن يتم وضع إطار لحوكمة الشركات بعد
، وأمثالهم، ويتعين أن يقوم قطاع الشركات الشركات التجارية، وأعضاء مجالس اإلدارة،وأمناء سر الشركات

تكرة، وكذلك ترجمة المواد التجارية بتعليم هؤالء الالعبين كيفية أداء أدوارهم من خالل وضع مواد دراسية مب
 .المناسبة من البلدان األخرى التي تطبق الحوكمة بنجاح فيها

 : إضفاء الطابع المؤسساتي على حوكمة الشركات .1
يتقبل ما يتم التطبيق الفعلي للحوكمة و تأتي المرحلة األخيرة في تطور حوكمة الشركات في دولة ما عند

، وعندما تكون ن خالل القيام باألعمال التجاريةومفيد مالوسط التجاري تلك الحوكمة كجزء طبيعي 
لمبادئ الحوكمة قد أصبحت ثابتة في مكانها، وتشمل هذه  واالمتثالالمؤسسات التي تدعم التطبيق 

، وكذلك لمديرين لتأمين إثراء مهني مستمرالمؤسسات مبادرات القطاع الخاص مثل المعاهد القومية ل
 .القضائي الذي يحكم في النزاعات بالعدلالمؤسسات الحكومية كالنظام 

 :األطراف المعنية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات: ثانيا
السليم لقواعد حوكمة  يجب مالحظة أن هناك أربعة أطراف رئيسية  تتأثر وتؤثر في التطبيق  

 :فيما يليوتحدد إلى درجة كبيرة مدى النجاح أو الفشل في تطبيق هذه القواعد، و الموضحة الشركات،

 األطراف المعنية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات : (07)شكل رقم
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 .35سليمان، مرجع سابق،ص   محمد مصطفى: المصدر

 قيمة وتعظيم لألسهم ملكيتهم طريق عن لشركةا مال رأس يشاركون بأموالهم في من هم:المساهمون  .2
 الستثماراتهم المناسبة رباحاأل على الحصول مقابل استمراريتهاى مد يحدد مما البعيد المدى على الشركة

 تحقيق عدم حقوقهم،وبالمقابل لحماية المناسبين اإلدارة مجلس أعضاء اختيار في الحق يملكونكما أنهم 
 ويمكن الشركة، مستقبل على يؤثر مما الشركة أنشطه زيادة في المساهمين رغبة يقلص المجدية رباحاأل

 القوانين ضمن الشركة إلدارة العليا اإلدارة أعضاء اختيار حسن خالل من المساهمين أهداف تحقيق
 1.المطلوبة والسياسات

 

 

 

 

 

 .مساهمة قواعد الحوكمة للحقوق األولية للمساهمين( : 30)جدول رقم 

                                                     
 الملتقى ،"للشركات المالية التقارير وجودة المحاسبي اإلفصاح على الشركات حوكمة قواعد تطبيق أثر"العياشي،  زرزار  1

 1مرجع سابق،ص،(افاق و رهانات واقع، )للمؤسسة المحاسبية الحوكمة حول الوطني

 

األطراف 

المعنية 

بتطبيق 

مفهوم 
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 للمؤسسة للحوكمة المضافة القيمة الحقوق األولية للمساهمين
 .وشفافا نزيها يكون أن ينبغي األرباح تقاسم المؤسسة أرباح تقاسم في المشاركة

 .تكون فعالة ينبغي أن السندات تسجيل أساليب  للمؤسسة المالية السندات تسجيل
          بشكل السندات ونقل التنازل إجراءات تتم ال أن جبي .السندات وتحويل التنازل إمكانية

 السندات التفاوض حول على يؤثر مما عقالني غير

 .للمساهمين الجمعيات العامة في والتصويت المشاركة

 
 
 

 التي والقرارات األعمال بجداول المتعلقة المعلومات

 في تصل أن يجب العامة الجمعية في اتخاذها يتعين

 الجمعية سير إجراءات .المالئم المناسب وبالشكل الوقت

 ينبغي وال المساهمين متناول في تكون أن يجب العامة

 الفعلية الممارسة معقول غير بشكل تعيق أن
 حقوقهم لممارسة الضرورية المعلومات تصل أن يجب .مهم امه و حقوقهم لممارسة الالزمة المعلومات على الحصول

 .المالئم المناسب والشكل الوقت في ومهامهم

ميثاق الحكم الراشد ، ( GOAL 08)للمؤسسة  الراشد للحكم الجزائري الميثاق بتحرير المكلف العمل عثماني وفريق سليم :المصدر 
 .21،28،ص TBWA\DJAZ ،1111إنتاج  و تصميم إنجاز،  ،في الجزائرللمؤسسة 

وهو الذي يمثل المساهمين ومن مهامه اختيار المديرين التنفيذيين الذين توكل لهم سلطة  :مجلس اإلدارة .1
 إلىاإلدارة اليومية للشركة وهو الذي يقوم بمتابعة أدائهم كذلك يسعى من خالل رسم السياسات العامة التي تهدف 

 .الحفاظ على حقوق المساهمين
يجب أن يقوم المجلس بإضفاء رقابة فعالة على اإلدارة التنفيذية العليا كذلك له الحق في محاسبة ومساءلة 
اإلدارة وهذا يعني أن مجلس اإلدارة يجب أن يعملوا على أساس معلومات شاملة وبنية حسنة وبحذر شديد كما من 

المعلومات الدقيقة والمهمة في الوقت  إلىل واجبات مجلس اإلدارة معاملة المساهمين على أساس متساو والوصو 
 1.المناسب

 2 :به و التي تتمثل في المنوطيقوم مجلس اإلدارة بتنفيذ مجموعة من المهام  :اإلدارة مجلس مهام .أ 

                                                     
1
 .22،مرجع سابق،ص عدنان قباجة وآخرون  
مرجع سابق،ص ،( GOAL 08)للمؤسسة  الراشد للحكم الجزائري الميثاق بتحرير المكلف العمل عثماني وفريق سليم  2

26،22. 
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 تنفيذها ومراقبة المؤسسة إستراتيجية قيادة : 

 بواسطة وتتّمم وتوضع للمؤسسة، األساسي القانون بواسطة محددة اإلدارة مجلس بها يتكفل التي المهام إن
 مدى مراقبة وكذا وتنظيمها المؤسسة إستراتيجية توجيه ضمان في ويتمثل العامة، الجمعية تتخذها التي اللوائح
 مبادئ إدماج يراعي أن اإلدارة مجلس فعلى ،)والتنظيمي القانوني( الشقين هذين من وبالرغم .أنشطتها تنفيذ

 .للمؤسسة الحوكمة 

 والحوكمة المؤسسة بقيادة المتعلقة اإلدارة مجلس مهام( : 00)جدول رقم 

 المؤسسة بقيادة المتعلقة وكمةالح مبادئ القيادة مهام
 المدى ذات للمؤسسة إستراتيجية وضع ضرورة

 برامج في ترجمتها ضمان ثم ومن المتوسط

 .بميزانيات ومشاريع

  الشركة مصالح مع بتناسق وتفصيالتها اإلستراتيجية وضع - 

 تحديثها مع عمل خطة وضع بواسطة اإلستراتيجية شرح - 

 .للمخاطر عامة بسياسة وتأطيرها بانتظام
 .شفافية ذات تقييم ونظم انتقائهم معايير تحديد - وتنصيبهم التنفيذي الفريق أعضاء توظيف

 الستخالفهم خطط تقدير -
 المدى على المؤسسة ومصالح الرواتب هذه مواءاة - واإلداريين التنفيذي الفريق رواتب تحديد

 .ومساهميها الطويل 
 .وشفافة مكتوبة إجراءات وضع على السهر .اإلداريين وانتخاب وتجديد تعيين من التأكد ضمان
 للمؤسسة الحسن والسير االستقرار ضمان

 .للقانون وفقا 
 الفريق بين فيما تنشأ قد التي المصالح تضارب توقع -

 .ومعالجتها والمساهمين واإلداريين التنفيذي

 المنافع استخدام إساءة حيث من االنحرافات مخاطر توقع -

 في ترتكب قد التي واالختالس السلطة واستعمال االجتماعية

 .عليها والقضاء الصلة ذات األطراف مع المعامالت سياق
 في  للمؤسسة الراشد الحكم ميثاق ،(  GOAL 08 ) للمؤسسة الراشد للحكم الجزائري الميثاق بتحرير المكلف العمل وفريق عثماني سليم: المصدر 
 .26،22  ،صTBWA\DJAZ، 2009  إنتاج و تصميم إنجاز،  الجزائر،

 تحوز أن المؤسسة من التأكد واجب على مجلس اإلدارة يقع فإنه الرقابة، بمهمة يتعلق فيما :الرقابة 
 احترام عن فضال والعملية المالية والرقابة المخاطر تسيير جهاز السيما المجال، هذا في المناسبة األجهزة على

 وأخيرا، .الالزمة الخبرة يطلب أن اإلدارة لمجلس يمكن المراقبة، واجب ممارسة وبهدف .المطبقة والمعايير القانون
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 عن مسئولة تكون والتي  )المشورة لجنة( إداريين من مكونة لجنة تصرفه تحت يضع أن اإلدارة لمجلس يمكن
 تخضع أن يجب المراقبة مهام فإن أعم، وبصورة .القرارات أخذ توجيه وكذا للمؤسسة المالية المراقبة في المساعدة
 .اإلدارة مجلس طرف من وتكرس تعتمد ألحكام

 وكمةالح ومبادئ المؤسسة بمراقبة المرتبطة اإلدارة مجلس مهام( 30)جدول رقم 
 بمراقبتها المقترنة الحوكمة للمؤسسة مبادئ المراقبة مهام

 والميزانيات  والمشاريع البرامج تنفيذ مدى مراقبة
 .نتائجها وتقييم

 . المحاسبة نظام وباألخص المعلومات نظم سالمة من التأكد-

  الحسابات مراجعة في التحيز وعدم التامة االستقاللية من التأكد -
 ؛(الحساباتمحافظ  طرف من)  

 التدقيق إلى اللجوء بواسطة بالمؤسسة خاص مراقبة نظام وضع -
 .الخارجي 

 ؛ شفاف وتقييم فعال تقريري نظام وضع على السهر - التنفيذي الفريق على اإلشراف
 .للمسؤوليات الدقيق التحديد على السهر -

  الكفاءة تميزه اإلدارة مجلس وعمل تنظيم إجراءات وضع - اإلدارة مجلس أنشطة تنظيم
 ؛ والشفافية

 .للمسؤوليات الدقيق التحديد على السهر -

  الراشد بالتسيير يتعلق فيما للمؤسسة الفعلية الممارسات مراقبة - المؤسسة استقرار شروط متابعة
جراء     .الالزمة التغييرات  وا 

  المؤسسة طرف من واالتصال المعلومات نشر مراحل متابعة -
 المعلومة      عودة  من التأكد ألجل والسهر الخارجيين، األطراف الفاعلة إتجاه في

  األجهزة واإلجراءات كفاءة  وضمان
 بالمعلومات المتصلة

 الحكم ميثاق ،(  GOAL 08 ) للمؤسسة الراشد للحكم الجزائري الميثاق بتحرير المكلف العمل وفريق عثماني سليم: المصدر 
 .26،22 ،صTBWA\DJAZ،  2009  إنتاج و تصميم إنجاز،  ،الجزائر  في  للمؤسسة الراشد

وهي المسئولة  عن اإلدارة الفعلية للشركة وتقديم التقارير الخاصة باألداء إلى مجلس  :اإلدارة    .0
اإلدارة،وتعتبر إدارة الشركة هي المسئولة عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتها باإلضافة إلى مسؤوليتها 

 1.تجاه اإلفصاح والشفافية في المعلومات التي تنشرها للمساهمين

                                                     
1
 .32سابق،ص  سليمان، مرجع محمد مصطفى  
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العمال ل الدائنين والموردين و وهم مجموعة من األطراف لهم مصالح داخل الشركة مث :أصحاب المصالح  .4
مختلفة في بعض ن لديهم مصالح قد تكون متعارضة و والموظفين، و يجب مالحظة أن هؤالء األطراف يكو 

وظفين األحيان، فالدائنون على سبيل المثال، يهتمون بمقدرة الشركة على السداد،في حين يهتم العمال والم
 1.على مقدرة الشركة على االستمرار 

 اإلطار الميداني لتفعيل حوكمة الشركات: المطلب الثاني      
بعض  ، من طرفمعايير عالمية تخص حوكمة الشركاتتّم التفكير بجّدية في وضع مبادئ و لقد   

الدولية والتقارير المشهورة دساتير وطنية ِاعتمادًا على المبادئ سن إضافة إلى الهيئات الدولية المتخّصصة،
ألزمات المالية التي عصفت باقتصاديات بعض المناطق من العالم في وهذا نتيجة  التي تّمت في هذا اإلطار

وسوف .النصف الثاني من عقد التسعينات، وبعض االنهيارات التي تعرضت لها كبرى الشركات العالمية
 :ي المطلب التاليالتقارير بشكل مختصر فهذه المبادئ و  إلىنتطرق 

 المبادئ الدولية لحوكمة الشركات: الفرع األول
 :حيث سنتطرق إلى أّهم هذه المبادئ و أشهرها و المتمثلة في

 والتنمية االقتصاديمبادئ منظمة التعاون : أوال
التنمية نجد أنها تتلخص في المبادئ قرتها منظمة التعاون اإلقتصادي و باستعراض مبادئ الحوكمة التي أ

 :العامة اآلتية
نبغي أن يشجع هذا اإلطار على الشفافية وكفاءة يو  :ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات (8

األسواق ، كما يجب أن يكون موافقا مع حكم القانون، وأن يحدد بوضوح توزيع المسئوليات فيما بين 
 2.السلطات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية

 3.وتسهيل ممارسة حقوقهم والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق الملكية حماية المساهمين توفير (1

                                                     
1
 المحاسبية الحوكمة حول الوطني الملتقى ،"الشركات حوكمة دعائم إرساء في ةيالخارج المراجعة دور "شوقي جباري،  

 .2مرجع سابق،ص،(افاق و رهانات واقع،)للمؤسسة
2
الشركات و أسواق متطلبات حوكمة "، بحوث و أوراق عمل مؤتمر حوكمة الشركات و أسواق المال العربيةمجموعة خبراء،  

 .75،ص 8005، شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية، ماي " المال العربية
3
التدقيق ،المؤتمر العربي األول "التدقيق الداخلي وتفعيل مبادئ الحوكمة في التشريع الضريبي المصري"إمام حامد أل خليفة،  

 .218،مرجع سابق،ص الداخلي في اطار حوكمة الشركات
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ين حملة األسهم داخل كل فئة  وتعنى المساواة ب :ضمان نفس المعاملة العادلة بين كافة المساهمين (2
 1.المعلومات الداخلية في االتجار من أو فيها، مشكوك دمج أو استحواذ عمليات أي وحمايتهم من

يجب أن يضمن إطار حوكمة الشركات  :أصحاب المصالح في حوكمة الشركاتاحترام دور كافة  (4
احترام دور كافة األطراف ذوي المصلحة  في حوكمة الشركات مثل الدائنون والموردين والعمالء والعاملين 
بالشركة وكافة الجهات الحكومية، وتوفير المعلومات الالزمة لهم في الوقت المناسب، وحقهم في إخطار 

مخالفات غير قانونية أو غير أخالقية دون  أن يترتب على هذا اإلخطار  اإلدارة بأي تصرفات أو مجلس
 2.أي مساس بحقوق تلك األطراف تجاه الشركة

الصحيح في الوقت المناسب عن كافة ضمان القيام باإلفصاح السليم و  :اإلفصاح والشفافية (2
المركز المالي واألداء و حقوق الملكية وحوكمة الهامة المتعلقة بالشركة بما في ذلك  الموضوعات

 .3الشركات

أي تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة بما يضمن التوجيه واإلرشاد : التأكيد على مسئولية مجلس اإلدارة (6
الشركة كما يضمن محاسبة مجلس اإلدارة  إدارةاإلستراتيجي للشركة والرقابة الفعالة لمجلس اإلدارة على 

 4.م الشركة والمساهمينعن مسؤوليته أما
والتنمية من خالل  االقتصاديتلك هي ملخص للمبادئ العامة التي وافق عليها مجلس منظمة التعاون   

المالي وأصبحت تشكل  االستقراروزراء دول أعضاء المنظمة وتمت الموافقة عليها من جانب منتدى 
األساس لعنصر حوكمة الشركات في تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن مراعاة المعايير 

 .والقواعد
 

 مبادئ البنك الدولي لحوكمة الشركات: ثانيا
 الدائنينق وحقو  اإلعسار في الدولي البنك حسب شركاتال حوكمة لقواعد األساسية المكونات وتتلخص

 1:يلي كما الشفافية إلى باإلضافة

                                                     
 الموقع على متاح مقال  4،ص  2007 جوان  ،القومي االستثمار بنك .ومعاييرها الحوكمة محددات يوسف، حسن محمد 1

 .8،ص  : http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.docااللكتروني

22 السابق، صعبد الوهاب نصر على،شحاته السيد شحاته،المرجع   2 
72ص  ،مرجع سابق،مجموعة خبراء   3  

 .211،مرجع سابق،ص إمام حامد أل خليفة 4

http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc
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 :الدائنين وحقوق اإلعسار (8
 يكون أن على شجعيالمخاطر و  مجمل عن دقة أكثر تقرير على الحصول للمقرضين اإلعسار نظم تيحي

 توجه كما السياسة، أو العالقاتتحكمها  إقراض عملية يكون أن من بدال األموال تدفق صورة في اإلقراض
 .بكفاءة القليلة الموارد لتخصيص المديرين

 :والمراجعة المحاسبة نظم في الشفافية (1
 تحميل ،الفعالية هي أربعة جوهرية مبادئ على شركاتال لحوكمة مفهومه العالمي البنك أسس لقد

 في وتقدم للشركة شفافة مالية قوائم على بالحصول تسمح التي األخيرة هذه ،الشفافية ،المشاركة ،المسؤولية
 حدود تقيس التي اإلدارة بجودة تتعلق المؤشرات من مجموعة  وضع، كما قام البنك بعليها ويعتمد وقتها
دارة الموارد إدارة مجال في الفساد  .السوق وا 

 مبادئ مركز حوكمة الشركات: ثالثا
(CFCG)مركز حوكمة الشركات 

  تابع لمدرسة(TUCK)  لألعمال بوالية هانوفر األمريكية، حيث قّدم
 2:إرشادات بشأن إقامة نظام حوكمة جّيد ومتماسك في الشركات مّست الجوانب التالية

 اإلفصاح عن االلتزام بحوكمة الشركات؛ (8
 نظرة حول هيكل الملكية، من حيث التنظيم والسياسات ونّظم اإلدارة المتّبعة؛ (1
 عالقات أصحاب المصالح؛ (2
 القيادة؛ (4
 مكافآت المديرين غير التنفيذيين؛ (2
 المساهمين من خالل حقوق الملكية وتعّيين المديرين؛دور  (6
 التقارير المالية، الشفافية واألداء؛ (2
 االلتزام واالمتثال للقواعد التنظيمية؛ (1
 أصحاب المصلحة؛باالهتمام  (1

      
                                                                                                                                                                                           

                               
 .35،32ص عمر على عبد الصمد،مرجع سابق،  1
   مركز حوكمة الشركات(CFCG)  أنشأه البروفيسور إسبان إكبو(espen eckbo ) لتشجيع البحث والنقاش حول القضايا الرئيسية

 .بمناسبة ِانعقاد مؤتمر عن حوكمة الشركات والقضايا المعاصرة بالمملكة المتحدة 1111يوليو / المركز في تموز تم بعث . لحوكمة
2 CFCG guidelines on corporate governance, center for corporate governance 
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 األداء البيئي واالقتصادي؛ (81
 .األخالق في مجال األعمال (88
 مبادئ حوكمة بنك كريدي ليونيه: رابعا

على تطوير مبادئ حوكمة الشركات التي أصدرتها منظمة التعاون اإلقتصادي عمل بنك كريدي ليونيه 
ي ضم سبعة أقسام رئيسية ويتضمن كل بند من البنود مجموعة من النقاط التي ذوالتنمية بما يتناسب معه وال

 1:تتعلق بتقييم الشركة وهي كما يلي
 :وهو يشمل كل من االنضباط: المبدأ األول

 .ربيانات واضحة للجمهو  -

 .وجود الحافز لدى اإلدارة تجاه تحقيق سعر على السهم -

 .باألعمال الرئيسية المحددة بوضوح االلتزام -

 .وجود تقدير سليم لتكلفة رأس المال -

 .أدوات ملكية إصدارالتحفظ في  -

 .التحكم في الدين واستخدامه في مشروعات ذات عائد كاف إمكانيةتأكيد  -

 .المساهمين إلىالنقد الزائد  إعادة -

 .بحث موضوع الحوكمة في التقرير السنوي -

 الشفافية: المبدأ الثاني
 االقتصاديةاإلفصاح عن األهداف المالية،وبيان نسب العائد على حقوق الملكية ونسبة القيمة  -

 .ثالث وخمس سنواتالمضافة لمدة 

 .السنوية في موعدهانشر التقرير السنوي و القوائم  واإلعالنات المالية نصف السنوية والقوائم ربع  -

 .اإلفصاح الفوري عن النتائج بدون أي  تسريب قبل اإلعالن -

 .تقديم الحسابات طبقا لمبادئ المحاسبة العامة المقبولة -

 اإلفصاح الفوري عن المعلومات السوقية الحساسة -

 االستقالل: المبدأ الثالث
 .وجود رئيس مجلس اإلدارة -

                                                     
1
 .24-28محمد جميل حبوش،مرجع سابق،ص  
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 .ها بسرعةوضع موقع على شبكة اإلنترنت ويتم تحديث -

 .وجود لجنة مراجعة يرأسها عضو لجنة إدارة مستقل ووجود مراجعين خارجيين مستقلين عن الشركة -

 المحاسبة عن المسؤولية: المبدأ الرابع 
 .قيام مجلس اإلدارة بدور إشرافي أكثر من قيامه بدور تنفيذي -

 .وجود لجنة مراجعة تشرف على المراجعة الداخلية واإلجراءات المحاسبية -

 .قدرة أعضاء مجلس اإلدارة على القيام بتدقيق فعال -

 المسؤولية: المبدأ الخامس 
 .لتصرف بشكل فعال ضد األفراد الذين يتجاوزون حدودهما -

 .وضع آليات تسمح بعقاب الموظفين التنفيذيين وأعضاء لجنة اإلدارة -

 .شفافية وعدالة التعامالت في األسهم من قبل أعضاء مجلس اإلدارة -

 .مجلس اإلدارة بالقدر الذي يكفي لكفاءته وفعاليته صغر حجم -

 العدالة: المبدأ السادس
 .معاملة المساهمين أصحاب األغلبية لمساهمة األقلية -

 .حق كافة حملة األسهم في الدعوة إلى اجتماعات عامة -

 (.أي عن طريق التصويت بالتوكيل)سهولة طرق اإلدالء باألصوات  -

 .تقديمها لالجتماعات العامةنوعية المعلومات التي يتم  -

 .إعطاء األولوية للعالقات مع المستثمرين -

 .عدم ارتفاع إجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بنفس نسبة ارتفاع صافي األرباح -

 الوعي اإلجتماعي: المبدأ السابع 
 .وجود سياسة واضحة تؤكد التمسك بالسلوك األخالقي -

 .وجود سياسة توظيف واضحة وعادلة -

 .سياسة واضحة لمسؤولية البيئةوجود  -

 .االمتناع عن التعامل مع الدول التي يفتقد قادتها الشرعية -
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وضع معهد التمويل الدولي قواعد ومعايير يراها أساسية لدعم مبادئ معهد التمويل الدولي : خامسا
  1:الحوكمة في المؤسسات و ذلك على مستويات خمس هي

 حماية حقوق المساهمين؛ (8
 ومسؤوليات مجلس اإلدارة؛هيكل  (1
 المحاسبة والمراجعة؛ (2
 الشفافية في هيكل الملكية والرقابة؛ (4
 البيئة التنظيمية؛ (2

كما اهتم المعهد بوضع الخطوط اإلرشادية لتحقيق التطبيق العملي لهذه المبادئ على شكل مجموعة من 
آليات تنظيمية  والتي  إلىتي تنقسم اآلليات يتم تطبيقها بما يتناسب مع الظروف البيئية الخاصة بكل دولة وال

تختص بممارسات وسياسات الشركات وآليات رقابية والتي تختص بقواعد القيد بالبورصات المالية وفي 
 .األخير آليات قانونية تختص بقوانين الشركات والتأمين

 التقارير المقدمة لتعزيز حوكمة الشركات: الفرع الثاني
خّصيصًا لبناء مواثيق وطنية لحوكمة الشركات، ذات أهّمية كبيرة، ألّن هذه المواثيق تعتبر التقارير المعّدة 

ِاعتمدت على ما تّم مالحظته وِاكتشافه في الميدان من طرف الّلجان المكّلفة بذلك حول كل النقائص 
رت أكثر صد.والمشاكل الموجودة بالشركات وما تّم رصده من ميوالت المديرين ورغباتهم داخل هذه الشركات

 .من ستة تقارير عبر العالم، لكن تّم في هذا البحث التركيز على أهّمها
 (Cadbury) تقرير كادبوري: أوال

 عضو، أنشأت و عملت  81وتكونت من   2332في ماي من سنة  (Cadbury)أنشأت لجنة كادبوري 
 2:على التفكير في

حول والتقارير التي تقّدمها اإلدارة؛طبيعة مسؤوليات اإلداريين المديرين وغير المديرين في إعداد الحسابات  -
 .العالقة بين المساهمين ومجلس اإلدارة

الّلجنة بمشاركة مجلس التقارير المالية وبورصة لندن، إضافة إلى جمعية مهنة ولقد تّم تشكيل هذه   
و ( ADRIAN  CADBURY)برئاسة أدريان كادبوري  لمالية لحوكمة الشركاتالمحاسبة لتوجيه الجوانب ا
شهرًا حتى وصلت إلى إتمامه وذلك في خضم اإلخفاقات  81حيث عملت لمدة  التي سميت عليه اللجنة،

                                                     
1
 .22،ص 1112، اتحاد المصارف العربية،ودور مجلس اإلدارةحوكمة الشركات ،عدنان بن حيدر بن درويش  

2 Fédéric parrat, le gouvernement d’entreprise, édition maxima, paris,1999, p 191. 
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بنك االئتمان والتجارة و ( MAXWELL)التي عرفتها بعض الشركات البريطانية مثل شركة ماكس ويل 

رّكزت لقد و ، وِانخفاض الثّقة في إعداد التقارير المالية والتي هّزت سوق لندن المالي، (BCCI)الدولية 
 1 .توصيات الّلجنة على وظائف الرقابة والتقرير الذي يعّده المجلس ودور المراجعين

 2 :أّهم ما جاء به التقرير، توصيات من ثالثة محاور أساسية
 المجلس :المحور األول

 الذي يتصف بالفعالية الذي بدوره يسير ويراقب األعمال فحسب إدارةفأي مؤسسة يجب أن تسير بمجلس   
يتكّون من أعضاء تنفيذيين ( effectiveness)نظام اإلدارة في المملكة المتحدة، فاّن المجلس ذو الفاعلية 

مديرين لهم معرفة بعالم األعمال، وأعضاء من الخارج ممثلين في المديرين غير التنفيذيين والرئيس الذي يقبل 
ويتكون حيث ينبغي أن يلتزم المجلس بمسؤوليات ومهام . الواجبات والمسؤوليات التي على عاتق منصبه

 :المجلس من
في التطبيق الجيد لحوكمة الشركات فهو مسئول عن عمل المجلس الذي له دور رئيسي  :الرئيس (8

 3.لى ضمان أّن كل القضايا المناسبةوعلى التوازن في العضوية وكذلك ع
يجب أن تكون قرارات المديرين غير التنفيذيين مستقلة في الحكم على : المديرون غير التنفيذيين (1

و من . ي تتكون كحد أدنى من ثالثة مديرين غير تنفيذيينإقرار القضايا اإلستراتيجية، األداء والموارد، وه
وينبغي فيذيين في الوصول إلى المعلومات،األفضل أن يكونوا مستقلين عن الشركة ولهم نفس الحق مع التن

 4.ِاختيارهم بكل عناية ودون تحّيز

 رين سواءا القانونية أو المالية للمدي االستشارةوهي الجهة المخولة بتقديم :االستشارة المؤهلة والمهنية  (2
تزامات المتزايدة تجاه واالل ثقيلة الملقاة على عاتق المديرينالمسؤوليات ال:تدريب المديرين  (4

 .تتطلب منهم التشّديد على أهّمية الطريق الذي يؤدي بهم إلى تحضير أنفسهم في مناصبهمواجباتهم،

                                                     
، دار المريخ، المملكة العربية السعودية، تحديات وقضايا معاصرة: مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعةعبيد سعد المطيري،   1

 .888ص، 1114
2  Report of the committee on the financial aspects of corporate governance, first published, 1 December 

1992,p19 
3
 Ibid,p20 

4
 Ibid,p21 
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جراءات المجلس  (2 جراءاتهفعالية مجلس اإلدارة مدعم بهيكله  :تركيبة وا  فمن بين عناصر بنية  وا 
أهمية كبيرة للوظيفة المالية  إعطاءالتوظيف، كما يجب ان مثل لجنة المراجعة،المكافآت و المجلس تعيين لج

 1 .لجنة المراجعة  إلىوالتي تعتبر من مسؤولية مدير المجلس والتي ينبغي أن يكون لها حق النفاذ 

يوصي التقرير بضرورة إظهار مسؤولية المديرين عن الحسابات في قائمة  :مسؤوليات المديرين (6
 .الملخصات ضمن التقارير، كمقابل لما ينشره المراجعون في تقاريرهم عن نطاق أعمالهم

من المهم أن يكون جميع العاملين على علم بمعايير السلوك المهني المنتظرة ، معايير السلوك المهني (2
 ويتم نشرها وتمثل ممارسة جّيدة تمكِّن مجلس المديرين مستقباًل من وضع مواثيق أخالقيات األعمال هممن

 2.داخليا وخارجيا
نهج واحد لتعيينات أعضاء المجلس،والذي يجعل هذه اإلجراءات واضحة ويساعد :ترشيح اللجان (1

حها على مجلس اإلدارة للموافقة ااقتر اللجنة على القيام بها،وذلك عن طريق وضع لجنة الترشيح مع مسؤولية 
من قبل رئيس أو  إماعليها،وهذه اللجنة يجب أن تتكون في أغلب األحيان من مدراء غير تنفيذيين و ُترأس 

 .مدير غير تنفيذي

تعتبر اإلدارة  8112من قانون الشركات البريطاني لسنة  118بموجب القانون رقم ، الرقابة الداخلية (1
على الحفاظ على السجالت المحاسبية،وللقيام بهذه المسؤوليات تحتاج اإلدارة لوجود نظام رقابة  مسئولة

تهدف للحد من مخاطر االحتيال وبالتالي يعتبر شرط ضمني لضمان نظام  إجراءات إلىداخلي،باإلضافة 
ن التقرير السنوي تبّين سليم للرقابة الداخلية ، كما يوصي التقرير بضرورة قيام المديرين بإنشاء قوائم ضم

 3.فاعلية نظام الرقابة الداخلية
بعد التجربة األمريكية بشأن لجان المراجعة التي أوصى بها تقرير تريدواي :لجان المراجعة (81

(TREADWAY ) والذي أثبت فاعلية هذه الّلجان في ضمان نزاهة التقارير المالية للشركات  8112لسنة
شركة بريطانية، حين تّم إنشاء لجان مراجعة في كل شركتين من أصل  121األمريكية، جاء الدور ألكبر 

 4:ثالثة شركات، حيث أوصي التقرير في هذا اإلطار بما يلي
 ينبغي أن يكون عدد أعضاء الّلجنة على األقل ثالثة أعضاء؛ 
 ينبغي على المراجعين الخارجيين حضور ِاجتماعات الّلجنة؛ 

                                                     
1
 Ibid,p22 

2
 Ibid,p25 

3
 Ibid,p26 

4
 Ibid,p27 
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 طات واضحة تمكِّنها من التحقيق في أيِّ قضية في إطار مهامها؛ينبغي أن تكون للجنة سل 
 ينبغي تحّديد واجبات الّلجنة في ضوء ِاحتياجات الشركة؛ 

عين الخارجيين تعتبر وظيفة المدققين الداخليين مكملة لوظيفة المراج: المراجعة الداخلية للحسابات (88
 اشتباه في أي لمتابعةاللجنة و  مراجعة الحسابات بالنيابة عنجراء تحقيقات إل وضعتعنها،  لكن مختلفةو 

كما ى عاتقها وتتكفل بقواعد اإلشراف،فمن األفضل أن يتم تأسيس وظيفة للمراجعة الداخلية تأخذ عل االحتيال
 1.تعمل هذه الوظيفة على المساعدة في عمليات التحقيق التي تجريها لجنة المراجعة

الضعف األساسي في أنّظمة الرقابة المالية الحالية هو إمكانية ِاختالف المعالجة  :التقارير المالية (81
المحاسبية، ينتج عن ذلك ِاختالف النتائج والحاالت المالية، ويعطي بدوره مجال أوسع للتالعب في 

عرض وفي هذا اإلطار، يوصي التقرير بضرورة قيام المجلس بأخذ كل ِاحتياطاته وهو يقّدم وي. الحسابات
 2.الميزانية، ألّن غرض هذه التقارير هو ضمان نزاهة ومالئمة المعلومات المفصح عنها

 المراجعة :ثانيالمحور ال
الفصل بين  االعتبارتعتبر المراجعة السنوية أحد الركائز األساسية لحوكمة الشركات مع األخذ بعين    

فر وينبغي تو  الملكية واإلدارة،كما يمكن اعتبارها أيضا الطمأنينة لجميع الذين لديهم مصلحة مالية في الشركة
أي وجود عالقة مناسبة ومالئمة بين المراجعين واإلدارة التي تعد القوائم الموضوعية المهنية للمراجعين،

 3.المالية
 المساهمين :ثالثالمحور ال

الرسمية التي تجمع المساهمين بالمديرين هي أّن المساهمين ينتخبون المديرون من خالل عالقة العالقة   
وكالة،فيما يقوم المساهمون بتعّيين مراجعين للقيام بضبط خارجي للقوائم المالية التي يقّدمها المديرون، ويتم 

قى إشكال كيفية تعّزيز مساءلة عرض على المساهمين تقارير وحسابات أثناء ِاجتماع الجمعية العامة، ويب
 4.المساهمين للمديرين

 التقارير واإلصدارات األجنبية حول الحوكمة: ثانيا
ظهور تقرير كادبري البريطاني قامت العديد من الدول بإصدار تقاريرها إلصالح ممارسة فبمجرد 

 :على المستوى الدوليالشركات وتضمينها بأفضل الممارسات والجدول التالي يلخص أهم وأحدث التقارير 

                                                     
1
 Ibid,p29 

2
 Ibid,p33 

3
 Ibid,p35 

4
 Ibid,p27 
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 التقارير واإلصدارات األجنبية حول الحوكمة( :80)جدول رقم
 سنة اإلصدار الدولة عنوان التقرير

 تقرير بورصة األسهم بتايدالند
Report of Stock Exchange of Thailand 

 1116 تايدالند

 بيان حول أفضل الممارسات في الشركات العامة بعنوان 
Best Companies Practices in public 

 2005 بولندا

والذي حل بديال لتقرير كنج  ( king report 2 4004)تقرير كنج الثاني
 8114األول الصادر عام 

 8114وعام  1111مارس  جنوب افريقيا

 1111يونيو  البرازيل  CVM recommendations on Corporate Governanceتقرير 
Corpoarte Govenance-Volume One :in Principle  

Corporate Governance-Volume Two :in practice 

 تقرير مجلس حوكمة الشركات
Report of ASX Corporate Governance Concil at Australia 

 
 استراليا

1118 
 

2003 
 تقرير اللجنة المركزية لألوراق المالية بالصين

Report of Securities Regulatory Commission at China 

 1118 الصين

 THE COMBINED CODE. PRINCIPLES OF GOOD :تقرير

GOVERNANCE AND CODE OF BEST PRACTICE  والذي
  8111ارتكز على تقرير كادبري لعام 

 1111 المملكة المتحدة

German Code of Corporate Governance(GCCG) 1111 ألمانيا 
Code for Good Corporate Governance 1111مارس  أندونيسيا 

 تقرير الجمعية األوروبية للسماسرة
Report of Europenion Association of Securities Dealers 

 2000 

بعنوان أين كان   FIVE YEARS TO THE DAYتقرير 
 Where were the Directors? Guidelines forالمديرون؟

Improved Corporate Governance in. Canada 
  تقرير بورصة تورنتو

 Report of Toronto Stock  Exchange 

 
 

 كندا

 8114و ديسمبر  8111
 
 

2006 
،والذي حل بديال لتقرير فينوا Vento 2 Raport 8111تقرير فينوا الثاني 

 Vento 1 Raport1995 األول
 8111،8112 فرنسا

  Principles onالشركاتبيان بمبادئ أساليب ادارة 

 corporate Governance in Greece:recommendations for it 

is Competitive Transformation 

 8111أكتوبر  اليونان

 تقرير بورصة لندن
London stock Exchange Report 

 8111 لندن

Corporate Governance Forums of Japan 8111 اليابان 
The Governance of Spanish Companies 8111 اسبانيا 

 تقرير لجنة حوكمة الشركات بنيوزالندا
Report of the committee on corporate Governance at New 

Zeland 

 8112 نيوزالندا

 :على المراجع التالية باالعتماد: المصدر
التدقيق الداخلي في اطار " ،المؤتمر العربي األول حول لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات حالة السعوديةعوض سالمة الرحيلي، -

 .1،مرجع سابق،ص "حوكمة الشركات
 .811-812عبد الوهاب نصر علي،مرجع سابق،ص -
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 المخاطر والحوكمة إدارة: المطلب الثالث

 ألطر والتقنيات األساسية إلدارة المخاطرل فهم وجود عدميعتبر من أهم أسباب أزمة الرهن العقاري 
 والمدراءإشراك مجلس اإلدارة ية ومجالس اإلدارة، ويعتبر التنفيذ اإلداراتستوى معلى وغياب تطبيقها 

الذي يتوجب علينا لحوكمة الشركات  األساسية المرتكزات احدقضايا إدارة المخاطر والضوابط  فيالتنفيذيين 
 .المخاطر في الحوكمة الجيدة دارةإل الدور الحيوي إلى،لذلك يهدف هذا المطلب اعتمادها بشكل دائم
 بالحوكمة عالقة إدارة المخاطر: الفرع األول

في ظل النظام السائد إلدارة الشركات  .تالشركاأحد األركان األساسية لنظام حوكمة  تمثل إدارة المخاطر
يجب أن ،ةالمستفيدوبقية األطراف  والمالك والناتج عن تدخل العديد من النظريات لتفسير العالقة بين اإلدارة

المخاطر التي قد تواجه  تصل هذه األطراف المختلفة إلى قناعة بمستوى قدرة الشركة على التنبؤ وتحديد
تعدان من الوظائف الرئيسة  إدارة المخاطر والمساءلة .نل تعظيم المنافع لجميع المستفيديفي سبيالمنشأة،

 . لمجلس اإلدارة
بنظام الرقابة الداخلية لس اإلدارة، وتشكل عالقة ثنائية مع ما يعرف كما ترتبط إدارة المخاطر بمهام مج

عنها تحسين نظام إدارة  التي تساعد المنشأة على تحقيق أهدافها من خالل تنفيذ إجراءات نظامية ينتج
 1.والحوكمة المخاطر،الرقابة،

، فهناك عالقة سلبية بين ي بالضرورة إلى إدارة مخاطر جيدةومنه يمكن القول أن الحوكمة الجيدة تؤد
دارةالحوكمة   2.البنكية المخاطر التي تشير إلى أن الحوكمة الجيدة يمكن أن تخفض المخاطر وا 

 دور إدارة المخاطر : 
، دور إدارة المخاطر في إطار الحوكمة هو أن يكون على ر هي أحد األدوات الهامة للحوكمةإدارة المخاط

 .الداخلي لكي يتطابق مع القوانين والتنظيمات الخارجية االمتثاليقين بالقوانين ، ويضمن تطبيق نظم 
 أركان حوكمة الشركات إلىالمخاطر استنادا  إدارةالجهات المسؤولة عن :الفرع الثاني

 اإلدارةتتمثل بمجلس  بأربعة جهاتهذه ال األمريكيةقد حدد معهد المدققين الداخليين في الواليات المتحدة ل
بشكل  مع بعضها  األركان، فمن خالل عمل جميع هذه والمدقق الداخلي والمدقق الخارجيولجنة التدقيق 

                                                     
 82/14/1188مقال منشور يوم األربعاء ،إدارة المخاطر في الشركات المساهمة  الرؤية والتطبيق عامر الحسيني، 1

                   :اإللكترونية اإلقتصادية على الموقع اإللكتروني

   http://www.aleqt.com/2011/04/13/article_525973.html,le 31/10/2012 à 16h07 
2 Eduardus Tandelilin et al, Corporate Governance, Risk Management, and Bank Performance: Does Type of 

Ownership Matter?, Final Report of an EADN Individual Research Grant Project ,May 2007,p79. 

http://www.aleqt.com/2011/04/13/article_525973.html,le
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 نحاولفعالة ، لذا س المخاطر إدارةن الرقابة الداخلية تكون قوية وبالتالي تكون إجيد واستقاللية صحيحة ف
 .المخاطر إدارةتسليط الضوء على دور هذه األطراف في 

  اإلدارةمجلس : أوال
الذي يستخدمونه لخلق  واألشخاصالذين يوفرون رأس المال  األشخاصالرابط بين  اإلدارةمجلس يعتبر 

بوضع االستراتيجيات  الموضوعة على عاتقهم و ذلك  مسؤولياتتحمل ال لذا يجب عليهم قيمة للمنظمة 
 COSO " The Committee of Sponsoring Organizations أوضحتكما  ،المتابعة والرقابة وأدواتوالخطط 

 اإلدارةكما يمكن لمجلس  مراقبة المخاطر التي تحيط بنظام المراقبة في الشركة اإلدارةبأن على مجلس  "
 .المخاطر إدارةلجنة تتولى  أو إدارةإنشاء 

 التدقيق الداخلي : ثانيا
يعتبر التدقيق الداخلي حسب معهد المدققين الداخليين نشاط مستقل وتأكيد موضوعي ذو طبيعة استشارية 

من  أهدافهاقيمة للمنظمة وتحسين عملياتها ويساعد التدقيق الداخلي المنظمة على تحقيق  إضافة إلىيهدف 
التحكم  إدارةوفعالية الرقابة وفعالية  المخاطر إدارةخالل انتهاج مدخل موضوعي لتقويم وتحسين فعالية 

 1.من مفاتيح التحكم المؤسسي أساسيويعتبر التدقيق الداخلي مفتاح المؤسسي،
 جنة التدقيقل: ثالثا

على إتمام مسؤولياتهم  اإلدارةيتمثل دور لجنة التدقيق في ظل التحكم المؤسسي من خالل مساعدة مجلس 
المنظمة للمتطلبات القانونية والتنظيمية وضمان  احتراملغرض التأكد من تكامل التقارير المالية و  اإلشرافية
 .لواجباتهم الوظيفية أدائهمالمدققين الخارجيين والداخليين عند  استقاللية

 المدقق الخارجي : رابعا
الوحدة االقتصادية وبين المدقق الخارجي  إدارةمتطلبات التحكم المؤسسي تستدعي التعاون البناء بين  إن

على محمل  بآرائهوان تتصف العالقة بينهم بالشفافية من حيث تبادل المعلومات واستقاللية المدقق واألخذ 
المختلفة  األطرافضمان استقاللية المدقق ألجل حماية مصالح  إجراءاتطاء ومن الجد عند تشخيص األخ
 2.التي تتأثر بأداء المنظمة

                                                     
إدارة منظمات األعمال :المؤتمر العلمي الثالث بعنوان ،"أدارة المخاطر في ظل التحكم المؤسسي"شاكر البلداوي و آخرون،  1

أفريل  11 – 12األردن،جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، ،كلية االقتصاد والعلوم االدارية التحديات العالمية المعاصرة،
  4ص ،1111

2
 . 2المرجع السابق،ص  
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   البنوك في المؤسسية الحوكمة تطبيق :المبحث الثاني
نما تشكل منهاجا وأسلوبا يجب االلتزام به لبنكالحوكمة في النظام ال  تحملي ليست ضرورية فحسب وا 

المسؤوليات قدر اإلمكان ولخلق الطمأنينة لدى الغير وخاصة أولئك الذين يتعاملون مع البنك، وذلك إلعطاء 
 .فرصة ألصحاب المصالح ، كل حسب دوره وأهميته في وقف أي عملية جنوح نحو الممارسات الخاطئة

 ماهية حوكمة البنوك:المطلب األول
مقارنة باالهتمام الذي حظيت به باقي القطاعات لقد بدأ التطبيق بهذا المفهوم على مستوى البنوك حديثا، 

( مودعين)األخرى بالرغم من أهّمية البنوك في الحياة االقتصادية ومن تعّدد المتعاملين معها من مقرضين 
 .ومقترضين
 تعريف الحوكمة البنكية وأهميتها: الفرع األول 

 به المنوط الدور خالل من البنك شؤون بها تدار التي الطريقة البنكية على أنها الحوكمة تعريف يمكن .8
 المستفيدين حقوق مراعاة مع البنك أهداف تحديد في يؤثر بما العليا واإلدارة اإلدارة مجلس من لكل

 1.عينالمود حقوق وحماية
األسلوب التي يدار به أعمال  إلىتشير حوكمة الشركات على مستوى البنوك و حسب لجنة بازل   .1

 2:من خالل،وينعكس ذلك وقضايا ومعامالت البنك من قبل مجلس اإلدارة والمديرين واإلدارة العليا
 وضع أهداف البنك؛ 

 ؛تأدية النشاط اليومي للبنك 

 الوفاء بااللتزامات التي قطعت للمساهمين؛ 

 حماية مصالح المودعين؛ 

  وضع نشاطات وسلوك البنك جنًبا إلى جنب مع توقعاته وأهدافه المسطرة والذي سيعمل
 . بأسلوب سليم ومتين وآمن للوصول إلى ذلك

                                                     
 ،"المصرفية الحوكمة مبادئ ظل في اإلسالمية المحاسبية المعايير تطبيق سبل"ساحة، بن قدور رواني،علي محمد بوحفص  1

 ،ورهانات المستقبل..االقتصاد اإلسالمي،الواقع:بعنوان الملتقى الدولي األول لمعهد العلوم االقتصادية،التجارية وعلوم التسيير
 .2،ص1188فيفري  14-12يومي  ،المركز الجامعي بغرداية

2 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Renforcement de la gouvernance d’entreprise dans les 

établissements bancaires, Banque des Règlements Internationaux, 2006,p10. 
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من خالل  بنوكتدار بها ال التياألساليب " بأنها  بنوكيعرف بنك التسويات الدولية الحوكمة فى ال .1
مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والتي تحدد كيفية وضع أهداف البنك والتشغيل وحماية مصالح حملة 
األسهم وأصحاب المصالح مع االلتزام بالعمل وفقا للقوانين والنظم السائدة وبما يحقق حماية مصالح 

 1"المودعين

دور مجلس اإلدارة في البنوك حيث  إدراجمن خالل التعاريف السابقة نالحظ وجود عنصر مشترك وهو 
 .يبنكلعب دور كبير في سالمة الجهاز الأصبح ي

بنك واحد قد  إفالسكما تعتبر الحوكمة البنكية ذات أهمية كبيرة وهي مستمدة من أهمية البنوك حيث أن 
ي ككل وبالتالي يؤثر على بنكنوك و يهدد استقرار وسالمة النظام البالعديد من ال إفالس إلىيؤدي 

،ومنه كان ال بد من وجود نظام حوكمة واضح وجيد يساهم في توضيح حقوق وواجبات كل االقتصاد
 3:تتمثل أهمية مفهوم حوكمة البنوك في التالي و منه 2.األطراف المعنية

 ة المالية و التجارية و الصناعية للدولةطأهمية البنوك كمركز لألنش. 

 وك التي تتسم بسرعة الحركةطبيعة أعمال البن. 

  اآلثار األوسع انتشارا المترتبة على انهيار البنوك والتي يتعدى أثرها إلى جميع األطراف المتمثلة في
 .المودعين والدائنين و المساهمين

  كثيرة ،أبرزها تحسن أداء أن البنوك التي تطبق مبادئ الحوكمة تتفوق على غيرها في مزايا
 .قيمتها في السوق، باإلضافة إلى الحد من مستويات المخاطرةوارتفاع البنوك،

 والشكل التالي يبين مدى  تفيد الحوكمة الجيدة في الحد من التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق المال 
 :الحوكمة المتعارف عليها والمعمول بها على المستوى الدولياستفادة البنوك من تطبيق 

 

                                                     
 والمصرفية المالية األزمات من للوقاية مدخل :والمصرفية المالية المؤسسات في الحوكمة" حبار، الرزاق بلعزوز، عبد علي بن 1

مرجع األزمة المالية واإلقتصادية الدولية والحوكمة العالمية،: حول الملتقى العلمي الدولي، "الجزائر لحالة باإلشارة
 .6سابق،ص

حوكمة :الملتقى الوطني حولخوني رابح،فكرون نسرين،دور حوكمة الجهاز المصرفي في الحد من عمليات غسيل األموال، 2
اإلقتصادية والتسيير والعلوم التجارية،جامعة ،كلية العلوم 1181ماي  2-6الشركات كآلية للحد من الفساد المالي واإلداري،

 .2محمد خيضر،ص 
 .822،827سليمان، مرجع سابق،ص   محمد مصطفى  3
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 الحوكمة تطبيق من البنوك استفادة مدى (  22):  رقم الشكل
 الفّعالية المالية والتشغيلية المثلى

 تحسين عملية دخول رأس المال الخارجي

 تحسين تقّييم البنك وتخفيض تكلفة رأس المال

 بناء وتحسين سمعة البنك

 لحالة باإلشارة والمصرفية المالية األزمات من للوقاية مدخل: والمصرفية المالية المؤسسات في الحوكمة" جبار، الرزاق عبد،بلعزوز علي بن: المصدر
9،ص العالمية والحوكمة الدولية واإلقتصادية المالية األزمة: حول الدولي العلمي  الملتقى ،"الجزائر. 

تتمثل أهم العناصر األساسية في عملية الحوكمة في  في البنوكعناصر الحوكمة : الفرع الثاني 
 1:مجموعتين

 :المجموعة األولى تشمل 
 .حملة األسهم -
 .البنكمجلس إدارة  -
 .بنكللمجلس اإلدارة التنفيذية  -
 . بنكلالمراقبون والمراجعون الداخليون في ا -

 : المجموعة الثانية فتتمثل في 
 . بنكاألشخاص المودعين في ال -
 .ودائع صندوق تأمين ال -
 .الجانب اإلعالمي  -
 . االنتمائيشركات التصنيف والتقييم  -
 .الجوانب القانونية والتنظيمية والرقابية  -

 دور البنوك في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات: الفرع الثالث
 2:في تعزيز حوكمة الشركات من خالل محورين هما الذي تلعبه البنوكمكن توضيح الدور ي

                                                     
حوكمة الشركات ودورها في : ، المؤتمر العلمي األول حول"دور حوكمة الشركات في التنمية االقتصادية" حداد،مناور  1

 .81،صجامعة دمشق ،االقتصادكلية  ،1111 أكتوبر 86-82، اإلصالح االقتصادي
2
 .1،8ص،1112سبتمبر  2،منتدى المعرفة،دور البنوك في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات ،محمد حتاملة  

زيادة قيمة 
املسامهني والرفع 

التنافسية من  
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رائدة في مجال تبني مبادئ حوكمة الشركات باعتبارها شركات مساهمة  بنوكالتعتبر  :المحور األول 
 .هذه البنوكوعلى هذا األساس فإن مبادئ الحوكمة تقلل من حجم المخاطرة التي قد تتعرض لها  عامة
االتجاه األول تقوده : تمر في اتجاهين  أنيجب  بنوكتعزيز مبادئ الممارسات السليمة للحوكمة لدى ال إن

 .واالتجاه الثاني تقوده البنوك ذاتها  ،بنكيالبنوك المركزية كونها المسؤولة عن مراقبة وتنظيم الجهاز ال
وتعزيز  ،أهم اإلصالحات المطلوبة في هذا المجال فهي الفصل قدر اإلمكان بين الملكية واإلدارة أما   

يضاف إلى ذلك إعادة . تشكيل اللجان أوالمجالس سواء في تعيين المدراء دور ومهام وصالحيات هذه 
 .عملية تقييم عمليات المراجعة وتقويتها 

في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات باعتبارها الممول الرئيسي  بنوكتعزيز دور ال:المحور الثاني
القرار بمنح  ذاالسليمة لها عند اتخإن اهتمام البنوك بقضايا حوكمة الشركات وتوفر الممارسات .للشركات

وذلك بوضعه  االئتمان للعمالء هو المدخل األساسي لتحفيز الشركات على تطبيق وتبني مفاهيم الحوكمة
يظهر حاجات هذه السياسات  بنوك مراجعة السياسات االئتمانية لدى ال أنكما ،شرط أساسي لمنح اإلئتمان

وجود ثقافة حوكمة الشركات ضمن  أن حيث  نفسه بنكال افأهدوجود مبادئ حوكمة الشركات ضمن  إلى
 .ضروريًا  أمراالمفاهيم الثقافية السائدة عند مدراء االئتمان يعتبر 

وان يلزم العمالء  ،اعتماد الحوكمة كأحد عناصر القرار االئتماني بنوكومن هذا المنطلق يترتب على ال
 .بمفهوم حوكمة الشركات  بنوكتوعية مدراء االستثمار في ال األمركما يتطلب ،سة الحوكمة بممار 

 أساسيات الحوكمة البنكية: المطلب الثاني
ثالث عناصر رأيناها ضرورية و أساسية لتطبيق الحوكمة في البنوك  إلىسوف نتطرق في هذا المطلب  

مجموعة  إلىوالتي تتحكم في مدى نجاح تطبيق الحوكمة هذا باإلضافة هناك أربعة أطراف  نأحيث وجدنا 
الذي يساعد من أجل تحقيق حوكمة  وكذا وجود اإلشراف الكفء للبنوكمن العوامل التي تدعم هذا التطبيق 

   .جيدة
 في حوكمة البنوكالمؤثرة األطراف األساسية : الفرع األول

 مدى وتحدد بنوكال حوكمة وقواعد لمفهوم السليم التطبيق في وتتأثر تؤثر رئيسية أطراف أربعة يوجد
    :كالتالي وهيها في الحوكمة فشل أو نجاح 
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 مقابل ويحصلون بنكال في لألسهم ملكيتهم طريق عن المال رأس بتقديم يقومون وهم : المساهمون .8
 هملو  الطويل، المدى على بنكال قيمة تعظيم وأيًضا استثماراتهمتتناسب مع قيمة  أرباح على ذلك 
 1.حقوقهم لحماية ناسبينمال اإلدارة مجلس أعضاء اختيار في الحق

القرارات  التخاذكل الصالحيات الالزمة  هفي البنك حيث تعود ل السلطة األعلى وهو:مجلس اإلدارة .1
واإلجراءات وذلك من أجل تحقيق مصلحة المساهمين وهو يعتبر من أكثر آليات الحوكمة البنكية 

 2.فوظيفته األساسية هو تقليل التكاليف الناتجة عن فصل الملكية وسلطة اتخاذ القرارأهمية 
 اإلدارة،كما مجلس ىإل باألداء الخاصة التقارير وتقديم بنكلل الفعلية اإلدارة عن المسئولة وهي :اإلدارة .2

 تجاه مسئوليتها ىإل باإلضافة قيمتها وزيادة بنكال أرباح تعظيم عن بالدرجة األولى المسئولة تعتبر
 .للمساهمين تنشر التي المعلومات في والشفافية اإلفصاح

 والعمالء والموردين الدائنين مثل البنك عوهم األطراف التي تربطهم مصلحة م:المصالح أصحاب  .4
 في ومختلفة متعارضة تكون قد مصالحلهم  األطراف هؤالء أن مالحظة ويجب والموظفين، والعمال
 بمقدرة والموظفين العمال يهتم حين في السداد، على بنكال بمقدرة يهتمون فالدائنون األحيان، بعض

 3.االستمرار علىبنك ال
 العوامل األساسية الداعمة لحوكمة البنوك: الفرع الثاني 
 4:نذكر بالبنوك المؤسسية الحوكمة تطبيق تدعم التي األساسية العوامل من
 البنك في للعاملين معلومة تكون التي والمبادئ القيم ومجموعة ستراتيجيةاإل هدافاأل تحديد. 
 بالبنك للمسؤولية واضحة سياسات وتنفيذ وضع. 
 خارجية أو داخلية تأثيرات ألي خضوعهم وعدم الحوكمة عملية في اإلدارة مجلس أعضاء كفاءة. 
 العليا اإلدارة بواسطة مالئمة رقابة توافر ضمان. 

                                                     
 والتمويل،الجامعة المحاسبة في ماجستير، مذكرة الحوكمة تفعيل مبادئ في الداخلية المراجعة إدارات دورنسمان، إسحق إبراهيم 1

 .82،ص1111فلسطين،-غزة، اإلسالمية
 المصارف من نةيلع ةيدانيم دراسة..ةيالمصرف للحوكمة ةيالعراق ةيالمحل المصارف واعتماد قيتطب مدى"رب،يھد ريسم محمد 2

جامعة ة،يواإلقتصاد ةياإلدار  للعلوم المثنى مجلة،"ةيالعراق العمل ئةيب في والخاص الحكومي نيالقطاع في العاملة
  862ص،1188،العدد األول المثنى،

 .سابق نسمان،مرجع  إسحق إبراهيم  3
 اقتصاديات مجلة ،"العربي المصرفي القطاع في الحوكمة إلرساء كمدخل بازل لجنة بمتطلبات االلتزام "،الرزاق عبد حبار  4

 .18،11،ص1111،السابع العدد ،مخبر العولمة واقتصاديات شمال افريقيا،جامعة الشلف،الجزائر،إفريقيا شمال
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 الرقابية الوظيفة أهمية ادارك في والخارجيين الداخليين المراجعين عمل من الفعلية االستفادة. 
 المحيطة والبيئة وأهدافه البنك أنظمة مع الحوافز نظم توافق ضمان. 
 العليا واإلدارة اإلدارة مجلس أعمال مراجعة في الرقابية السلطات دور. 
 المؤسسات حوكمة في طاقات لبناء والتدريب التعليم مبادرات. 

 أسس اإلشراف الكفء على البنوك: الثالثالفرع 
 تعبئة مجال في خاصة االقتصادية البنية لتقوية رئيسي مكون البنوك على الكفء اإلشراف يمثل

 المال رأس وأن والدقة األمان من حالة في يعمل البنك أن على بالتأكيد اإلشراف مهمة المدخرات،وتسمح

 تحقيق مجال ففي وعليه األعمال، مجال في تتزايد التي المخاطر لمواجهة كافيان االحتياطات وكذا المملوك

1:التالية األسس مراعاة يجب البنوك على الكفء اإلشراف
 

 المودعين وخسائر المخاطر خفض إلىالذي يؤدي بدوره  المالي النظام في والثقة االستقرار تحقيق -

 .البنوك على اإلشراف من األساسي الهدف وهو األسهم وحملة المال رؤوس  وأصحاب والمقرضين
قرار هيكل مناسب بناء خالل من) الجيدة الحوكمة تشجيع -  والمديرين اإلدارة مجلس بمسؤوليات وا 

 .(الجيدة والرقابة السوق شفافية نيوتحس

 جمع من تمكن التي والقوة وبالوسائل مستقلة بصفة العمليات على بالرقابة الكفء اإلشراف تنفيذ يتم -
 .المتخذة القرارات تقوية على تعمل والسلطات المعلومات

 األعمال في الممكن التوسع وتأمين البنوك بواسطة المنفذة األعمال طبيعة المشرفين يدرك أن يجب  -
 .التوسع هذا عن الناتجة المخاطر درء على يعمل والذي واألنشطة

 مصادر وتخصيص عامة أو فردية بصورة المخاطر تقدير إمكانية البنوك على الكفء اإلشراف يتطلب -
 .لذلك وفقا اإلشراف

 المال رأس ذلك متضمنا المخاطر لمواجهة مالئمة مصادر لديها البنوك أن من بالتأكد اإلشراف يقوم -
 .والمحاسبية اإلدارية المعلومات ونظم الفعال الرقابة ونظام اإلدارة وهيكل

 
 

 البنوكفي حوكمة الآليات متطلبات تطبيق :طلب الثالثالم

                                                     
1
 .1حبار،مرجع سابق،ص الرزاق بلعزوز، عبد علي بن 
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التي من خاللها يمكننا قياس مدى تطبيق الحوكمة في  على العناصر سوف نركز  من خالل هذا المطلب
هذا النوع من الحوكمة الذي و  ذج األمثل للحوكمةو كذلك العناصر الواجب توفرها من أجل تحقيق النمو  البنوك

 .أهمها إلى سوف نتطرقو التي  يطبق على البنوك له خصوصيات تعقد تطبيقه
  ركائز الحوكمة في البنوك: الفرع األول 

 والمتمثلة في والتي تدعم الحوكمة في البنوك وهي عبارة على ثالث عناصر التي ترتكز عليها الحوكمة
دارة والمساءلة األخالقي،الرقابة السلوك ومن خالل هذه العناصر الثالث يمكننا قياس مدى  المخاطر وا 

 1:حيث أن تطبيق الحوكمة في البنوك
 والذي بدوره يتم عن طريق السلوكي االلتزام ضمان يتم تفعيله من خالل:السلوك األخالقي: 

 الحميدة باألخالق االلتزام. 
 الرشيد المهني السلوك بقواعد االلتزام. 
 بالشركة المرتبطة األطراف مصالح تحقيق في التوازن. 
 المعلومات تقييم عند الشفافية. 
 االجتماعية بالمسؤولية القيام 
 نظيفة بيئة على الحفاظ. 

 رقابية أطراف عدة خالل من والمساءلة الرقابة وهي للحوكمة والهامة الثانية الركيزة تفعيل ويتم 
 .وداخلية خارجية

 وتوصيلها الخطر عن الكشف في وتتمثل المخاطر إدارة ونظام المخاطر إدارة فهي الثالثة الركيزة أما 
 .المناسب الوقت في البنكب المصالح وأصحاب للمساهمين
 خصائص النموذج األمثل للحوكمة:الفرع الثاني

حيوي وفعال وصالح للتطبيق توجد مجموعة من العناصر الواجب توفرها حتى يكون نموذج الحوكمة 
ولديه المرونة الكافية لكي يتوافق مع متغيرات ومستجدات العمل وتتمثل هذه العناصر فيما يلي والتي يمكن 

 :الموالي تلخيصها في الشكل
 

 للحوكمة األمثل النموذج خصائص : (21) رقم الشكل

                                                     
1
 .42،مرجع سابق،ص نسمان إسحق إبراھيم 
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 .416،ص4005 القاهرة، ، العربية، النيل مجموعة األولى، الطبعة الشركات، حوكمة الخضيري، أحمد محسن :المصدر

 النشاط البنكي في نظر الحوكمةخصوصيات  :الفرع الثالث
وسائل الدفع،فكل هذه  إدارةتلقي الودائع ومنح القروض وتقديم أو  إلىيهدف النشاط البنكي بصفة أساسية 
عمل البنكي هو معرفة كيفية توزيع هذه المخاطر ومنه ف" المخاطر" األنشطة تشترك في عنصر واحد وهو 

كذلك من بين األدوات األساسية لنشاطه هو توفير الثقة للعمالء واألعوان .بحيث يضمن الربحية للبنك
ومنه هذا النوع من الحوكمة الذي يطبق على البنوك له  1 .معها وبصفة دائمة الذين يتعاملون االقتصاديين

 2: خصوصيات تعقد تطبيقه وهي
 بمعنى ضيق للحوكمة تقتصر : تعتبر الحوكمة البنكية أوسع وأشمل من الحوكمة في باقي القطاعات

على الدفاع على مصالح المساهمين،أما فيما يخص البنوك فمن الضروري اعتماد نظرة اقتصادية ومالية 
 .ودعين لها نفس األهمية لمصالح المساهمينمثر انفتاحا أين تكون مصالح الأك

 فتحليل الحوكمة البنكية يتطلب معرفة مسيري تلك البنوك  :تتأثر الحوكمة البنكية بغموض البنوك
 وتقديراتالبحث على مؤشرات  إلىوهذا جد نادر ومنه يضطر الباحثين والمراقبين  وآليات الرقابة والتحفيز بها

كما يرتبط  واقع ممارسة السلطة داخل وخارج المستويات العليا للقرار البنكي إلىكمية التي تمكن من التقرب 
 .الغموض في النشاط البنكي  بصعوبة قياس األداء وتحديد المخاطر

                                                     
1
 Christian Noyer, "Corporate gouvernance et banque: les banques se gouvernent-telles comme d’autre Entreprises", 

communication au séminaires sur « Droit, économie et justice dans le secteur bancaire », 10 Octobre 2005, p  03. 
2
 Karim Ben Kahla et al, "Systèmes financiers, gouvernance bancaire et facilitation du commerce en Afrique du 

Nord: états des lieux et conditions de réussite des réformes", Forum pour le développement en Afrique du Nord sur 

« la gouvernance des institutions financières», Marrakech 19-20 Février 2007, p29,30. 

 لالستمرار القابلية

 الكاملة الفاعلية

 الشديدة البساطة

 الفهم سهولة

 العميقة المرجعية

خصائص 
نموذج 
 الحوكمة

نموذج 
جيد 
 للحوكمة
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 :كما يجب التركيز على مجموعة من النقاط عند تطبيق الحوكمة بالبنوك والمتمثلة في
حيث يرتكز عمل البنكي على الثقة فبدون ثقة عامة :أداة أساسية لسير عمل البنوك ...الثقة (8

الحصول على القروض وعمل وسائل الدفع ال يعمل ودائمة للجمهور،ال يستطيع البنك القيام بعمله،كما أن 
ابلها رد بوجود ثقة كبيرة في سالمة العمليات فأي شك في سيولة األموال المودعة سيق إالوفق شروط جدية 

فإن انعدام الثقة في النظام هروب المودعين،وعلى المدى المتوسط ل والذي يتمثل في سحب  األموال و فع
وهذه الظاهرة نجدها بكثرة في اقتصاديات بعض استخدام اقتصاد المقايضة، إلىي ككل ينتج عنه الميول بنكال

 1.الدول النامية
بصفة عامة نجد أن تضارب المصالح :للبنكيصعوبة عادية بالنسبة ...تضارب المصالح  (1

موردين أو حاالت احتكارية،فالبنوك من -ي عالقات زبائنفويتجلى ذلك  محدودة في المؤسسات الصناعية،
حيث نجدها تضع آليات خاصة لذلك،حيث لوحظ أن البنكي هو بحاجة  جهتها مطالبة لمعالجة هذه المشكلة

مطالبا بحل نزاع داخلي بين الربحية على يكون والتي من خاللها لزبائن قرارات ائتمانية تجاه ا التخاذدائمة 
مرتبطة بعامل دائم للعالقة بين البنكي ذلك عناصر ذاتية  إلىالمدى القصير وخطر عدم سداده ،ويضاف 

والعميل وهذه العالقة المعقدة المتميزة التي تمتد مع تطور المؤسسة تضع البنكي في وضعية تضارب 
 .مصالح

يكون ذلك فقط ولكن يمكن أن  إفالسهكما أنه ليس من الضروري عدم تمويل العميل وذلك بسبب احتمال    
 .بسبب احتياجاته الضخمة التي تفوق قدرة البنك كذلك امتثاال للتوجه الصحيح للمخاطر

منه ويتم حل هذا التضارب من خالل تنفيذ نظام اتخاذ القرار الذي يحد من المخاطر ويكون مالي أكثر  
 .قانوني

يتيح تعقد الهياكل والعمليات بصفة عامة  :مبررات لتحسين الحوكمة...التعقيد وخطر الغموض (2
أنه في  حيث نجد .ارمةلم يتم تطبيق رقابة داخلية ص إذاتكون ضارة بالبنك  أرضية سهلة لألخطاء التي

بالنسبة للعميل أو اآلونة األخيرة أصبحت البنوك مصدر الترتيبات المالية والقانونية األكثر تعقيدا سواء 
 2.بالنسبة للبنك نفسه

يعتبر حجم التدفقات المالية : نقطة أساسية لمؤسسات اإلقراض...السيطرة على التدفقات المالية (4
أعلى بكثير من الشركات األخرى والتي تمثل تحديا دائما بالنسبة التي تمر عبر مؤسسات اإلقراض 

                                                     
1 La Commission Bancaire en France, Le Gouvernement d’entreprise et les établissements de crédit et 

entreprises d’investissement, Étude du rapport annuel, 2005, p 171. 
2
 Ibid,p 172 . 
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لذا يعتبر نظام الرقابة .ومنه يجب تطبيق قواعد داخلية صارمة لمواجهة مخاطر األخطاء والغش.للبنوك
 .الداخلية كعنصر أساسي للسيطرة على المخاطر التشغيلية

يرتبط عن طريق مجموعة يما بينها نظاما بما أن البنوك تشكل ف :الفشل األثر النظامي لإلفالس أو (2
ومنه ففشل أحد البنوك ...( التمويل،الضمانات،تقاسم المخاطر،التعاون في أنظمة الدفع إعادة) من العالقات

 .ي ككلبنكفشل النظام ال إلىالمجموعة بأكملها ومنه  إفالس إلىقد يؤدي 
فشل  إلىسوء الحوكمة له أيضا تأثير سلبي مضاعف،حيث أن أي نقص داخل البنك يؤدي بسرعة آثار 

 1.ألن الحوكمة الجيدة تلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على الممارسات السليمةسلسلة الرقابة الداخلية 
 حماية مصالح المودعين هل هي مسألة تخص الحوكمة؟ 

لبنكية بالعالقة بين المساهمين والمسيرين فقط ألن مسألة مراقبة المساهمين للمسيريين ة اال تختص الحوكم
 .يشترك فيه العديد من المساهمينفي حالة الشركة التي رأسمالها  إالال تنشأ 

األخرى وخاصة في األنشطة اإلستراتيجية  في البنك كباقي القطاعات  رباحاأللقد تم وضع صيغة تقاسم 
الحد من  إلىحيث يؤدي استخدام هذه األجهزة ( والوظيفة التجارية االستثماريك وق والبنكعمليات الس

األساسية  االختالفاتكون من بين  ،تحمل مخاطر كبيرة وذلك بحثا عن الربحية حيث ال ينبغي المخاطرة 
وتشكل هذه ( الذاتية عالقة الديون باألموال)ية يكمن في أهمية الرفع المالي بنكبين البنوك والمؤسسات الغير 

خصوصا في حالة ربط المكافآت التي يتحصلون عليها  -الخصوصية تحفيزا بالنسبة للمساهمين والمدراء
،وتتعاظم هذه الحالة خصوصا عندما (الدائنين)لتحمل مخاطر عالية تضر بمصلحة المقرضين –بالنتائج 

حالة محدودية مسؤولية المساهمين أي زيادة في العوائد الممكنة  يفف .في حالة مالية متدهورةتكون البنوك 
ضد ة يجب حماية الدائنين لتوزيع الثروة لصالحها وعلى حساب الدائنين ففي هذه الحا إعادةينطوي على 

مخاطر نزع الملكية وهذا المشكل يمكن اعتباره ناشئ من سوء الحوكمة،ومنه يجب على مديري البنوك بشكل 
 .حترام مصالح الدائنينأو بآخر ا

ليسوا قادرين في أغلب األحيان على أن الدائنين ،الذين هم في الغالب المودعين  إضافةكما ينبغي   
التي ،كما أن المعلومة ممارسة رقابة فعالة على القرارات أو قيمة األصول البنكية ألن هذه القرارات جد مشتتة
داخلية تحمي  إجراءاتيستوجب جمعها ومعالجتها جد مكلفة بالنسبة لمكانتهم ،كذلك بسبب عدم وجود 

وذلك  مبأموالهم على شكل سيولة وذلك بسحب ودائعهم أو بيع أوراقه باالحتفاظيقومون مصالحهم،وبالتالي 
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ففي البداية يمكننا السماح  كمة قبل حصول نتائج سلبية ومنه من أنسب الطرق لممارسة تلك الرقابة هي الحو 
بالمشاركة في تحديد أهداف البنك واإلشراف على تنفيذها وهذا ما ( وخاصة المودعين)( créditeurs)للدائنين

وس ؤ أن يهتموا بمصالح باقي مقدمي ر  المسيرينعلى يمنحهم مكانة في هيئات اتخاذ القرارات وبالتالي 
التخفيف من المخاطر  إلىومن الطبيعي أن يؤدي هذا الحل .األسهماألموال وليس فقط بمصالح أصحاب 

 1.التي يتعرض لها البنك وبالتالي خطر اإلعسار

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   البنكية الحوكمة أداء لدعم األساسية المتطلبات :المبحث الثالث

                                                     
1
 Jean-Paul Pollin, Essais sur la gouvernance, Document de recherche, Laboratoire d’Economie d’Orléans, N°25, 

2003, p 27-25 . 
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بشكل ي فقط بوضع القواعد الرقابية و لكن ال بد من تطبيقها بنكال يرتبط نجاح الحوكمة في الجهاز ال
دارتهسليم وهذا يعتمد على البنك المركزي ورقابته من جهة وعلى البنك المعني  من جهة أخرى وهذا ما  وا 

وضمان أمام المودعين والمساهمين عن المحافظة على مصالحهم ومسئولياته يبرز أهمية دور مجلس اإلدارة 
 إلى،والممارسة السليمة للحوكمة تؤدي عامة المخاطر تطبق بشكل جيد في جميع األوقات  إدارةوجود نظم 

 .يبنكدعم وسالمة الجهاز ال
 من أجل حوكمة جيدة على مستوى البنوك  :المطلب األول 
تؤثر على ربحيته  التيأحد أهم العوامل على مستوى البنوك   لية ممارسات حوكمة الشركاتاتعتبر فع  

حيث تتأثر ربحية البنك بالقدرة على الموازنة بين العائد والمخاطر وكيفية زيادة اإليرادات وتخفيض التكاليف 
كلما ازدادت أسعار الفائدة على القروض وكلما  البنكيوكذلك أسعار الفائدة حيث تزداد ربحية القطاع 

 .على السبل الكفيلة بدعم الحوكمة على مستوى البنوك  للبحثلذلك جاء هذا المطلب .انخفضت على الودائع
 يبنكسبل دعم الحوكمة في الجهاز ال :الفرع األول

مجموعة من النقاط والممارسات والتي تعتبر كعامل  إلىمن أجل دعم الحوكمة في البنوك يجب النظر 
 1: حاسم ألي عملية حكم مؤسسي في البنوك والمتمثلة في

  ومجموعة من القيم الخاصة بالبنك والتي يتم تعميمها على كافة  إستراتيجيةوضع أهداف
 :مستوياته

،لذلك فعلى أو قيم موجهة خاصة به إستراتيجيةفمن الصعب على البنك أن يقوم بأعماله بدون أهداف  
الصريح ،كما يجب أن تضمن هذه القيم الحوار مجلس اإلدارة أن يبني اإلستراتيجيات التي توجه نشاطاته 

م الفساد والرشوة في كما من الهام جدا أن تمنع هذه القيوفي توقيته الصحيح حول المشكالت الحاصلة 
أو تمنع النشاطات  ق السياسات التي تحديكما يجب أن يضمن مجلس اإلدارة أن اإلدارة العليا تطب أعماله

 ،اإلقراض الداخلي،منح معاملة  تضارب المصالح: والعالقات التي تقلل من نوعية الحوكمة السليمة مثل
 . في البنك المسئولينأطراف أو هيئات مقربة من  إلىتفضيلية 

 وضمان وضوح قواعدهما وضع وتعزيز خطوط المسؤولية والمحاسبة: 

                                                     
1
ممارساته وفق المعايير الحكم المؤسسي في القطاع المصرفي العربي ومتطلبات تطوير اتحاد المصارف العربية،  

 ،ص1111اجتماع لجنة الرقابة المصرفية،صندوق النقد العربي،أبو ظبي،دولة اإلمارات العربية المتحدة، إلى،مقدمة الدولية
 .12-81 ص
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إن مجلس اإلدارة الفعال والكفء يحدد دائما الصالحيات والمسؤوليات الرئيسية الخاصة به،كما لإلدارة 
يدرك تماما أن خطوط المسؤولية والمحاسبة غير المحددة وغير الواضحة أو التشابك بين هذه كما انه .العليا

 .الخطوط قد تزيد من حدة تفاقم مشكلة معينة
 ديهم فهم واضح لدورهم في اإلدارة مؤهلين تماما لمناصبهم،ول التأكد من أن أعضاء مجلس

 :، وال يخضعون لتأثيرات مصدرها اإلدارة أو اهتمامات خارجيةالحوكمة
حيث يجب أن يتلقى بشكل دوري ملقاة على عاتق مجلس اإلدارة  بنكتعتبر المسؤولية الكبرى لسالمة ال

اإلدارة ويجب أن يكون ذلك بصفة دورية واتخاذ اإلجراءات أداء المعلومات الكافية لكي يستطيع الحكم على 
  .التصحيحية الالزمة كلما دعت الحاجة

 التأكد من وجود رؤية بعيدة النظر من قبل اإلدارة العليا: 
فبينما يقوم مجلس اإلدارة بمهمة التحقق والتوازن  ساسيا للحوكمة البنكية،أتعتبر اإلدارة العليا مكونا 

رؤية بعيدة النظر بالنسبة لمدراء بالنسبة لعمل المدراء الكبار،كذلك فإن هؤالء المدراء يجب أن يكون لديهم 
وهذه .عن البنك وأعماله المسئولينأساسية من األقسام المختلفة في البنك،وتتكون اإلدارة العليا من مجموعة 

،رؤساء األقسام والمدقق الرئيسي وهؤالء المالي الرئيسي  المسئوليجب أن تتضمن أفرادا مثل  المجموعة
،كما يجب أن يكون لديهم الرقابة إشرافهماألفراد يجب أن يمتلكوا المهارات األساسية إلدارة البنك تحت 

 .المناسبة على األفراد األساسيين في تلك الميادين
 يقوم به المدققون الداخليون والخارجيون كاعتراف لمهمة الرقابة  يالفعال للعمل الذ االستغالل

 : الهامة التي يوفرونها
اإلدارة واإلدارة العليا إن دور المدققين حيوي بالنسبة لعملية الحكم المؤسسي ولكن تعزيز فعالية مجلس 

 :تكون من خالل
 .أهمية عملية التدقيق وتوضيح هذه األهمية ضمن جسم البنك إدراك -
 .وحرية عمل المدققينتكفل تعزيز استقاللية  إجراءاتاتخاذ  -
 .استغالل نتائج التدقيق  بشكل فعال وبالتوقيت الالزم -
 .انخراط المدققين الخارجيين في عملية الحكم على فعالية الضبط الداخلي -
 .مطالبة اإلدارة بتصحيح مناسب للمشكالت التي يحددها المدققون -
  ستراتيجيته والبيئة  التعويض متناغمة مع القيم األخالقية أساليبالتأكد من أن للبنك وأهدافه وا 

 :الرقابية
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 .العليا للبنك ةمل لما فيه المصلحويعتبر ذلك ضروريا ألنه يحفز كبار المدراء والمسؤولين على الع
 ممارسة الحوكمة بطريقة شفافة: 

 .فية مصدرا أساسيا لتعزيز الحكم المؤسسي السليم تعتبر الشفا
 دور البنوك المركزية والسلطات اإلشرافية في الحوكمة البنكية: الفرع الثاني

أهم  وظائف البنوك المركزية في الوقت   إن وظيفة إشراف البنك المركزي على البنوك التجارية تعتبر من
الراهن أما بالنسبة ألهداف هذه الوظيفة والتي تعزز الحوكمة بالبنوك فهي حماية المودعين والمساهمين 

ي من خالل أساليب متعددة ومتنوعة يستطيع بها البنك المركزي بلوغ بنكوالمحافظة على استقرار الجهاز ال
 1 :يليهدف مراقبة البنوك وأهمها ما 

إلزام البنوك التجارية باالحتفاظ بنسبة معينة من ودائعها كاحتياطيات نقدية قانونية لدى البنك  (9
وهذه النسب متغيرة حسبما يراه البنك المركزي مناسبا ومتماشيا مع السياسة االئتمانية التي .المركزي 

 .يسعى إلى بلوغها

القانوني كأن يشترط البنك المركزي احتفاظ تعيين شكل الموجودات التي تؤلف اإلحتياطي النقدي  (2
و نسبة أخرى بشكل موجودات مالية ( عملة) التجارية بنسبة من ودائعها بشكل نقد سائل البنوك

 .كحواالت الخزينة والسندات الحكومية الطويلة األجل

إقراضها كنسبة من  جبتحديد رؤوس أموال البنوك ومجموع المبالغ التي يمكن للبنك التجاري الوا (3
 .المال المدفوعرأس 

 .تحديد الحدود العليا للتسهيالت االئتمانية غير المضمونة (0

تحديد نسبة التأمينات النقدية التي تستوفيها البنوك التجارية من عمالئها مقابل فتح اإلعتمادات  (5
 .ةالمستندية لغرض تنظيم و تسهيل التجارة الخارجية وفقا لمقتضيات المصلحة العام

 .ن مكونات السيولة و كيفية احتسابها لتمكين البنك المركزي من توجيه القابلية اإلقراضية للبنوكيتعي (6

التجارية  فصلية للتأكد من تطبيق البنوكو  موازنات شهريةت دورية و تزويد البنك المركزي بإحصائيا (7
لل من حجم المخاطر للتعليمات الصادرة من قبله والتي تعمل على وضعها في موقف مالي سليم وتق

 .    التي تتعرض لها والتي تؤدي إلى حدوث األزمات

                                                     
1
 .11،15،ص 8001، اليازوري، األردن،البنوك المركزية و السياسات النقديةزكريا الدوري و يسرى السامرائي،   
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 القطاع داخل جيد حوكمة نظام إرساء في أساسيا دورا تلعبومن خالل ما سبق نجد أن البنوك المركزية  

المركزي وتختلف أشكال رقابة البنك الدفع، نظم وتأمين يةبنكال والرقابة االحترازي التنظيم خالل من وهذا يبنكال
 على الوظيفة هذه إتمام في المركزي للبنك مباشر تدخل يكون  الدول بعض في نجد حيث ،باختالف الدول

 مشاركة هيئات عدة على المهمة هذه توزيعبأو  بذلك تتكفل مستقلة هيئة استحداث يتم أين أخرى دول عكس
 فالبد األشكال هذه تعددت مهما ولكن ،كما هو معمول به في الواليات المتحدة األمريكية المركزي البنك مع
 .في الرقابة البنكية بآخر أو بشكل المركزي البنك تدخل من

و في األخير هناك عامل والذي يؤكد شرعية دور البنوك المركزية في تحقيق االستقرار المالي والذي 
رئيسية في إدارة األزمات  المالية يتمثل في أنه وباعتباره المورد الوحيد للعملة، األمر الذي يعطيه مسؤولية 

  .وكذلك يلعب دور المقرض األخير في البلد
وهكذا فإن البنوك المركزية بطريقة أو بأخرى لها مسؤولية خاصة في تحقيق االستقرار المالي،هذه 

ظيم، اإلشراف على الرصد والتنفة سواء في جمع وتحليل المعلومات،المسؤولية تمارس في أشكال مختل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.وأنظمة الدفع  والمخاطر المالية أو من خالل أي مساهمة في حل األزماتالمصالح، أصحاب

 :قواعد أساسية تقلل من مخاطر سوء الحوكمة في البنوك:الفرع الثالث
كما أن إدارة البنك  إدارةعلى مستوى الدول الكبرى تتحكم القوانين واللوائح على وجه التحديد في كيفية    

كذلك عملية متوازنة للوظائف اإلدارية متبعة بأدوات الرقابة  نمهارات فردية ولكالمخاطر ال تتطلب فقط 
بعض القواعد والتي نعتبرها أساسية للتقليل من مخاطر سوء الحوكمة  إدراج،لذلك سوف يتم المناسبة للنشاط

 2 :في البنوك والمتمثلة في

 : « compétents  » ويتمتع بالكفاءة  « honorables » المسير شريفيجب أن يكون  .2
 عامة تحقق في أخالق األشخاص الذين يقودون مجموعة صناعية،فمن أجل تسيير بنكفال توجد سلطة 

 .يجب احترام بعض الشروط التي تخص السمعة 
 

 : ال يمكن للمسير أن يكون لوحده .1

                                                     
1
  Jean-Pierre PATAT, La stabilité financière ; nouvelle urgence pour les banques centrales, BULLETIN DE 

LA BANQUE DE France, N° 84, DÉCEMBRE 2000, p 55,56. 
2
 Christian NOYER, Opcit,p 5,6. 
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           أربعة عيون ترى أفضل من اثنين"المشرع اعتبر أن بحيث نجد في التشريع األوروبي أن 
"« quatre yeux voient mieux que deux »    لها العديد من العيوب البارزة  فالممارسة الفردية للسلطة

       "النشاط التجاهالتحديد الفعلي  ُيضمن أن يجب" فحسب القانون النقدي والمالي األوروبي 

l’orientation de l’activité » « la détermination effective de  على األقل من طرف شخصين 
 .يعني التقاسم الحقيقي للسلطة" عليف" « effective »فلفض 
 : ايالء اهتمام خاص للمساهمين .9
الرئيسيين للبنك أيضا خاضعون للرقابة والتي تهدف لتعزيز المسيرين فإن المساهمين  إلىباإلضافة  

مؤسسات ، كما أن التغيرات في نسبة المساهمة تخضع في فرنسا إلشراف لجنة يبنكالنشاط السالمة 
مؤسسة يمكن تنفيذ  إنشاءمن حقوق التصويت،فمع %  81اإلئتمان وشركات االستثمار عندما تتجاوز 

 .شروط الحوكمة الفعالة وهذا يتطلب مشاركة جيدة للمساهمين في رقابة اإلدارة
 :ريعية والرقابية على بعض الوظائف الخاصةالتشرقابة السلطات  .4

Les organes délibérants et de contrôle se voient confier des fonctions particulières. 

تتجاوز االلتزامات العامة،كما إلجراءات معينة  االمتثالهيئات إدارة البنك على   فالقوانين و اللوائح تلزم
كما على المسير مجلس النشاط  إلىالسنوي ونتائج نظام الرقابة الداخلية تقرير اليجب على المسيرين تقديم 

 .أيضا الكشف المبكر عن المشاكل التي يتعرض لها البنك قبل أن تصبح خطيرة

 لتطبيق الجيد للحوكمةبالمخاطر و الس اإلدارة بالبنوك وعالقته مج:المطلب الثاني
 أن من والتأكد المخاطر أنواع فهم مسئولية البنوك في التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس عاتق على تقع

 االقتصادي التعاون منظمة مبادئ وتحدد .كاف نحو على المخاطر تلك مثل تعكس المال رأس مستويات
 أهداف وضع مسئولية البنوك فى اإلدارة مجالس تتحمل كما ومسئولياته، اإلدارة مجلس وظائف والتنمية

ستراتيجيات سياسات وصياغة المخاطر، إدارة وسياسات الحوكمة،  .وغيرها المودعين حقوق لحماية مالئمة وا 

 نظرية الوكالة في القطاع البنكي:الفرع األول
 على الشركة إلى نظرتها خالل من وذلك المصالح، تعارض مشكلة لحل كمحاولة الوكالة نظرية نشأت لقد
 اإلدارة سلوك من الحد شانها من الشركة، في المختلفة األطراف بين االختيارية التعاقدات من سلسلة أنها

 .األخرى األطراف مصالح على الشخصية مصالحها بتفضيل
 

 مقدمة لنظرية الوكالة: أوال
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في سنوات السبعينات كجواب على صراع المصالح بين مالكي رؤوس األموال ظهرت نظرية الوكالة 
 (المساهم) تصرف نيابة عن الرئيسي( المسير)النظرية على أن الوكيل داخل المؤسسة والمسيرين،تسلم هذه 

هذان الطرفان ليس لهم بالضرورة نفس األهداف فمثال يمكن التفكير على أن المسيرين عادة لهم رؤيا طويلة 
األجل للمؤسسة بينما المساهمين فلهم في األساس نظرة قصيرة األجل،الذي يمكن أن يسبب حركات تضارب 

"   Michael C Jensen "قد ظهرت هذه النظرية من طرف عدة مساهمات كبرى وخاصة لـ و  1.هامة
مدرسة  أين يستندا في طرح مقترحاته على عدة تيارات من بحوث عمل William  H Meakling "(1976)"و

 Meakling   وM Jensen  " ـواالبتكار الرئيسي لوأخيرا فإن أول عمل حول الوكالة،شيكاغوا في السوق المالي،

H W  " وهو تقريب هذه التيارات المعروفة و لكنها  متمايزة حتى اآلن، لبناء نموذج جديد الذي يمكن تسميته
للمؤسسة وبالضبط النظريات اإلدارية،  االقتصاديةولو نأخذ اإلتجاه الحديث للنظريات  "تمويل الشركات" 

حيث أن مختلف "  Nœud de contrats "  "عقدة للعقود" فمنه سندرك أنها ترى حاليا أن المؤسسة ما هي إال 
  2 .ين،الزبائن والموردين مرتبطين في هذه العقدة  للعقودف، والموظحاملي رؤوس األموال :أصحاب المصالح

يتحقق مؤسسة المؤسسة بأنها مجموعة من العالقات التعاقدية، وأن وجود ال في تصف نظرية الوكالة"   
من خالل واحد أو أكثر من العقود االتفاقية، وأن عقود االستخدام ما هي إال أدوات لتخصيص الموارد 

وبالتالي يمكن دراسة سلوك المؤسسة عن طريق تحليل الخصائص  ،ووصف الغرض من نشاط المؤسسة
 3."التوظيف الخاصة بها العامة لعقود 

 مشكالت الوكالة : ثانيا
المالك والمسير من ناحية انفصال الملكية عن على معالجة مشكالت العالقة بين  الوكالة  تعمل نظرية

واختالف مصادر التمويل، وكذلك مشكلة انفصال تحمل  المخاطر ووظائف صنع القرار والمراقبة دارة،اإل
ذا تصرف  أطراف عالقة الوكالة حسب مصالحهم الذاتية فإن عملية على أداء المسيرين أو  الوكالء، وا 

  4.ا الصراع في تحمل تكاليف الوكالةاالنفصال تلك سوف تتسبب في وجود صراعات ويتسبب أطراف هذ
 :التي يمكن تصنيفها إلى ثالث أنواع

                                                     
1
  Finet,A  et al, Governance d’entreprise,de boech ,paris , 2005,p17,18. 

2
 Pérez, R ,  La Gouvernance de l’entreprise , édition la découverte,paris , 2003,pp 33,34 

15،مرجع سابق، ص ، حوكمة الشركاتطارق عبد العال حماد   
3
  

 52-12سابق، ص المرجع ال طارق عبد العال حماد،  4
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 تكاليف المراقبة  les coûts de contrôle :من أن تسيير  جل التحقق التي يتحملها الموكل من أ
ف التي تنجم عن تتبع ورصد الوكيل لدفعه بأن يأي التكالمنسجم مع هدف تعظيم منفعته، الوكيل

 .يعمل لتحقيق مصلحة موكله
 ةتكلفة البرهن  les coûts de justification :  بها الوكيل من أجل  مجسدة في المصاريف التي يقوم

من خالل المؤشرات التي يظهرها الوكيل للموكل والتي يعبر له التدليل على نوعية سلوكه للموكل، 
 .من خاللها على حسن التسيير

  التكاليف الباقيةles coûts résiduels :  والتي تظهر عندما تتجاوز تكاليف المراقبة العائد الحدي لهذا
 نية في المؤسسةفالمديو ، أي التي تنجم عن استحالة ممارسة مراقبة شاملة لتسيير الوكيل ،التوكيل

يمكن النظر إليها كأداة فعالة في فض تكاليف وكالة األموال الخاصة ألن هذه األخيرة تولد تقارب 
في المصالح بين المساهمين و المسير، ففي إطار المديونية ذات الطبيعة البنكية، ينجم عن الزيادة 

 1.كيللبنك لنشاط تسيير الو افي حصة المديونية زيادة المراقبة من قبل 
 2:نظرية الوكالة في القطاع البنكي: ثالثا

 ي فنجد أنبنكلهذه النظرية وجود في األدب ال
 *

«Arnould, R. J » مع كان من األوائل**
«Edwards, 

F»   وكذالك« Hannan & Mavinga » ***   في القطاع البنكي وأول من عالج  هذا المفهومأدخلوا الذين 
تكاليف كما حاول دراسة أثر اختيارات ، على أساس نظرية الوكالة تعويضات المديرين في البنوك إشكالية

باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية  االنحدارحيث طبق  ]الوكالة للبنك على تعويضات المديرين 
أن أجور  إلىبنك تجاري أمريكي حيث توصل  170والمربعات الصغرى على مرحلتين على عينة تتكون من 

 les »                     للبنوك األمريكية مهمة بشكل كبير في األسواق المركزةالرؤساء التنفيذيين 

                                                     
1
 Diamond ,D , Financial intermediation and delegated monitoring , Review of Economics Studies, n°51,1984. 

2
 ALAA GUIDARA, DEUX ESSAIS SUR LES CHANGEMENTS INDUITS PAR LES 

RÈGLEMENTATIONS BANCAIRES SUR LE CAPITAL, LE RISQUE ET L’EFFICIENCE Étude 

intertemporelle des banques à charte canadienne, Mémoire présenté pour l’obtention du grade de Maître ès 

Sciences (M.Sc), DÉPARTEMENT DE FINANCE ET ASSURANCE FACULTÉ DES SCIENCES DE 

L’ADMINISTRATION UNIVERSITÉ LAVAL QUÉBEC, 2010,p7,8. 
*
 Arnould, R. J., 1985, Agency costs in banking firms: An analysis of expense preference behavior, Journal of 

Economics and Business, 37, pp. 103-112 
**

 Edwards, F., 1977, Managerial objectives in regulated industries: Expense preference behavior in banking, 

Journal of Political Economy, 85, pp. 147-16 
  ***
Hannan, T., F., Mavinga, 1980, Expense preference and managerial control: The case of the banking firm, 

Bell Journal of Economics, 11, pp. 671-682 
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marches concentrés » ] ذلك تتوقف هيكلة التكاليف بصفة عامة وتكاليف الوكالة بصفة  إلىة وباإلضاف
 .خاصة على القوة اإلحتكارية ودرجة الرقابة اإلدارية

نظرية الوكالة في القطاع البنكي،حيث استخدمها في دراسة تأثير  بتطبيق  « Esty, B»كما اهتم أيضا 
المخاطر التي يتحملها البنك،حيث درس العالقة على مستوى   « passifs contingents»الخصوم الطارئة 

فالمنظم له نظرة أكثر  التي تتواجد بين المنظم والمساهمين في البنوك التي تتميز بعدم تماثل المعلومات
أن  إلىبشكل رئيسي باإلضافة الكلي  االقتصادأكثر لعوامل  االعتبار،فهو يعطي االقتصاديشمولية للمحيط 

يركز المساهمين في المقام األول على  أخرىومن ناحية .المالي للنظام االستقرارمهمته تتمثل في ضمان 
تجاوز حدود المخاطر التقليدية وتحمل المخاطر التي قد  إلىالجزئية والتي قد تؤدي بهم  االقتصاديةالعوامل 

 .تؤثر على استقرار النظام
« Krainer, R. E»ومن جهة أخرى نجد 

اإلستثمارية وقرارات التمويل في قدم دراسة نظرية لقرارات  
المؤسسات المالية والغير مالية،حيث ركز على نظرية الوكالة لتفسير العالقات التي تتواجد بين المودعين 

عرضة فإن أصحاب الديون هم أكثر ووفقا له  وأصحاب األسهم من جهة أخرىمن جهة وأصحاب الديون 
عدم  إلىيمثل المصدر الرئيسي لمشاكل الوكالة،وذلك يرجع للمخاطر ،فهذا االختالف في درجة المخاطر 

ولحل مشكلة الوكالة صرح الكاتب بأن طرف آخر أعلى تماثل المعلومات بين الطرفين والذي يولد تضارب 
لطات التنظيم البنكية والتي تعتبر س إلىيمكنه حل هذا المشكل وأراد أن يشير في هذا المستوى مرتبط بالبنك 

 .ية للحوكمةأحد اآلليات الخارج
 مكونات مجلس اإلدارة في البنوك وأثره على المخاطر :الفرع الثاني  

 أوتناول ترتبط عمليات البنوك بحتمية مواجهة مخاطر متعددة األنواع،وينبغي على مجلس اإلدارة عند  
واآلثار، االحتماالت بمعنى انتظار وترقب  حتماالتلالعالج أي نوع من المخاطر أن يبدأ بتحليل عنصري 

 . وقوع الحدث واآلثار بمعنى الضرر الذي ينتج في حال حدوث اإلحتمال
 مجلس اإلدارة من منظور الحوكمة تعريف  : أوال

،للهيمنة،لتحقيق الربح،و خلق المعايير للسلطة اإلدارة آلية تسهم في خلق القيمة،ولكن أداةلم يعد مجلس 
 1....اإلجتماعية

 

                                                     
1 Houssem RACHDI, LA GOUVERNANCE BANCAIRE : UN SURVEY DE LITTERATURE, Laboratory of 

Research in Finance, Accounting and Financial Intermediation, Accounting and Financial Intermediation,2008,p14. 



العمل وآليات المحددات البنكية الحوكمة:                                 الثالث الفصل  

160 
 

   Dans la théorie partenariale de la gouvernance:في نظرية المشاركة للحوكمة .1

يعتبر مجلس اإلدارة كأداة لتسهيل خلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة في الشركة حيث يتدخل كهيئة   
 .كَحَكْم في تقاسم األرباح كذلك تشجيع العمل الجماعيهرمية والذي يكون دورها 

 Dans la théorie stratégique de la gouvernance  :في النظرية اإلستراتيجية للحوكمة .2

كأداة معرفية تساعد على خلق المهارات ،ومنه يتعين على مجلس اإلدارة لتسهيل  اإلدارةيعتبر مجلس 
 .جديدة إستراتيجيةيارات تنمية المهارات والمساعدة في بناء خ

 :في نظرية العقود المالية للحوكمة .3

 Dans la théorie contractuelle financière de la gouvernance                                      

أو بالتهديد  بنظام المكافآتفاءة سواء يتدخل مجلس اإلدارة لتحفيز المسيرين ليتمتعوا بالك
 .الدور منخفض في الشركات التي رأسمالها تهيمن عليه عائلة المسيرهذا ويكون ،عزلبال

 مكونات مجلس اإلدارة في البنوك: ثانيا
وك تختص ـس إدارات البنـلان تابعة لمجاـيل ثالث لجـوك بتشكـأيضا البن" الحوكمة"تلزم تعليمات 

ترفع كما  المراجعة، التنفيذية: اللجنتينوالترشيحات بالتوازي مع " الحوكمة"المرتبات والمكافآت، بالمخاطر،
 وهذه .الفعالة اإلدارة ممارسات لدعم عنه نيابة بالمهام وتقومتقاريرها مباشرة الى مجلس اإلدارة  هذه اللجان 

 :هي اللجان

  :لمجلس اإلدارة التنفيذية اللجنة .2
 والبيانات المعلومات تداول عن المسؤولين الموظفين وكبار المجلس أعضاء من عدد من اللجنة هذه تتكون

 رأس على ويأتي المؤسسة أعمال لتنسيق أداة بمثابة وهي اإلدارة ومجلس المختلفة اإلدارية المستويات بين فيما

 ذات والمعامالت التجارية التطورات عن معلومات من يستجد ما بكل المجلس تزويد ومسؤولياتها، مهامها

 في للمجلس الرأي إبداء مع والتشاور القطاعات، مختلف وأعمال داءأل المنتظمة والمراجعة الخاصة الطبيعة

عداد ،اإلستراتيجية القرارات  وضع على اللجنة تعمل كما ، المجلس عن تصدر أن المقرر من التي قراراتال وا 

 العمالء الحتياجات وتلبيتها فاعليتها لضمان اليومية بنكال عمليات وتوجه ،وتراقببنكال عمل خطة وتطبيق

 1 .والمساهمين
 

                                                     
1
 :،متاحة على الموقع5،ص 8030، ،تقرير الحوكمةمصرف قطر اإلسالمي  

http://www.qib.com.qa/ar/uploads/pdfs/Corporate%20Governance%20Arabic.pdf  ,le 22/01/2013,à 15 :45 

http://www.qib.com.qa/ar/uploads/pdfs/Corporate%20Governance%20Arabic.pdf
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  :المراجعة لجنة .2

 غنى ال أمرا لجنة المراجعة يعتبرون والكثيرون .السليمة الجيدة الممارسات من للمراجعة لجنة تعيين يعتبر

 .للمراجعة لجنة تأسيس البنوك على تشترط الرقابية الجهات وبعض عنه،بل
 حوكمة تقوية على تعمل وبهذا التقارير، وتقديم المالية والرقابة اإلشراف في رئيسياً  دوراً  المراجعة لجان وتلعب

 المساهمين مصالح يخدم بما البنك أصول حماية في الهامة اللجان من وهى .بالبنك العامة الثقة وزيادة الشركة
 لجنة أعضاء جميع على وينبغي .معه يتعامل أو البنك في يعمل من وكل والمنظمين والمودعين والمستثمرين

 متخصًصا الرئيس يكون أن ينبغى والمحاسبة ،كما المالية بالشئون خبرة وذوى مستقلين يكونوا أن المراجعة

1.المحاسبية أو المالية بالشئون
 

  :أو لجنة إدارة المخاطر المخاطر وتقييم االلتزام متابعة لجنة .0

ومعلوماتها  المراقبة وآليات ، االلتزام سياسات تحدد التي والمخاطر االلتزام بمتابعة المعنية اللجنة وهى
 ومخاطر ، التشغيل ومخاطر ، السوق ومخاطر ، االئتمان مخاطر مثل المخاطر مجال في النشاطات لجميع

 عن منفصلة لجنة االلتزام تكوين المفيد من يكون قد و عليها، اإلشراف يقتضى أخرى ومخاطر النقدية، السيولة

 مكافحة بسياسة كذلك االلتزام و الداخلية واللوائح بالقوانين بالبنك العاملين التزام لمتابعة المخاطر تقييم لجنة

2.سنويا اإلدارة مجلس إلى تقرير تقديم و األموال غسيل
 

 :والمكافآت المرتبات لجنة .4

 يجب ثم، ومن .البنك فى مصلحة له من كل بها يهتم التي األمور من اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت تعتبر

 حساب بموجبها يتم التي واألسس اإلدارة مجلس أعضاء يتقاضاها التي المبالغ إجمالي بشأن الصراحة تتوافر أن

  توصيات بوضع يقومون الذين المستقلين األعضاء من رئيسية بصفة تتشكل هذه اللجنة  و المكافآت تلك
 3.لسلمجا أعضاء ومرتبات مكافآت بشأن اإلدارة لسلمجا

 :الحوكمةالترشيحات و  لجنة .0

 بشأن التوصيات بتقديم وتقوم التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس إلى للعضوية المرشحين تقيم التي وهي
 بشأن التوجيهات تقديم إلى باإلضافة ، اإلدارة مجلس وفعالية كفاءة مدى بتقييم تقوم كما ، عضويةلل المرشحين

 البنك في الحوكمة ميثاق وتطوير تحديث على العمل أيضا عليها و واستبدالهم اإلدارة مجلس ألعضاء التجديد

                                                     
 .49،ص 2003،الشركات لحوكمة العالمى المنتدىإدارة البنوك، مجالس ألعضاء إرشاداتتشاركهام، جوناثان  1
 .15مرجع سابق،ص ،يوسف طارق محمد  2
3
 33سابق،ص ،مرجع تشاركهام جوناثان  
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 الحوكمة ميثاق تعديل معها تستلزم جديدة قواعد او قرارات صدور مثل التعديل إلى الضرورة دعت كلما أو دوريا

 . بازل ولجنة المركزي البنك من يصدر ما متابعة وأهمها ،
 باإلمكان فإنه ، البنو بعض في معيارية وااللتزام والمخاطر المراجعة لجان فيه أصبحت الذي الوقت وفى
 1.البنك وعمليات لطبيعة وفًقا وظائفها، دمج أو زيادتها أو األخرى اللجان عدد تقليص

 مجلس اإلدارة على المخاطر  تشكيلة أثر : ثالثا

وتوجيه المساهمون بانتخاب اإلداريين لمراقبة التسيير  يقوم* Meckling (1976)و  Jensenحسب 
 .قيمة الشركة تعظيم،وهذا ما يشجع المديرين على المشاركة في مشاريع خطرة وذلك بهدف استراتيجية المنشأة

مستوى الرقابة مرتفع،يقوم اإلداريين على أنه إذا كان    Gomez (1998) و Wisemanفلقد أكد كل من  
 .المخاطرةصعبة التحقيق وهو ما يحفز المديرين على الخوض في بوضع أهداف 
أن يؤثر على تحمل أن مجلس اإلدارة يمكنه على فرضية  Smith  (2005) و Morellec أيضاكما حافظ 

يستطيع أن يؤثر على أي قرار ويمكنه أيضا تهديد المسيريين من قبل المديرين ،فمجلس اإلدارة المخاطر 
 .عندما يظهرون عدم وجود المسؤولية في تصرفاتهم

وطريقة من خالل تكوينه،حجمه، تحديد أثر مجلس اإلدارة على المخاطر  Charléty (2006)كما يقترح 
 2.إدارته

 :أثر حجم مجلس اإلدارة على المخاطر البنكية .1

تسجل دائما على أنه كلما زاد حجم مجلس اإلدارة  Mehran (2003) و Adamsلقد أكد كل من 
،كما أنه أيضا كلما صغر حجم مستويات عالية من المخاطرة  ـمن الكفاءة متبعا بالمنشآت مستوى أعلى 

 و       Blanchardكما اقترح كل من أصبح أعضائه  بإمكانهم التالعب والتأثر بالمسير،كلما مجلس اإلدارة 

Dionne  (2004)أنه كلما ارتفع عدد اإلداريين،كلما زاد استخدام أدوات أكثر تطورا للتحوط ضد زيادة  على
،ومنه فإنه كلما زاد حجم مجلس اإلدارة ما يبرر زيادة المخاطر  المفرطة من جانب المديرينوهذا الخطر 

،وهذا بفضل الهيكلة المتنوعة وأفضل الخبرات كلما ساعد على تقييم أفضل لمخاطر المشاريع اإلستثمارية
 :ن القول بأنومنه يمك .التي تميز المجلس ذات الحجم الكبير،والذي بدوره يقلل مخاطر البنوك

                                                     
1
 38محمد طارق يوسف،مرجع سابق،ص   

 *
Jensen M.C. et Meckling W. H. (1976): « Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and 

Ownership Structure », Journal of Financial Economics, Vol. 3 n° 4, pp 305-360. 
2
 Pascal H D. MECANISMES INTERNES DE GOUVERNANCE BANCAIRE ET RISQUES FINANCIERS 

DANS LA ZONE UEMOA: UNE ANALYSE ECONOMETRIQUE PAR LES DONNEES DE 

PANEL,2009,disponible sur le site : http://ead.univ-angers.fr/~granem08/IMG/pdf/P.Dannon.pdf ,le 19/02/2013à 

23:34 

http://ead.univ-angers.fr/~granem08/IMG/pdf/P.Dannon.pdf
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فكلما زاد كلما كان ( مخاطر القروضوخاصة )أثر سلبي على خطر اإلعسار للبنك لحجم مجلس اإلدارة 
 .خطر اإلعسار منخفض

 :أثر ازدواجية هيكل القيادة لمجلس اإلدارة على المخاطر البنكية .2
المدير العام يحتل أيضا منصب رئيس مجلس اإلدارة فانه يصبح غير قادر على أداء وظائفه عندما يكون 
 .،ومنه ينتج نظام رقابة ضعيف والذي من الممكن أن يؤثر سلبا على أداء البنكعلى نحو فعال 

بين وظيفتي المسير ورئيس مجلس اإلدارة يكون لها تأثير على  االزدواجيةفي حالة وفي نفس الوقت 
 .حيث تمكنه من مواصلة استثماراته المحفوفة بالمخاطرالمجلس 

وظيفة رئيس ذلك نظريا بأنه كلما احتل المسير  * Dhouibi  (2009) و Mamoghliكما بين كل من 
 .مجلس اإلدارة فإن ذلك يؤدي الى زيادة خطر اإلعسار

 :اإلداريين األجانب على المخاطر البنكيةأثر  .3

نسبة المديرين األجانب الذين ينتمون الى مجالس اإلدارة من قبل العديد من الكتاب الذين ستخدمت لقد اُ 
Beck et al., 2004) المنشآت حاولوا قياس تأثير هذا المتغير على أداء 

1*
 ; Marimuthu, 2008 ; Mamoghli et 

Dhouibi, 2009).  للمنشأة هذا وجود اإلداريين األجانب تحسن األداء المالي ن أ إجماالبينت نتائجهم  حيث
أسواق رأس المال كما  إلىباإلضافة الى أن البنوك ذات الملكية األجنبية العالية لهم فرصة أفضل للوصول 

لزبائن األجانب الذين ال يمكنهم يادة الفرص لتقديم بعض خدماتها للية أيضا في تنويع المخاطر وز الهم قدرة ع
 .للبنوك المحليةالوصول بسهولة 

 :تأثير اإلداريين الذين يمثلون الدولة والمؤسسات العامة على مخاطر البنك .4

قابلة للقياس لتحقيق أقصى قدر من األهداف التي تعتبر أكثرها غير البنوك العامة معروفة بأنها تسعى   
عمالء وتقليل وجود نوعية جيدة من الخدمات المقدمة لل إلىالمديرين ،فباإلضافة بإضعاف حوافز م والتي تقو 

تلبية الحد األقصى من الطلب على القروض بأسعار فائدة  إلى كذلك تسعى فانها التكاليف التشغيلية،
 .يمكنها من تمويل القطاعات التي تتميز بارتفاع المخاطر مثل القطاع الزراعيكما أنه تفضيلية 

زاد خطر اإلعسار وخاصة خطر ي البنوك كلما فومنه يمكن القول أنه كلما ارتفعت نسبة مساهمة الدولة    
 .القروض

 :أثر مديري المؤسسات على المخاطر في البنك .5

                                                     
1
 
*
Beck T. et Levine R. (2004): « Stock markets, banks and growth: Panel evidence », Journal of 

Banking and Finance, 28, 423-442.  
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وجود مديري المؤسسات داخل مجلس اإلدارة ُيمكن من رقابة جيدة للمسيرين ان  Jensen (1993)لقد أكد 
ية وهو ما بنكأفضل الى المعلومات ولديهم خبرة أكبر في ادارة المخاطر ال بحيث يمكنهم الوصول بشكل

 .يحفز المسيرين على االختيار األمثل للمشاريع االستثمارية ومنه يؤدي الى تخفيض خطر اإلعسار
 :أثر متغيرات الرقابة على المخاطر المالية .6

في ثالث وتكوين مجلس اإلدارة هيكل الملكية ،تتمثل متغيرات الرقابة التي تؤثر على المخاطر المالية
 . حجم البنك،عمره،معدل رأس المال: عناصر وهي

 :رأس مال البنك والمخاطر المالية .أ 

فشل المؤسسات  الحتمالتخفيض شامل  إلىحيث أن مستوى عال من رأس المال بأصول ثابتة يؤدي 
 .المالية

 :حجم البنك والمخاطر المالية .ب 

فئتين غير  إلىبدراسة العالقة بين حجم البنك والمخاطر المالية يمكن تقسيمها اآلراء النظرية التي قامت 
ومن جهة أخرى هناك من بين الحجم والمخاطر  عالقة سلبيةفمن جهة هناك من اعتبر أن هناك : حصرية

 .اعتبرها أنها عالقة ايجابية
 :نذكر من بينهموجدوا أن هناك عالقة سلبية بين المخاطر وحجم البنك فالكثير من الباحثين 

Ceboyan et al., 1999 ; Chen et al. 1998 ; Saunders et al*
1
., 1990  

حيث أن البنوك الكبيرة لها قدرة   مالطبيعي هو التنويع حسب الحجمرتبط بمبرر وجود البنوك والمبرر وهو 
الحجم وهناك مبرر ثانوي وهو وجود وفرات الحجم في تكاليف تنويع المخاطر أكثر من صغيرة 

لسلطات كما أن اأكثر من البنوك الكبيرة ومنه فخطر اإلعسار تتعرض له البنوك الصغيرة .المعامالت
البنكي،وذلك باعتباره كمقرض المالذ اإلشرافية ال تسمح بفشل بنك كبير خوفا من آثار العدوى في الجهاز 

 .ق خطة اإلنعاشاألخير أو عن طري
على مجموعة من تجريبيا النظريتان المتناقضتان  و مبدئيا كما أن هناك العديد من الكتاب الذين اختبروا

احتمال  إلىيؤدي  بأن حجم البنك Petey (2004)فلقد وجد ( 1997و 1993)البنوك الفرنسية للفترة بين 
أكثر عرضة للمخاطر بالنسبة للبنوك تشكيل محفظة القروض  إلىحيث يؤدي تعرضها  لخطر إعسار أكبر 
 .المتخصصة في هذا النشاط

                                                     
1
  * Saunders A., Strock E. et Travlos N. (1990): « Ownership Structure, Deregulation, and    Bank 

Risk Taking »,  Journal of Finance, 13,2.  
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كانت فعال البنوك الكبيرة متنوعة فان احتمال الفشل  إذابأنه  Boyd et Runkle (1993)واستنتج كل من 
 .ليست أقل من البنوك األقل حجما

بآثار ايجابية مرتبطة بالتنويع فان لديهم أصول ي حالة تمتع البنوك الكبيرة فأنه ومنه فان نتائجهم تشير 
 .أقل ربحية

 :عمر البنك والمخاطر المالية .ج 

يعتبر عمر البنك عامال آخر يمكن أن يؤثر بشكل كبير على كل من مستوى المخاطر المالية واألداء 
كلما كانت خبرته في المجال واسعة ،كما تمكن أيضا فكلما كان البنك قديما وعريقا لمؤسسات االئتمان 

 فإننامن االختيار األفضل للمشاريع االستثمارية،ومنه البنوك وموظفيه  يمدير لالمهارات المكتسبة المتراكمة 
 .نتوقع وجود عالقة سلبية بين عمر البنوك ومخاطره المالية

 المخاطر إدارةمهمة مجلس اإلدارة في جانب : رابعا 

 1:مهمته فيما يلي تتمثل
  ، تؤثر في السياسات األساسية وال يمكن تفويض  حيث أنهاالتعامل مع المخاطر اإلستراتيجية

 .رها بصفة منتظمةالتعامل في المخاطر اإلستراتيجية للجنة المراجعة، وهي تتطلب النظر فيها وتقدي

  ،وأن كل نوع من أنواع المخاطر التأكد من كفاية النظام الموجود للتعامل مع كافة المخاطر األخرى
يقع تحت مسؤولية مدير بعينه أو لجنة بعينها، والتأكد أيضا من أن النظام يعمل، ويتم اختباره بشكل 

وعي، وينبغي أن يتلقى مجلس اإلدارة تقارير منتظمة تؤكد هذه الفعاليات وأية حاالت فشل ضمو 
ه، وال بد أن يدرك مجلس اإلدارة أن بعض هامة جنبا إلى جنب مع التفاصيل الخاصة بكيفية مواجهت

 .المخاطر تظل موجودة دائما وتسمى المخاطر الباقية ويجب على اإلدارة تحديدها وقبولها

  واإلشراف عليها والنظر في الطلبات التي  االئتمانيةوضع الهياكل والعمليات الالزمة لمنح التسهيالت
 .ال يمكن التعامل معها بموجب تفويض السلطات

 مساهمة مجلس إدارة  البنك في تطبيق الحوكمة : الفرع الثالث
ما يمكن فعال فإن بقية  إدارةإن المحور الذي ترتكز عليه الحوكمة الجيدة هو مجلس اإلدارة فبدون مجلس 

 .سيكون قاصرا" إصالح"أن يطلق عليه كلمة 
 ةية لمجلس اإلدار بنكالحوكمة ال مظاهر: أوال

                                                     
1
 .87جوناثان تشاركهام،مرجع سابق،ص   
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 1:تتوفر النقاط التاليةأن البنك يطبق الحوكمة البنكية يجب  إدارةلكي نقول أن مجلس 
  يكون لرئيس مجلس اإلدارة دور في خلق ظروف مناسبة لألعضاء وضمان فعالية أعمال يجب أن

 .المجلس
 يجب تحديد دور الرئيس واختصاصاته ومسؤولياته حتى يكون فعاال. 
 ويكون ذلك كتابيا بموافقة التنفيذي ( المدير)يجب أن يكون هناك فصل بين دور الرئيس والرئيس

 .المجلس
  بيانا يبين اذا ما تمت اإلجتماعات الخاصة باألعضاء غير يجب أن يتضمن التقرير السنوي

 .التنفيذيين أم ال
  موضوعي وبصفة مستقلةأما فيما يخص عملية اتخاذ القرارات فيجب أن يتم اتخاذه بشكل. 
 الكفء والالزم لعمل المجلس الختيارجنة تعيينات يجب وجود ل. 
  كل سنة على األقل وأن يضم هذا التقرير السنوي هذه العمليات يجب أن تتم عملية تقييم المجلس مرة

 .لمراجعة األداء الموجود في الشركة
 كيفية تطبيق مجلس اإلدارة للحوكمة البنكية: ثانيا

وبصفة عامة هناك  تطبيق الحوكمة البنكية باختالف الدول أو حتى البنوك نفسها أو تبعا للظروف يختلف
ثالث مكونات أساسية يجب أن تتوافر في مجلس اإلدارة من أجل ضمان تطبيقه للحوكمة البنكية والمتمثلة 

 2:في ما يلي
بدرجة أدق  لاللتزامتهيئته  ىإليقضة مجلس اإلدارة التي ستؤدي  أي استقاللية و:اإلشراف المستقل (8

 .زيادة صافي األرباح إلىالبنك  إدارةحث  إلىبمصالح المساهمين مما يؤدي 
يعني اآللية التي تمكن ذوي الكفاءة والقدرة األفضل على القيام  :قدرة مجلس اإلدارة على التنافس (1

 .بعمل ما
وهي تعتبر من أهم الوظائف التي يجب أن يتمتع بها  :ية البنكجدور مجلس اإلدارة في وضع استراتي (2

 .أعضاءه
 في تطبيق حوكمة سليمة للبنوكدور مجلس اإلدارة : ثالثا

                                                     
1
 864،862،مرجع سابق،ص ربيھد ريسم محمد 

2
 .المرجع نفسه ،ربيھد ريسم محمد 
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حيث أنه  مجلس إدارة البنوك  والتزاماتبتحديد إستراتيجيات  3777لقد قام بنك التسويات الدولية سنة 
تمنع األنشطة التي تؤثر على  نوعية الحوكمة يسهر على قيام اإلدارة العامة للبنك بتطبيق سياسات التي 

ف ذات عالقة والعمال،منح معاملة خاصة ومفضلة ألطرا مصالح،القروض المقدمة لإلطاراتمثل تضارب ال
إطارات مجاالت ونشاطات  اتجاهيجب أن تقوم اإلدارة العامة بالدور الرقابي ومن ناحية أخرى،.... 

مجلس اإلدارة بتحديد المسؤوليات األساسية الملقاة على عاتقه  ومن ناحية أخرى، يجب أن يقوم.متخصصة
 .أنه يجب أن يضمن الكفاءات والمؤهالت لإلداريين إلىباإلضافة .وكذلك على اإلدارة العامة

 :وحسب بنك التسويات الدولية فإن مجلس اإلدارة يعزز الحوكمة على مستوى البنوك عندما  يعمل على
  وتجنب تضارب المصالح،ويجتمع بصفة دورية مع اإلدارة العامة ولجان تقديم التوصيات واآلراء

 .المراجعة

 مجلس اإلدارة على المعاملة العادلة لكل المساهمين أن يسهر يجب. 

لتزامات مجلس اإلدارة لضمان    (2004)كما حددت منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية  ممارسات وا 
 .الحكم الجيد للمجتمع بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة

  يجب أن يعمل مجلس اإلدارة على تطبيق المعايير األخالقية، كما يأخذ بعين اإلعتبار مصالح
 .مختلف األطراف

  ستراتيجية البنك، ة بعض الوظائف األساسية وال سيما،مراجعة وتوجيه إيجب أن يؤدي مجلس اإلدار
، إجراءات نشر وتوزيع المعلومات واإلتصال للبنك، توظيف أهم الرقابة ، وممارسةتحديد أهدافها

التقليل من )تسيير تضارب المصالح وافقة مع مصالح البنك والمساهمين،المسيرين، وتحديد مكافآتهم م
 (.تكلفة الوكالة

  لبنكية، حيث ظل غياب هذه الشفافية من الصعب تقييم تلح على الشفافية ا" بازل"وفي األخير فإن لجنة 
      بنكيةفي تقريرها للشفافية ال" بال" أيضا إن لجنة ات مجلس اإلدارة واإلدارة العامة،مسؤولي

«Enchancing bank transparency »   تركز على الدور المركزي لإلتصال المعلوماتي بين مختلف أجهزة
الشفافية الشرط الحيوي والضروري للسير الحسن لألسواق المالية وتجعله أكثر كفاءة البنك حيث تعتبر 

 1.وتسمح بالحصول على المعلومات لمختلف المؤسسات المعنية

 وظائف مجلس اإلدارة في اطار الحوكمة البنكية: رابعا

                                                     
1
 Houssem RACHDI,opcit, p14,15. 
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 1:والتي يمكن ذكر أهمها فيما يليلمجلس اإلدارة العديد من الوظائف و المسؤوليات 
 .العامة الجمعية قبل من يعتمد أن على البنك في للحوكمة داخلي ميثاق وضع .8
 المعايير مع يتالءم بما بها للعمل المهنى السلوك وقواعد الحوكمة قيم بتوضيح اإلدارة مجلس يقوم  .1

 التنظيمية واللوائح بالقوانين االلتزام عن مسئوال اإلدارة مجلس ويكون البنك، ينتهجها أن ينبغى التي
 للبنك المالي األداء وتقييم تحليل من تمكنه التي المناسبة السياسات ووضع بالبنوك، الخاصة النافذة
 .البنك يمارسها التي األنشطة مختلف في المخاطر إلى التعرض ومدى

 .تنفيذها على واإلشراف ، والخطط اإلستراتيجية األهداف اعتماد أو وضع .2
عداد والمتابعة المخاطر سياسات وضع .4  .وتنفيذها يهالع باإلشراف الخاصة واإلجراءات السياسات وا 
جراءات معايير مراجعة  .2  .ذلك األمر تطلب كلما أو  دوري بشكل المخاطر وا 
  .بالبنك الخاصة األعمال وخطط ، المالية التقارير و القوائم بشأن القرارات إتخاذ  .6
 بإجراءات المتصلة المعلومات عن واإلفصاح بشفافية، المجلس ألعضاء الترشيح عملية تنظيم .2

 .للمساهمين الترشيح
 ."المناسب المكان فى المناسب الرجل " لمبدأ وفًقا اإلدارة مجلس أعضاء اختيار  .1
 .الرئيسيين التنفيذيين الموظفين ومتابعة والتعويض االختيار بشأن القرارات اتخاذ .1

 .الرئيسيين التنفيذيين والموظفين اإلدارة مجلس أعضاء ألداء المناسبة المعايير وضع  .81
 .لفعاليتها سنوية مراجعة مع عليها واإلشراف الداخلية الرقابة أنظمة اعتماد .88
 .عليها واإلشراف المصالح تضارب من تحد سياسة وضع .81
 .المصالح بأصحاب البنك عالقة تنظيم سياسات وضع .82
 واستمرارية دعم بغرض الرئيسيين التنفيذيين والموظفين اإلدارة مجلس أعضاء وتطوير تدريب .84

 . ومسئولياتهم المهنية حقوقهم جميع يلبى بما قدرتهم
 لتطبيق الجيد للحوكمة على مستوى البنوكو مبادئ اتحديات : المطلب الثالث

القطاع الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المنظمات الدولية واإلقليمية في دعم الحوكمة المؤسسية في ب
واجه تحديات كبيرة في استيعاب وتطبيق مبادئ الحوكمة بسبب اختالف ت تما زال لبنوكإال أن ا بنكيال

،لذا هناك مجموعة طبيعة األنظمة الحاكمة والظروف المحيطة بكل نظام ال سيما في الدول العربية والنامية
                                                     

 جرانت مكتب ،والمحلية واألقليمية الدولية الممارسات ألفضل طبًقا البنوك في الحوكمة إرشاداتيوسف،  طارق محمد 1
 .88،81،ص 1181، انترناشونال ثورنتون جرانت عضو هالل محمد ثورنتون
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صالحاتمن المبادئ التي يجب تطبيقها  م الحكم المؤسسي السليم في عزيز نظاتيجب القيام بها من أجل  وا 
 .بنكيةالمؤسسات ال

  .التحديات التي تواجه الحوكمة المؤسسية في البنوك:الفرع األول
 1:يمكن تلخيص هذه التحديات بما يأتي   
 : تركز الملكية  .أ 

سيطرة مدارة من قبل عائالت أو عدد محدود من األفراد، والتي ما تزال تحت الوالتي تتمثل في البنوك 
وكنتيجة طبيعية ،العائالت المالكة أو أقرباء لهم مؤسسيها أو وارثيهم، إذ الحيازة األكبر من األسهم تعود لتلك

"  التنفيذية"جلس اإلدارة عن اإلدارة العليا يصعب فصل م كما ، بنكيحتل هؤالء أعلى المراكز الوظيفية في ال
الحوكمة المؤسسية ألنها تنادي بهذا الفصل بل هو أحد المهام وتلك أحد التحديات التي تواجه عملية تطبيق  

مملوكة ألفراد هم وحدهم  إدارةفكيف يتم الحكم على مجالس ، مي لتحقيقها في تطبيق الحوكمةالتي تر 
ولها الجرأة على تقييم  بنكافمن هي العائلة أو مجموعة المساهمين التي تمتلك . أصحاب المصلحة فيها

الحوكمة  وهو ما تنادي به،شكل شفاف وعلني وتقبل الحكم عليها في حال تخلفها عن مهامهاي ببنكأدائها ال
 .وفصل اإلدارة عن ملكية رأس المال بنكيةفي العمليات ال" اإلفصاح الشفافية و" المؤسسية ألن أحد مبادئها 

 :الشفافية واإلفصاح-ب
في الدول النامية ومنها العربية بعدم كفاية الشفافية وضعف اإلفصاح المالي على  بنكيةتتسم القطاعات ال

الرغم من بعض التعديالت التي حصلت في اآلونة األخيرة لألطر القانونية والرقابية نتيجة األزمات التي مر 
الممارسات الخاطئة ، إال أن التي تتمثل في محاولة تطبيق لمبادئ الحوكمة المؤسسيةو  العالمي االقتصادبها 

 بنوكلتلك المبادئ مازالت مستمرة،ألن الممارسات السليمة والتطبيق الجيد ألساليب الحوكمة قد يعرقل عمل ال
، فمعظم المؤسسات ة إلى جانب ضعف األجهزة الرقابيةبالمعايير المحاسبية الدولي االلتزاموذلك لضعف 

، فهذا يشعرها بالتهديد لمجرد التفكير بأن أو الرقابة المستقلة ضوع للتدقيقفي هذه البلدان ال تقبل الخ بنكيةال
نشاطاتها مكشوفة للجمهور، فهي ال تسمح بنشر أية معلومات غير التي تريد نشرها أو تلك التي تخدم 

  .مصالحها
 :مشاركة وحماية المساهمين -ج

                                                     
1
 دار صفاء للنشر،الحوكمة المؤسسية واألداء المالي اإلستراتيجي للمصارفعالء فرحان طالب،ايمان شيحان المشهداني،   

 .61-22 ص ،ص1188والتوزيع،األردن،
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رين على إدارتها وهذه السيطرة أكبر المساهمين هم من العائالت المالكة لتلك المؤسسات والمسيطبما أن 
فآلية مشاركة المساهمين ذوي الملكية األقل "  ذوي الملكية األقل" غالبا ما تغفل حقوق صغار المساهمين 

تصبح ضعيفة في صنع القرارات وغير فاعلة والحماية القانونية لهم غير كافية ، ألن القرارات األساسية 
على  بنكتتخذ من قبل الحائزين ألكبر الحصص من األسهم في ال كالتعيينات والترشيحات لمجلس اإلدارة

وهذا يخالف ما جاءت به الحوكمة . وفق قاعدة األغلبية دون الحاجة إلى موافقة صغار المساهمين 
، وبالتالي يصبح من الصعب تطبيق المعاملة المتساوية لحملة األسهمالمؤسسية من مبادئ ومنها مبدأ 

العمل على  اعتادتلمجتمعات التي ترفض التغيير أو التعديل ألنظمتها الداخلية التي الحوكمة في مثل هذه ا
 .نمط يلبي الطموح الخاص

 :القوانين والعالقات -د
ى أنظمة العالقات إلتحكمها من أنظمة  االنتقال وهو كيفيةتواجه بلدان العالم النامي اليوم تحديا كبيرا 

نظام الحوكمة على مجموعة قوانين رسمية وغير رسمية إلى جانب ،إذ يشتمل قائمة على أساس القوانين
ممارسات خاصة وحكومية لغرض تطبيق تلك القوانين، وتحكم هذه القوانين والممارسات واآلليات مجتمعة 

يشكل عليه و وبين المستثمرين وأصحاب المصلحة،ية بنكالعالقات بين المسيطرين عمليا على المؤسسات ال
فكيف يمكن . ألنظمة المحلية في تلك المجتمعات أحد أعظم التحديات التي تواجه تطبيق الحوكمةا سوء

 .المصالح والنفوذ  تهيمنما دامت لحوكمة المؤسسية بقوانينها ومبادئها انجاح 
 :البعد الثقافي  -هـ

كامل بأهمية هذا في تطبيقها لنظام الحوكمة هو عدم توفر الوعي ال بنوكمن التحديات التي تواجهها ال
إضافة ،بنكيةالتنفيذية للمؤسسات ال اإلداراتو  اإلداراتالمفهوم السيما عندما يكون الجهل نابعا من مجالس 

مية بسبب نها قضايا قليلة األهأإلى الثقافة المحلية التي ما تزال تنظر إلى قضايا الحوكمة المؤسسية على 
ذاتها تدفع إلى التخلي عن مبادئ الحوكمة بهدف  لبنوكبين ا، فضال عن المنافسة شيوع الملكيات العائلية

 .لى الحصة السوقية وتحقيق األرباحالمحافظة ع
  على مستوى البنوكالتطبيق السليم للحوكمة المؤسسية  مبادئ:الفرع الثاني

األساسية التي يجب توافرها لدعم التطبيق السليم للحوكمة داخل الجهاز  مبادئهناك مجموعة من ال 
 :وتتمثل في ال غنى عنها لعملية حوكمة الشركاتضرورية و تعتبر وهي  ي بنكال
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يجب أن يتوفر لدى اإلداريين المؤهالت المناسبة لتأدية مهامهم و كذلك يجب أن يكون : 0المبدأ 
ة داخل المؤسسة و يكونوا قادرين على الحكم على نشاطات لديهم فهم واضح لدورهم في الحوكم

 :البنوك
لقد و  على السالمة المالية للبنكفي نهاية المطاف على العمليات و  يعتبر مجلس اإلدارة هو المسئول

 1 :الحظت لجنة بازل أن تواجد حوكمة الشركات بوفرة يتوقف على قيام اإلداريين سواء فرديا أو جماعيا بـ

  يةبنكممارسة دورهم الرقابي، وال سيما مع معرفة جيدة للمخاطر الفهم و. 

  الدعوة على الموافقة على اإلستراتيجية العامة للبنك بما في ذلك السياسة العامة بشأن الخطر
 .واإلجراءات إلدارة المخاطر

  واجب الوالء"ممارسة  "obligation de loyauté  واجب الرعاية"و "obligation de diligence 
 .نحو البنك في إطار القوانين الوطنية و المعايير التحوطية السارية

  االمتناع عن المشاركة في اتخاذ القرارات عندما يكون هناك تضارب للمصالح يمنعهم من أداء
 .واجباتهم اتجاه البنك كما يجب تكريس الوقت والطاقة الالزمان لتحمل مسؤولياتهم

  أخذ موقع يتناسب مع حجم مجلس اإلدارة و ذلك للعمل من أجل مع ( كمجموعات)التنظيم
 . تعزيز الكفاءة و إلى مناقشة حقيقية حول االستراتيجيات

 الحفاظ واكتساب مستوى مناسب من الخبرة كبنك تنمو في حجمها و تعقيدها. 

 خاب خاصة فيما يتعلق باختيار وانتة ممارساتهم من منظور الحوكمة، و تقييم دوري لمدى فعالي
لحاق التغييرات المناسبة  .المدراء وكذلك تسيير تضارب المصالح، وللكشف عن نقاط الضعف وا 

  ذا لزم األمر استبدال المسيرين الرئيسيين مع ضمان أن البنك يمتلك خطة تحديد و اإلشراف وا 
استبدال كافية للمناصب وكذلك ضمان أن المستخلفين يكونوا مؤهلين ويستوفوا معايير الكفاءة 

 .والسمعة الجيدة المطلوبة من أجل إدارة أنشطة البنك

 اإلصرار على الحصول على إجابات ارة بممارسة سلطتها بطرح أسئلة و ضمان مراقبة مجلس اإلد
صريحة للمسيرين وتلقي في الوقت المناسب المعلومات التي تمكنها من تقييم تسيير اإلدارة 

 .التنفيذية

                                                     
1 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire , Renforcement de la gouvernance d’entreprise dans les 

établissements bancaires, Banque des Règlements Internationaux., Février 2006,p 7,8. 
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 تحديد قنوات المراقبة الداخلية لفحص السياساترة العليا و االجتماع بصورة منتظمة مع اإلدا ،
شركة والعمل على سالمة االتصال داخل البنك وتتبع التطورات المحققة بالنسبة ألهداف ال

و ضمان أن البنك يمتلك عالقات بناءة مع لجنة  ذلك بالفهم الجيد للبيئة التنظيميةو البنك،
 .المراقبة 

 ماد أفضل الممارسات أثبتت نفسها في حاالت أخرىتقديم النماذج وتوصي باعت. 

  في بعض الجهات يتم تعيين المراقبين ) ممارسة العناية الواجبة لتحديد واإلشراف على المدققين
 (.الخارجيين من قبل المساهمين

يجب ضمان متابعة لى األهداف اإلستراتيجية للبنك و ينبغي على مجلس اإلدارة الموافقة ع: 2المبدأ 
 1 :تطبيقها

دارة أنشطة دون تواجد أهداف من أجل  توجيه و ية ببنكفيصعب إدارة األنشطة المتعلقة بأي مؤسسة  ا 
تلك التي تتعلق بالمجلس نفسه أو  البنك، كما يجب عليه أيضا تطوير المبادئ التي تدار بها المؤسسة سواء

عليه يجب ئ على أهمية المناقشة الصريحة و د، و يجب أن تؤكد هذه المباإلدارة العليا أو بباقي الموظفينبا
تعزيز ت تهدف إلى تعزيز السلوك الجيد و أن يضمن مجلس اإلدارة قيام اإلدارة العليا بوضع و تنفيذ سياسا

 .السالمة المهنية و منع أو تقييد الممارسات و العالقات التي تضعف من كفاءة الحوكمة
ام تسلسل هرمي واضح للمسؤوليات على جميع المستويات ينبغي على مجلس اإلدارة وضع واحتر  3المبدأ 

 2:في البنك
التزاماته كذلك تعتبر مجلس إدارة فعال يحدد بوضوح توزيع المهام و المسؤوليات الرئيسية التي تعتبر من 

، يعتبر مجلس اإلدارة هو المسئول على مراقبة تصرفات اإلدارة بما في ذلك من التزامات اإلدارة العليا
ي الذي يسمح االمتثال للسياسات التي قامت بوضعها فتعود لإلدارة العليا تفويض المهام و بإنشاء هيكل هرم

، وتجدر اإلشارة إلى انه يجب مراقبة ممارسة هذه المسؤوليات المفوضة، و هي المسئولة بالقيام بالمسؤوليات
الوة على ذلك عندما يستعين البنك وع  في نهاية المطاف أمام مجلس األمن لحسن سير العمل في البنك

دارة المخاطر داخل من مسؤوليته إزاء فهم و  بمصادر خارجية لتنفيذ مهامها األساسية فانه ال يعفي المجلس ا 
 .البنك

                                                     
1
 . 382ص ،مرجع سابق،  "التعثر المصرفي نظام حماية الودائع و الحوكمةمداخل مبتكرة لحل مشاكل "، بن علي بلعزوز  

2
 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire ,op.cit,p  p  12-14 
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يجب أن يقوم المجلس بضمان بأن اإلدارة العليا تطبق رقابة مناسبة وفقا للسياسة التي : 4المبدأ 
 :سطرتها

، أين تكمن مهمتهم في  رؤساء األقسامولين بما في ذلك المدير المالي و ا من المسئتتكون اإلدارة العلي  
ة الخدمات هؤالء األشخاص ينبغي أن تكون لديهم المهارات الالزمة  إلدار  ،لبنكلتوجيه اإلدارة اليومية 

 .ممارسة رقابة مالئمة على الموظفين الرئيسينو 
بالمراقبة و ذلك  الحوكمة الجيدة على مستوى البنوكأعضاء اإلدارة العليا مساهمة  كبيرة في نظام  تساهم 

دارة،واحد من اإلجراءات التي يضعها مجلس اإلالتسلسلية في مجاالت وأنشطة محددة في إطار السياسات و 
 1 .هي خلق جهاز فعال للرقابة الداخلية األدوار الرئيسية و 

 2 :اإلدارة العليا في االعتبار األمور التي يتعين أن تأخذهو هناك  عدد من ا
 .عدم التدخل بصورة مفرطة في القرارات التي يتخذها المديرون و التنفيذيون -

عدم تحديد مدير اإلدارة العليا المسئولة في مجال معين بدون توافر المهارات أو المعرفة الالزمة  -
 .لذلك

يجب على مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا استخدام بكفاءة المراقبة الداخلية، المراقبين الخارجيين  :5المبدأ 
 3:ووظائف المراقبة الداخلية

و كفء ، وكذلك  ، مؤهللى وعي تام بأن وجود مراقب مستقلينبغي أن يكون مجلس اإلدارة ع -
ت لتحقيق بعض األهداف شركاوظائف الرقابة الداخلية هي الحاسمة في إطار عملية حوكمة ال

ينبغي على المجلس بوجه الخصوص اعتبار عمل المراجعين ووظائف المراقبة مثل وسيلة الرئيسية و 
نتائج البنك المقدمة من اإلدارة حول عمليات و أو أداة مستقلة للتحقق والمصادقة على المعلومات 

المراقبة ة الفعالة الداخلية والخارجية و هام المراجعإدراك بان مأيض كذلك ينبغي على اإلدارة العليا 
 .تعتبر ذات درجة كبيرة من األهمية لقوة البنك في المدى الطويل

يمكن لمجلس اإلدارة و اإلدارة العليا مساعدة وظيفة المراجعة الداخلية من اجل تشخيص أفضل  -
 : للمشاكل المرتبطة بإدارة المخاطر و نظم الرقابة الداخلية من خالل 

  اف بأهمية عملية المراجعة و الرقابة الداخلية و تقاسم هذا االعتراف مع البنك بأكملهاالعتر. 

                                                     
1
 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire ,op.cit. . 

 .، المرجع السابقبن علي بلعزوز
2
  

3
 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. ,op.cit,  p 15,16. 
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  كفاءة مع تطبيق اإلدارة ا الحسابات بحرص و استغالل النتائج التي توصل إليها مراجعو
 .ألوجه التصحيحات الالزمة

 ولجنة المراجعة خاصة انه تابع لمجلس اإلدارة لية مسئول المراجعة الداخلية، و ضمان استقال
 .للمجلس وتحميل المراجعين الداخليين مهمة تقييم فعالية الضوابط الرئيسية الداخلية

وكذلك كفاءة مراجعي الحسابات الخارجيين،يمكن أن يسهم كال من مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا في  -
في جميع النواحي ضمان بأن البيانات المالية للبنك تعطي صورة صادقة عن وضعه المالي ونتائجه 

 :الهامة من خالل

 التأكد من أن المراجعين الخارجيين يحترمون المدونات والمعايير للممارسة المهنية المطبقة. 

  تشجيع في إطار المعايير الوطنية المراجع الرئيسي لتحمل مسؤولية عمليات المراجعة
بأكثر ما يمكن مخاطر  الخارجية للبيانات المالية التي أجريت داخل المجموعة و ذلك للحد

 .التعثرات

  ضمان فهم المراجعين الخارجيين بالتزامهم اتجاه البنك بكامل العناية الالزمة في إجراء
 .عمليات التدقيق

 النظر في التغيير الدوري للشركة المراجعة على األقل بالنسبة للمراجع الرئيسي. 

المسئولة عن إجراء مراجعة للبنك وكذلك مع  أما بالنسبة للبنوك العامة فيكون حوار مع وكالة الدولة
 .الهيئات المراقبة للدولة و المراجعون الخارجيين إن وجدوا

الممارسات تتماشى مع ثقافة المؤسسة وأهدافها على المجلس ضمان بأن السياسات و  ينبغي: 6المبدأ 
 1واستراتيجياتها في المدى الطويل و مع هيكل الرقابة للبنك 

س اإلدارة أن يصادق على اإلمكانات الخاصة بأعضاء اإلدارة العليا وغيرهم من يتوجب على مجل
الشخصيات المسئولة على بذل أقصى جهد لصالح البنك، أضف إلى ذلك يتطلب أن توضع نظم األجور في 
نطاق السياسة العامة للبنك بحيث ال تعتمد على أدائه في  اآلجال القصيرة لتجنب ربط الحوافز بحجم 

ن وأعضاء اإلدارة العليا من ،كما أن غياب العالقة بين الحوافز المالية لإلداريي2 اطر التي يتحملهاالمخ
ستراتيجية األعمال في البنك  على المدى الطويل من جهة أخرى قد تفسح المجال ألعمال تتعارض جهة، وا 

 .مع مصالح البنك ومساهميه

                                                     
1
 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. ,op.cit , p 16,17. 

 .387بن علي بلعزوز، مرجع سابق، ص  2
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 ينبغي أن يدار البنك بشفافية:  0المبدأ 
من الصعب فالشفافية هي عنصر أساسي لفعالية الحوكمة للبنك كما أشارت لجنة بازل في هذا المجال، 

تقييم فعال ومناسب لمسؤولية ق القيام بعلى المساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين والمشاركين في السو 
 .مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في غياب الشفافية 

، بينما التصريحات المقدمة إلى ضباط السوق و تعزز حوكمة الشركاتتعزز ان جودة الكفاية المالية للبنك
حتى لو كثر فعالية لسالمة و قوة البنوك،السلطات اإلشرافية تحسن قدرة هذه األخيرة على المتابعة على نحو أ

ل ، و عليه يتعين أن يشمل اإلفصاح هيكل مجلس اإلدارة وهيك1 كانت البنوك غير مدرجة في البورصة
   2.اإلدارة العليا، والمعلومات المتعلقة بنظام الحوافز الخاص بالبنك

و كذلك حينما يكون  يجب على مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا الفهم الجيد للهيكل العملياتي للبنك: 8المبدأ 
       (      مبدأ معرفة الهيكل) في قضايا قانونية أو عن طريق هياكل تسعى لتمثيل مبرر الشفافية 

مشاكل حوكمة الشركات تنشأ عندما تعمل البنوك عن طريق هياكل تفتقر إلى الشفافية أو تعيقها ويمكن 
عن طريق نشاطها، لكن هذا قد  أن تعمل البنوك بوضع هياكل معقدة وغالبا تكون ألسباب متنوعة تبرر

جلس اإلدارة واإلدارة العليا على ينطوي عليه مخاطر مالية وقانونية أو لسمعة البنك، وكذلك تعيق كال من م
ا للبنك ضمان بأن هذه ، وتبعا لذلك ينبغي لإلدارة العلييةبنكممارسة رقابة كافية ويقلل من فعالية الرقابة ال

 .األنشطة تتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بهاالهياكل أو 
دارة أما مجلس اإلدارة يجب أن يضمن تطبيق ما تم إقراره من طرف  اإلدارة العليا من سياسات لتحديد وا 

، ويجب على مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا توثيق لمرتبطة بهذه األنشطة أو الهياكلكل نطاق المخاطر ا
من أجل شفافية العملية للمراجعين وهيئات المراقبة ( الفحص، الترخيص، إدارة المخاطر)كامل هذه المراحل 

لس اتخاذ الخطوات لضمان بأن المخاطر الناجمة عن هذه األنشطة مفهومة وفي هذا الصدد ينبغي للمج
 :ومسيرة بشكل جيد

  ينبغي على مجلس اإلدارة ضمان بأن اإلدارة العليا تتبع سياسات واضحة فيما يتعلق بتسيير األنشطة
 .من خالل هياكل أو قوانين تعيق الشفافية 

                                                     
1
 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. , op.cit, p 17-17  

2
 .بن علي بلعزوز، المرجع السابق 
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 الرقابة الداخلية لهذه الهياكل لى إجراءات يجب على لجنة المراقبة للشركة األم اإلشراف ع
كشف على أحداث  ويجب أن يقدم لمجلس اإلدارة نتائج مراجعاته كل سنة أو كلما يتم الواألنشطة،

 .أوجه قصور مهمةأو 

  ينبغي للسياسات واإلجراءات واالستراتيجيات المناسبة أن تحكم الموافقة على الهياكل واألدوات أو
باإلضافة إلى ذلك يجب .لمعقدة المستخدمة أو المباعة في كل وحدة تجارية للبنك المنتجات المالية ا

على مجلس اإلدارة وضع السياسات و اإلجراءات المناسبة من أجل التقييم المنتظم في إطار 
 .أو بيع هذه الهياكل ، األدوات أو المنتجات/المراجعة الدورية لإلدارة، الستخدام و

األدوات أو المنتجات المالية المعقدة إال إذا كانت الهياكل،( تقر)ن تقبلأالبنوك على    يجب ال
األخطار المالية، القانونية والمتعلقة بالشهرة ذات معنوية و الناتجة عن استخدامها أو بيعها التي 

 .يمكن أن تكون مقيمة و ميسرة بشكل مالئم

 

 

 

 

 

 

 خالصة
 احترامال تعني  مجرد ها تضمنها هذا الفصل نرى أنالتي شركات بعد التعرف على فقرات حوكمة ال

نما هي ثقافة وأسلوب في ضبط العالقة بين مالكي الشركة ومديريها والمتعاملين  لمجموعة من المبادئ وا 
 .انت المصلحة أكبر وأعم للمجتمع معها، لذا فكلما اتسع نطاق تطبيقها كلما ك

 إضافة المودعين تحديًدا وهم للغير تديرها التي األموال حيث من غيرها عن عملها طبيعة في البنوك وتختلف

 اإلضرار إلى يؤدى مما البنوك باقي إلى المخاطر هذه انتقال إلى يؤدى قد للمخاطر بنك أي تعرض أن إلى
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استخدام الحوكمة كعالج وأداة ،لذا وجب عام بوجه ىبنكال النظام استقرار على أيًضا ويؤثر المصالح بأصحاب
 .معالجة متعددة المجاالت ومتعددة الجوانب ووسيلة

  :من خالل ما سبق تم التوصل الى النتائج التالية
  ترتكز الحوكمة على عناصر أساسية البد من توافرها حتى يكتمل إحكام الرقابة الفعالة على أداء

والنهوض البنوك، تتلخص في الشفافية، وتوافر المعلومات، وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية، 
 .بمستوى الكفاءات البشرية من خالل التدريب

  الريادة في هذا  سندتأُ ،حيث اهتماما شديدا بموضوع الحوكمة لقد أبدت منظمات دولية متعددة
منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية والتي وضعت مجموعة من المبادئ بشأن الحوكمة  إلىالمجال 
 .لحوكمة الشركات ثم تمت مراجعتها وأضيف مبدأ سادسأولى وأهم خمسة مبادئ دولية هي والتي 

 ي فقط بوضع القواعد الرقابية، ولكن أيضا بأهمية تطبيقها بنكال يرتبط نجاح الحوكمة في الجهاز ال
وعلى ول األول عن تنظيم ورقابة البنوك،باعتباره المسؤ بشكل سليم، وهذا يعتمد على البنك المركزي 

دارته من   .الجهة األخرىالبنك المعني وا 
  دخال ثقافإن تعزيز و البنوك كمفهوم من ضمن المفاهيم الثقافية ة الحوكمة في المؤسسات المالية و ا 

زيز مكانة البنوك في السائدة لدى مسئولي و مدراء االئتمان يعتبر أمرا ضروريا باتجاه تدعيم و تع
 .ضمان تجنب مختلف المخاطر بما فيها المخاطر الماليةاالقتصاد  و 

  دارةيقوم مجلس اإلدارة بدور أساسي في تطبيق الحوكمة  تقعي حيث  بنكالمخاطر في الجهاز ال وا 

 المخاطر تلك مثل تعكس المال رأس مستويات أن من والتأكد المخاطر أنواع فهم مسئولية عاتقه على

 إدارة وسياسات الحوكمة، أهداف وضع مسئولية البنوك في اإلدارة مجالس تتحمل كما،كاف نحو على

ستراتيجيات سياسات وصياغة المخاطر،  .وغيرها المودعين حقوق لحماية مالئمة وا 



 

 

 رابعالفصل ال

  

ومساهمتها  االحترازية الدولية اإلجراءات
 الحوكمة في البنوك في تعزيز
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 تمهيد 
البنك  إدارةعلى بعدان أساسيان بعد داخلي وخارجي فالبعد الداخلي يتعلق بطريقة  بنكيةترتكز الحوكمة  ال

أما البعد الخارجي فيرتكز على القواعد االحترازية التي تم وضعها أساسا من أجل تنظيم شروط المنافسة 
 .بنكيالبنكية وتعزيز وتقوية األمن ال

المخاطر ووقوع العديد من األزمات المالية قامت لجنة بازل بإصدار أهم اتفاقية دولية ونتيجة ارتفاع حدة 
والتي  8811في العالم وهي اتفاقية بازل التي صدرت النسخة األولى منها خالل عام  بنكيلتنظيم العمل ال

 4002في عام أو ما يعرف باتفاقية بازل الثانية  االتفاقيةتسمى بمعيار كوك ،ثم صدرت النسخة الثانية من 
 .والتي تعتبر تبني نظرة جديدة للتعامل مع المخاطر  I بازل بعد حدوث تعديالت على اتفاقية 

وما صاحبها من خسائر مالية ضخمة وانهيارات اقتصادية  4001ة المالية العالمية في عام وبعد األزم
فالس العديد من البنوك بدأ العال ة بنكيم يستشعر الحاجة إلعادة النظر في منظومته المالية واالقتصادية والوا 

في سويسرا  بنكيأقرت لجنة بازل لإلشراف ال 4080بما يحصنه  من انتكاسات مستقبلية أخرى،ففي سبتمبر 
 أدخلت تعديالت جوهرية واسعةوالتي  IIIعرفت ببازل  8811حزمة جديدة من المعايير هي الثالثة منذ عام 

 .IIعلى الدعامات الثالثة لبازل 
من جنة بازل في اتفاقياتها الثالثة ومنه سنحاول في هذا الفصل التعرض بالدراسة والتحليل ألعمال ل

 :خالل ثالث مباحث تتمثل في اآلتي
 اإلطار التنظيمي الدولي للنشاط البنكي:المبحث األول         

 IIالمرتكزات األساسية لبازل  : المبحث الثاني         
 أكثر صرامة بنكينحو نظام ... IIIبازل : المبحث الثالث        
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 اإلطار التنظيمي الدولي للنشاط البنكي:المبحث األول
في البلدان احد الشواغل الرئيسية للسلطات  االحترازيةاعتبرت القواعد  8890منذ منتصف سنوات 

 تعتبر  الحاجة لحماية المودعين،ففي الواقع إلىالمتقدمة، وبصفة عامة يمكن تفسير هذا النوع من التنظيم 
في عمليات الدفع وتعبئة المدخرات يلعب دورا هاما  بنكيرقابة المؤسسات المالية أمر ضروري ألن النظام ال

هذه وجهت  كماالمخاطر وخاصة المخاطر النظامية أساسيا لتجنب كذلك يعتبر وضع قواعد احترازية دولية 
كفاية رأس المال والذي له دور أساسي في سالمة البنك،و من هذا المنطلق وهذه  إلىاهتمامها أيضا القواعد 

لمحة حول لجنة بازل  إلىباإلضافة  االحترازيةالقواعد  إلىنتناول في هذا المبحث مدخل األهمية سوف 
  .األولى لها واالتفاقية

 االحترازيةالقواعد :المطلب األول
 االحترازيةنشأة القواعد  :الفرع األول

هذه فتعتبر  زمن بعيد، إلىلعدد من النسب المفروضة من قبل هيئات اإلشراف البنكي  االمتثاليعود    
النشاط البنكي ،وكما هو معلوم فرفع القيود وتمويل 8810النسب ذات أهمية عالمية خاصة منذ سنوات 

ية الثانية مفمنذ نهاية الحرب العال نظم المالية منذ أواخر السبعينات،والمالي هما خاصيتين رئيسيتين لتحول ال
ة الرئيسية التي ميزت فترة الكساد بنكيزة نتيجة األزمات الر كانت النظم البنكية للبلدان الرأسمالية الكبرى محت

 إلى ثابت صرف نظام من 1973 سنة في الدولي النقدي النظام النتقال نظرا و 1،الكبير لسنوات الثالثينات
 كبيرة خسائر عنها نتج الصرف سوق في المضاربة بعمليات القيام إلى البنوك دفع ما هو و الحر، النظام
 نتيجة ظمتتعا ،كمارةكبي لخسائر بتسجيلها إفالسها بنوك عدة فأعلنت لندن، بسوق العاملة البنوك لفروع
 البنوك دفعت األوضاع هذه ظل في و ،المالية األصول أسعار في االستقرار وعدم القرض مخاطر لذلك

 "Lord Richardson"  إنجلترا بنك محافظ بواسطة الدولي المستوى على للتدخل النقدية السلطات البريطانية
 نشاط لها التي البنوك بمراقبة تكلف لجنة إنشاء المركزية البنوك لمحافظي الشهرية الدورة في إقترح الذي
 بين التعاون بتشجيع المكلف (BRI)الدولي التسويات بنك إشراف تحت  "بازل لجنة" ـب تسمى التيو  دولي،
 :أساسية نقاط ثالثة على التركيز تم قد البنكي،و التنظيم يخص فيما فيه األعضاء للدول المركزية البنوك

                                                           
1
 Modeste Bahati Lukwebo, Les banques africaines face aux défis de la mondialisation économique, 

 L'Harmattan, 2012,p151 
    

http://www.lgdj.fr/auteur20345/
http://www.lgdj.fr/auteur20345/
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 ومنح خارجية تأثيرات له مؤسسة نهيارقد يكون ال  أين الصناعي للتوسع القصوى القواعد تحديد، 
 ؛(للجميع ملزمة)العالمي الطابع القواعد هذه

 بمخاطرها؛ المرجحة لألصول المال لرأس األدنى الحد و الودائع تأمين مجال في الجهود توحيد 
 مع الضروري الحوار و االنسجام توفير و بلد، لكل المحلية السلطات طرف من فعالة مراقبة تأسيس 

 .الدولية المالية األزمات وقت في بنكيال النظام تأمين أجل من المحليين المقرضين
 السياسة بعالقة يتعلق فيما والتناظر التقارب لتحقيق لالمجا هذا في كبيرة جهود دول ثالثة بذلت قد و  
 األمر ويتعلق العشرين، القرن من التسعينات سنوات بداية إال ذلك يتم لم و ،االئتمانية السياسة مع النقدية
 قوية سياسة بين التنسيق تحقيق صعوبة يبين ما هو و اإنجلتر  و األمريكية المتحدة الواليات و فرنسا من بكل
 .فعالة احترازية مراقبة مع المركزي للبنك
 الكبير التدهور بدراسة الثمانينات سنوات من بداية اللجنة اهتمت، 1975سنة بازل لجنة إنشاء بعد و  
 للدول بالنسبة خصوصا المخاطر درجة في االرتفاع مع تزامن والذي ،ةالدولي للبنوك المال رأس معدالت في

 التي العادلة غير المنافسة مصادر إللغاء الحساب طرق توحيد إلى اللجنة هدفت كما بالديون، المثقلة الناشئة
 .الدول بين األموال برؤوس المتعلقة االحترازية القواعد في االختالفات إلى تعود
 صبغة أخذ الذي المال لرأس األدنى بالحد المتعلق 1987 ديسمبر في األول تقريرها اللجنة نشرت و

 .1987لجانفي أمريكي -األنجلو االتفاق من مستوحى االتفاق هذا أن إلى اإلشارة مع عالمية،
 طابع ذات االحترازية للقواعد حقيقي ميالد العشرين القرن من الثمانينات سنوات شهدت لقد  

 سنوات خالل من إال ذلك يتسنى لم و النشاط، دولية البنوك األولى بالدرجة تخص انهأ من عالمي،بالرغم
 والمالي البنكي القطاع تمس التي الجديدة المتغيرات كل مع الدائم التكيف و المتواصل العمل من  طويلة
 يفسر الذي األمر ، المالية والتجربة ةبنكيال الممارسة من طويل مسار محصلة بذلك تمثل فهي عام، بشكل

 1.لفعال لدورها والحساسة الكبيرة األهمية

 

 

 

                                                           
 لنيل مقدمة كمتطلبات  مذكرة بازل، لجنة مقررات متطلبات استيفاء و الجزائرية المصرفية المنظومةحبار،  الرزاق عبد  1

 والعلوم اإلنسانية العلوم الشلف، كلية ، بوعلي بن حسيبة مالية، جامعة و نقود تخصص االقتصادية العلوم في ماجستير شهادة
 .28،24،ص4002اإلقتصادية،  العلوم قسم اإلجتماعية
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 القواعد االحترازيةو أهداف مفهوم : الفرع الثاني
 مفهوم القواعد اإلحترازية: أوال

 البنوك طرف من احترامها يجب التي التسييرية المقاييس من مجموعة الحذر،وهي بقواعد كذلك تسمى 
 المالية اتهمالء و لةالسيو  من معين مستوى وضمانة الخاص أموالها على الحفاظ أجل من ذلك و التجارية

 1.المودعين تجاه
 (قوانين،قواعد)أو التحوطية هي في الحقيقة تحدد كل العناصر االحترازيةكما يمكن اعتبار اإلجراءات  
فشل النظام  إلىقد يؤدي  الذي ما بنك إفالسالبنوك،والهدف من ذلك هو تفادي  إفالسقد تحد من التي 

 االحترازيةوفي هذا السياق سوف نقوم بالتركيز على اإلجراءات .ككل وهذا ما يشكل الخطر النظامي بنكيال
 2.التي جاءت بها لجنة بازل

 أهداف القواعد اإلحترازية: ثانيا
وتحديث  بنكيمن أجل تنظيم شروط المنافسة البنكية،تعزيز األمن ال االحترازيةلقد تم وضع القواعد  

 . هذه العناصر بنوع من التفصيل إلىالعمليات البنكية وسوف نتطرق 
وهذا من أجل  االحترازيةو الذي يعتبر الهدف األساسي لإلجراءات : وتعزيز المنافسة البنكية إنشاء (8

 3.داخل السوقبين البنوك " اللعب الحر"جعل مساواة الظروف
حماية النظام البنكي من أي أزمة لها هدف حاسم وهو  االحترازيةاإلجراءات  :بنكيتعزيز األمن ال (4

المراقبة  إلىوبالتالي هناك حاجة لوضع معايير تهدف  بنكيضعف الجهاز ال إلىالتي قد تؤدي 
وتجنب األزمات النظامية  من أجل الحفاظ على الثقة في هذا النظام بنكيالنظام ال الستقرارالمستمرة 

 .الناجمة عن معامالت البنك
المالية التي حدثت في السنوات األخيرة على  االبتكاراتلقد أثرت موجة : تحديث العمليات البنكية (3

 ،ومنه يجب على األنظمة التكيف ة جديدةبنكيعمل البنوك؛أسواق جديدة ،عمليات جديدة،ممارسات 
 

                                                           
 .31سابق،ص مرجع حبار،  الرزاق عبد  1

2
 M. Hamza FEKIR, «  La crise financiére et l’application des accords de Bàle : est ce le meilleur reméde ? », Actes 

du colloque organisé par le FEM sur : POLITIQUES ET STRATÉGIES DE GESTION DES CRISES, 14 et 15 

mai 2010, Université Ibn Tofail ,Maroc, La Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Kénitra,p2 
3
 Ezzeddine ABAOUB et all, "L’apport de la gouvernance à l’explication des crises bancaires : Une analyse en 

données de panel", 2
e
 Conférence Euro-Africaine en Finance  et Economie , Ecole Polytechnique de Tunisie 5-6 

Juin 2008,p 10. 
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 1.يتعلق بتطور ومحاسبة هذه العملياتمع هذه التغيرات وخاصة فيما 
الصغار منهم ذلك ألنهم بحماية مصالح المودعين وخاصة  االحترازيةتقوم القواعد  :المودعين حماية (2

وذلك من خالل  للبنك، المالية الوضعية حول والكافية الضرورية المعلوماتليس لديهم في الغالب  
 طلبات لمواجهة السيولة من معين بحجم االحتفاظ على البنوك تلزم التي للسيولة قواعد وضع

 إفالس حالة في للمودعين التسديد ضمان دفبه الودائع تأمين البنوك على تفرض كما السحب،
 2.البنك

 لجنة بازل إلىمدخل : المطلب الثاني
 نشأة لجنة بازل: الفرع األول 

فترة طويلة قبل  إلىعود يال تعتبر لجنة بازل األولى التي اهتمت بكفاية رأس المال ولكن جذور ذلك 
في منتصف القرن التاسع عشر صدر في الواليات المتحدة األمريكية قانون يحدد الحد فنجد أنه  إنشائها
ي منتصف القرن العشرين قامت فى لرأس مال كل بنك وفقا لعدد السكان في المنطقة التي يعمل فيها،و األدن

 إجمالي إلىرأس المال،وحجم رأس المال  إلىالسلطات الرقابية بوضع نسب مالية تقليدية مثل حجم الودائع 
 3.القروض واالستثمارات ولكن هذه الطرق باءت بالفشل إجمالي إلىرأس المال  األصول كذلك مؤشر

 إسبانيا، هولندا، لوكسمبورج، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، كندا، بلجيكا،) العشر الدول مجموعةلذا قامت   
 للرقابة الدولية التسويات بنك إطار في لجنة تشكيل على ( المتحدة الواليات المتحدة، المملكة السويد،سويسرا،

نما دولية اتفاقية أية إلى تستند ال فنية لجنة استشارية وهي  1974 نهاية مع البنوك على  قرار بمقتضى أنشأت وا 

 فرق من عدد ويساعدها سنويا مرات أربع اللجنة هذه وتجتمع . الصناعية للدول المركزية البنوك محافظي من
 تتمتع ال اللجنة هذه توصيات أو قرارات فإن ولذلك .البنوك على الرقابة جوانب مختلف لدراسة الفنيين من العمل

 قرارات وتتضمن .كبيرة " فعلية" قيمة ذات الوقت مرور مع أصبحت أنها رغم إلزامية أو قانونية صفة بأي

 الجيدة الممارسات نماذج إلى اإلشارة مع البنوك على للرقابة المناسبة والمعايير المبادئ وضع اللجنة وتوصيات
                                                           

1
 Houssem RACHDI, La Gouvernance bancaire : un survey de littérature ,Laboratory of Research in Finance, 

Accounting and Financial Intermediation, University of Tunis ElManar, Tunisia,2008,P11. 
 لنيل ، أطروحةالجزائر المصرفي حالة القطاع في الحوكمة إلرساء كمدخل بازل لجنة بمتطلبات االلتزام حبار، الرزاق عبد  2

 جامعة ،التسيير علوم قسم، التسيير وعلوم االقتصادية العلوم كلية ،ومالية نقود :تخصص االقتصادية العلوم في الدكتوراه شهادة
 .82،ص 4080/4088،الجزائر

،مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة وتحدياتها 2دوافع تطبيق دعائم بازلميساء محى الدين ُكالب،3
 .42،ص 4009الماجيستر،الجامعة اإلسالمية،غزة،

http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/la-gouvernance-bancaire-un-survey-de-litterature.pdf
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.الممارسات هذه من واالستفادة والمعايير المبادئ تلك إتباع على الدول تحفيز بغرض البلدان مختلف في
1 

مدينة بال أو بازل في سويسرا وذلك برئاسة كوك من بنك إنجلترا، ومن  وكانت اللجنة تعقد اجتماعاتها في
لجنة بال،بازل أو كوكهناك أتت التسمية 

2. 

 دول مختلف بين الرقابة لهذه مشترك فهم إلى والوصول عالميا   ةبنكيال الرقابة تدعيم إلى اللجنة وتهدف  
رشادات معايير تعميم على تعمل اكم  العالم  الرقابة مجال في القومي المستوى على الممارسات ألفضل وا 

 الدول بخصوصية المساس دون موحدة ومعايير أساليب استخدام على اللجنة وتشجع منها، لالستفادة ةبنكيال
 3.المعايير هذه مثل تطبيق في ترغب التي

 تعريف لجنة بازل: الفرع الثاني
 معيار وضع إلى دفة تهالعشر  الصناعية الدول مجموعة من تتكون ةبنكيال للرقابة لجنة هي :األول التعريف

 4.البنوك كافة بين المال لرأس موحد

 بنوكال أعمال مراقبة بهدف المركزية البنوك محافظي ممثلي من تتكون لجنة عن عبارة هي :الثاني التعريف
.عليه واإلشراف

5 
 الرئيسية للجنة بازلاألهداف :  الفرع الثالث 

 6:هما أساسيين هدفين تحقيق  بازل لجنة جهود استهدفت لقد 
 :طريق عن وذلك .الدولي بنكيال النظام واستقرار تقوية في المساعدة (8

                                                           
 الثامن السنوي االجتماع إلى قدمت دراسة،  و الدول النامية  II بازل المالمح األساسية إلتفاقية صندوق النقد العربي ،  1

 في العربية مصر بجمهورية القاهرة في عقد والذي العربية النقد ومؤسسات .المركزية المصارف محافظي لمجلس والعشرين
 . 88، ،أبوظبي ، ص 2004 سبتمبر

 . 843مرجع سابق ،ص ،التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوكطارق عبد العال حماد،  2
 اإلسالمية للمصارف المال كفاية رأس بمعيار وعالقتها اإلسالمي التمويل صيغ مخاطر محيميد، أبو مبارك عمر موسى  3
 المصارف اإلسالمية، األكاديمية :تخصص االقتصادية العلوم في الدكتوراه شهادة لنيل أطروحة ،II بازل معيار خالل من

 .42،ص 4001والمصرفية، المالية للعلوم العربية
  . 10 ، صمرجع سابق،، العولمة و إقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد 4
5
 البنكية المنظومة :حول الوطني الملتقي، "مقررات لجنة بازل و النظم االحترازية في الجزائر "دريسي رشيد، بحري سفيان،  

 .4،ص  2006أفريل  25 24،بشار،واالقتصادية القانونية التحوالت ظل في
مذكرة مقدمة كجزء  ،II بازل" الدولية للمعايير المصارف وفقا   في االئتمان لمخاطر الحديثة اإلدارةكمال،  أبو علي ميرفت 6

 .30غزة،ص  – اإلسالمية التجارة،الجامعة األعمال ،كلية إدارة في من متطلبات نيل شهادة الماجيستر
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 بنوكبال المال رأس لكفاية دنيا حدود تقرير.  
 بنوكال أعمال على للرقابة الفنية األساليب تحسين . 
 الرقابية السلطات بين المعلومات تبادل. 

 رأس على الوطنية الرقابة في الفروقات نتيجة البنوك بين العادلة غير للمنافسة مهم مصدر إزالة (4
 تقديم خدماتها بهوامش ربح متدنية جدا إلىحيث نجد أن هناك بعض البنوك والتي تعمد  :المال

استحداث  إلىالضخمة جدا وخاصة في ظل رأس مال ضئيل باإلضافة  االئتمانلمحفظة بالمقارنة 
ربح أدوات مالية جديدة خاصة باألنشطة خارج الميزانية والتي مكنت هذه البنوك من تحقيق هوامش 

 1.عالية
 األولى لبازل  االتفاقية: المطلب الثالث 

ة التي تعمل في بنكيوالعالمية وتغير البيئة الة وبفعل تزايد المنافسة المحلية بنكيفي ظل تحرير الخدمات ال
طريقة أو  نشاط البنكظلها البنوك، أصبحت هذه األخيرة عرضة للعديد من المخاطر التي قد تنشأ عن 

دارته وهو ما استدعى البحث عن تدعيم المراكز المالية للبنوك  لمواجهة تلك المخاطر لتطوير يتس يره وا 
لك أن تطبق في هذا اإلطار ات الدولية الحديثة، إذ يستوجب ذولمة والمتغير قدراتها التنافسية في ظل الع
 .مقررات لجنة بازل المصرفية 

 I بازل التفاقيةالعناصر األساسية : الفرع األول
انتهت بالتوقيع على التي  هي محصلة لسنوات من العمل والتشاور ما بين مجموعة من الدول، و Iبازل

ليصبح  قدَّمت اللجنة توصيَّاتها األولى بشأن كفاية رأس المال 8811 لميا، في جويليةاتفاق اكتسى طابعا عا
يَّة لكفاية رأس المال تعتمد على نسبة هذا أبحاث وتجارب تمَّ وضع نسبة عالميًّا، وبعد بعد ذلك اتِّفاقا  عالم

 .األخير إلى األصول حسب درجة خطورتها، وبطريقة مرّجحة
 : رت اللجنة الوثيقة المعروفة باسمنش 8811ففي عام     

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard  وقد شملت الوثيقة
 :على أربعة أقسام

 .Constituents of Capital                                                    المال رأس مكونات .1

                                                           
1
 41ميساء محى الدين ُكالب،مرجع سابق،ص  
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  The Risk Weighting system       المخاطر                                        أوزان نظام .2

   The Target Standard Ratios                                                  المستهدفة النسب  .3

 Transitional and Implementing Arrangements             والتنفيذية االنتقالية المرحلة ترتيبات .4

 :  المال رأس مكونات : أوال   
 Core Capital (: 1) (Tier 1)رأس المال األساسي : األولى  الشريحة .أ

 االحتياطات إلى باإلضافة المساهمين حقوق هو المال لرأس األساسي المكون أن على اللجنة تؤكد
 :تشمل المعلنة،و
 الدائمة الممتازة واألسهم بالكامل والمدفوعة المصدرة العادية األسهم تعني و :المساهمين حقوق 

 .المتراكمة الممتازة األسهممنها  يستثنى و المتراكمة غير
 المعلنة االحتياطيات (Disclosed Reserves): خالل من تنشأ التي االحتياطات تلك وهي 

 واالحتياطيات العامة واالحتياطيات األسهم عالوات أو المحتجزة األرباح من أجزاء تخصيص
 .القانونية

 :ويتكون من (:Revaluation Reserves) اإلضافي أو المساند المال رأس:  الثانية الشريحة .ب 
 المعلنة غير االحتياطيات (Undisclosed Reserves): ال التي  المخبأة أو السرية االحتياطات وهي 
 أنه إال االحتياطات هذه نشر عدم من الرغم الجمهور،وعلى على نشرها عند الختامية الحسابات ضمن تظهر
 والخسائر األرباح حساب خالل من تمريرها تم قد يكون أن شريطة المساند المال رأس ضمن احتسابها يتم
 .البنوك على الرقابة تتولى التي السلطات قبل من مقبولة تكون ،وأن
 التقييم اعادة احتياطيات (Revaluation Reserves): تقييم إعادة من نتيجة االحتياطات هذه وتتكون 

 بيعها على أسعارها،والقدرة تذبذب احتمال مراعاةمع  التاريخية قيمتها من بدال   الجارية قيمتها لتعكس األصول

 .بها تقييمها تم التي باألسعار

 تحصيلها في المشكوك الديون احتياطيات / العامة المخصصات 

(General Provisions / General Loan – Loss Reserves)   : 

 المساند المال رأس في احتسابها ،ويتم مستقبلية خسائر أي االحتياطيات لمواجهة هذه حجز يتم حيث  
 . تامة بحرية بها التصرف ويمكن كما محددة أموال في خسائر لمقابلة مخصصة غير كانت إذا

                                                           
1
 .42ص  مرجع سابقأبو محيميد ،موسى عمر مبارك   
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 األجل  وطويلة متوسطة المساندة القروض(Subordinated Term Debt): 
 إفالس حالة في استردادها ويتم سنوات، خمس يتجاوز محدد أجل لها سندات شكل على تكون التي وهي
 األدوات لهذه مميزة فائدة دفع يتم فإنه ولذلك للمساهمين، يستحق ما سداد وقبل المودعين حقوق بعد البنك
 يتم بحيث أجلها، من األخيرة الخمس السنوات من سنة كل قيمتها من % 40 خصم يتم أن يجب أنه على

 .استحقاقها أجل اقترب كلما القروض هذه على االعتماد تخفيض
 ضمن التي تدخل العناصر من عدد احتساب نطاق في متعددة قيود أورد بازل اتفاق أن بالذكر والجدير

 : يلي كما توضيحها يمكن Limits &Restrictions  المال رأس
 .األولى الشريحة من % 111 عن يزيد ال أن يجب الثانية الشريحة مجموع أن (8
 .األولى الشريحة من % 01 عن تزيد ال أن يجب المساندة القروض (4
 العرضية وااللتزامات األصول من % 1.42 عن تزيد ال أن يجب للديون العامة المخصصات  (3

 .المخاطر بأوزان المرجحة
 .التاريخية والتكلفة السوق سعر بين ما الفرق من % 01 خصم يتم أن يجب التقييم إعادة  (2

 (The risk weights) المخاطر أوزان نظام : ثانيا
 خارجو  لداخ الفقرات جميع على يطبق المخاطرة أوزان من نظام إلى المال رأس متانة قياس طريقة تستند
 وضعت التبسيط وبهدف للمقترض، االئتمانية المخاطرة إلى القياس طريقة إستندت العمومية،وقد الميزانية
وهي  (%111 ،% 01،%21،%11، 0% ):هي الموجودات أنواع حسب للمخاطر أوزان خمسة اللجنة

 :مفصلة في الجدول التالي
 
 
 
 
 
 

 لزأوزان المخاطرة المرجحة لألصول حسب نسبة با(  07)جدول رقم 
 البنود المخاطر درجة
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  .النقدية .8
 .ابه والممولة المحلية بالعملة المركزية البنوك و المركزية الحكومة من المطلوبات .4
 وبنوكها االقتصادي التعاون منظمة لدول المركزية الحكومات من األخرى المطلوبات .3

 (OCDE) .المركزية
 دول في المركزية الحكومات من صادرة مالية أوراق بضمان و نقدية بضمانات المطلوبات .2

 .(OCDE) ال لدول المركزية الحكومات قبل من مضمونة أو (OCDE)ـال

    %20 أو  10 %أو  %0
 تقرر حسبما 50   %أو

 المحلية السلطات

 بواسطة المغطاة أو من المضمونة القروضو  المحلية العام القطاع مؤسسات من المطلوبات
 .المؤسسات تلك من مالية أوراق اصدارات

 وكذلك( الدولي البنك مثل)األطراف متعددة التنمية بنوك من المضمونة المطلوبات .8 %20
 .البنوك تلك عن صادرة مالية بأوراق المغطاة أو المضمونة المطلوبات

  منها المضمونة القروض كذا و (OCDE)ال دول في المسجلة البنوك من المطلوبات .4
  التفاقيات والخاضعة (OCDE)ال دول في المسجلة المالية األوراق شركات من المطلوبات .3

 .الشركات تلك بضمانات مطلوبات كذا و رقابية،
 عام من أقل استحقاقها على والمتبقي (OCDE)ال دول خارج المحلية البنوك من المطلوبات .2

  ال دول خارج مسجلة بنوك من والمضمونة عام من أقل عليها المتبقي القروض كذا و 
(OCDE)  

 (OCDE)ال دول في المحلية غير العام القطاع مؤسسات من المطلوبات .2
 إصدارات بواسطة المضمونة القروض و المركزية الحكومة مطلوبات تتضمن ال التي و

 .المؤسسات هذه من مالية أوراق
 .التحصيل تحت النقدية .2

 التي أو المقترضون يشغلها التي السكنية العقارات على برهونات بالكامل المضمونة القروض %50
 .للغير نهاسيؤجرو 

  .الخاص القطاع من المطلوبات .8 %100
 استحقاقها ميعاد على يتبقى التي و (OCDE)ال دول خارج المسجلة البنوك من المطلوبات .4

 .عام عن تزيد فترة 
 ميعاد على يتبقى والتي (OCDE)ال دول خرج المركزية الحكومات من المطلوبات .3

 .عام عن تزيد فترة استحقاقها
 بالعملة ممنوحة تكن لم ما  (OCDE)ال دول خارج المركزية الحكومات من المطلوبات .2

 .ممولة بها و المحلية
 .العام للقطاع المملوكة التجارية الشركات من المطلوبات .2
 .الثابتة األخرى األصول و اآلالت و المباني .2
 شركات في مساهمات شكل في االستثمارات ذلك في األخرى بما االستثمارات و العقارات .9
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 .للبنك الموحد الميزانية في تدخل لم أخرى
 .(المال رأس من أستبعدت قد تكن لم ما) أخرى بنوك تهاأصدر  التي الرأسمالية األدوات .1
 .األخرى األصول باقي .8

  :المصدر 
Basle Capital Accord, INTERNATIONAL CONVERGENCE OF CAPITAL MEASUREMENT AND 

CAPITAL STANDARDS,p 17 ,sur le site: www.BIS.org,le 23/10/2012,à 15:45 

 1:كما يلي( التعهدات خارج الميزانية)العرضية  لاللتزاماتتحسب أوزان المخاطرة بالنسبة كما 
 معامل ترجيح الخطر للتعهُّد خارج في قيمة األصل وااللتزام العرضي  بالنسبة لهذه االلتزامات يتمُّ ضرب   

األصلي المقابل له في أصول الميزانيَّة، ومعامالت الترجيح للتعهُّدات  لاللتزاممعامل الترجيح  فيالميزانيَّة 
 :الميزانيَّة هي كاآلتي  خارج 

 أوزان المخاطرة المرجحة لعناصر خارج الميزانية(:80)الجدول رقم 
 البنود أوزان المخاطر

 (.مثل الضمانات العامَّة للقروض)بنود مثيلة للقروض  - % 800 -

ضمان، تنفيذ عمليَّات مقاوالت خطابات ال)بنود مرتبطة بمعامالت حسن األداء  - % 20 -
 (.توريداتأو 

اإلعتمادات )بنود مرتبطة بمخاطر قصيرة األجل تتمُّ بالتصفية الذاتيَّة  - % 40 -
 (.المستنديَّة

المنظومة المصرفية الوطني حول مقدمة للملتقى  ،"النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل "،سليمان ناصر :المصدر
جامعة ، االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و العلوم  ،4002ديسمبر  82و  82يومي  ،الجزائرية والتحوالت اإلقتصادية

 .2،ص الشلف
 القطري،إذ التحويل مخاطر على ثانوي وبشكل اإلئتمان مخاطر على أساسية بصفة اللجنة لقد ركزت   

 :التالي النحو على ذلك و مجموعتين، إلى اللجنة تقرير ضوء في الدول تصنيف تم
 FMI  مع خاصة ترتيبات ذات دول و التنمية و االقتصادي التعاون منطقة دول .أ 

                                                           

المنظومة المصرفية الجزائرية الوطني حول مقدمة للملتقى  ،"النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل "،سليمان ناصر  1
 2،ص جامعة الشلف، االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و العلوم  ،4002ديسمبر  82و  82يومي  ،والتحوالت اإلقتصادية

http://www.bis.org,le/
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 التعاون منظمة في العضوية الكاملة الدول تضم و الدول باقي من أقل مخاطر ذات دول هي و   
 كندا، بلجيكا، :وهي FMI  الدولي النقد صندوق مع خاصة ترتيبات لها التي والدول التنمية، و االقتصادية

 أيرلندا، أيسلندا، أ،.م.و بريطانيا، سويسرا، السويد، هولندا، لوكسمبورغ، اليابان، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا،
 جدولة بإعادة أقامت إذا سنوات خمس لمدة دولة أي استبعاد هو و شرط يوجد أنه كما اليونان، البرتغال،

 1.الخارجي العام الدين
 :األخرى الدول مجموعة .ب 
 .بتخفيضات تتمتع ال بالتالي و األولىالمجموعة  من أكبر مخاطر ذات تعتبر التي العالم دول باقي هي و

   " The Target Standard Ratios"المستهدفة   النسب:  ثالثا
ما بين القاعدة العالقة مشاورات عديدة بوضع حد أدنى لنسبة تعكس  لقد قامت اللجنة وبعد

عبر الوقت مخاطر من جهة أخرى،وذلك العرضية المرجحة بأوزان  االلتزاماتواألصول و  الرأسمالية من جهة،
قع أن يتم تحقيقها خالل فترة انتقالية مدتها أربع سنوات أي في نهاية وُ هي النسبة التي تُ ولكل البنوك الدولية،و 

وتحسب وفقا للمعادلة 2سمى بمعيار كفاية رأس المال،وتسمى هذه النسبة بمعيار كوك أو ما ت.8884
 3:التالية

 . 0          (التنزيالت) -( رأس المال المساند+  رأس المال األساسي)   =معدل كفاية رأس المال  

 و االلتزامات بطريقة الخطر المرجح   األصول                              

 (األرباح المحتجزة+اإلحتياطات المعلنة+رأس المال المدفوع)= رأس المال األساسي  :حيث يتكون
 احتياطات اعادة تقييم األصول يستبعد منها +اإلحتياطات غير المعلنة) =رأس المال المساند                

               22 + 8542المخصصات العامة يؤخذ منها   كحد أقصى من األصول الخطرة 
 (أدوات رأسمالية+ متوسطة وطويلة األجل القروض  المساندة +
المال  لرأس  هي نسبة من رأس المال تستبعد منعا لحدوث تضخيممن رأس المال " اإلستبعادات" التنزيالت  

 .واألسهم المملوكة،العجز في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها اسم الشهرة:وتشمل
                                                           

1
 12المطلب عبد الحميد،مرجع سابق،ص عبد   

2
 .49،مرجع سابق،صمحيميد أبو مبارك عمر موسى 

3
مجلة ، دراسات و بحوث، "في السودان( I)نظرة تحليلية لتطبيق مقررات لجنة بازل " عبد الباسط محمد المصطفى جالل ،  

 .8،ص 4002، مارس  32العدد  بنك السودان المركزي، ، المصرفي
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                          التنفيذية و االنتقالية الترتيبات  :رابعا
 إلىحدد بمدة أربع سنوات بحيث تم تقسيمه   I بازل زمني للبنوك لتطبيق  إطارلقد تم وضع 

وهو التاريخ الذي  8884والتي تليها الفترة النهائية لعام  8880في نهاية عام  االنتقالية،وحددت الفترة راحلم
خالل تلك  كل البنوك بالمعيار المستهدف،ولقد تمت الموافقة على هذا القرار من طرف البنوك اللتزامحدد 

المدة على أن تسعى جاهدة لبلوغ األهداف الموضوعة،وفي نفس الوقت تحول دون تآكل أو تناقص رؤوس 
 .حتى ولو ألسباب انتقالية األموال

 1.توصيات اللجنة الطريقة التي تناسبها لتطبيق إتباعكما تركت اللجنة الحرية للدول في 
    1بازل المال رأس كفاية إطار في والضعف القوة نقاط :الفرع الثاني 

 2 :بالتالي Iبازل المال رأس كفاية إطار القوة فيتتمثل أهم نقاط    نقاط القوة:أوال
  بين الفوارق انخفاض تسجيل مع العالمي، الصعيد على بنكيوال المالي االستقرار إرساءساهمت في 

 .بينها العادلة المنافسة من به بأس ال قدر وتحقيق الدولية البنوك
 في بسيط) ككو  معيار األول االتفاق جوهر يعتبر حيث سهولة وبساطة طريقة احتساب كفاية رأس المال 

 .البنوك طرف من استيعابه بسهولة تسمح التي تطبيقه في السهولة مع (معادلته
 وربط تواجهها، التي ةبنكيال المخاطر حجم من التخفيف في ودورها الذاتية األموال أهمية على التركيز 
 .للبنك واإلستراتيجية والمالية التجارية بالسياسة األموال هذه تكلفة
 بتحسين االهتمام زيادة في المساهمةكذلك  ، السوق تقديرات على ةبنكيال المخاطر تقدير في االعتماد 

 .البنوك على الرقابة وتعزيز
 التي بالمخاطر ارتباطا أكثر وجعلها البنوك في المال رأس كفاية معايير على الرقابة عمليات تنظيم 

 .(واقعية أكثر جعلها) البنك أصول لها تتعرض
 المخاطرة حيث من اقل أوزان ذات أصول في التوظيف إلى توجيهها خالل من البنوك استخدامات ترشيد 

 األموال بتكلفة التسعير سياسة ربط مع لها، المقابل المال ورأس الخطرة األصول حجم بين المستمرة والموازنة
 .الذاتية

                                                           
1
 .28صمرجع سابق،بازل، لجنة مقررات متطلبات استيفاء و الجزائرية المصرفية المنظومةحبار،  الرزاق عبد 

 .147 ص ،سابق مرجع ،البنوك أعمال على اتهوانعكاسا العالمية التطورات حماد، العال عبد طارق 2
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 المال رأس زيادة وجوب أن حيثدور كبير للمساهمين و ذلك بإقحامهم في صميم عمل البنوك  إعطاء 
 مسؤولية من ضاعف قد (للبنوك المالية المراكز بسالمة االهتمام تصاعد مع) الخطرة األصول بزيادة

 األمر اقتضى لو حتى المناسبة المالية القرارات واتخاذ البنوك إدارات مجالس اختيار في العمومية الجمعيات
 تقدير وفق لمخاطر البنك تعرض عند الخاصة المساهمين أموال من جديدة بمساهمات البنك مال رأس زيادة

 في الرقابية الجهات يساند بما للمساهمين فاعلية أكثر دور إلى الوصول شأنه من ما وهو الرقابية، الجهات
 .اتهذا البنوك ويساند بل عملها

 المال رأس كفاية معيار سلبيات أهم: ثانيا
أنه توجد بعض  إالعلى الرغم من المزايا واإليجابيات السابقة التي حققها تطبيق معيار كفاية رأس المال 

 :والتي تتمثل أهمها فيما يلي إليهالموجهة  االنتقادات
 بازل  تعالج ال Iالتشغيل  مخاطر  Operational Risk. 
 بازل  تأخذ الI التنويع  أثر االعتبار بعينDiversification ضالقرو  محفظة في. 
 المال رأس نسبة تعد األخير لم العقد المالية خالل األسواق شهدتها التي الكبيرة التطورات بسبب 

 أثبتت للبنوك في جميع الحاالت، حيث المالي للوضع جيدا مقياسا I  بازل قواعد وفق المحتسبة
 عن تعبر أن المفروض من التي مالءتها، ونسبة البنوك تعثر بين ثابتة عالقة توجد ال أنه التجارب،
 1.الصدمات استيعاب على قدرتها

 التي االستثمار،و  وصناديق التأمين شركات مثلة للبنوك بنكياشتداد درجة منافسة المؤسسات غير ال
 المنشآت على تقع التي اإلضافية التكلفة عن فضال المال، رأس كفاية معيار لمتطلبات  تخضع ال
 من أضعف تنافسي موقف في يجعلها مما المعيار، متطلبات استيفاء سبيل في تتحملها والتي ةبنكيال

 2.مماثلة خدمات تؤدي التي ةبنكيال غير المنشآت
 

 IIبازل  المرتكزات األساسية ل: المبحث الثاني

                                                           
 20،مرجع سابق،ص كمال أبو علي ميرفت  1
 .22،ص مرجع سابق، فائزة لعراف  2
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 والتي بازل لجنة معيار بتعديل الخاصة المقترحات على الضوء إلقاء في هذا المبحث  نحاول سوف
يجاد 1988لعام بازل اتفاق تطبيق تشوب التي والسلبيات االنتقادات تجنب اللجنة حاولت بموجبها  إطار ،وا 
 .ІІ  لبباز  يعرف ما أو بازل للجنة الجديدة المقررات خالل من ، المال رأس لمالءة ومرن شامل جديد

 IIبازل   إلى Iبازلمن : المطلب األول
ة في كثير من الدول واتضح من تلك بنكيقامت اللجنة بدراسة أسباب األزمات ال ،IIبازلقبل إصدار اتفاق 

ة التي تتعرض بنكيإدارة البنوك للمخاطر الالدراسات أن أهم األسباب التي أدت إلى تلك األزمات هي عدم 
لذا فإن االتفاق الجديد ركز على معالجة  ،(السلطات الرقابية الوطنية)لها وضعف الرقابة الداخلية والخارجية 

 .تلك األسباب لضمان قوة البنوك
 IIبازل   إلىللوصول  االتفاقيةالمسار الذي مرت به : الفرع األول

 االتفاقية إلصدار وتحضيرا تعديلها عملية إطار في االتفاقية هذه اتهشهد التي المراحل أهم تلخيص يمكننا
        :الجدول التالي في الثانية

 أهم مراحل تطور اتفاقية بازل(:80)جدول  رقم
 األعمال المنجزة السنة

 .المال رأس كفاية بمعيار متعلقةال و األولى لبازل االتفاقية إطالق 1988
 الفعلي  التطبيق في البدء تاريخ 1992
 Iبازلإلتمام معيار  السوق خطر إدماج 1996
 IIبازل  بداية األعمال لوضع معيار  8881جويلية 
 . األموال رؤوس كفاية حول الجديدة لالتفاقية استشارية وثيقة أول نشر 1999
 .االختيارات اللمج موسعة استشارية وثيقة ثاني نشر 2001
 .االقتراحات لتقديمنهائية   استشارية وثيقة ثالث نشر 4003أفريل 
 .IIبازل بداية تهيئة اتفاق  4003نوفمبر 
 .النهائي الثاني االتفاق نشر 4002جوان 
 .IIبازل اقتراح التوجيه األوروبي حول  4002جويلية 
 .بداية الفترة اإلنتقالية 2005
 ترجمة التوجيه في القانون الوطني 4002نهاية 

 .في مختلف البلدان بازل تمقرر  إدراج 2006

 .الجديدة اإلتفاقية لتطبيق أجل آخر 4009نهاية 
 etudiant.fr-www.doc:  ,p22, sur le siteGestion des risques bancaires & réglementation prudentielle:المصدر

 IIبازل أهداف اتفاقية : الفرع الثاني

http://www.doc-etudiant.fr/
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تعزيز أمان وسالمة النظام البنكي  إلىل لجنة بازل بالدرجة األولى يهدف اإلطار الجديد المقترح من قب
مخاطر السوق  االعتبارمع األخذ بعين   I بازل ولقد بدأت هذه المراجعة منذ بداية التصحيحات التي مست 

 :إلىكما يهدف اإلطار المعدل كذلك  8882في سنة 
 .على تبني أنظمة متقدمة لقياس المخاطر تقوية حساسية مكونات رأس المال للمخاطر وحث البنوك .8
 (.دور السوق)والشفافية المالية( سلطات الرقابة واإلشراف)تقوية دور المراقبين البنكيين .4
 .ضبط مجموع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك .3
 1 .وعدالة شروط المنافسةتعزيز سالمة النظام المالي العالمي  .2
يجادأسباب تطوير اتفاقية بازل  :الفرع الثالث   IIبازل  وا 

 2:نجد IIبازل  إلىوالوصول  االتفاقيةتطوير  إلىمن بين أهم األسباب التي أدت 
 .ةبنكين مفهوم ونوعية الرقابة اليتحس  .8
 .الدولي بنكيتقوية الجهاز ال .4
 .ةبنكيتحسين أدوات القياس إلدارة المخاطر ال .3
 .تحقيق الموائمة بين حجم رأس المال المطلوب وحجم المخاطر التي يتعرض لها البنك .2
تحقيق التعاون المشترك بين البنوك التجارية والبنوك المركزية وسلطات الرقابية في مجال إدارة  .2

 .المخاطر
 .اإلفصاح الشفاف لعمالء البنك حول المخاطر التي يتعرض لها البنك  .2
 .ة العالميةبنكيجاد آليات للتكيف مع التغيرات الالعمل على إي .9
 IIبازل  التفاقالدعائم الثالثة :المطلب الثاني  

بقدر ما هو تبني نظرة جديدة " I  بازل"السابق  االتفاقالنظر في  إعادةهو ليس مجرد  IIبازل اتفاق 
 إلىباإلضافة .البنوك والرقابة عليها إدارةللتعامل مع المخاطر،وما يستوجب ذلك من تغيير في أساليب 

 :رئيسية  دعائمتفاق ثالث هذا االولقد تضمن .التي تعمل فيها البنوك االقتصاديةمحاولة التغيير في البيئة  
 (Minimum Capital Requirements)                    المتطلبات الدنيا لرأس المال:  الدعامة األولى

                                                           
1 Moulay Smail ALAOUI, LA GESTION ET LA QUANTIFICATION DES RISQUES BANCAIRES SELON 

LES DIRECTIVES DE BALE II, MEMOIRE MASTERE SPECIALISE EN CONTROLE DE GESTION, 
GROUPE CDG /CDG CAPITAL, 2005/2006,p81  

 :الموقع،متاحة على 01/80/4083،الجزء الثاني....اتفاقية بازلالبيت الكويتي،  2
http://albaitalkuwaiti.wordpress.com  

http://albaitalkuwaiti.wordpress.com/


اإلجراءات االحترازية الدولية ومساهمتها في تعزيز الحوكمة في البنوك:     الفصل الرابع   

195 

 

 (Supervisory review process)                          عمليات المراجعة الرقابية:  الدعامة الثانية
 (Market discipline) (Public disclosure)            (اإلفصاح العام)انضباط السوق :  الدعامة الثالثة

 النظام وأمن سالمة بتعزيز منها الهدف لتحقيق البعض، بعضها تدعم بأنها دعائمال هذه وتتصف
 .المتقدمة المالية األسواق في المالي،خصوصا

 المتطلبات الدنيا لرأس المال :الفرع األول
 Minimum Capital "المال رأس لمتطلبات األدنى الحد" حساب كيفيةهذا المحور يعرض   

Requirements مساعدة من أجل  وذلك – التشغيلية والمخاطرة،السوق ومخاطرة االئتمانية للمخاطرة الالزم
 المحتملة المخاطر مع يتناسق المال رأس بكفاية المخاطر،واالحتفاظ وقياس إدارة طريقة تحسين في بنوكال

 :ويمكن تلخيصها في الشكل التالي .تهموجودا تواجه قد التي
 المالمتطلبات الحد األدنى لرأس (:31)شكل رقم 

 
 

 
 
 

 : المصدر
Bureau de surintendant des institutions financières, Nouvelles normes d'adéquation des fonds Propres (Bale2), 

Juillet-Aout 2004, p: 04,sur le site : 

 http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/fra/discours/Presentation_to_DTIs_Basel_II_f.ppt , le :23/11/2012. 

 
 :معيار كفاية رأس المال وفقا لما يليوتتمثل هذه المتطلبات في حساب    

 المخاطر السوقية

 المنهج المعياري

منهج النماذج 
 الداخلية

 المخاطر التشغيلية

 المنهج المعياري

 منهج المؤشر األساسي

 منهج القياس المتقدم

 الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

 المخاطر اإلئتمانية

 المنهج المعياري

 منهج التصنيف الداخلي

 المنهج األساسي

 المنهج المتقدم

http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/fra/discours/Presentation_to_DTIs_Basel_II_f.ppt
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والمخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية ويالحظ في هذا  االئتمانيةالمخاطر  إلىالقاعدة الرأسمالية منسوبة 
 1:الصدد ما يلي

 .أس المال والتي تشمل الشرائح الثالثبازل بتعديالت على قاعدة ر لم تقم لجنة  (8
 .المخاطر التشغيليةاستحداث نوع جديد من المخاطر وهو  (4
 .المخاطر السوقية على حالها إبقاء (3
 .االئتمانيةثالث بدائل لقياس المخاطر  إعطاء (2

 2:كما درست اللجنة ثالث بدائل أو مناهج للتحديد الدقيق لمتطلبات رأس المال وهي
 .االئتمانيةالسماح لوكاالت التقييم الخارجية بتقييم المخاطر  .أ 
 .الداخلية في البنوكاستخدام نظم التقييم  .ب 
 .االئتمانيةتقييم محافظ المخاطر استخدام نماذج  .ج 

 3:كما أصبح أيضا معدل كفاية رأس المال يدعى معدل ماكدونا 

 . 0رأس المال اإلجمالي                                             = ماكدونامعدل 

 المخاطر التشغيلية+السوقمخاطر +مخاطر اإلئتمان                   

  ( المحتجزة األرباح+االحتياطات+المدفوع المال رأس) األولى الشريحة = اإلجمالي المال رأس+ 
 متأخر الدين) الثالثة الشريحة+  1 بال في محدد هو كما هذا و (المساند المال رأس) الثانية لشريحةا

 .(األجل قصير الرتبة
ذاو   بين كنسبة الخاصة لألموال الدنيا المتطلبات حساب منطق على حافظ قد الجديد لز با مقترح كان ا 

 من المخاطر هذه قياس طريقة طور فانه %8 مستوى عند حصرها و المترتبة المخاطر و الخاصة األموال
 الطبيعة على تتوقف ال أصبحت حيث المخاطر، ترجيح معامالت مست جذرية تغييرات إدخال خالل

 .ذاته حد في القرض نوعية على بل للمقترضين القانونية
 :ويكون توزيع المخاطر في رأس المال كاألتي

                                                           
1
 :،متاح على الموقع،بنك فلسطيناألبعاد-األهمية-مقررات لجنة بازل المضمون:ورشة عمل حولمركز التدريب،  

http://www.abankingcenter.com/en/doc/Books/Basel/BaselII.pdf , le 08/10/2013 à 15:27. 

 .24ميساء محى الدين كالب،مرجع سابق،ص  2
3
 Gestion des risques bancaires & réglementation prudentielle,opcit,p 25. 

http://www.abankingcenter.com/en/doc/Books/Basel/BaselII.pdf


اإلجراءات االحترازية الدولية ومساهمتها في تعزيز الحوكمة في البنوك:     الفصل الرابع   

197 

 

 توزيع المخاطر في رأس المال(: 38)جدول رقم
 التقسيم متطلبات رأس المال نوع الخطر
 %92 %2 اإلئتماني
 %2 %0.2 السوقي
 %40 %8.2 التشغيلي
 %800 %1 المجموع

 Moulay Smail ALAOUI, LA GESTION ET LA QUANTIFICATION DES RISQUES BANCAIRES المصدر

SELON LES DIRECTIVES DE BALE II, MEMOIRE MASTERE SPECIALISE EN CONTROLE DE 

GESTION, GROUPE CDG   /CDG CAPITAL, 2005/2006 , p : 83   
 االئتمانلتغطية مخاطر على منهجية ترجيح األصول  االتفاقيةكما ركز التغيير في هذا الجانب من 

ومخاطر التشغيل بينما أبقت على منهجية معالجة مخاطر السوق،وفيما يلي شرح للتعليمات الجديدة في 
 .والمخاطر السوقيةوالمخاطر التشغيلية  االئتمانفيما يتعلق بمخاطر   IIبازل

 مخاطر االئتمان: أوال
 1:االئتمانأو أساليب لحساب مخاطر  يقتينهناك طر  IIبازل حسب 

 .األسلوب النمطي أو المعياري  •
 (.والمتقدماألساسي )أسلوب التصنيف الداخلي  •

 .وللبنك حق االختيار لواحد من هذه األساليب
 األسلوب النمطي أو المعياري  (3

 & Standard و Moody'sيعتمد هذا األسلوب على تقييم مؤسسات التصنيفات الخارجية مثل مؤسسة 

Poor's  فئة لكل ست فئات وأعطت  إلىضمان الصادرات ،وقد قسمت لجنة بازل هذه التصنيفات ووكاالت
 2.تصنيف وذلك بالنسبة للدول والبنوك والشركاتوزن مخاطر حسب فئة ال

 االئتمانية التقييم بمؤسسات الخاصة التصنيفات إلىوقبل المضي قدما في هذا العنصر يجب اإلشارة 
 :والجدول التالي يلخص ذلك يتم التطرق له مكانية فهم ما سوفإل العالمية

 Standard&Poor’s العالمية االئتمانية التقييم بمؤسسات الخاصة التصنيفات(:33)جدول رقم 
                                                           

 
1
 .14-14، ص مرجع سابقأحمد غنيم،  

2
الجزء ،(4) بازلسلسلة ، اتحاد المصارف العربية ،(األبعاد-األهمية-المضمون)2دليلك الى اتفاق بازل ،نبيل حشاد  

 . 33،32،ص4002بيروت،األول،
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Standard&Poor’s معناها 
AAA أفضل نوعية المقترضين، موثوقة ومستقرة. 
 AA :ويشمل

AA+ أي ما يعادل 

Aa1  تصنيف موديزفي 

 AAأي ما يعادل Aa2 .  

AA- أي ما يعادل 

Aa3 . 

 .AAA جودة، ومخاطر أكبر قليال  منمقترضين ذو 
جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة جدا، ولكن التعرض للمخاطر على المدى الطويل تبدو 

 .أعلى نوعا ما
 

A 

+Aأي ما يعادل A1 . 

A:أي ما يعادل A2 . 

 نوعية المقترضين الذين يمكن أن يتأثر استقرارهم المالي ببعض األوضاع االقتصادية

BBB المقترضين الطبقة المتوسطة، التي تعتبر مرضية في الوقت الراهن. 
BB أكثر عرضة للتغييرات في االقتصاد. 

B الوضع المالية يتغير بشكل ملحوظ. 
CCC حاليا ضعيف ويعتمد على الظروف االقتصادية المواتية الوفاء بالتزاماتها. 

CC لسندات ضعيفة جدا، والغاية منها المضاربةا. 
C خطرة، ربما في حالة إفالس أو متأخرة لكنها ما زالت تواصل دفع االلتزامات. 

CI 
 

 .متخلفة وعليها فوائد مستحقة على التخلف

R 
 

 .تحت إشراف تنظيمي نظرا  للوضع المالي

SD قد يتخلف اختياريا عن بعض االلتزامات. 
D 

 
 في أغلب وربما جميع االلتزاماتبي بأنها ستتخلف  &قد يتخلف عن االلتزامات ويرى مؤشر أس 

NR غير مصنفة. 

  consulter le 25/11/2012  http://fr.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s, :المصدر
 

 Moody's العالمية االئتمانية التقييم بمؤسسات الخاصة التصنيفات(:32)جدول رقم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2#.D8.B7.D9.88.D9.8A.D9.84.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.AC.D9.84
http://fr.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
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Moody's معناها 
AAA االلتزامات ذات التصنيف Aaa تعتبر ذات نوعية ممتازة و تحمل أقل درجة مخاطر. 
Aa1 و Aa2 و Aa3  تعتبر االلتزامات ذات نوعية مرتفعة و معرضة لدرجة منخفضة من المخاطر، لكن احتماالت

  Aaa المخاطرة على المدى الطويل أعلى من تلك للتصنيف
A1 و A2 و A3 

 

ذات مستوى متوسط إلى مرتفع و معرضة لدرجة منخفضة من  A تعتبر االلتزامات ذات التصنيف
 .المخاطر، و لكنها تحتوي على أمور قد تعرضها للضعف على المدى الطويل

Baa1 و Baa2 و 
Baa3 

متوسط من تعتبر ذا نوعية ائتمانية متوسطة و تحمل مستوى  Baa االلتزامات في التصنيف
 .المخاطر و ال يعتمد عليها

Ba1 و Ba2 و Ba3 التزامات مشكوك في نوعيتها 
B1 و B2 و B3 تعتبر االلتزامات تخمينية و معرضة لمخاطر ائتمانية مرتفعة 

Caa1 و Caa2 و 
Caa3 

و المؤسسات التي تحمل هذا التصنيف قد . التزامات ضعيفة و تحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جدا  
 .دتكون متأخرة مالية و عن السدا

Ca التزامات تخمينية بصورة كبيرة و المؤسسة تكون متأخرة عن سداد التزاماتها اإليداعية. 
C يعتبر التصنيف C هو األدنى في التقييم و عادة ما تكون قيمة اترداد االلتزامات قليلة. 

     consulter le 25/11/2012 ,http://fr.wikipedia.org/wiki/Moody%27s :المصدر
عدة فئات بناءا على الخواص المميزة لكل ائتمان مع  إلىكما تم تقسيم اإلئتمان وفقا للمنهج القياسي  

 1:يلي الفئات أهمها ماطر لكل من هذه تحديد أوزان مخا
 االئتمان الممنوح لشركات. 
 الممنوح لبنوك االئتمان. 
 االئتمان الممنوح للدول. 

بجهات التقييم الخارجية مع  باالستعانةو يتم تحديد درجات الجدارة االئتمانية لهذه األنواع الثالثة 
 :مراعاة ما يلي

لها فانه لنسبة لإلئتمان الممنوح للحكومات والبنوك المركزية فانه في حال عدم توفر جدارة ائتمانية با .أ 
بالتعاون مع  *(OCE)المتعلق بالصادرات االئتمانيمكن االستعانة بالتقييم الذي تعده وكاالت تقييم 

                                                           
1
 22،مرجع سابق،صمركز التدريب 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moody%27s
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 الطريقة سبعة ،ونميز حسب هذه(OCDE) الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية
 :أصناف للمخاطر والمقابلة لألوزان التالية

 9 2 الى 8 4 3  2 (OCE)تنقيط 
 %820 %800 %20 %40 %0 األوزان

الدولية،وصندوق النقد الدولي،البنك المركزي األوروبي واإلتحاد األوروبي يمكن الديون على بنك التسويات 
 1.%0أن تستند الى ترجيح 

 :بديلين هما إلىأما بالنسبة للبنوك فقد تم تحديد وزن المخاطر استنادا  .ب 
للبنك بذات درجة جدارة الدولة التابع لها مع  االئتمانيةأن يتم تقييم درجة الجدارة  :البديل األول    
 .ةالمستوى األقل مباشر  إلىخفيض درجة الجدارة ت

أن يتم تقييم درجة الجدارة االئتمانية للبنك وفقا للتقييم الذي يحصل عليه من جهات  :البديل الثاني    
 .التقييم الخارجية

 :ائتمان التجزئة .ج 
وزن  االئتمانهذا  إعطاءتعاملت لجنة بازل مع ائتمان التجزئة كمحفظة وليس على مستوى العميل مع 

ممنوح لألشخاص الطبيعيين أو  االئتمانن يكون أالممنوح للشركات،بشرط  باالئتمانمخاطر أقل بالمقارنة 
وزن  إعطائهألشخاص اعتبارية صغيرة الحجم،مع تمييز اإلقراض الممنوح بضمان عقد سكني حيث تم 

 .زئةمخاطر أقل من غيره من ائتمان التج
 األوراقوك ومؤسسات التعامل في البن و للدول وبنوكها المركزية المخاطرة أوزان ةالتالي ولاالجد ظهرت و  

   :التالي النحو على بالشركات و المالية 
 
 
 

 أوزان المخاطر للدول وبنوكها المركزية(:31)الجدول رقم 
 AAA àوزن )النظام الحاليتقييم 

AA- 
A+ à A- BBB+ à 

BBB- 
BB+ à B-  منأقل- 

B 
لم يتم 

                                                           
1
 BRI, Nouvel accord de bale sur les fonds propres,Avril, 2003,p8 

 *organismes de crédit à l.exportation 
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مخاطر ثابت  ترجيح اإلئتمان
بحسب الدولة ونوع 

 1 العملة أو األجل

 تقييمها 

 %   OCDE  1 دول الوزن
 :دول أخرى

 %  1عملة وطنية 
 %  111: عملة أجنبية

0 % 20 % 50 % 100 % 150 % 100 % 

   BRI, Nouvel accord de bale sur les fonds propres, Avril, 2003,p08 :المصدر
األوراق الماليةبنوك ومؤسسات التعامل في أوزان المخاطر لل(:34)الجدول رقم   

 
 التقييم 

وزن )النظام الحالي
ترجيح مخاطر ثابت 
بحسب الدولة ونوع 

2العملة أو األجل 
 

 AAA à AA- 
 

A+ à A- BBB+ à 

BBB- 
BB+ à 

B- 
لم يتم  B -من أقل

 تقييمها

 
 
 

 الوزن

 
 : OCDEدول
20   % 

 :دول أخرى
 % 20  :حتى سنة

 111 من سنة أكثر 
 % 
 

الخيار 
 األول

 
20 % 

 

50 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

150 % 

 

100 % 

الخيار 
 الثاني

 

20 % 

 

50 % 

 

50 % 

 

100 % 

 

150 % 

 

50 % 

وزن 
القروض 
قصيرة 
 األجل

 

20 % 

 

20 % 

 

20 % 

 

50 % 

 

150 % 

 

20 % 

  BRI, Nouvel accord de bale sur les fonds propres, Avril, 2003,p10 :المصدر
 

 المخاطر للشركاتأوزان (:31)الجدول رقم 

                                                           
1
 20،مرجع سابق،صمركز التدريب  

2
 20،مرجع سابق،صمركز التدريب  
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وزن )النظام الحالي التقييم 
ترجيح مخاطر 
ثابت بحسب الدولة 
ونوع العملة أو 

1األجل 
 

AAA à 

AA- 
 

A+ à A- BBB+ à 

BBB- 
 لم يتم تقييمها B -أقل من

 % 100 % 150 % 100 % 50 % 20 % 100 الوزن

 BRI, Nouvel accord de bale sur les fonds propres,  Avril, 2003,p11 :المصدر
 2:والمالحظ أنه في ظل هذه الطريقة

لتقييمها خاصة من البنوك األجنبية مما  الهيئاتأن كل طالب للتمويل سوف يكون مجبر على اللجوء لهذه  -
 يلقي بأعباء مالية كبيرة عليها خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم؛

 ؛ %820و   %0أصبحت تتراوح ما بين تم مراجعة األوزان الترجيحية لبعض األصول حيث  -
 .الخ...الضمانات، الرهن، التوريق: أخذت بعين االعتبار أدوات تخفيض المخاطر الحديثة مثل -

 :أما فيما يخص 
 الحكومية غير العام القطاع مؤسسات: 
في الجدول  إدراجهاالتي تم  البنوك مثل تماما (4و8) لخيارين وفقا المؤسسات من النوع لهذا الترجيح يتم
 3.(82)رقم

 الدولية التنمية بنوك: 
 الخيار في البنوك أوزان نفس إتباع مع متخصصة خارجية مؤسسات لتنقيط البنوك من النوع هذا يخضع

 ـب ترجيحها يتم البنوك بعض وهناك األجل، القصيرة للمطالبات التفضيلية المعاملة استخدام عدم مع الثاني
 4.اللجنة لمعايير والمحترمة المرتفع التنقيط ذات  0%
 االستثمار مؤسسات: 

                                                           
1
 20،مرجع سابق،صمركز التدريب  

،مقدمة ضمن الملتقى الدولي "II البنوك اإلسالمية بين ضغط المخاطر ومتطلبات اتفاقية بازل" ود لعرابة،رقية بوحيضر، مول 2
 –قسنطينة  بالجامعة االسالمية االمير عبد القادر اإلسالمية، البنوك وبديل الدولي والمصرفي المالي النظام أزمة :حولاألول 
 .84ص، 9662أفريل  60-60يومي  ،الجزائر

3
  BRI, Nouvel accord de bale sur les fonds propres,opcit,p8 

4
 Ibid,p9 
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 في المطبقة واإلشراف الرقابة معايير بنفس تقيدها شريطة البنوك معدالت نفس من المؤسسات تستفيد
ال البنوك،  1.(82)شركات المبين في الجدول رقم لل الترجيح نظام تطبيق فيتم وا 
 تجارية عقارية برهونات مضمونة قروض: 

 شروط وفق جدا الخاصة الحاالت بعض في % 50 معدل تطبيق ويمكن ، 100% ب ترجيح معدل
 .بازل لجنة تهاحدد
 مسددة غير حقوق: 
 :اإلسكان قروض خارج م غ ح -

 .القرض حجم من % 20 من أقل المخصصة المؤونات تكون عندما  %150
 الرقابية للسلطات ويمكن القرض حجم من % 20 من أكبر المخصصة المؤونات تكون عندما %100
 .%50 إلى المعدل هذا تخفيض

 :اإلسكان لقروض م غ ح -
 المخصصة المؤونات صافية يوم 90 من أكثر منذ المسددة غير لإلسكان المخصصة القروض جميع 
      يطبق الممنوح القرض من % 20 عن تقل ال المؤونات تكون وعندما ، 100 %ترجيح معدل تطبيق يتم

 2.%50  معدل
 عالية مخاطر ذات أصول: 
ومؤسسات  والبنوك المحلية والجماعات للحكومات الممنوحة للقروض % 150 معدل تطبيق يتم

 غير وللحقوق ،-BB من بأقل المنقطة للمؤسسات الممنوحة للقروض وكذلك -B من بأقل المنقطة االستثمار
 يمكن -BB و +BB بين المنقطة التوريق لشرائح % 350 ترجيح ومعدلالمعدل، نفس كذلك المسددة
 .المسعرة غير واألسهم المخاطر المال لرأس % 150 معدل تطبيق الرقابة لسلطات
 أخرى أصول: 

 إذا إال االستثمار ومؤسسات للبنوك األخرى القانونية المال رأس وأدوات أسهم شكل في لالستثمارات
 % 20الصناديق،و في المحفوظة الذهبية للسبائك%0 و الذاتية، األموال من قيمتها حذف تم قد كان 
 .األخرى األصول لجميع% 100 و تحصيلها، الجاري للقيم  

                                                           
1
 Ibid,p11. 

2
 Ibid,p12. 
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 الميزانية خارج االلتزامات: 
 %20  يساوي الذي تحويل معامل طريق عن مكافئة قروض إلى تحويلها يتم الميزانية خارج العناصر
 %50 و بالسلع، الخاصة األجل القصيرة المستندية لإلعتمادات و سنة عنتها مد تزيد ال التي لاللتزامات
 %100 مسبق،و إعالم بدون لإللغاء القابلة لاللتزامات %0 و سنة، عن اتهمد تزيد التي لاللتزامات
 1.كضمان المعطاة والسندات مالية بأوراق للقروض

  The Internal Ratings – Based Approach (IRB)  :الداخليالتصنيف  اليبأس (2
ألسلوب ا إلىوتنقسم أساليب التصنيف الداخلي .IIبازل تعتبر من أهم األساليب الجديدة التي قدمها اتفاق 

 أنحيث وتختلف أساليب التصنيف الداخلي عن األسلوب النمطي اختالفا جوهريا،.األساسي واألسلوب المتقدم
أساليب التصنيف الداخلي التي يقوم بها البنك هي التي تقيم المخاطر االئتمانية التي يتعرض لها ومن ثم يتم 

 2.حساب رأس المال الالزم لتغطية تلك المخاطر
تتكون  الداخلي التصنيف أسلوب إطار يغطيها التيإلى أن كل فئة من فئات األصول شارة اإلكما يجدر 

 3:من ثالث عناصر رئيسية والمتمثلة في
 توفرهااالئتمان، لمخاطر محدداتالو  تقديراتعبارة على مجموعة من ال وهي :المخاطر مكونات .أ 

 4:كمية هيوالتي تعتمد بدورها على أربعة مدخالت  البنوك أو الهيئات المشرفة عليها
تقيس احتمال تعثر العميل عن سداد وهي : "default  probability of  "(PD)احتمال التعثر (8

 .القرض خالل فترة زمنية معينة
وهي التي تقيس الجزء من القرض الذي : Default   Loss Given(LGD)الخسارة عند التعثر (4

 .في حالة حدوث التعثر( سيسدد للبنك)سيعاد
مبلغ وهو خاص بالتزامات القروض ويقيس  : Exposure at Default(EAD )التعثر عند التعرض (3

 .التسهيالت التي تسحب إذا حدث التعثر
 ثم متساوية، أقساط أربعة في سحبها ويتم سنتين فترة خالل ُتستغل دوالر، 100 المقدم التسهيل كان فإن 

 .دوالرا 50 للخسائر التعرض قيمة تكون األولى، السنة نهاية في التعثر حدث
                                                           

1
 Ibid,p13 

2
 .32،مرجع سابق،ص نبيل حشاد 

3
 .882،مرجع سابق،صكمال أبو علي ميرفت 

4
 .،مرجع سبق ذكره،نفس الصفحةنبيل حشاد 
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 .اإلقتصادي المتبقي في حالة التعرضوالتي تقيس األجل  : Maturity(M)أجل اإلستحقاق  (2
 مرجحة أصول إلى المخاطر مكونات تحويل يتم والتي من خاللها: المخاطر أوزان دوال .ب 

 .لها الالزم المال رأس متطلبات تحديد وبالتالي بالمخاطر،
 يجب المعايير التي وهي: -بها الوفاء يجب التي الدنيا المعايير -للمتطلبات األدنى الحد .ج 

 .األصول من فئة ألي الداخلي التصنيف أسلوب يستخدم أن بنكيستطيع ال حتى استيفاءها
 :يوضح الجدول التالي الفرق بين أسلوب التصنيف الداخلي األساسي وأسلوب التصنيف الداخلي المتقدم

 أسلوب التصنيف الداخلي األساسي والمتقدم(: 36)جدول رقم
(IRB) األساسي  

 

 =رأس المال متطلباتمعادلة لحساب 
Besoin en fonds propres = [Σ ƒ(PD, LGD, M) x EAD)] x 8 %  

  البنك يحدد(PD)  والسلطات الرقابية تحدد (LGD)و( EAD)و(M) 
(IRB) رأس المال متطلبات معادلة لحساب المتقدم= 

Besoin en fonds propres = [Σ ƒ(PD, LGD, M) x EAD)] x 8 %  

  كل من البنك يحدد(PD )و (LGD )و( EAD )و(M). 

 Moulay Smail ALAOUI, LA GESTION ET LA QUANTIFICATION DES RISQUES BANCAIRES :المصدر

SELON LES DIRECTIVES DE BALE II, MEMOIRE MASTERE SPECIALISE EN CONTROLE DE 

GESTION, GROUPE CDG   /CDG CAPITAL, 2005/2006 ,,p88 
 التشغيليةالمخاطر : ثانيا

العولمة أصبحت  إلى واالتجاهومنها تطور الخدمات المصرفية  بنكينتيجة للتطورات الحاصلة في العمل ال
البنوك تتعرض لمخاطر تشغيلية وهي ال تقل أهمية عن باقي المخاطر التي يتعرض لها البنك ومنه أصبح 

المخاطر التشغيلية عن طريقة مواكبة التطورات في  إدارةيتوجب على البنك التركيز على كفاءة وفعالية 
 .إدارتهاأساليب 

 :لقياس مخاطر التشغيل يمكن للبنوك اختيار أحدها وهي أساليبثالث ولقد قدم اإلطار الجديد 
 The Basic Indicator Approach (BI) األساسي المؤشر أسلوب .8

 ضرب بحاصله قياس ويمكن اإلجمالي، الدخل وهو واحد مؤشر على بناء   المال رأس متطلبات تحتسب
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 1:التالية المعادلة في مبين هو كما( ألفا) ثابتة نسبة في اإلجمالي الدخل 
 .ألفا xمتوسطات إجمالي الدخل آلخر ثالث سنوات =  متطلبات رأس المال

KBIA =(∑(GI1….n*ά))/n 
 سنوات 3آلخر الدخل اإلجمالي السنوي : GIرأس المال،   اتمتطلب: KBIA: حيث
      n :عدد السنوات        ά : 82وحددتها اللجنة بنسبة ( ألفا)النسبة الثابتة% 
 سنتين متوسط احتساب ويتم خسارة، أو صفرا بنكال دخل إجمالي فيها يكون التي السنة ُتستبعدكما أنه 

ذا فقط،  االتفاق، من الثاني الركن يطبق األخيرة، الثالثة السنوات من أكثر أو سنتين في خسارة بنكال حقق وا 
 المخاطر لتغطية به االحتفاظ الواجب المال رأس متطلبات تحدد أن ةبنكيال الرقابة لسلطة يحق بأن

 2.التشغيلية
إجمالي الدخل على أنه إجمالي دخل الفوائد وغير الفوائد قبل طرح أي ( II)ويعرف إتفاق بازل 

، ولكن (Outsourcing)المدفوعة مقابل خدمات اإلسناد مخصصات أو مصروفات تشغيلية والمصاريف 
يستثنى من إجمالي الدخل أية إيرادات استثنائية مثل دخل االستثمارات في األوراق المالية، أو دخل بيع شركة 

 .تابعة، أو التعويضات من التأمين
دامه، إال انه يحمل البنك ويعتبر هذا المنهج األكثر شيوعا  نظرا  لسهولته وبساطة تكلفة القياس عبر استخ

حدة وال تتغير حسب نوع الخدمة وا( ألفا)حجم أكبر من المتطلبات الرأسمالية نظرا  لكون النسبة الثابت 
 3.المنتج كما في المنهج الثانيأو 

 Standardized Approach:  4 أو المعياري النمطي األسلوب .4
 الشركات، تمويل :والتي تتمثل في  خطوط أعمال ثمانية إلى بنكال نشاط قسميُ  النمطي، األسلوب في 

 الوكالة،إدارة خدمات ،المدفوعات والتسوية ،لبنكيةا التجارية ،األعمالبنكيةال التجزئة أعمال،والمبيعات التجارة
 عريضا، مؤشرا الدخل إجمالي يعتبر ، خطوطمن ال خطوبالنسبة لكل .بالتجزئة السمسرة وأعمال األصول،

                                                           
دراسة لطبيعتها وسبل إدارتها في حالة  IIلبات بازل المخاطر التشغيلية حسب متط "،نصر عبد الكريم، مصطفى أبو صالح  1

-1جامعة فيالدلفيا األردنية، ، مقدمة في المؤتمر العلمي السنوي الخامس ،"العاملة في فلسطينالبنوك 
 .41ص،5/70/7770
2
 .20،مرجع سابق،ص كمال أبو علي ميرفت  

3
 .،مرجع سبق ذكره،نفس الصفحةنصر عبد الكريم  

4
 BRI, Nouvel accord de bale sur les fonds propres,opcit,pp111,110 
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 للمخاطر العمليات لتعرض المحتمل الحجم على ثم المنشأة،ومن عمليات حجم على كدليل يعمل
 الدخل إجمالي ضرب طريق عن خط لكل التشغيل مخاطر لمواجهة الالزم المال رأس احتساب ويتم.التشغيلية

 .خط من خطوط األعماللكل   (bêta) معامل في
 للبنك وليس خط لكل بالنسبة قياسه يتم النمطي، لألسلوب وفقا الدخل إجمالي و ينبغي اإلشارة الى أن

 :وبذلك تكون عناصر المعادلة هي.ككل
 /3 ](بيتا لكل نشاط) x( متوسط إجمالي الدخل لكل وحدة عمل)[=  متطلبات رأس المال

KTSA =[∑years1-3 max (GI1-8 x ß 1-8)]/3 
نشاط من  في سنة محددة لكلإلجمالي السنوي الدخل ا: GIمتطلبات رأس المال، : KTSA: حيث أن

 .األنشطة الثمانية
ß : التالي وحددتها اللجنة بنسبة محدد لكل نشاط كما هو مبين في الجدول( بيتا)النسبة الثابتة: 

 األعمال لخطوط Betaمعامالت (: 37)جدول رقم

 Betaمعامالت  خط األعمال
 8β 18%         الشركات تمويل

 4β 18%       والمبيعات التجارة

 3β 12%بنكية   ال التجزئة أعمال

 2β 15%لبنكية ا التجارية األعمال

 2β 18%المدفوعات والتسوية     

 2β 45%         الوكالة خدمات

 9β 47%          األصول إدارة

 1β 12% بالتجزئة السمسرة أعمال

  .                BRI, Nouvel accord de bale sur les fonds propres,Avril, 2003,p109 :المصدر

 

سيؤدي  وهذا( خسارة)وحدات العمل سالبا  وتجدر اإلشارة أنه قد يكون إجمالي الدخل في سنة معينة لبعض   
 لمتطلبات رأسا انه سيتم إضافتها ، ولكن بم الى أن يكون متطلبات رأس المال لهذه الوحدة بالسالب أيضا  

رأس المال إلجمالي  بة فإن ذلك سيكون إجمالي متطلباتالمال لوحدات العمل األخرى والتي قد تكون موج
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أما إذا كانت محصلة دمج الدخل لكافة الوحدات سالبة فإنه يتم استبعاد هذه السنة من . وحدات العمل موجبا  
 .االحتساب

   Advanced Measurement Approach   المتقدمة القياس أساليب .3
فهي أكثر األساليب تقدما وتعتمد على قيام البنك بتصميم وتنفيذ نظام تصنيف  ،أساليب القياس الداخلية

الشروط التي يجب  بوضع مجموعة منلجنة بازل  وفي هذا الصدد قامت. خاص به لقياس مخاطر التشغيل
منها على سبيل المثال أن تكون لدى البنك  ،المتقدمتطبيق أسلوب القياس  يتسنى لهتوافرها لدى البنك حتى 

مستقلة إلدارة مخاطر التشغيل تكون مسئولة عن وضع وتنفيذ إطار إدارة مخاطر التشغيل ( إدارة)وظيفة 
للبنك وأن يكون النظام الداخلي لقياس مخاطر التشغيل مرتبطا بشكل وثيق ومتكامل مع العمليات اليومية 

لمخاطر التشغيل وعن حاالت  عن احتمال التعرضات دم تقارير منتظمةإلدارة المخاطر بالبنك وأن تق
ووجود وحدة  يجب أن يكون دور بارز لمجلس اإلدارةفيما يخص المعايير الوصفية ف أما 1.الخسائر المادية

ازنة داخلية وتحليل السيناريوهات،أما المعايير الكمية فتتمثل في المو إلدارة المخاطر التشغيلية وتقديم تقارير 
 منهج منها طرق عدة وتوجد .لالختباراتمع التعريف وجمع المعلومات وتحليلها كذلك يجب استخدام برامج 

 2.النقاط بطاقات طريقة الخسائر، توزيع منهج الداخلي، القياس
 سوقالمخاطر : ثالثا

      السلع وأسعار األسهم وأسعار الصرف وسعر الفائدة سعر مخاطر تضم السوق مخاطر أن سابقا، ذكرنا
 .االستثمارية محافظها وتشكيلة السوق في تعامالتها نتيجة لبنوكا تواجه مخاطر وهي

 هذا لتغطية القائمتين الشريحتين إلى باإلضافة المال رأس إلى ثالثة شريحة إضافة على اللجنة نصت كما
 سندات شكل تأخذ والتي سنتين ألجل المساندة القروض في الثالثة الشريحة هذه وتتمثل المخاطر، من النوع

 قد التي للخسائر حائزيها تعرض الحتمال نظرا السوق سعر من أعلى بعائد عام اكتتاب في البنك يطرحها
 .البنك في المساهمين حقوق من -الخسائر تحقق حالة في – طبيعتها في تقترب حيث ، البنك لها يتعرض

                                                           
1
 :،متاح على الموقع29،ص4009غزة،ماي  –الجامعة اإلسالمية ، IIاتفاق بازل ، رحمة أبو سميح سيرين  

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Manage/a025.ppt  

2
وي نالس االجتماع إلى،ورقة قدمت المخاطر التشغيلية وكيفية احتساب المتطلبات الرأسمالية لها إدارةصندوق النقد العربي ،  

 .42،ص 4003الثالث عشر للجنة العربية للرقابة المصرفية،أبو ظبي،ديسمبر 

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Manage/a025.ppt
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 المعياري، بالمنهج األمر يتعلق و السوق مخاطر الحتساب طريقتين ةبنكيال للرقابة بازل لجنة حددتلقد و 
 1. 1997سنة ايةنه  مع البنوك طرف من الطريقتين هاتين تطبيق بدأ ،وقد الداخلية النماذج ومنهج
 2:هما نوعين إلى السوق مخاطر وتقسم
 موجة مثل للسوق اإلجمالي السلوك في تغير عن الناشئة المخاطر وهي: العامة السوق مخاطر 

 الفائدة سعر في تؤثر والتي األسعار في االنهيار أو المنطقة أسواق في األسهم أسعار في االنخفاض
. 

 ألوراقل) الماليء باألدا صله ذات عوامل عن الناشئة المخاطر: الخاصة السوق مخاطر 
 السوق متغيرات عن مستقلة وهي (األداة سعر في تغير : المبادالت المستقبلية، المالية،العقود

 الفائدة لسعر العامة بالمخاطر تتأثر والتي ، والعمالت السلع أسعار على النوع هذا ينطبق العامة،وال
 . الصرف وسعر
 Standardized Methods:المنهج المعياري (3

 الفائدة، سعر مخاطر  تتمثل في :رئيسية أجزاء أربعة إلى لقد قسمت هذه الطريقة  مخاطر السوق
 المال رأس متطلبات حساب ويتم السلع، ومخاطر األسهم، أسعار الصرف،ومخاطر أسعار ومخاطر
 3 :يلي كما معينة فترة خالل حدة على المخاطر هذه من نوع كل لمقابلة الالزمة

 
 

  :يلي   كما المخاطر هذه من نوع لكل المقابل المال رأس حساب يتم
 4: أصناف خمسة حسب الخطر الخاص ترجيح حسب هذه الطريقة يتم :الفائدة سعر مخاطر .أ 

 .الحكومية لإلقتراضات 8% -

                                                           
1
 .12ئزة،مرجع سابق،صالعراف ف  

 لجنة مقررات إطار في اإلسالمية للمصارف المال رأس كفاية الحتساب نموذج ،تطويرالزعابي محمد محمود تهاني 2
-اإلسالمية والتمويل،الجامعة المحاسبة في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكماال الرسالة هذه قدمتبازل،
 92،ص2008،غزة

3
 70لعراف فائزة،مرجع سابق،ص  

4
 Comité de bàle sur le contrôle bancaire, Amendement à l'accord sur les fonds propres pour son extension aux 

risques de marché,janvier 1996,p10, à partir du site d’internet : http://www.bis.org/publ/bcbs24afr.pdf,consulter 

le : le 02/12/2012 a 08:35 

http://www.bis.org/publ/bcbs24afr.pdf,consulter
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 .أشهر 6 من أقل إستحقاق تاريخ ذات لإلقتراضات % 8.21 -
 .شهرا 42-2بين  إستحقاق تاريخ ذات لإلقتراضات % 3.88 -
 .شهر 24 من أكبر إستحقاق تاريخ ذات لإلقتراضات % 3.68 -
 .األخرى لإلقتراضات 0% -
 . السوق في الفائدة سعر في تغير عن تنتج التي الخسارة خطر قياس خالله من فيتم العام الخطر أما

  Méthodefondésurl’échéance وهي طريقة اإلستحقاقات: األولى بطريقتين، االستعانة يمكن ولتحديده

 Méthode fondé sur la duration وهي طريقة المدى الزمني و الثانية  االستحقاقهيكل وتواريخ  على تعتمد

ففيما يتعلق    الفائدة سعر في التغيرات االعتبار في وتأخذ المالية لألداة العمر االقتصادي على تعتمد والتي
 ثالثة عن يقل ال فيما الديون لسندات والطويلة القصيرة الوضعيات يصنف جدول إعداد يتم وفيهاباألولى 
 عملية تتم ثم ترجيح، معامل شريحة ولكل (30)الجدول رقم  كما هو مبين في إستحقاق تاريخ شريحة عشر

 عليها المحصل الوضعيات مجموع بين ومن ، طويلة أو قصيرة إما واحدة وضعية على للحصول المقاصة
فتتمثل فيما  الثانية الطريقة فيما يخص آليات  أما،% 10 في لتضرب األصغر الوضعية الحساب في يؤخذ
 1 :يلي

 تاريخ حسب % 0,6 و %1 بين المعدالت تتغير حيث وضعية لكل األسعار حساسية قياس -
 .االستحقاق

كما هو مبين في  استحقاق تاريخ شريحة عشر خمسة خالله من تصنف جدول على االعتماد ويتم  -
 .(88)الجدول رقم 

 عملية تتم ثم ،%5  في منها كل تضرب شريحة لكل وطويلة قصيرة وضعيات على للحصول -
 .العام الخطر حجم على للحصول المقاصة

 
 
 
 

 االستحقاقالطريقة التي تعتمد على تاريخ ( : 30)الجدول رقم 
                                                           

1
 Ibid,p11 
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 couponسندات
≥ 3 % 

  couponسندات
<3 % 

 ترجيح معامل
Coefficient de 

pondération 

 فرضية تغيرات األسعار
Hypothése de 

variation de taux 
 شهر   ≥
 أشهر 1-3
 أشهر 3-6
 شهر 6-11

 سنة 1-1
 سنوات 1-3
 سنوات 3-4

 سنوات 4-5
 سنوات 5-7
 سنوات 7-11

 سنة 11-15
 سنة 15-11
 سنة 11< 
 

 شهر   ≥
 أشهر 1-3
 أشهر 3-6
 شهر 6-11

 سنة  1،1-1،1
 سنة  1،1-1،2
 سنة  1،2-3،6

 سنة  3،6-4،3
 سنة  4،3-5،7
 سنة  5،7-7،3
 سنة  7،3-1،3
 سنة  1،3-11،6

 سنة  11،6-11
 سنة  11-11
 سنة  11<

1،11 % 
1،11 % 
1،41 % 
1،71 % 

1،15 % 
1،75 % 
1،15 % 

1،75 % 
3،15 % 
3،75 % 
4،51 % 
5،15 % 
6،11 % 
2،11 % 

11،51 % 

1،11 
1،11 
1،11 
1،11 
1،11 
1،21 
1،75 
1،75 
1،71 
1،65 
1،61 
1،61 
1،61 
1،61 
1،61 

 Comité de bàle sur le contrôle bancaire, Amendement à l'accord sur les fonds propres:المصدر

     pour son extension aux risques de marché, janvier 1996,p1, à partir du site d’internet : 

08:35,consulter le : le 02/12/2012 a  http://www.bis.org/publ/bcbs24afr.pdf 
 
 
 
 

 تاريخ اإلستحقاق و فرضية تغيرات األسعار:لطريقة التي تعتمد على العمر اإلقتصاديا:( 30)الجدول رقم 

http://www.bis.org/publ/bcbs24afr.pdf
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 فرضية تغيرات األسعار
Hypothése de variation de taux 

 فرضية تغيرات األسعار
Hypothése de variation de taux 

 1النطاق
 شهر   ≥
 أشهر 1-3
 أشهر 3-6
 شهر 6-11

 1النطاق

 
 سنة 1،1-1،1
 سنة 1،1-1،2
 سنة 1،2-3،6

1،11 
1،11 
1،11 
1،11 

 

1،11 
1،21 
1،75 

 1النطاق 

 سنة  3،6-4،3
 سنة  4،3-5،7
 سنة  5،7-7،3
 سنة  7،3-1،3
 سنة  1،3-11،6

 سنة  11،6-11
 سنة  11-11

 سنة  11<

 
 

1،75   
1،71 
1،65 
1،61 
1،61 
1،61 
1،61 
1،61 

 :المصدر
Comité de bàle sur le contrôle bancaire, Amendement à l'accord sur les fonds propres pour son extension aux 

risques de marché,janvier 1996,p14,à partir du site d’internet: http://www.bis.org/publ/bcbs24afr.pdf  ,consulter le 

: le   02/12/2012 a   08:35 . 

 :المخاطر األخرى .ب 
خيصها في فلقد تم تل السلع ومخاطر األسهم، أسعار ومخاطر الصرف، أسعار مخاطرأما فيما يخص 

 :الجدول التالي
 لمخاطر أسعار الصرف وأسعار األسهم ومخاطر السلع المقابل المال رأس متطلبات(:28)جدول رقم

 متطلبات رأس المال المخاطر
 .من صافي مركز كل نوع من األسهم% 1 مخاطر خاصة األسهم مخاطر

 .األسهم محفظة من  %8 مخاطر عامة

 أكبر أيهما الخصوم صافي أو األصول صافي من  %8 الصرف سعر مخاطر
 .الذهب مركز صافي إليه مضافا

 المفتوحة للمراكز الصافية القيمة من 82% السلع مخاطر
 :من اعداد الباحثة باإلعتماد على:المصدر

Comité de bàle sur le contrôle bancaire, Amendement à l'accord sur les fonds propres pour son extension aux 

risques de marché , janvier 1996,p14,à partir du site d’internet: http://www.bis.org/publ/bcbs24afr.pdf  ,consulter le 

: le   02/12/2012 a   08:35 . 

 

 :النماذج الداخلية (2

http://www.bis.org/publ/bcbs24afr.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs24afr.pdf
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 واإلشراف الرقابة هيئات موافقةيجب الحصول على  منهج النماذج الداخلية  إتباعحتى يتسنى للبنك 
 :التالية لعناصرا تحقيق على تقوم بالحرص بدورها التي المحلية

 .للمخاطر وشموليته المستخدم المخاطر قياس نظام كفاءة -
 .النماذج من النوع هذا إستخدام من تمكنها كفاءة وذات مؤهلة بشرية تركيبة على البنك حيازة -
 1.سابقا طويلة لفترة فعاليتها أثبتت قد المستخدمة النماذج أن من التأكد -
 يقيس والذي Value at Risk (VAR) للمخاطر المعرضة القيمة مفهوم على الداخلية النماذج مدخل ويعتمد  
 عندالسوق  أسعار لتقلب نتيجة مستقبلية لخسائر التعرض احتمال – إحصائية نظم تطبيق خالل من –

  .ماليا المحتملة الخسائر تقدير ثم ومن مختلفة، Confidence Levels تأكد درجات
 البنوك، في األداء مستوى من عالية درجة تتطلب معقدة إحصائية طرق علىهذه الطريقة  تعتمدكما 
 اإلحصائية الطرق أحد استخدام و يمكن،النشاط الدولية البنوك على كلية شبه بصفة تطبيقها ينحصر ولذلك
 2:التالية
 المعياري االنحراف أسلوب:Standard Deviation Methodology  

 بين االرتباط قيم وكذلك األصول ألسعار المعياري االنحراف قيم أساس على (VAR)قيمة  حساب فيه ويتم  
 .المحفظة أصول
 التاريخي المحاكاة أسلوب:Historical Simulation Methodology  

 السوق أسعار مالحظة على بناء المحفظة، أصول أسعار تغير أساس على (VAR)قيمة  حساب فيه ويتم  
 . (األقل على سنة) محددة سابقة لفترات
 كارلو مونت) العشوائي المحاكاة أسلوبMont-Carlo Simulation Methodology (: 
 عشوائية  تقديرات على بناء المحفظة أصول أسعار تغير أساس على  (VAR)قيمة  حساب يتم وفيه
 على تؤثر عادية غير ألحداث تقديرات إعطاء إمكان جانب إلى وانخفاضا، ارتفاعا السوق، ألسعار محتملة
 .بالسوق األصول أسعار

 
  لكفاية رأس المال عمليات المراجعة الرقابية :الفرع الثاني

                                                           
1
 .824حبار عبد الرزاق،اإللتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل إلرساء الحوكمة في النظام المصرفي،مرجع سابق،ص   

 .80لعراف فائزة،مرجع سابق،ص  2
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 المال رأس كفاية وجود لضمان فقط يهدف ال II بازل  اتفاق في الرقابية المراجعة عملية إطار إن
دارة لرقابة واألساليب الطرق أفضل واستخدام لتطوير البنوك لتشجيع أيضا ولكنه المخاطر، جميع الستيعاب  وا 

 1:امنه بها، القيام المركزي والبنك البنوك على واجبات وهناك المخاطر، هذه
  البنك: أوال

 المال لرأس داخلية تقييم عمليات تطوير. 
 المخاطر منظومة مع تتناسب رأسمالية أهداف وضع. 
 المال رأس كفاية لمتطلبات الدنيا الحدود تجاوز من وباستمرار التأكد. 

  المركزي البنك: ثانيا
 والتدخل مخاطرها لمواجهة مال رأس كفاية بمعدل البنوك احتفاظ من للتأكد دائم وبشكل تقييم عملية 

 .المناسب الوقت في
  المال رأس على والحفاظ المخاطر لتخفيف وحاسمة سريعة بإجراءات القيام. 
 تواجه التي المتزايدة المخاطر لعالج الوحيد الخيار بأنها المال رأس زيادة عملية اعتبار عدم 

نما  إدارة تقوية حيث من المخاطر مع للتعامل األخرى بالوسائل االهتمام يجب البنك،وا 
 .الداخلية الرقابة تحسين داخلية، حدود المخاطر،تطبيق

 الدعامة طرف من تمس لم التي والجوانب األخطار بعض الثانية بازل للجنة الثانية الدعامة تعالجو 
 الخطر البنكية، المحافظ في الفائدة سعر خطر القرض، في التركيز خطر :لاالمث سبيل على األولى،

 2.ومخاطر السيولة اإلستراتيجي
 3:وتقترح اللجنة في هذا الخصوص أربعة مبادئ

مع شكل للتقييم الشامل لمدى كفاية رأس المال تتناسق ينبغي أن تكون لدى البنوك عملية : المبدأ األول
ستراتيجيةالمخاطر التي يتعرض لها،و  ظة على مستويات رؤوس أموالها ؛أي يجب األخذ بعين للمحاف ا 

في ظروف السوق لتجنب  والتغيرات والتطورات المحتملةاإلعتبار المرحلة التي يمر بها في دورة أعماله 
 .تأثيرها السلبي على أعمال البنك

                                                           
1
 .22، مرجع سابق،ص محيميد أبو مبارك عمر موسى  

2
 .89لعراف فائزة،مرجع سابق،ص   

3
 :متاحة على الموقع 88ص  ، II بازل اتفاقية نبيل حشاد،  

http://abankingcenter.com/en/doc/Books/Basel/BaselII.pdf,le 05/12/2012 ,à 09 :17   

http://abankingcenter.com/en/doc/Books/Basel/BaselII.pdf,le
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 ، والىوجوب قيام المراقبين بمراجعة التقديرات الداخلية للبنوك الخاصة لمدى كفاية رأس المال:المبدأ الثاني
وينبغي على المراقبين أن يتخذوا .،وضمان التزامها بمعدالت رأس المال القانونيةقدرتها على اإلشرافجانب 

 .لم يقتنعوا بنتائج هذه العملية إذارقابيا  اءاإجر 
حث السلطات الرقابية البنوك على العمل على اإلحتفاظ بمستوى أعلى من النسب الدنيا لرأس :المبدأ الثالث
 .يطلبوا من البنوك حيازة رأس مال يزيد على الحد األدنىون لهم القدرة على أن ك،وينبغي أن تالمال القانوني

ما دون الحدود  إلىين السعي للتدخل في مرحلة مبكرة لمنع هبوط رأس المال بينبغي على المراق:الرابعالمبدأ 
لم  إذاسريع لعالج ذلك  إجراءالدنيا المطلوبة لمواجهة المخاطر المعرض لها البنك،وينبغي أن يطلبوا اتخاذ 

 .تتم المحافظة على رأس المال أو اعادته لحالته السابقة
ة بنكيالبنك والرقابة التعتبر هذه العناصر ضرورية جدا لضمان فعالية اإلدارة بالنسبة لتنظيمات   

تتبنى نظام جيد إلدارة الفعالة،وحتى تستطيع البنوك أن تطبق هذا المحور بطريقة سليمة ،فإنها يجب أن 
ار في المحور األول والتي يخت اقيةاالتفة ومرتبط ارتباطا وثيقا بأساليب المخاطر التي حددتها بنكيال المخاطر

 .منها البنك ما يتناسب مع ظروفه والموارد البشرية والمادية المتاحة له
  االقتصاديفكرة رأس المال: 

وهو التركيز على المخاطر  Iبازلنقص أساسي في اتفاقية  IIبازل لقد عالج المحور الثاني من اتفاقية 
المخاطر ومرتفعة  منخفضةبين المعامالت  IIبازل ة الكلية التي يتعرض لها البنك ،حيث فرقت اتفاقية بنكيال

 (الرقابي)في معادلة رأس المال القانوني  االقتصاديفمن خالل هذه الدعامة ادخل فكرة رأس المال المخاطر،
المخاطر التي يتعرض لها بالنسبة لكل على مستوى باالرتكاز والتي تمكن البنوك من تحديد كفاية رأس المال 

 .ونشاط بنكي معاملة
به البنوك وتضعه جانبا  رأس المال الذي تحتفظ كمية على أنه  االقتصاديويمكن تعريف رأس المال    

 بتقديم قرض أولمواجهة المخاطر والخسائر الناجمة من نشاط أعمال معين،فعلى سبيل المثال عند قيام البنك 
يجب على البنك أن يستخدم نماذج مختلفة لتخصيص  IIبازل اتفاقية  إطارفإنه في  العمالتاالكتتاب في 

تلك المعامالت على أساس حجم مخاطر كل معاملة ومساهمتها في محفظة  رأسمال لمواجهة مخاطر 
 لتغطية المطلوبة المال رأس كمية تحديد من البنوك النماذج هذه ستمكن و التي يتعرض لها البنكالمخاطر 
 في للبساطة نظرا كافية بدرجة يحققه أن الرقابي المال لرأس يمكن ما وهو ، أعمالها عن المترتبة المخاطر
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 البنوك ممارسات واقع علىتوافر لدى المراقبين جميع المعلومات الدقيقة والكاملة  وعدم وتحديده حسابه
 1 .تهنشاطا عن الناجمة المخاطر و بائنهاوز 

  الحوكمة الرقابية والمراجعة: 
 أكبر اتجاه من جزء هي المخاطر إلدارة تقنيات و مناهج بتطبيق المتعلقة الجديد االتفاق متطلبات إن    
 االلتزامو  التطبيق بداية في التكيف في وصعوبات اختالفات البنوك تجد فقد ،الحوكمة معايير تحسين نحو

 تحسين من ستمكنها ستتحقق التي األهداف أن إال ة،بنكيال البيئة و النظم جانب في خصوصا ،باالتفاقية
 التقيد و سليمة مصرفية ممارسات ظل في فالبنوك ،ةالجيد وكمةالح و الداخلية الرقابة و المخاطر إدارة

 2..المؤسسات بهذه الحكم معايير على إيجابا ذلك سينعكس الصحيحة و الضرورية القانونية بالمتطلبات
 (اإلفصاح العام)انضباط السوق  :الفرع الثالث

 أوانها وفي الدقيقة (مالية وغير مالية) المعلومات توافر Market Discipline  السوق بانضباط يقصد
 والمخاطر لبنوكا ألنشطة صحيحة تقييمات إجراء من ةبنكيال الصناعة في المشاركين مختلف ُتمكن والتي

 .األنشطة هذه في المتضمنة
 كفاية معيار فيما يخص كل من داخل البنك وخاصة  فصاحإلا من مزيدا اللجنة تقترحفي هذا اإلطار و     
 تهوالتزاما لهأصو  لتقييم المتبعة المحاسبية والسياسةمها وحج المخاطر التي يتعرض لها ونوعية مال رأس

 رأس لتقدير متطلبات  الداخلي البنك ونظام المخاطر مع للتعامل واستراتيجياته المخصصات، وتكوين
 3.المال
 4 :اإلفصاح 
  :نطاق التطبيق  -

تطبق متطلبات اإلفصاح على أعلى المستويات ويجب اإلفصاح بالنسبة للبنوك عندما تقوم المجموعة 
 .المالية بنشر البيانات عن درجة كفاية رأس المال ككل لمعرفة مدى التزام البنوك باتفاق بازل

                                                           
1
 . 84مرجع سابق،ص، II بازل اتفاقية نبيل حشاد،  

2
 .28مرجع سابق،ص،بازل لجنة مقررات متطلبات استيفاء و الجزائرية المصرفية المنظومةحبار،  الرزاق عبد  

3
 21،مرجع سابق،ص كمال أبو علي ميرفت  

4
 18،مرجع سابق،ص  رحمة أبو سميح سيرين  
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و اإلفصاح الكمي كما هو مبين في  النوعي اإلفصاح :هما أساسيين نوعين إلى اإلفصاح متطلبات وتُقسم
 :الجدول التالي

 نطاق التطبيق(:  23)جدول رقم 
 

 اإلفصاح النوعي
a ةبنكيال للمجموعة المكونة بالشركات تتعلق معلومات 
b  المالية البيانات تجميع لعملية المحاسبيةاألسس 
c المجموعة بين فيما األموال تحويل على أو صعوبات قيود أي. 

 
 اإلفصاح الكمي

d التابعة التأمين من شركات المال رأس من الفائض مبلغ إجمالي 
 .الموحدة المجموعة مال رأس في والداخل

e جميع الفروع الغير مدرجة في في  اجمالي مبلغ احتياجات رأس المال
 .المجموعة الموحدة

f شركات التأمين للشركة في إجمالي حقوق الملكية 

  BRI, Nouvel accord de bale sur les fonds propres , Avril, 2003,p142 :المصدر
  :العناصر المطلوب اإلفصاح عنها -

  :إن من أهم العناصر المطلوب اإلفصاح عنها هي
  .(هيكل رأس المال وكفاية رأس المال)رأس المال  •
االستثمارات طويلة األجل في سجالت البنوك ومناهج تجنب المخاطر مخاطر االئتمانية ومخاطر  •

 .االئتمانية ومخاطر السوق
 .مخاطر التشغيل ومخاطر سعر الفائدة •

 
 
 
 
 
 

 المال رأسلهيكلية  اإلفصاح متطلبات(:  22)جدول رقم 
 األدوات وخاصة الرأسمالية، األدوات لكافةالتعاقدية معلومات ملخصة حول أهم الخصائص  a اإلفصاح النوعي

 .لهجينةا الرأسمالية واألدوات المبتكرة



اإلجراءات االحترازية الدولية ومساهمتها في تعزيز الحوكمة في البنوك:     الفصل الرابع   

218 

 

 
 اإلفصاح الكمي

b مع التمييز بين ،1 الشريحة مال رأس قيمة: 
 ةالعادي األسهم / المدفوع المال رأس. 
 االحتياطيات. 
 عةالتاب المنشآت ملكية في األقلية حصة. 
 ةالمبتكر  األدوات. 
 األخرى الرأسمالية األدوات. 
  نالتأمي شركات من الفائض المال رأس. 
 واالستثمارات المحل شهرة وتشمل 1 شريحة من المخصومة المبالغ. 

c (.المساند المال رأس)المال لرأس 3 وشريحة 2 شريحة إجمالي 
d المال لرأس 2 وشريحة 1 شريحة من المخصومة المبالغ. 
e النظامي المال رأس مجموع. 

          BRI, Nouvel accord de bale sur les fonds propres , Avril, 2003,p14      : المصدر
 متطلبات اإلفصاح لكفاية رأس المال(:21)جدول رقم 

تحليل موجز للمنهج المتبع من طرف البنك من أجل تقييم كفاية رأس المال من أجل دعم  a اإلفصاح النوعي
 .أنشطتها الحالية والمستقبلية

 
 
 
 
 

 اإلفصاح الكمي

b مخاطر االئتمانب فيما يتعلق متطلبات رأس المال: 
 النمطي لألسلوب الخاضعة المحافظ. 
 الداخلي التصنيف ألساليب الخاضعة المحافظ IRB. 

  .السكنية العقارات رهن -
 . والشركات والمصارف السيادية الجهات -
 .التجزئة ائتمان -

 التوريق. 
c الملكية حقوق لمخاطر الرأسمالية المتطلبات 
 
d 

 السوق لمخاطر الرأسمالية المتطلبات
 النمطي األسلوب . 
 الداخلية النماذج أسلوب. 

e التشغيل لمخاطر الرأسمالية المتطلبات: 
 األساسي المؤشر أسلوب. 
 النمطي األسلوب. 
 المتقدم القياس أسلوب. 

f اإلجمالية و األولى لشريحةل المال رأس كفاية نسبة. 
   BRI, Nouvel accord de bale sur les fonds propres , Avril, 2003,p 822:المصدر     

 IIبازل أهم الخصائص المميزة التي أوجدتها اتفاقية بعد استعراض الدعائم الثالثة الرئيسية،يمكن تحديد 
 :فيما يلي

 :للمخاطر متكاملة نظرة .أ 
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 المخاطر إدارة في نوعية قفزة مثلي 8811عام  Iبازلالمال  رأس كفاية اتفاقيةعلى الرغم من أن صدور 
يتميز هذا النظام ببساطته ، و الدول بين بنوكال ىعل الرقابة في التناسق من قدر ولتحقيق ،بنوك ال لدى

، وما ترتب على التطور التكنولوجي ولكن أظهر محدوديته في ضوء التجربة العمليةالنسبية وسهولة تطبيقه 
 التفاقية الجديد التعديل جاءلذا  ،ر من تغيير في البيئة اإلقتصاديةالمالية الجديدة للمخاطوأساليب اإلدارة 

  االئتمانمخاطر  إلىباإلضافة  تغطية بضرورة للمخاطر أوسع فكرة من منطلقا( IIبازل ) المال رأس كفاية
 يتطلب بل المال، رأس من أدنى حد توفير مجرد على يقتصر ال المخاطر مع التعامل وأن التشغيل مخاطر
بازل ف اتفاق امن هنا أضو  .بها الوفاء من والتحققللبنك  السليمة اإلدارة مبادئ من متكاملة منظومة مراعاة

II الدعامة الثانية المتعلقة بعمليات المراجعة الرقابية. 
 البنوك تصدرها التي البيانات في وشفافية كاملة السوق في انضباطا   يتطلب المالي االستقرار فإن وأخيرا  

 1 .السوق انضباط في المتحكمة الثالثة الدعامة له تعرضت الذي األمر
فنجد أن هذا اإلتفاق قد استخدم أساليب مختلفة  IIبازل و من خالل ما تم التطرق اليه في الدعائم الثالثة ل 

توفير المرونة وحسن التقدير للبنوك والجهات  إلىفي الدعامة األولى،"القواعد"اإللتزامات من خالل من فرض 
على انضباط السوق من  االعتمادتأكيد  إلىفي الدعامة الثانية، االسترشادية" المبادئ"الرقابية من خالل 

 .أنها متكاملة إالوعلى الرغم هذا التنوع في هذه األساليب .البيانات المالية في الدعامة الثالثةخالل شفافية 
 المخاطر تقدير في للسوق أكبر حساسية .ب 

من خالل تعاملها –حيث أن البنوك .لتقديرات السوق  حساسية أكثر IIبازل لقد أصبحت المخاطر في 
 . Iبازل للجنة الجزافي بالتقدير بالمقارنة وذلكأقدر على تحديد هذه المخاطر  -المستمر في األسواق
لتحفيز البنوك على وضع نظم داخلية لتقدير المخاطر وفقا لنظرة  IIبازل فلقد جاءت ومن هذا المنطلق 

 .السوق
 هوباألسلوب التقديري في تقدير المخاطر فيما يتعلق بالمنهج المعياري  IIبازل ويعود احتفاظ اتفاق 

 مستلزمات لمعايير الخضوع في االستمرار على النامية الدول في وخاصة والمتوسطة الصغيرة بنوكال مساعدة
 فهذا .داخليا تقديرا المخاطر لتقدير نماذج تطوير على تساعدها ال قد الحالية إمكانياتها ألن نظرا المال، رأس
 .بنوكال هذه ظروف لمراعاة االنتقالية باألحكام أشبه حكم

                                                           
 422،429أحمد شعبان محمد علي،مرجع سابق،ص   1
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 ذات وفي .للمخاطر األسواق تقدير على المتزايد االعتماد هو IIبازل ل األساسي االتجاه يظل ولكن
 داخلية برامج تطوير على القادرة وغير والمتوسطة الصغيرةبنوك ال أيضا يوجه الجديد االتفاق الوقت،فإن

 االعتماد أي االئتمانية، الجدارة تقييم مؤسسات لدى المخاطر تقديرات على االعتماد إلى المخاطر لتقدير
ن للمخاطر السوق تقدير على  1.أخرى مؤسسات خالل من كان وا 
 :في التطبيق  المرونة زيادة مع بين الدول  التمييز إلغاء .ج 

ألغى هذا التمييز نظرا ألن  IIبازل ومنه فميز بين مجموعتين من الدول  Iبازلأن اتفاق  إلىلقد تم اإلشارة 
ون أي تمييز،وظروف السوق وحدها هي األكثر قدرة دتواجه كافة الدول والبنوك ب -بصفة عامة–المخاطر 

متيحا مزيدا من المرونة أمام البنوك في تطبيقها  IIبازل كما جاء أيضا اتفاق  المخاطرعلى تقدير هذه 
 .لمعايير كفاية رأس المال الجديدة

 رأس مستلزمات لتحديد  واحد أسلوب لم يعتمد على  االتفاقلضمان أكبر قدر من المرونة فإن و 
نما لها بشكل بنك و التي سبق التطرق ال ظروف بحسب الممكنة االختيارات من "قائمة" أتاح المال،وا 

 ولكنها لظروفها، وفقا   المتاحة األساليب أنسب بين ختيارفي اال فقط  مرونةال بنوكلل يتعطحيث ال ،مفصل
 ولكنه تعقيدا   ثركأ أسلوب إلى تحكما ، ثركأ ولكنه بساطة ثركأ أسلوب من والتطور لالنتقال أسلوبا   أيضا   تمّثل
 الخيارات من مزيدا   فقط ليس المتاحة األساليب في التعددية هذه تمّثل وهكذا . السوق تقدير إلى أقرب

نما البنوك أمام والمرونة مخاطر لدى الفي أساليب إدارة  والدقة والتقدم للتطور ممكن مسار إلى أيضا   ترشد وا 
 2.البنوك
 

 والمقومات الالزمة لتطبيقها IIبازل تقييم :المطلب الثالث
مجموعة العناصر التي تعتبر أساسية من أجل التطبيق السليم  إلىالتطرق بسوف نقوم في هذا المطلب 

ير سيتم ادراج أهم وفي األخ االتفاقيةالنقاط السلبية في هذه أهم ايجابيات و  إلىالتطرق  إلىباإلضافة  IIبازل ل
 .Iبازلعن  IIبازل النقاط التي تختلف فيها 

                                                           
1
 .44-40مرجع سابق،ص صندوق النقد العربي،  

2
 77،74 المرجع السابق،ص  
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                IIبازل  لالستجابة إلى الالزمة بنكيال للقطاع األساسية البنية مقومات: الفرع األول
العديد من مما يفرض ضرورة توفر المخاطر  إدارةعبارة على تحول كامل في مفهوم هي  IIبازل 

وفيما يلي نشير إلى عدد من مقومات البنية . بشكل عام ناصر في البيئة األساسية للقطاع البنكيالع
 1:وتكمن في النقاط التالية IIالالزمة لالستجابة إلى بازل  بنكيللقطاع ال األساسية

العمل على تطوير قواعد  تتطلب" انضباط السوق "الدعامة الثالثة  نظرا الن :  تطوير النظم المحاسبية .8
يستلزم تطويرا مكمال في مجال النظم المحاسبية المطبقة لذا الشفافية ونشر المعلومات من جانب البنوك 

 .واإلفصاح عن البيانات والتقارير المالية
على تطوير أساليب إدارة البنوك  IIبازلال يقتصر النجاح في تطبيق  :مؤسسات تقييم الجدارة االئتمانية .4

تطوير عدد من المؤسسات المالية األخرى المساعدة لنجاح بوهيئات الرقابة، بل يتطلب األمر فوق ذلك 
فإنه يصعب . تطبيق االتفاقية، وبالنسبة لعدد كبير من الدول النامية وبشكل عام البنوك الصغيرة والمتوسطة

ر المخاطر الداخلية، مما يفرض عليها االعتقاد في كثير من األحيان علينا االستناد إلى نظم ونماذج تقدي
ويتمتع عدد من الدول النامية . على تقديرات مؤسسات تقييم الجدارة االئتمانية أو هيئات ضمان الصادرات

المؤسسات أساليب ومن المطلوب أن تطور هذه الجدارة االئتمانية للمقترضين، بوجود مؤسسات محلية لتقييم
ة ومع اإلعداد لتنفيذ مالها وأن تتقارب مستويات أدائها المهني مع مؤسسات تقييم الجدارة االئتمانية العالميأع

 . فإن مثل هذه المؤسسات مدعوة لمزيد من التطور لمواجهة احتياجات المرحلة القادمةاالتفاقية،
من األنشطة ذات الكثافة العالية للعمل،  IIبازل يعتبر تنفيذ أحكام اتفاق  : تطوير الكفاءات البشرية .3

وهو يتطلب فضال عن ذلك نوعية عالية من الكفاءات البشرية، سواء في التحليل المالي، أو في وضع النظم 
المحاسبية ومراجعتها، أو من حيث الكفاءات الفنية التكنولوجية في ميدان تقنيات المعلومات، وكل هذا من 

من البنوك والجهات الرقابية واإلشرافية لهذه التخصصات الفنية وبالتالي الطلب شأنه أن يزيد احتياجات كل 
سوف يتطلب بذلك جهود كبيرة في  IIبازل على هذه العمالة الجديدة، ولذلك فإن األخذ ومتابعة أحكام اتفاق 

 .ميدان التدريب ونظم التعليم بصفة عامة حتى يمكن توفير الكفاءات المطلوبة
 IIإتفاقية بازل  و سلبيات ايجابيات:الفرع الثاني

                                                           
  مقدمة الى،" II بازل  لجنة مقررات ظل في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تمويل إشكالية" محمد، إليفي علي، بن بلعزوز  1

،ص 4002، جامعة الشلف ،ا لعربيةل في الدو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤسسات متطلباتل الملتقى الدولي حو
218،280. 
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  تطبيق لسوء محصلة تكون قد األخيرة هذه السلبيات، بعض تحمل كما ايجابيات، لها االتفاقية هذه
 :نصوصها في لنقص أو االتفاقية
 :تتمثل أهم االنعكاسات االيجابية لهذه االتفاقية في : االنعكاسات االيجابية: أوال
 على الحفاظ ومنه تحسين وتطوير سياسات وممارسات إدارة المخاطر من خالل البنوك سالمة ضمان (8

 والمالي؛ البنكي النظام استقرار
 مختلف بين ما متكافئة وأنظمة تشريعات توفير طريق عن البنوك بين ما العادلة المنافسة ضمان (4

 فيها؛ تنشط التي البلدان
 تحملها؛ التي المخاطر على فقط واقتصارها الدول بين ما تمييز كل إلغاء  (3
 1 .منها لتقليلل المستحدثة األدوات بعض الحسبان في واألخذ المخاطر قاعدة توسيع  (2
 .تحسين وتطوير سياسات وممارسات إدارة رأس المال (2
 .تقليل المخاطر االئتمانية  (2
تحسين درجات األمان والدقة في النظم المالية من خالل تطبيق المراقبة الذاتية الداخلية في   (9

 2.البنوك
 3:تحمل االتفاقية بعض النقائص منها  االنعكاسات السلبية: ثانيا

 تطبيقها؛ من تمكنها وتقنيات خبرات لديها والتي الكبيرة البنوك مع تتواكب (8
 لتطبيقها؛ المناسبة البيئة توفر لعدم نظرا المتخلف، العالم في تتواجد التي للبنوك حقيقي تحد تعتبر (4
 و يجعل جل المسؤوليات تقع على عاتق البنوك المركزية؛ مفعولها من يحد مما التطبيق إلزامية غير (3
 لديها؛ التمويل تكاليف من يضاعف مما البنوك، ممارسات لبعض ائتماني تصنيف تعط لم (2
 البنوك؛ ربحية تراجع إلى يؤدي مخصصات لتكوين األرباح من أكبر نسب احتجاز (2
 .معايير االتفاقية بما يتوافق لتطلعات الدول الصناعية العشر انحياز (2

 .IIو  Iاإلختالف بين بازل التشابه و  أوجه : الفرع الثالث  

                                                           
1
 :العزيز عبد الملك جامعة مجلة ،  II بازل  اتفاقية لمتطلبات اإلسالمية البنوك تطبيق واقع، لعرابة مولود،  بوحيضر رقية 

 .48،ص4،4080العدد ،اإلسالمي االقتصاد
        .،مرجع سابقالبيت الكويتي  2
3
 .30،مرجع سابق،ص    II  بازل اتفاقية لمتطلبات اإلسالمية البنوك تطبيق واقع ،لعرابة مولود،  بوحيضر رقية 
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 1:نجد IIوبازل  Iبين بازل من بين أوجه التشابه 
  بقاء نسبة مالءة كفاية رأس المال كما هي بدون تغيير في اتفاقية بازلII  حيث أن الحد األدنى

 . % 1لمعدل كفاية رأس المال ما زال 
  4وشريحة رأس المال ( رأس المال األساسي) 8شريحة رأس مال ]كفاية رأس المال مكونات بسط 

 .IIبمكوناته المختلفة هي نفس المكونات في اتفاق بازل  [(رأس المال المساند)
  في بازلفيما يخص أساليب قياس مخاطر السوق تم تطبيقها II بدون أية تغيير. 

 2:في اآلتي IIوبازل  Iكما يمكن حصر االختالفات بين بازل 
 :يلي كما وهي المال رأس كفاية متطلبات باحتساب الخاص االختالف .3

 جذريا تغييرا االئتمان بمخاطر األصول ترجيح منهجية تغيير. 
 مال برأس  باالحتفاظ لبنوك ا ومطالبة ، التشغيلية المخاطر هي المخاطر، من جديد نوع إضافة 

 .لمواجهتها
  في بازل  االئتمانبالنسبة ألساليب مخاطرI  هناك طريقة واحدة أما في اتفاق بازلII  أعطى

 .لواحدة من هذه األساليب االختيارثالثة طرق وللبنك حق 
 بازل اتفاق تطبيق يدعم II  االقتصادي المال رأس تحقيق. 
 إدارة وأساليب المال رأس كفاية مراقبة في بنوكال على الرقابة هيئات بدور تتعلق بنود إضافة  .2

 ظروف ظهور عند المال رأس كفاية نسب رفع الهيئات هذه مهمات من أصبح بحيث .المخاطر
 المخاطر وقياس إدارة أساليب ومراجعة ، (محدد ببنك أوبنكي ال بالقطاع خاصة اقتصادية) جديدة
 .بنوكال لدى

 من مزيد بإتاحة متطلبات تتعلق السوق وهي في واإلفصاح بالشفافية تتعلق متطلبات إضافة .1
 في وأساليبه ،بنكال لها يتعرض التي المخاطر وحجم المال، رأس كفاية مدى حول للسوق المعلومات

 .وقياسها إدارتها
 مساهمة لجنة بازل في تطوير الحوكمة في البنوك: المطلب الرابع

                                                           
1
 33،34مرجع سابق،ص ،(األبعاد-األهمية-المضمون)II دليلك الى اتفاق بازل ،نبيل حشاد 

2
 24 كمال،مرجع سابق،ص أبو علي ميرفت  
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ثم أصدرت نسخة معدله   4111سبتمبر  في بنوكتعزيز الحوكمة فى الصدرت لجنة بازل تقرير عن أ
 "المؤسسية للبنوك تحسين الحوكمة " بعنوان أصدرت نسخة محدثة  2112فيفري وفى  2110منه عام 

“Enhancing corporate governance for banking organization ”  كجزء من الجهود المستمرة للتطرق
مساعدة السلطات الرقابية العاملة في البنوك على  إلىلمواضيع اإلشراف البنكي،والتي تهدف من خاللها 

تعزيز تبني الممارسات السليمة لحاكمية الشركات في المنظمات البنكية في األقطار التي تعمل فيها، مستفيدة 
 4111صادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في بداية عام بذلك من مبادئ حاكمية الشركات ال

بهدف مساعدة الحكومات لتحسين األطر المؤسسية لحاكمية الشركات،وتقديم إرشادات لمراقبي األسواق 
 1.المالية والمشاركين فيها

أهمية الحوكمة وقد أصدرت لجنة بازل عدة أوراق عمل حول مواضيع محددة، حيث تم فيها التركيز على 
  2:هذه األوراق مايلي  المؤسسية وتشمل

 (1111سبتمبر)مبادئ إدارة مخاطر معدل الفائدة  (1
 (1111سبتمبر)تحسين شفافية البنك   (1
 (1111سبتمبر)إطار لنظم الرقابة الداخلية في المنظمات البنكية  (3
 (1111ماي )مبادئ إدارة مخاطر االئتمان  (4

االستراتيجيات واألساليب الفنية والتي تعتبر أساسية للحوكمة المؤسسية وقد بينت هذه األوراق حقيقة أن 
 :عناصر، نذكر منها ةتتكون من عد بنكيالسليمة داخل الجهاز ال

 .توافر دليل عمل ومعايير للسلوك المالئم، ونظام لقياس مدى االلتزام بهذه المعايير (1
نجاح المنشأة ككل، ومدى مساهمة على ضوئها قياس  واضحة للمؤسسة، يتم توافر إستراتيجية (2

 .األفراد في هذا النجاح

 المتدرجة  التوزيع السليم للمسؤوليات ومراكز اتخاذ القرار، متضمنا نظام هرمي لسلطات  االعتماد (3
 .بداية من األفراد وحتى مجلس اإلدارة

                                                           
1
،ص  7744األردن، اليازوري،دار حوكمة البنوك وأثرها في األداء والمخاطرة،حاكم محسن الربيعي،حمد عبد الحسين راضي،  

01 
2 Comité de Bale sur le control bancaire, Renforcementdelagouvernanced’entreprisepourles

organisations  bancaires ,  Banque des règlements  internationaux  Bâle, Suisse , Septembre 1999 ,pp 

3,4. 
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 .وضع آلية للتعاون والتفاعل بين مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ومراجعة الحسابات (4

قوية للرقابة الداخلية، تتضمن وظائف المراجعة الداخلية والخارجية، ووظائف إدارة  متوافر نظ (0
 .المخاطر

رقابة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها احتمال تضارب المصالح، بما في ذلك  (2
العليا ومتخذي القرارات عالقات العمل مع المقترضين المرتبطين بالبنك وكبار المساهمين واإلدارة 

 .الرئيسية في المؤسسة

الحوافز المالية واإلدارية لإلدارة العليا والتي تحقق العمل بطريقة مالئمة، وأيضا بالنسبة للموظفين  (7
 .سواء كانت في شكل مكافآت أو ترقيات أو أي شكل آخر

 .هتدفق مناسب للمعلومات سواء إلى داخل البنك أو خارج (1

خاصة بالحوكمة  "Corporate Governance And Oversigh"كما أشارت ورقة أخرى صادرة عن لجنة بازل 
 1 : على مايليواإلشراف عليه 

يجب الحصول على موافقة من مجلس إدارة البنك أو إحدى اللجان المختصة وكذلك من اإلدارة العليا  -
ر ويجب أن يكون لدى تلك األطراف فهم عام عن على كافة النواحي المادية لعمليات التصنيف والتقدي

ويجب على اإلدارات .نظام البنك لتصنيف المخاطر ومفهوم تفصيلي عن التقارير اإلدارية المصاحبة
العليا أن تقدم إخطارا لمجلس اإلدارة أو اللجنة المختصة له عن أي تغييرات مادية أو استثناءات من 

 .ى عمليات نظام التصنيف الخاص بالبنكالسياسات المقررة قد تؤثر ماديا عل
يجب أن يكون لدى اإلدارة العليا مفهوم جيد عن تصميم نظام التصنيف وكيفية عمله، كما يجب  -

عليها أن توافق على االختالفات المادية بين اإلجراءات الموضوعة والممارسة الفعلية، ويجب على 
 .لنظاماإلدارة أيضا أن تتأكد باستمرار من سالمة عمل ا

ويجب أن تضم . يجب أن يكون التصنيف الداخلي جزءا أساسيا من عملية التقارير لتلك األطراف -
 التقارير شكل المخاطر وفقا للدرجة، والتغير فيما بين درجات التعرض، وتقدير المعايير ذات الصلة

                                                           
، بحث متاح في القطاع البنكي و المالي و دورها في إرساء قواعد الشفافية الحوكمة المؤسسية معراج عبد القادر هواري،   1

 http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=7493 , le 11/11/2013, à 23 :13 : على الموقع اإللكتروني
 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=7493
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مرات تقديم التقارير  وقد يختلف عدد. ، ومقارنة معدالت التعثر في مقابل التوقعاتبالنسبة لكل درجة
 .طبقا ألهمية ونوع المعلومات ومستوى الجهة التي تقدم إليها التقارير

، وثيقة حول سبل تحسين حوكمة الشركات في 4111ة في سنة بنكيأصدرت لجنة بازل للرقابة الكما 
بالبنوك حيث ركزت ة، جاءت هذه الوثيقة بأبرز الممارسات التي تعمل على سالمة الحوكمة بنكيالمؤسسات ال

 :على النقاط التالية
  التي تغطي احتماالت التحايل و كذالك ف أو المواثيق األخالقية للعمل و أهمية توافر مواثيق الشر

القيم الخاصة التي تحدد النطاق المناسب إلجراء الحوار الصريح ،وفي توقيته الصحيح حول المشكالت 
سواء على صعيد الصفقات ساد والرشوة في أعمال البنك الحاصلة وبشكل أهم أن تمنع هذه القيم الف

 .الداخلية أو الخارجية

  ضرورة وضع إستراتيجية التي يتم من خاللها إدارة أنشطة البنك التقليدية، والتي بموجبها يمكن قياس
 1.نجاحها الكلي ومساهمة األفراد في ذلك

  سلطات ومسؤوليات مجلس توضيح  كذا وضع وتعزيز خطوط واضحة حول المسؤولية والمساءلة و
 .و اإلدارة العليااإلدارة 

 وضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات واإلدارة العليا. 

  توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي و ضمان وجود إدارة مستقلة
 .السلطات مع المسؤولياتللمخاطر عن خطوط العمل مع مراعاة تناسب 

  مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالح،بما في ذلك العالقات
 .وكبار المساهمين واإلدارة العليا ،أو متخذي القرارات الرئيسية في المؤسسةالتي تربط بالمقترضين 

 العليا وباقي العاملين الرئيسيين، وضمان  على مجلس المديرين المصادقة على مكافآت أعضاء اإلدارة
 .أن كل المكافآت تتشّكل وتتحّدد وفق ا ألهداف وثقافة البنك وبيئته الرقابية 

  7.الخارج إلىضمان تدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا أو 

                                                           
1
 05حاكم محسن الربيعي،حمد عبد الحسين راضي،مرجع سابق،ص  
 المالية للعلوم الثالث ،المؤتمر" بازل لجنة مبادئ وفق البنوك في المالية المخاطر ادارة مراقبة في الحوكمة دور"بالل، شيخي 7
 العلوم  قسم"اإلدارية، والعلوم اإلقتصاد كلية الناشئة، األسواق تجربة:اإلجتماعية والمسؤولية الشركات حاكمية حول والمصرفية 

  .110 ،ص7744 أفريل 40،47،األردن، اليرموك والمصرفية،جامعة المالية
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 أكثر صرامة بنكينحو نظام  ...IIIبازل : المبحث الثالث
   IIحدثت أزمة الرهن العقاري لتثبت نقائص بازل  "IIبازل "و" Iبازل "اتفاقيتي  إبرامبعد االنتهاء من 

ة على المستوى المحلي في بنكيمراجعة عميقة وشاملة لألنظمة والتشريعات المالية وال  إلىمما دعى األمر 
و في هذا اإلطار قامت  .ة الدوليةبنكيكل دولة، وكذلك على المستوى الدولي بالنسبة للمعايير والقواعد ال

لتطوير اتفاقية 2008 لجنة بازل في خطوة هي األهم من نوعها منذ اندالع األزمة المالية العالمية في عام
بإصدار المالمح األساسية التفاقية جديدة عرفت باسم اتفاقية  حيث قامت 2004 التي صدرت عام  IIبازل
 . المال للتصدي لتبعات األزمة المالية العالمية األخيرة بخصوص الحد األدنى لمعايير كفاية رأس  IIIبازل

 IIIبازل إصالحاتسياق : المطلب األول
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 المال رأس كفاية نسبة مكونات على عدلتبل  IIفإنها لم تلغي بازل  IIIبالرغم من تسميتها بازل 
 IIIومنه سيتناول هذا المطلب لمحة تعريفية لبازل  بالسيولة الخاصة الجديدة المعايير بعض وأضافت
 .أهدافها وهندستها  إلىباإلضافة 

 ؟ IIIما هي بازل : الفرع األول
 الممثلين الماليين والمسئولين محافظي البنوك المركزية بعد اجتماع هي اتفاقية تم إصدارها  III بازل
 مدينةفي  (BIS) الدولية التسويات بنك في اللجنة مقر في وذلك توسيعها، بعد بازل للجنة 27 ـال لألعضاء

 عاشها التي "أزمة الرهن العقاري" المالية األزمة بعدوذلك  2111،1 سبتمبر 12 في السويسرية بازل
 في النظر إعادة من بد ال كان والتي ، المالية والمؤسسات البنوك بها الرئيسي المتسبب كان العالم،والذي

 بهدف وذلك II بازل لجنة مقررات بدراسة بازل لجنة فقامت البنوك، عمل تنظم التي الدولية والقواعد القوانين
عادة تعديلها  بمثابة يعتبر فهو وبالتالي 2.المالية األزمة هذه إلى أدت التي العوامل لتغطية تنظيمها وا 
 أنه من الرغم على ،  III بازل ل تدريجيا تمتثل أن للبنوك البدة حيث اإلصالحي اإلجراءات من شاملة مجموعة

 2019.3 عام قبل الجديدة القواعد لكل الكامل التنفيذ يكون أن المتوقع من ليس
بهدف تقوية قاعدة رأس المال  إصالحثالث وثائق تعكس عملية  بنكيكما أصدرت لجنة بازل لإلشراف ال

 4:والتي تمثلت فيما يلي بنكيوالسيولة وتعزيز مرونة القطاع ال
اإلطار الدولي :   III بازل اتفاقية التسويات الدولية،بنك  .3

نة البنوك والقطاعات و للعمل اإلشرافي لتعزيز مر 
 .4080،ديسمبر  المصرفية في مختلف دول العالم

اطار العمل :   III بازل اتفاقية بنك التسويات الدولية، .2
الدولي لقياس مخاطر السيولة ومعاييرها وكيفية 

1. BIS,Basel III: Aglobal regulatory 

framework for more resilient banks and 

bankin systems,december 2010. 

2. BIS,Basel III:International framework 

for liquidity risk measurement,standards 

and monitoring,December 2010. 

                                                           
، "3بازل  لمقررات تطبيق آفاق و واقع :الجديدة االحترازية المعايير و النظم و اإلسالمية البنوك" بوزيان وآخرون، بن محمد  1

-21 إسالمي، منظور من الشاملة اإلسالمية التنمية و المستدام النمو اإلسالمي التمويل و لالقتصاد الثامن العالمي المؤتمر
 .41قطر،ص دولة ، ، الدوحة2011 ديسمبر 19

2
 :،مقال متاح على الموقع على البنوك األردنية 1أثر اتفاقية بازل فالح كوكش،  

 http://www.ibs.edu.jo/files/Falah%20kokash.pdf ,le 07/03/2013, à 14 77:  
3
 .8ص،العدد الخامس عشر،مفاهيم مالية،"3ما هي بازل "البنك المركزي المصري،  

،ص 4088الثالثة عشر،نوفمبر ،الطبعة بإطاريها Basel III الثالثة بازل اتفاقية منها تتكون التي والمعايير والمبادئ لإلصالحات بازل لجنة إصدار 4
 :،متاح على الموقع 222

http://www.qcb.gov.qa/Arabic/Legislation/Instructions/2011Instructions/13-010.pdf ,le 02/04/2013 à 22:46 

http://www.ibs.edu.jo/files/Falah%20kokash.pdf
http://www.qcb.gov.qa/Arabic/Legislation/Instructions/2011Instructions/13-010.pdf
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 .4080ديسمبر الرقابة عليها،
الحد األدنى للمتطلبات الخاصة بضمان البيان الصحفي، .1

( 4/4088)،مرجع رقم امتصاص الخسائر عند التعسر
 .يناير 83بتاريخ 

 

3. Press Release,Minimum requirements to 

ensure loss absorbency at the point of 

nonviability,Ref .No 02/2011,dated 

January 13,2011 

   IIIبازل  اتفاقيةأهداف :الفرع الثاني
 :إلى IIIيهدف إطار عمل بازل 

  تحسين قدرة البنوك على امتصاص الصدمات التي تنشأ عند حدوث األزمات المالية واالقتصادية
  1 .الحقيقي االقتصاد إلىالي وتقليل خطر انتقال اآلثار من القطاع الم

  برأس المال ترسخ بشكل أساسي المعايير العالمية الخاصة. 
  2.والنمو المالي على المدى البعيد االستقرارضمان  
 3.واإلفصاح الشفافية مبادئ اتباع على البنوك قدرة وتقوية والحوكمة، المخاطر إدارة تعزيز 

 :III هندسة بازل  الفرع الثالث
 على امتصاص الصدمات  بنكيقدرة القطاع ال تحسين إلى IIIتهدف اإلصالحات التي قامت بها بازل 

االقتصاد  إلىاع المالي ـتسربها من القطالناجمة عن الضغوطات المالية واالقتصادية وبالتالي الحد من خطر 
 :كما هي موضحة في الجدول التالي IIIالحقيقي لذا جاءت هندسة بازل 

    III بازل هندسة (:  24)جدول رقم 

  IIIبازل 

 المخاطر النظامية السيولة رأس المال

نسبة السيولة قصيرة األجل  إدخال ومستوى رأس المال األساسيتحسين نوعية 
(LCR) liquidity coverage ratio 

 (ccp)تشجيع استخدام غرف المقاصة 
 بالنسبة للمنتجات المشتقة

ادخال نسبة سيولة طويلة األجل  مواجهة جميع أنواع المخاطر
(NSFR)Net stable funding ratio 

تعزيز متطلبات رأس المال للمعامالت 

                                                           
1
 .،مرجع سابقبإطاريها Basel III الثالثة بازل اتفاقية منها تتكون التي والمعايير والمبادئ لإلصالحات بازل لجنة إصدار 

2
 :متاحة على الموقع 4،ص 4084،نشرة توعوية ،دولة الكويت،ديسمبر 2،العدد إضاءاتمعهد الدراسات المصرفية،  

http://www.kibs.edu.kw/pdf-doc/publications/Edaat/EDAAT_Dec_2012_Basel_III.pdf, le 28 /02/2013,à 10:08h.  
3
 .مرجع سابقالبنك المركزي المصري،  

http://www.kibs.edu.kw/pdf-doc/publications/Edaat/EDAAT_Dec_2012_Basel_III.pdf
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تأثير 
مباشر 

على نسبة 
 المالءة

 بين المؤسسات المالية نسبة صافي التمويل المستقر

فرض رؤوس أموال اضافية بالنسبة   L’effetdelevierادخال نسبة الرافعة المالية
 للمؤسسات النظامية

 هامش حماية للمحافظة على رأس المالاضافة 
coussin de conservation   وهامش الحماية من

 coussin contracyclique التقلبات الدورية

 

  société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes,bale III :les impacts à: صدرالم

anticiper,mars 2011,France,p3 
  IV et  III  CRDالتي تمثلت في حسب التعديالت IIIويمكن تقسيم التطورات التي جاءت بها بازل 

"capital requirement directive"  وحسب دعائم بازل والمتمثلة في المتطلبات التوجيهية لرأس المال  
 II:1ثالث دعائم حسب بازل 

 IIIالتطورات التي جاءت بها بازل (: 14)شكل رقم 

 

 

  

 

 

  

 

 
                                                           

1 Sia Conseil,Bâle III Décryptage de la réforme et étude d’impact (Extraits),paris, 2010,p7 disponible sur : 

www.fimarkets.com/documents/bale-3.pdf ,le 02/04/2013,à 00;00 
 

ـــال
دعام
ـــ

ة ال
ـــــ

ــثان
ية

 

 انشاء هيئة تنظيمية فريدة .33
 Mise en place d’un corpus 

réglementaire unique 

 ادارة المؤسسات المالية ذات األثر النظامي .38

Gestion des établissements financiers à 
effets systémiques 

تحديد الحد األدنى للسيولة الواجب  .0
 اإلحتفاظ به

ادخال هامش الحماية من التقلبات  .0
 الدورية

 ادخال نسبة الرافعة المالية .7

الدعامة 
األولى
زيادة رأس المال التنظيمي المتعلق  .8 

 trading book بدفتر األوراق المالية

زيادة رأس المال التنظيمي المتعلق  .4
  re-titrisation بعمليات اعادة التوريق

 تعزيز نوعية رأس المال .1

 مراجعة تغطية بعض المخاطر .6

http://www.fimarkets.com/documents/bale-3.pdf
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 :المصدر
Sia Conseil,Bâle III Décryptage de la réforme et étude d’impact (Extraits),paris, 2010,p7 disponible sur : 

www.fimarkets.com/documents/bale-3.pdf ,le 02/04/2013,à 00;00 

 والجدول الزمني لتنفيذها IIIمرتكزات اتفاقية بازل : المطلب الثاني
،األزمة 8882األزمة المكسيكية لسنة )بعد األزمات المالية لسنوات التسعينات   IIلقد تم صياغة بازل 

بسرعة حدودها  IIوعلى الرغم من سلسلة اإلصالحات ،أظهرت بازل (.اآلسيوية واألزمة البرازيلية واألرجنتينية
 .العالمي االقتصادوالتي أثرت بشدة على األسواق المالية وبصفة عامة على  4009مع أزمة 

تعزيز قدرة  إلىعدد من المتطلبات التي تهدف  IIIبازل  إطاري هذا اإلطار،وضعت لجنة بازل في وف
 .صمود البنوك والنظام المالي

 :تقوية رأس المال: الفرع األول
،تعمل لجنة بازل على زيادة مرونة القطاع البنكي من خالل تعزيز  IIالركائز الثالثة لبازل  إلىاستنادا 

رأس المال التنظيمي حيث يرفع المعيار الجديد نوعية ومستوى رأس المال التنظيمي ويوسع تغطية  إطار
كما تقوم بإدخال نسبة الرافعة المالية كوسيلة مكملة لمتطلبات كفاية رأس المال على أساس .المخاطر
النظامية الناجمة عن كما أنها تعمل على مستوى اإلجراءات االحترازية الكلية الحتواء المخاطر .المخاطر

 . الدورات االقتصادية والترابط بين المؤسسات المالية

الدعامة الثالثة
 

 المالية  اإلفصاحات تحسين  .1
« la communication financière » 

تغيير سياسات المكافآت للمتعاملين في  .4
 السوق

CRD III CRD IV 

http://www.fimarkets.com/documents/bale-3.pdf
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 متانة وشفافية قاعدة رأس المال،تحسين جودة : أوال
Améliorerlaqualité,l’homogénéitéetlatransparencedesfondspropres  

فمن الضروري أن تحتفظ البنوك برأس مال ذات جودة عالية للتحقق من أي تعرض للمخاطر،حيث 
،والتي (الغير موزعة)بواسطة األرباح المحتجزة مغطاة وانخفاض القيمة  االئتمانأظهرت األزمة بأن خسائر 

حيث  des actions ordinaires corporelles(tangible  common equity)تدخل في تكوين مساهمة حقوق رأس المال 
إفصاح المعلومات المالية التي من وغياب ، عبر التشريعاتأظهرت عدم وجود تجانس لتعريفات رأس المال 

1 .شأنها أن تسمح لألسواق بتقييم جيد وبمقارنة نوعية رأس المال بين المؤسسات
 

 :تحسين نوعية رأس المال (3
استيعاب تعزيز قدرتها على لللمؤسسات البنكية  تحسين نوعية رأس المال إلى IIIتهدف بازل 

 2:ثالث فئات إلىحيث أن رأس المال مقسم .الخسائر
الشريحة فئتين  هي بدورها مقسمة الى:  مال االساسيالأو رأس  " Le Tier 1 " الشريحة األولى .أ 

 . " le Tier One "والشريحة األولى  " le Core Tier One (noyau dur) "أو الصلبة األولى األساسية 
 أو رأس المال الصلب  رأس مال المساهمين المشتركوتسمى أيضا : الشريحة األساسية األولى

Common equity ou fonds propres durs رأس )والتي تضم  وتعتبر اللوحة األكثر تقيدا لرأس المال
 (.االحتياطات+المدفوع المال 
  الشريحة األولى"Tier Onele  ("أو قاعدة رأس المال:)  والتي تضم رأس المال،اإلحتياطات وبعض

 .غير المقيدة بتاريخ استحقاقالغير مشروطة بعوائد و   (الديون التابعة)األوراق المالية المختلطة 
العديد من األوراق المختلطة من الشريحة  إزالةحيث سيتم حيث تعتبر هذه اإلجراءات أكثر تقييدا 

دخالها في الشريحة الثانية   .األولى  وا 
لتشمل األوراق  تمت موائمتها:  (التكميلي)رأس المال المساند"Le Tier 2 "الشريحة الثانية  .ب 

المختلطة التي ال تتضمنها الشريحة األولى حيث يقتصر فقط على أدوات رأس المال المقيدة لخمس سنوات 
 .والقابلة لتحمل الخسائر قبل الودائع أو قبل أية مطلوبات للغير على البنكعلى األقل 

                                                           
1 BRI, Bâle III : dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes 

bancaires, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Décembre 2010,p2 
2 Dorothée Benhamou, Bâle III,  i-Fihn Consulting,p3,disponible sur le site : 

 http://i-fihn.com ,le 25/05/2013,à 23 :46 

http://i-fihn.com/
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رأس المال الشريحة الثالثة من الرأس المال النظامي والذي  إزالةتمت :"Le Tier 3  "الشريحة الثالثة  .ج 
:الموالي الشكل في سبق ما تلخيص ويمكن.مخاطر السوقكان موجها لتغطية 

IIIالى بازل  IIتحسين نوعية رأس المال من بازل (:   31)شكل رقم 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Dépositaire de systèmes d’information financières, En route vers Bàle 3 , p12.disponible sur le       :المصدر

le 27/05/2013,à 10:06, No65.pdf-publication-http://www.algofi.fr/publication/pdf/algofi : site 

 :تحسين في كمية رأس المال (2
لقد أبرزت األزمة المالية على ضرورة توفر القطاع البنكي على كمية متزايدة من رأس المال حيث أن 

 :رفع متطلبات رأس المالنوعية رأس المال لوحدها غير كافية ولهذا اقترحت لجنة بازل 
 :Le Tier 1الشريحة األولى  .أ 

  رأس مال المساهمين المشتركتفرض لوائح بازل زيادة في نسبة"Core Tier 1  " 2.2 إلى % 4من%. 
  الحد األدنى لرأس المال للشريحة األولى ارتفع مع بازلIII  2الى  %2من%. 
  4088بنهاية % 9مخصص احتياطي رأس المال + حقوق المساهمين المشتركة. 

 :استيعاب الخسائر خالل فترات األزمات إلىيهدفان  فئتين من رأس المال  إضافةكما تمت  .ب 
  (رأس مال للتحوط)للمحافظة على رأس المالهامش حماية "Coussin de conservation ":   452 % 

يتكون من عناصر الشريحة األساسية األولى ليمنحها قوة أكبر لمواجهة أزمة اقتصادية في المستقبل 
لضمان بأن البنوك يمكنها من الحفاظ على حد أدنى لرأس المال خالل فترات  االحتياطيويهدف هذا 

 .االقتصاديالركود 

 IIIبازل 

، (خصم لبعض المساهمات)األسهم العادية 
 اإلحتياطيات ، حقوق األقلية

 (Actions préférentielles)األسهم الممتازة 

 Titresسندات ثانوية الغير محددة بأجل  

super subordonnés 

بعض السندات الثانوية ذات استحقاق 

 سنوات 5˂

 اختفاء الشريحة الثالثة 

الشريحة األساسية 
 األولى

  الشريحة األولى

le Tier One 

 "الشريحة الثانية 
Le Tier 2 

 "الشريحة الثالثة
Le Tier 3 

 األسهم العادية ، اإلحتياطيات ، حقوق األقلية

 

 أجل غير محدد سندات ثانوية ذات
 سندات ثانوية ذات أجل محدد

 سندات تهدف الى تغطية مخاطر السوق 

 IIبازل 

الشريحة األساسية 
 األولى

 "الشريحة األولى 

le Tier One 

 "الشريحة الثانية 
Le Tier 2 

 "الشريحة الثالثة
Le Tier 3 

 (Actions préférentielles)األسهم الممتازة 

 Titres superسندات ثانوية الغير محددة بأجل  

subordonnés 

http://www.algofi.fr/publication/pdf/algofi-publication-No65.pdf
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 (رأس مال اإلضافي المعاكس)هامش الحماية من التقلبات الدورية " Coussin contracyclique " :  
يتم تكوينه في فترات النمو واستخدامه في من رأس المال وهو مكمل لهامش الحماية  % 0-452

فترات األزمات ويتم وضعه بناءا على طلب الجهة المنظمة الوطنية،وتعتبر هذه النسبة متغير تابع 
 1 .الكلي ويجب أن يتكون من رأس مال الشريحة األولى االقتصادلمتغيرات 

تأخذ في االعتبار  بنكيالوالهدف من هذا الهامش هو ضمان أن متطلبات رأس المال في القطاع 
البيئة المالية الكلية،ويستفاد من هذا الهامش عند حدوث ربط بين زيادة النمو اإلئتماني اإلجمالي 

على حماية رأس  بنكيووجود مخاطر على مستوى النظام ككل ،كما يعزز هذا الهامش قدرة النظام ال
 2.المال من أي خسائر مستقبلية ممكنة

 (رأس مال اضافي لمواجهة المخاطر النظامية)هامش الخطر النظامي " coussin Risk Systémique ":    
ككل ولكن هذه النسبة  بنكيللبنوك التي تعتبر نظامية أي انهيارها يمكن أن يؤدي الى انهيار الجهاز الحدد 

 .لم تحدد بعد
العالمي كان من أجل استيعاب وبالتالي ان الزيادة في الحد األدنى لرأس المال في البنوك وعلى المستوى 

 .في فترة األزمات دون النزول تحت الحد األدنى ( امتصاص الخسائر)الخسائر 
 بنهاية عام بما فيه هامش الحماية  ℅ 80.2الى  ℅1الرفع من معدل المالءة لرأس المال من  .ج 
و يعني كذلك أنه يجب على البنوك  ون المسموح تحملها من قبل البنوكوهذا معناه تقليل حجم الدي .م 4088

 .وهي تمثل مجموع الشريحة األولى والشريحة الثانية.االلتزام بهذا البند وتوفير رؤوس أموال إضافية
 )%(متطلبات الحد األدنى وهوامش االحتياط (: 21)جدول رقم 

 إجمالي رأس المال رأس المال األساسي أسهم عادية 

 8,0 6,0 4,5 النسبة الدنيا

 

                                                           
1
 Dorothée Benhamou, Opcit ,p5. 

2
،مرجع بإطاريها Basel III الثالثة بازل اتفاقية منها تتكون التي والمعايير والمبادئ لإلصالحات بازل لجنة إصدار 

 228سابق،ص

 2,5 هامش االحتياط

هامش +الدنيا النسبة
 اإلحتياط

7,0 8,5 10,5 
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BRI, Bâle III : dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et 

 .systèmes bancaires, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Décembre 2010 ,p 71 :  المصدر

 Étendre la couverture des risques  تعزيز تغطية المخاطر: ثانيا
رأس  إطار  تعزيز تغطية مخاطر إلىمن بين أبرز الدروس المستفادة من األزمة المالية هي الحاجة 

المال وكذا من بين مشكالتها هو فشل توجه بازل في تحديد المخاطر المتضمنة في الميزانية وخارج 
المرتبطة بالعمليات في المشتقات تعتبر عامال رئيسيا لزعزعة اإلستقرار خالل كما أن التعرضات  1الميزانية،
 .األزمة

 اإلصالحات الجوهرية على مقررات بازل ختالالت قامت لجنة بازل بالعديد منومن أجل تصحيح هذه اال
IIوالتي جاءت لتعزيز متطلبات رأس المال لمحفظة التداوالت" portefeuille de négociation"  والتعرضات

 :من بينها التي تعد مصدرا رئيسيا لخسائر العديد من البنوك الناشطة دوليا للمشتقات المعقدة
 .التوريق في المحفظة البنكية ومحفظة التبادل إعادةقامت بازل برفع متطلبات رأس المال لمعامالت  (8
 (.الدعامة الثانية)تعزيز عملية المراجعة الرقابية  (4
 (.الدعامة الثالثة)المالية  فصاحاتزيادة متطلبات فيما يخص اال (3

لتغطية مخاطر الجهات المقترضة المقابلة كما يعزز المعيار الجديد من جهة أخرى متطلبات رأس المال 
وتمويل سندات الدين،من خالل  (الشراء إعادةاتفاقيات )والناشئة عن العمليات في المشتقات وعمليات الريبو

تخفيض المخاطر النظامية على  إلىلمقابلة هذه المخاطر، وهو ما يؤدي  إضافيةفرض متطلبات رأس مال 
 2.مخاطر الجهات المقترضة المقابلة إدارةنه يوفر العديد من الحوافز لتعزيز كما أ.مستوى النظام المالي ككل

 3:ولذلك حددت اللجنة المتطلبات الجديدة التالية
 المال الخاصة بهم لتغطية مخاطر رأسيجب على البنوك في المستقبل تحديد متطلبات  .أ 
مما يسمح بمعالجة المخاوف بشأن جهات المقابلة باستخدام مدخالت تقديرية لفترت الشدة لل اإلئتمان 

                                                           
1
 3 البنك المركزي المصري،مرجع سابق،ص 

2
 BRI, Bâle III : dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes 

bancaires,Opcit , p 03. 
3
 Ibid,p 04. 

هامش الحماية من التقلبات 
 الدورية

0-2,5 
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، االقتصاديةوالتصدي لتقلبات الدورة  لألسواقالمفرط لمستوى رأس المال في الفترات األقل تقلبا  االنخفاض
والذي يعزز أيضا اإلدارة المتكاملة لمخاطر  وهذا اإلجراء هو مماثل لما تم وضعه لمواجهة مخاطر السوق

 .الطرف المقابل ومخاطر السوق
يتعين على البنوك تخصيص جزء من رأس المال لتغطية الخسائر المحتملة للقيمة السوقية   .ب 

  CVA, credit valueعديل التقييم اإلئتمانيت)للطرف المقابل  االئتمانيةالناتجة عن انخفاض في المالءة 

adjustment، تعديل على قيمة األصول  ( ajustement de valorisation sur actifs. 
 .األولية هوامشاللجنة المعايير الخاصة بإدارة الضمانات وال تعزز .ج 
االعتماد المتبادل بين البنوك وباقي المؤسسات المالية لمواجهة المخاطر النظامية الناجمة عن  .د 

 Comité sur les systèmes deاألسواق المشتقة ،تدعم اللجنة مجهودات لجنة أنظمة الدفع والتسوية عبر 

paiement et de règlement (CSPR) والمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية                       

internationale des commissions de valeurs (OICV) l’Organisation  والتي تهدف لوضع معايير قوية
لتصبح أقدر على الصمود في مواجهة أي عسر مالي تتعرض له مؤسسات للبنى التحتية لألسواق المالية 

كما تقترح اللجنة أيضا فعل أوزان المخاطر ،فكرة األطراف المقابلة المركزية  إرساءمالية منفردة،وخاصة 
،على أساس أن التعرضات المالية للتعرضات للمؤسسات المالية بالنسبة الى قطاع الشركات غير المالية 

 1. رابطا من تلك غير الماليةأكثر ت
من  مالئم يمكنها أن تحد بالفعل حيث أن األطراف المقابلة المركزية التي تخضع إلدارة سليمة وتنظيم  

 .األطراف المقابلة إخفاقاتالمرتبطة بتداعي بل بين المتعاملين واألخطار النظامية اأخطار الطرف المق
الالزمة في حاالت الطوارئ لألطراف المقابلة المركزية التي تدار بكفاءة وينبغي أن يتيح البنك المركزي البيئة 

 2.حال وقوع أزمة سيولة على المستوى النظامي
مخاطر الطرف المقابل في العديد من المجاالت وخاصة في عالج  إدارةرفعت اللجنة معايير  .ه 

أي  ((risque de corrélation défavorable (wrong-way risk)  الخاطئةأو الطريقة  مخاطر اإلرتباط غير المواتية
كما قامت بنشر توصيات اضافية .الحاالت حيث التعرضات تتزايد عندما تتدهور نوعية اإلئتمان المقابلة

 .نهائية للتحكم في مخاطر الطرف المقابل

                                                           
1
  Idem. 

2
 .3،صندوق النقد الدولي،ص 4080أكتوبر تقرير اإلستقرار المالي العالمي،جين غوبان وآخرون، 
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على  االعتمادالتدابير المختلفة التي تهدف الى التقليل من  باتخاذ مجموعة منوأخيرا قامت اللجنة 
 :حيث IIالتصنيفات الخارجية المنصوص عليها في اتفاقيات بازل 

 ألزمت البنوك بإجراء التقييم الداخلي للتعرضات لألوراق المالية التي تخضع لتقييمات خارجية. 
  تأثيرات الكوارثالقضاء على بعض effets de seuil (cliff effects)  تخفيف بالممارسات للالمرتبطة

 .من مخاطر اإلئتمان
  االئتمانيدمج لبعض العناصر من مدونة أساسيات قواعد السلوك المهني لوكاالت التصنيف       

(Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies)  الصادرة عن المنظمة الدولية
التصنيفات  الستخدامالتي وضعتها اللجنة  األهليةفي معايير " IOSCO" لهيئات األسواق المالية 
لإلطار التنظيمي  جوهريةلجنة بمراجعة ذلك قامت ال إلىباإلضافة .المال الخارجية في معيار رأس

 1.للتوريق بما في ذلك استخدام التقييمات الخارجية
كوسيلة مكملة لمتطلبات كفاية رأس المال  ( نسبة اإلستدانة)المالية الرافعة نسبة إدخال: ثالثا

     :على أساس المخاطر
داخل وخارج الميزانية في القطاع   effet de levier االستدانةمن بين السمات األساسية  لألزمة هي تراكم 

لذلك أدخلت اللجنة مطلبا جديدا .كانت أحد مقومات األزمات المالية السابقة البنكي ،حيث أن هذه الخاصية 
 :إلىوالتي تهدف ( نسبة استدانة)على شكل نسبة الرافعة المالية

  وضع حد أدنى لتراكم المديونية في القطاع البنكي،مما يسمح بالتخفيف من مخاطر زعزعة استقرار
 .واالقتصادالنظام المالي 

  باستكمال التدبير الذي يستند على تطبيق ضمانات اضافية ضد مخاطر النموذج وخطر التقدير
 .المخاطر بتدبير بسيط وشفاف ومستقل للمخاطر

تعديل لالختالفات في  إجراءاتكما تحسب نسبة الرافعة المالية بطريقة مماثلة في جميع التشريعات مع 
معايير المحاسبة ،وقد تم تصميمه من قبل اللجنة الستكمال متطلبات ذات مصداقية على أساس 

 2.ة والمراجعة المناسبةجه في الركيزة األولى بعد المعاينالمخاطر،في ضوء دم

                                                           
1
 BRI, Bâle III : dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes 

bancaires,Opcit , p 04,05. 
2
 Idem. 
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( عن أسهم عبارة)أما فيما يخص طريقة حساب هذه النسبة  فهي تحسب بقسمة رأس مال الشريحة األولى 
 %3وحددت القيمة العظمى لهذه النسبة ب (بما في ذلك األصول خارج الميزانية)على مجموع األصول 

 .€ 33.33من رأس المال يمكن للبنك اقراض الى  € 8والذي يعني بأنه ل 
 .يحتفظ بالكثير من األصول لرأس مال معينفإذا كانت هذه النسبة مرتفعة فإن البنك 

من الربحية المحتملة للبنك وكذا خسائرها المحتملة أي أنه كلما زادت نسبة  إذانسبة استدانة مرتفعة تزيد 
 .اإلستدانة يؤدي دائما الى مخاطر أكبر

رأس مالها هي محددة بمتطلبات الحد  إلىقيمة األصول التي يمكن للبنك أن يحوزها بالنظر ونظريا 
 .% 1األدنى المطلوب من 

األصول ولكن لألصول المرجحة  إجمالي إلىإال أنه في قواعد بازل ،ال يتم تطبيق نسبة رأس المال 
 .بالمخاطر أي مبلغ مخصص لتأخذ في االعتبار مخاطر كل أصل

ونتيجة لذلك يمكن للبنوك استثمار المزيد من األموال في األصول التي تعتبرها منخفظة المخاطر على 
 1:ر وكمثال على ذلكلية المخاطااألصول الع

،وترجيح %8،فإذا كانت ترجيح المخاطر لسندات الدولة هي %1باعتبار متطلبات رأس المال هي 
يمكن أن يحوزها البنك اذا كان رأس المال ،فما هي كمية كل أصل %800المخاطر لقروض للمؤسسات هي 

 ؟€800هو 
 .فيما يخص سندات الدولة  € 842000=  1%/ 8%/€ 800
 .قروض للمؤسساتل € 8420= 1%/ 800%/€ 800

 .ومنه البنك الذي يريد تعظيم ربحية رأس ماله يحوز فقط على سندات دولة
 2:ولكن بساطة حساب نسبة االستدانة يولد المزيد من العيوب 

 ال تأخذ بعين االعتبار نوعية األصول المحتفظ بها وبالتالي المستويات المختلفة للمخاطر. 
  االعتبار االلتزامات خارج الميزانيةال تأخذ بعين. 
 خراج القروض التي تحتوي على مخاطر عالية من الميزانية  .تحث البنوك على التوريق وا 

                                                           
1
 Frédéric Hache, Bâle 3 en 5 questions des clefs pour comprendre la réforme , Finance Watch ,Mai 2012,p4. 

2 Dhafer Saidane,L’impactdelaréglementationde«BâleIII»surlesmétiersdessalariésdesbanques,les 

études de l’observatoire,paris,Septembre 2012,p28 
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  ( االستدانةأي مقام نسبة )الميزانية  إجمالييعتمد كليا على السياسات المحاسبية التي تحدد حساب
 .والتي تختلف من مكان الى آخر

نفيذها على الصعيد العالمي،واستبعاد توحيد اإلختالفات المحاسبية العميقة لت ولتعميم هذه النسبة يجب
دخال خارج الميزانية   .األصول منخفضة أو منعدمة المخاطر وا 

تشكيل هامش الحماية من  وتعزيز ،"la procyclicité " االقتصادية الدورة تقلبات من تخفيضال: رابعا
  .الدورية التقلبات

 بنكيالصدمات المالية عبر النظام ال أحد أهم عناصر األزمة المزعزعة لإلستقرار كان تضخم دورية 
 .  بصفة عامة واالقتصادوعلى األسواق المالية 

حيث ارتفعت قابلية المشاركين في السوق على التصرف بطريقة دورية عن طريق عدة طرق ،وخاصة من 
،عن االستحقاقالمقيمة بحسب السوق والقروض المحتفظ بها حتى خالل معايير المحاسبة لكل من األصول 

ومن خالل عملية تراكم ثم تحرير االستدانة للمؤسسات المالية،الشركات طريق ممارسات التهميش،
وهذه .تقدم اللجنة عددا من التدابير لجعل البنوك أكثر صمودا في وجه القوى المحركة الدورية.والمستهلكين

في امتصاص الصدمات، بدال من تحويل المخاطر الى  بنكيأن تضمن دور القطاع المن شأنها  ،التدابير
 .النظام المالي واالقتصاد بأكمله

جنة مجموعة من التدابير تهدف لمعالجة  لالى نسب االستدانة التي سبق وأشرنا لها ،تعرض ال إضافة
 1:ما يلي إلىوتهدف هذه التدابير .المناسبة الدورية ورفع قدرة القطاع البنكي على الصمود في األوقات

  دوري لمتطلبات الحد األدنى من رأس المال إفراطخفض أي. 
  المستقبليةتعزيز المزيد من المؤونات. 
 لمخزون  بنكيالمحافظة على رأس المال من خالل تشكيل على مستوى المؤسسات والقطاع ال

 .يمكن استعماله في أوقات الضغط
 ي يهدف لحماية القطاع البنكي من فترات زيادة اإلفراط في ذالر الكلي األوسع ذتحقيق هدف الح

 .االئتمان
 المؤسسات ترابط المخاطر النظامية و  إدارة: خامسا

                                                           
1
اتحاد  لمواجهة األزمة المالية العالمية، IIدليلك الى التعديالت على بازل إدارة البحوث ومركز البيانات والمعلومات ،  

 .438،431،ص 4080،المصارف العربية
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Gérerlerisquesystémiqueetl’interdépendancedesétablissements 

ترابط العديد من البنوك الكبيرة إذا كانت الدورية تقوم بتضخيم الصدمات على مرور الزمن،فقد أدى 
 .والمؤسسات المالية األخرى إلى نقل الصدمات الى النظام المالي والى االقتصاد

لمؤسسات ذات األهمية النظامية أن تكون لديها القدرة على استيعاب الخسائر أعلى من معايير افعلى 
 .الحد األدنى

 بوضع  financière (CSF) le Conseil de stabilitéحيث قامت لجنة بازل ومجلس االستقرار المالي  
ال اإلضافية،رأس المال نهج متكامل خاص بهذه المؤسسات أين يمكنها الجمع بين متطلبات رأس الم

 . créances requalifiables (bail-in debt)انقاذ الديون  المشروط،و 
بوضع طريقة تعتمد على استخدام المؤشرات الكمية والنوعية لتقييم  وفي اطار هذه المقترحات تقوم اللجنة

 .األهمية النظامية للمؤسسات المالية على المستوى العالمي
كما تدرس كذلك،ضخامة القدرة اإلضافية لتحمل الخسائر أين ينبغي على المؤسسات المالية الدولية 

 .الكبرى تطوير وتقييم القدرة على استيعاب الخسائر
التخفيف من المخاطر أو العوامل الخارجية  إلىد ركزت أعمال اللجنة أيضا على تدابير أخرى تهدف وق

للسيولة،وقيود أقوى على  إضافيةات األهمية النظامية والتي تمثلت في متطلبات ذالمرتبطة بالمؤسسات 
 . التعرضات الكبيرة،وكذا تعزيز الرقابة التحوطية

الكثير من متطلبات رأس المال التي وضعتها لجنة بازل للتخفيف من المخاطر الناجمة عن التعرضات ف
ات األهمية الدولية،تساعد على مواجهة الخطر النظامي ومشكلة الترابط،تتمثل هذه ذبين المؤسسات المالية 

 1:المتطلبات فيما يلي
  للعمليات على األدوات المشتقة المتداولةالتحفيز على استخدام األطراف المقابلة المركزية. 
 عمليات ة التداوالت والعمليات المشتقة و زيادة في متطلبات رأس المال للتعرضات المرتبطة بمحفظ

 .التوريق المركبة وللتعرضات خارج الميزانية
 زيادة في متطلبات رأس المال للتعرضات ألطراف أخرى في القطاع المالي. 

                                                           
1
 BRI, Bâle III : dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes 

bancaires,Opcit , p1,9 
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 ة للحد من االعتماد المفرط للتمويل قصير األجل ما بين البنوك لتغطية متطلبات السيول إدخال
 .األصول في المدى الطويل

 تطبيق معايير السيولة العالمية : الفرع الثاني
  لقد كشفت األزمة المالية العالمية بأن متطلبات رأس المال ال تكفي لوحدها للمحافظة على استقرار

القطاع المالي حيث تعتبر السيولة من األمور المهمة والحاسمة في األزمة وتوفيرها بشكل كافي 
 .اهتماما خاصا إعطائهاومنسق دوليا يعتبر من األمور التي يجب 

 أنها إالة وعلى الرغم من امتالك العديد من البنوك لمستوى كاف من رأس المال فخالل األزمة المالي 
واجهت صعوبات في السيولة ،أين تدخلت البنوك المركزية لضمان حسن سير األسواق النقدية،وفي 

 1.بعض األحيان تم دعم بعض المؤسسات
شراف  إدارةمبادئ اللجنة من أجل " 4001ولمواجهة هذا الوضع أصدرت لجنة بازل في سبتمبر  وا 

،توفر هذه المبادئ السليمة توقعات رقابية مالئمة تتعلق بالعناصر الرئيسية من "سليمين لمخاطر السيولة
 2:تتضمن هذه العناصر التالي .ةبنكيأجل إطار سليم إلدارة مخاطر السيولة في المنظمات ال

 مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  إشراف. 
  السياسات ومستوى المخاطرتشكيل. 
  مخاطر السيولة ،مثل توقع التدفق النقدي الشامل،الحدود،واختبار ضغط  إدارةاستخدام أدوات

 .سيناريو السيولة
 تطوير خطط التمويل المحتملة السليمة والمتعددة األوجه. 
 ة الحفاظ على احتياط كاف من أصول سائلة ذات نوعية جيدة لتتماشى مع احتياجات السيول

 .المحتملة
ل وهدف لجنة بازل هو وضع معايير سيولة عالمية منسقة،وضمان بأن البنوك لديها سيولة كافية للتعام

 .سيولة افتراضية مفاجئة مع صدمة
 ومن أجل ذلك قامت اللجنة باقتراح اعتماد نسبتين في الوفاء بمتطلبات السيولة ، وتخدم هذين النسبتين 

                                                           
1
 Dhafer Saidane,Opcit,p 35  

 
2
 202،203،مرجع سابق،ص ومركز البيانات والمعلوماتإدارة البحوث   
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 مخزون األصول السائلة جيدة النوعية        ( =   LCR)نسبة تغطية السيولة  

 يوم 03فترة صافي التدفقات النقدية الخارجة طوال                                     

                                           

           

                                        

 والثانية تتعلق، LCRمختلفين ولكنهما مكمالن لبعضهما،األولى تتعلق بالسيولة قصيرة األجل غرضين 
التي تساعد  (Monitoring Tools)مقاييس مراقبة وهذين النسبتين مرفقتان بإنشاء  NSFR الطويل  بالمدى

 1.المشرفين في الرقابة والحفاظ على السيولة
  :Liquidity Coverage Ratio (LCR)نسبة تغطية السيولة : أوال

،والى ضمان بأن ( يوم 30) تهدف هذه النسبة لتقييم قدرة البنك على مواجهة صدمة سيولة قصيرة األجل 
 30البنك يحوز على مستوى مناسب من أصول سائلة عالية الجودة لمواجهة ضغط سيولة شديد لفترة 

 : وتحسب كالتالي.يوما

                                                           
1
 Dorothée Benhamou, Opcit ,p11 
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                                                                                                                ≥ 111 % 

 

 

يعني أن يكون على األقل مخزون األصول السائلة يساوي التدفقات النقدية  % 800وال تقل النسبة عن 
 0.1>يوما  30الصافية المقدرة أو تكون  التدفقات النقدية الصافية طوال فترة 

  Actifs liquides :األصول السائلة (3
 2:من األصول السائلةتتألف 
 األموال النقدية. 
  احتياطي لدى البنك المركزي. 
 مطالبات مضمونة من قبل ) من الترجيح للمخاطر %0قابلة للتداول ذات نسبة  أوراق مالية

 . ...(الحكومات،البنوك المركزية،بنك التسويات الدولية،صندوق النقد الدولي
   السندات التي تتمتع بتصنيف جيد على األقلAA_   أو سندات سيادية ذات ترجيح  أو أكثر

 .% 40للمخاطر 
  Flux de cash sortant nets :الخارجةصافي التدفقات النقدية  (2

 3: كما يلي وذلك في فترات الضغط يتم حساب صافي التدفقات النقدية الخارجة 

  
 

 4:في   Sorties de trésorerie التدفقات النقدية الخارجةتتمثل حيث 
  سحب ودائع التجزئةRetraits sur dépôts de détail :  وهي الودائع الموضوعة في البنك من قبل

كما يتم تقسيم هذه الودائع .(أشخاص معنوية) ، والشركات الملكية الفردية بما في ذلك، شخص عادي
                                                           

1
 Dépositaire de systèmes d’information financières,Opcit,p 17 

2
 .243،مرجع سابق،صإدارة البحوث ومركز البيانات والمعلومات 

3
 .427المرجع السابق،ص   

4 Banque des Règlements Internationaux, Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et 

surveillance du risque de liquidité, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Décembre 2010,p 13,14. 

 
 

 

   التدفقات النقدية الواردة اإلجمالية –التدفقات النقدية الخارجة اإلجمالية = صافي التدفقات النقدية الخارجة
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حيث حدد  سحبلل الحد األدنى معدل مع كل فئة ويرتبط" أقل استقرارا " و" مستقرة "الى حصص 
أما أو أعلى ، %2ب وهي التي تكون مغطاة بنظام ضمان ودائع فعال المعدل للودائع المستقرة 

مغطاة بنظام ضمان ودائع غير وتشمل على ودائع  % 80الودائع الغير مستقرة فهي محددة بمعدل 
،ودائع ذات قيمة عالية،ودائع األفراد ذوي الدخل العالي والمتطور والودائع التي يمكن سحبها فعال

 .وودائع العملة األجنبية( أي ودائع األنترنت)بسرعة
  سحب تمويل الشركات غير المضمونمعدل :Taux de retrait applicable aux financements de gros non 

garantis : في ذلك  ابم)تتمثل في الخصوم واإللتزامات العامة التي نتجت عن األشخاص المعنويين و
وهي غير مضمونة بواسطة الحقوق القانونية لألصول المحددة بشكل  (الملكية الفردية والشركات

ات تستبعد االلتزام.خاص والمملوكة من المؤسسة المقترضة في حالة اإلفالس،التصفية واإلحالل
 .المرتبطة بعقود الخيارات على وجه التحديد من هذا التعريف

 إلىوألغراض نسبة السيولة تصنف مبالغ تمويل الشركات غير المضمون مستندة 
المفترضة لمقدمي التمويل للمعدالت المعروضة ومن جهة أخرى على نوعية االئتمان "الحساسية"

 :لكل فئة كما في الجدول التاليوالمالءة للبنك المقترض،ومعدالت السحب مذكورة 

 معدالت السحب الخاصة بتمويل الشركات غير المضمون(:26)جدول رقم
 معدالت السحب البند

 تمويل الشركات غير المضمون التي تقدمها الشركات الصغيرة
Financements de gros non garantis fournis par de petites entreprises 

 (استقراراأقل )%80و (مستقرة)2%
 وأعلى

 %75 شركات غير مالية ،ال عالقة تشغيلية
غير  (غير مالية،سيادية،بنوك مركزية وكيانات قطاع عام(تمويل الشركات

 المضمون، مع عالقات تشغيلية
Financements de gros non garantis, au titre de relations 

opérationnelles 

25% 

كيانات قانونية أخرى وسيادية،بنوك مركزية وهيئات قطاع عام من دون 
 .عالقات تشغيلية 

100% 

لمواجهة األزمة المالية  IIدليلك الى التعديالت على بازل إدارة البحوث ومركز البيانات والمعلومات ، :المصدر
 .291،ص 4080،اتحاد المصارف العربية العالمية،
  يعني التمويل المضمون المطلوبات  :التمويل المضمونالمطبق على معدل سحب

واإللتزامات العامة المضمونة بحقوق قانونية ألصول محددة تمتلكها المؤسسة المقترضة في حالة 
 .(résolution)اإلفالس التصفية أو القرار 
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 قيمة التمويل المستقر المتوفر=    (NSFR)نسبة التمويل المستقرة الصافية  

 قيمة التمويل المستقر المطلوب                                                             

 

                                           

           

                                        

فيجب أن تشمل على التدفقات التعاقدية الناجمة  (Entrées de trésorerie)التدفقات النقدية الواردة  أما 
عن التعرضات القائمة التي تعمل بشكل تام والتي ال يرى البنك أي سبب لتوقع حدوث أي إفالس فيها في 

للسيولة مراقبة  إدارتهاغضون أفق زمني من ثالثين يوما،كما يجب على البنوك والسلطة الرقابية في سياق 
ليس معتمدا   عبر الشركات المقابلة من أجل ضمان أن وضع السيولة لدى البنوك تركيز التدفقات المتوقعة

اعتمادا مفرطا على وصول تدفقات واردة متوقعة من شركة واحدة مقابلة أو من عدد محدود من الشركات 
الشراء العكسية ، تدفقات واردة من الشركات، اتفاقيات إعادة من بينها تدفقات التجزئة الواردةونذكر  المقابلة

 1 .واإلقراض المضمون،خطوط االئتمان
 Net stable funding Ratio   (NSFR) نسبة التمويل المستقرة الصافية: ثانيا

لتحفيز المؤسسات البنكية على منح األولوية لتمويل أصولها ونشاطها من التمويل المتوسط وطويل األجل 
ا المعيار في قياس ذيتمثل ه.  (NSFR)قامت اللجنة بوضع نسبة التمويل المستقرة الصافية للمدى الطويل 

قيمة الحد األدنى المقبول من التمويل المستقر بالمقارنة مع خصائص السيولة ألصولها وأنشطتها على مدى 
فرض الحد األدنى وهو يكمل معيار نسبة تغطية أفق زمني من سنة واحدة،كما يعمل هذا المعيار كآلية 

على إجراء تغييرات هيكلية في يمثل تحفيز حيث ، اإلجراءات االحترازية ويعزز باقي( LCR)السيولة 
عدم تطابق التمويل قصير االبتعاد على  إلىوضعيات مخاطر السيولة للمؤسسات،وتهدف هذه التغييرات 

 .األجل من أجل تمويل أكثر استقرارا وأطول أجال لألصول واألنشطة
يتمحور على أن األصول طويلة األجل تمول على األقل  (NSFR)وعلى وجه الخصوص فإن معيار 
إلى الحد من  (NSFR)يهدف .المتعلقة  بوضعيات مخاطر السيولةبالحد األدنى من الخصوم الثابتة 

في حالة وفرة   financements de gros à court termeاالعتماد المفرط على تمويل الشركات قصير األجل 
 2.تقييم أفضل لمخاطر السيولة في جميع عناصر الميزانية وخارج الميزانية،وتشجيع السيولة في السوق

 :تعريف المقياس (1

 

 ≥ 111 % 

                                                           
1
 Banque des Règlements Internationaux, Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance 

du risque de liquidité, opcit ,p25. 
2
 Ibid,p27. 



الحوكمة في البنوكاإلجراءات االحترازية الدولية ومساهمتها في تعزيز :     الفصل الرابع   

246 

 

  
I. تعريف التمويل المستقر المتوفرAvailable stable Funding  (ASF) : 

 :لــ  هو القيمة اإلجمالية التمويل المستقر المتوفر للبنك
 أمواله الخاصة ؛ (8
 التفضيلية ذات استحقاق يساوي أو يفوق سنة ؛ألسهمه  (4
 لخصومه ذات استحقاق فعلي أعلى أو يساوي سنة واحدة؛ (3
ألجل مع استحقاق لمدة أقل أو الودائع /و sans échéanceذلك الجزء من الودائع التي ليس لها استحقاق  (4

 cas de tensionsفي حدث ضاغط على السوق ة واحدة التي يمكن االحتفاظ بها من سن

idiosyncrasiques ؛ الخاص بالمؤسسة 

ذلك الجزء من تمويل الشركات لمدة أقل من سنة التي يمكن االحتفاظ بها في حدث ضاغط على  (5
 السوق؛

هو ضمان للبنوك تمويل مستقر الذي يسمح لها باالستقرار في نشاطها  هذا المعياروالهدف المبحوث من 
 1.ومطول يواجهه البنك خالل سنة واحدة في ظل سيناريو ضاغط

القيمة المحاسبية لحقوق الملكية وباقي  بإسناد، نقوم في البداية اب مبلغ التمويل المستقر المتوفرولحس
 إلىا المبلغ المسند ذويتم ضرب ه.الخصوم للمؤسسة الى واحدة من خمس فئات الواردة في الجدول أدناه 

 .هو مجموع المبالغ المرجحةاإلجمالي  (ASF)  ومنه.أحد الفئات بعامل سيولة 
والعامل األقصى المرتبط بكل واحدة منها لحساب المبلغ  (ASF)  الجدول التالي يبين مكونات كل فئة

 .(NSFR) اإلجمالي للتمويل المستقر المتاح حسب معايير

 

 

 

 
 (ASF)مكونات وعوامل :التمويل المستقر المتاح:( 72)جدول رقم 

 المكونات (ASF)عامل 

                                                           
1
 Ibid,p21 
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388%    المبلغ اإلجمالي لرأس المال،بما في ذلك كل من الشريحة األولى والشريحة الثانية  كما هو
 .محدد في معايير رأس المال الدولية الصادرة عن اللجنة

   التفضيلية غير المدرجة في الشريحة الثانية والتي لديها استحقاق متبقي المبلغ اإلجمالي لألسهم
حدة،مع األخذ باالعتبار أي خيارات صريحة أو ضمنية من فعلي يساوي أو أكثر من سنة وا

 .شأنها أن تقلل االستحقاق المتوقع إلى أقل من سنة واحدة
  ذات  (بما في ذلك الودائع ألجل)القروض وأدوات الدين المضمونة والغير مضمونة  إجمالي

من شأنها أن  لمدة سنة واحدة أو أكثر، باستثناء أي خيارات صريحة أو ضمنيةاستحقاق فعلي 
 .تقلل من االستحقاق المتوقع إلى أقل من سنة واحدة

90%     أو ألجل ذات آجال متبقية أقل من سنة واحدة مودعة من /من دون أجل و "مستقرة "ودائع
 .قبل العمالء من األفراد والشركات الصغيرة

08%   من سنة واحدة مودعة من أو ألجل ذات آجال متبقية أقل /من دون أجل و "أقل استقرارا"ودائع
 .قبل العمالء من األفراد والشركات الصغيرة

18%  أو ألجل ذات آجال متبقية أقل من سنة /و تمويل شركات غير مضمون ،ودائع من دون أجل
مؤسسات غير مالية ،هيئات سيادية،بنوك مركزية،بنوك التنمية متعددة  واحدة مودعة من قبل
 .األطراف أو هيئات عامة

8%  باقي عناصر رأس المال والخصوم التي ال تدخل في الفئات السابقة . 

 : المصدر
Banque des Règlements Internationaux, Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du 

risque de liquidité, opcit ,p31. 

II.  لألصول وتعرضات خارج الميزانيةتعريف التمويل المستقر المطلوب: 
Required stable funding for assets and off-ballance sheet exposures (RSF) 

المحتفظ بها والممولة من قبل مجموع قيمة األصول يتم احتساب مبلغ التمويل المستقر على أنه 
تضاف  (RSF)المحدد   طلوبالم المؤسسة،قيمة كل نوع من األصول مضروبة في معامل التمويل المستقر

المرتبط  (RSF)مضروبا بعامل ( أو مخاطر السيولة المحتملة)هذه القيمة الى مبلغ النشاط خارج الميزانية 
 .به

تعرضات خارج الميزانية تعطي لكل عنصر القيمة المعامل المطبق على قيمة كل نوع من األصول وال
تتلقى األصول األكثر سيولة والمتوفرة بسهولة .التي هي حسب هيئات المراقبة يجب دعمه بالتمويل المستقر

( وتتطلب تمويال مستقرا أقل)أقل (RSF)للحصول على تمويل اضافي في سيناريو بيئة ضاغطة معامالت 
 .الظروف من األصول األقل سيولة في نفس
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صول بشكل عوامل إلى إعطاء قيمة تقريبية لمبلغ المرتبطة بكل نوع من األ (RSF)معامالت تهدف 
األصول التي ال يمكن تحقيقها من خالل البيع أو استخدامها كضمان للحصول على قرض دائم لمواجهة 

 .مويل مستقره المبالغ بتذفهذا المعيار يقترح تدعيم ه.حدث سيولة على مدى فترة سنة واحدة
 1:المرتبط بها (RSF)األنواع المختلفة لألصول التي ترتبط بكل فئة ومعامالت  (21)يلخص الجدول رقم 

 (RSF)مكونات ومعامالت :األصول(: 12) جدول رقم 
 (RSF) مكونات فئة التمويل المستقر المطلوب (RSF) عامل

 

 1 % 
 

  ضمانات،دفع )المرهونة والغير محتفظ بها لغرض معين النقدية المتاحة لإلبقاء بااللتزامات غير
 (.أجور،وأي سبب آخر

  األدوات والعمليات قصيرة األجل غير المضمونة والغير مرهونة« non grevés »   ذات
 .المتبقي أقل من سنة واحدة االستحقاق 

  خيارات  ات استحقاق متبقي أقل من سنة واحدة من دونذجميع األوراق المالية الغير مرهونة
 .التي قد تزيد االستحقاق المتوقع إلى أكثر من سنةضمنية 

  األوراق المالية الغير مرهونة المحتفظ بها من طرف المؤسسة بحيث يكون عقد إعادة الشراء
prise en pension équivalente sur le même titre    نفس المعرف )يعادل لنفس الورقة

 .(**CUSIPأو  *ISINالفريد 

 الغير مرهونة ذات استحقاق فعلي أقل من سنة غير قابلة للتجديد ممنوحة لمؤسسات  القروض
 مالية ،في حالة ما إذا كان للمقرض حق غير قابل لإللغاء لطلب السداد

 

0%   أوراق مالية قابلة للتداول الغير مرهونة ذات استحقاق متبقي سنة واحدة أو أكثر التي تصدرها
،بنوك مركزية،بنك التسويات الدولية،صندوق النقد الدولي،اإلتحاد أو تضمنها هيئات سيادية 

األوروبي،هيئات قطاع عام حكومية غير مركزية ،بنوك التنمية المتعددة األطراف،والتي يتم تحديد 
لمخاطر اإلقراض،شرط أن يكون لهذه   IIتحت النهج المعياري في بازل  %1وزن مخاطر لها 

 .ة شراءاألوراق المالية أسواق إعاد

 
11 %   غير مرهونة المصنفة2# سندات شركات غير مرهونة أو سندات مغطاة AA

أو أكثر، ذات  -
 1:استحقاق يقل عن سنة واحدة ،وتستوفي كامل الشروط التالية

                                                           
1 Banque des Règlements Internationaux, Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance 

du risque de liquidité, opcit ,p31. 

 

 *      « International Securities Identification Number »   األوراق المالية  يعتبر أحد وسائل تعريف     :رقم التعريف الدولي لألوراق المالية

يتم تحديده استناداً على أسس    (ISO6166)    المدرجة والمتداولة في البورصات وأسواق المال حول العالم، وذلك بهدف توحيد هذه األرقام وفق المعيار

  . يتم فيه تداول األداة المالية وعملتها وتاريخ تأسيسها ثابتة ومحددة، وذلك وفق الدولة المعنية بالترميز، ونوع األداة المالية، والقطاع الذي 
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 (.لسندات الشركات)غير مصدرة من قبل مؤسسة مالية أو هيئة تابعة لمؤسسة مالية 

  (.لسندات مغطاة)هيئاتهغير مصدرة من قبل البنك نفسه أو أحد 

  تحصلها على تصنيف ائتماني ال يقل عنAA
من قبل مؤسسة تقييم االئتمان الخارجي  -

معترف بها وفي حالة غياب التقييم الخارجي المعترف به يجب عرض التقييم الداخلي أين 
AAأقل أو تساوي ( احتمال الخطأ) PDتكون 

-. 

  ،تتميز بمستوى منخفض من التركزمتداولة في أسواق كبيرة وعميقة ونشطة. 

  حتى في ظروف السوق ( إعادة الشراء والبيع)أثبتت أنها مصدر موثوق للسيولة في األسواق
ذات .وهذا يعني أن انخفاض السعر أو زيادة في االقتطاع  على مدة ثالثين يوما:الضاغطة 

 .% 11ضغوط سيولة ال تتعدى 
51 %  ذهب غير مرهون. 

  مرهونة،غير مصدرة من قبل هيئات مالية أو فروعها،مدرجة في بورصة معترف أسهم غير
 .بها ومشمولة في مؤشر سوق أسهم الشركات الكبير

 سندات دولة وسندات مضمونة غير مرهونة والتي تستوفي الشروط التالية: 

  مقبولة من البنك المركزي كضمان لتوفير السيولة في التداول اليومي أو قصور السيولة
 .ليوم واحد في التشريعات المتعلقة 

  (.إال في حالة السندات المضمونة)ة أو فروعها بنكيغير مصدرة من قبل هيئات 

 غير مصدرة من قبل المؤسسة نفسها أو أحد فروعها. 

  أصول مصنفة بين :مخاطر ائتمان منخفضةA
Aو  +

من قبل مؤسسة تقييم خارجية  -
معترف بها أو ليس لها تقييم ائتمان من مؤسسة تقييم االئتمان الخارجي معترف بها 

Aمقابل لتصنيف ما بين  PDوهي مصنفة داخليا على أن لها 
Aو  +

- . 

 متداولة في أسواق كبيرة وعميقة وذات أصول تتميز بمستوى منخفض من التركز. 

  ممنوحة لمؤسسات غير مالية،هيئات سيادية ،بنوك مركزية،هيئات القروض الغير مرهونة
 .عامة أو بنوك التنمية متعددة األطراف والتي لديها استحقاق فعلي أقل من سنة

65 %  قروض السكنات الغير مرهونة،المضمونة برهن  "hypothèque " من الدرجة األولى
بتطبيق  % 30بغض النظر عن المدة،مؤهلة للحصول على ترجيح للمخاطر أقصاه  

 .لمخاطر االئتمان IIلبازل  (l’approche standard)النهج الموحد

  القروض األخرى الغير مرهونة ،باستثناء القروض إلى المؤسسات المالية ذات استحقاق
بتطبيق  % 30صول على ترجيح للمخاطر أقصاه متبقي على األقل سنة،المؤهلة للح

                                                                                                                                                                                           
** «Committee on Uniform Security Identification Purposes » هو المكتب الوحيد : لجنة اإلجراءات الموحدة لتعريف األسواق المالية

قوم بتسهيل عملية المقاصة والتسوية على ي األمريكيةنيابة عن رابطة المصرفيين  المتحدة الوالياتفي   (ISIN) الذي يصدر الرمز الدولي لألوراق المالية

  .  األوراق المالية
#

 .هي سندات صادرة ويملكها البنك وتخضع بحسب القانون لرقابة عامة متميزة ومصممة لحماية حاملي السندات: سندات مغطاة
4   Banque des Règlements Internationaux, Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance 

du risque de liquidité, opcit ,p10. 

 

http://www.masress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.masress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.masress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.masress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 .لمخاطر االئتمان IIالنهج الموحد لبازل 
85%   قروض غير مضمونة ممنوحة للعمالء من األفراد والمؤسسات الصغيرة ذات استحقاق متبقي

 .أقل من سنة
111 %  جميع األصول األخرى غير المشمولة في الفئات أعاله. 
 :المصدر

Banque des Règlements Internationaux, Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du 

risque de liquidité, opcit ,p32,33. 
   Outils de suivi إدخال أدوات المراقبة: ثالثا

ذلك فإن سلسلة من خمسة مؤشرات  إلىتقديم لمحة عامة عن مخاطر السيولة باإلضافة  إلىتهدف 
 .قدر أكبر من االتساق للرقابة التحوطية في إطار معيار السيولة تساعد على خلق 

 1:ا القسم تشمل ما يليذوالمقاييس التي تناقش في ه
 .عدم تطابق االستحقاقات التعاقدية (1

 .تركز التمويل (1

 .األصول الغير مرهونة المتاحة (3

 .للعملة الصعبة LCRنسبة تغطية السيولة  (4

 .أدوات المراقبة المرتبطة بالسوق (5

 :عدم تطابق االستحقاقات التعاقدية (1

تحدد وضعية تباين االستحقاقات التعاقدية االختالفات بين مدخالت  ومخرجات السيولة التعاقدية في فترة 
ل من هذه الفترات زمنية محددة ،تبين هذه الفجوات في االستحقاقات مقدار السيولة التي قد يحتاجها في ك

يبين هذا المؤشر إلى أي مدى يعتمد البنك على  .الزمنية إذا وقعت جميع التدفقات في أقرب تاريخ ممكن
 .تحويل اآلجال بموجب عقودها الحالية

 :تركز التمويل (1

يهدف هذا المقياس إلى تحديد مصادر تمويل الشركات التي تعتبر ذات أهمية كالسحب الذي يمكن أن 
 .مشاكل السيولة وبالتالي فان هذا المقياس يشجع على تنويع مصادر التمويليسبب 

 (significative)خصوم تمويل مصدرها كل طرف مقابل هام                       

 مجموع ميزانية البنك                                         
                                                           

1
 Dorothée Benhamou,opcit,p 12,13 
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يقصد باألطراف المقابلة الهامة ،طرف مقابل واحد أو مجموعة من األطراف المقابلة المترابطة التي تشكل 
 .من إجمالي ميزانية البنك % 1في مجموعها أكثر من 

 أداة هامة /خصوم تمويل مصدرها كل منتج                               
 ميزانية البنك مجموع                                      

المنتجات التي تساوي في مبلغها اإلجمالي /أو مجموعة من األدوات منتج /منتج هام يعني أداة /أداة 
 .من مجموع ميزانية البنك  % 1أكثر من 

 %5المبلغ اإلجمالي للخصوم في هذه العملة تمثل على األقل  إذا كان (significative)وتعتبر العملة هامة 
 .من إجمالي خصوم البنك

 0-3أشهر و  3-1يجب اإلبالغ عن المقاييس السابقة في تقرير مفصل آلفاق زمنية أقل من شهر واحد،
 .شهر 19شهر ،لمدة أطول من  19-0أشهر،

1(.significative)وفي األخير يتعين على البنوك أن توفر الئحة األصول والخصوم حسب العملة الهامة 
 

 :المرهونة المتاحةاألصول غير  (3

يجب على البنوك اإلبالغ عن مبلغ،نوع،مكان األصول الغير مرهونة المتاحة التي يمكن استخدامها 
 .أو المقبولة كضمان في إطار تسهيالت دائمة مع البنك المركزي/كضمانات في األسواق الثانوية و

 .للعملة الصعبة LCRنسبة تغطية السيولة  (4

ينبغي  واحدة ولكن بهدف مراقبة السيولة المتطلبات التنظيمية لنسبة السيولة قصيرة األجل هي في عملة 
 lesمن أجل تحسين مراقبة أي عدم تطابق للعمالت  .إتباع هذه النسبة في كل من العمالت الهامة

     éventuelles asymétries de devises. 
LCR مجموع التدفقات النقدية الصافية في /األصول السائلة عالية الجودة في كل عملة هامة=  بالعملة 

 .يوم 31كل عملة هامة على مدى فترة من 

 :بالسوقأدوات المراقبة المرتبطة  (5

اقترحت لجنة المراقبة ثالث مستويات من  حيث العنصر األخير من أدوات المراقبة يخص بيانات السوق
 :المعلومات إلتباع واكتشاف أي مشاكل السيولة

                                                           
1
 Dorothée Benhamou ,opcit ,p 12. 
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  وأسواق صرف العمالت األجنبية،أسواق  ،أسواق الدين،أسعار األسهم )معلومات عن السوق
 ...(السلع،المؤشرات المتعلقة بأدوات محددة

  السندات للقطاع المالي بشكل عام المؤشرات ألسواق األسهم و )معلومات مرتبطة بالقطاع المالي
 .(وبعض مكوناته

  أسعار األسهم،هوامش )معلومات خاصة بالبنوكCDS*  أسعار التداول في السوق،
سندات /،نسبة السعراالستحقاقالنقدي،أوضاع إعادة اإلصدار وتسعير التمويل لمختلف آجال 

 1.ويةفي السوق الثان  dette subordonnéeأو الدين الثانوي /الدين و 

   Dispositions transitoires:ترتيبات انتقالية :الفرع الثالث

تحدد اللجنة ترتيبات انتقالية لتنفيذ المعايير الجديدة وذلك من أجل ضمان بأن القطاع البنكي يمكن أن 
يفي بمستويات رأس مال أعلى من خالل االحتفاظ باألرباح ومجموعة معقولة من األموال مع مواصلة تعزيز 

 .اإلقراض لالقتصاد
جانفي  1،سيتم عرض نسبة السيولة قصيرة األجل في  2111بعد فترة المعاينة والتي تبدأ من سنة 

2110. 
لمراقبة ،كما قامت اللجنة بوضع إجراءات إبالغ صارمة  2111جانفي  1معيار أدنى في  NSFRتصبح 
خالل الفترة االنتقالية ،كما ستستمر في مراقبة آثار تطبيقها على مختلف المستويات،األسواق  هذه  النسبة

 .المالية،نشاط اإلقراض،النمو االقتصادي،من أجل عالج أي عواقب غير مقصودة
اختبار من شأنها أن تعالج أي  إعادةإلى فترة مراقبة والتي تشمل فقرة  NSFRو   LCRتخضع كل من 
 2.نتائج غير مقصودة

 :في الجدول التالي IIIويمكن تلخيص مراحل تطبيق بازل 
 IIIبازل  لتنفيذالزمني  الجدول(:11) جدول رقم 

 1111 1111 1113 1114 1115 1116 1117 1112 1111 

 – 3113110310: بالتوازي مع فترة التقييممراقبة من قبل  نسبة الرافعة المالية
3113110310  

 دمجها في  

                                                           

   Credit default Swaps  هامش مبادلة مخاطر اإلئتمان   *
1
 Dorothée Benhamou ,opcit ,p 13. 

2
  BRI, Bâle III : dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes 

bancaires,Opcit , p12 
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 الدعامة األولى 1111111115النشر ابتداءا من  المشرفين
 مساهمة لنسبة ىناألد الحد

 حقوق رأس المال
  3,5 %  4,0  % 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 

 % 2,50 % 1,875 % 1,25 % 0,625      هامش حماية رأس المال
مساهمة  لنسبة األدنى الحد

هامش  +حقوق رأس المال
 حماية رأس المال

  3,5 % 4,0  % 4,5% 5,125 % 5,75 % 6,375 % 7,0 % 

 من األسهم العادية االقتطاعات
بما في ذلك )ولىاأل فئة لا

 لألصول عتبةال فوقالمبالغ  
،حقوق الضريبية المؤجلة

خدمة الرهن العقاري 
Mortgage Servicing 

Rights واإلستثمارات في،
 (المؤسسات المالية

    
11 % 

 
41 % 
 
 

 
61 % 

 
21 % 

 
111 % 

 
111% 

الحد األدنى لرأس مال الفئة 
 األولى

  %4,5 
 

%5,5 %6,0 %6,0 %6,0 %6,0 %6,0 

 رأس إجمالي من األدنى الحد

 المال
  %8,0 %8,0 %8,0 %8,0 %8,0 %8,0 %8,0 

 رأس إلجمالي األدنى الحد

 مال التحوط رأس +المال
   %8,0 %8,0 %8,0 8,63% %9,25 9,88 % %10,5 

غير الأدوات حقوق الملكية 
الفئة األولى و ال  مصنفة من
 الفئة الثانية

  
 1113أعوام ابتداء من سنة  11في أفق اإللغاء التدريجي 

 Période de transitionالفترة االنتقالية      ،جانفي من األول هو البداية تاريخ الحاالت كل في

 société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes,opcit,p10,11:المصدر

 و حدودها  IIIاتفاقية بازل  أثيرت :المطلب الثالث
ل المالي وعلى االقتصاد في هذا اإلطار سوف نقوم بطرح آثار تطبيق القواعد الجديدة على المجا

الفرع سوف نناقش اآلثار على البنوك مع األخذ بعين االعتبار المساهمين، أما في  الفرع األولففي الحقيقي،
سوف نقوم بإدراج حدود االتفاقية  ذلك إلىوباإلضافة سوف نركز على اآلثار على االقتصاد الحقيقي الثاني 

 .والمشاكل التي بقت معلقة 

ادخال نسبة     
 الحد األدنى

بداية فترة    
 المعاينة

 نسبة السيولة قصيرة األجل

(LCR) 

ادخال نسبة  
 الحد األدنى

بداية فترة       
 المعاينة

 نسبة السيولة طويلة األجل

(NSFR) 
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 IIIاتفاقية بازل  آثار تطبيق :الفرع األول
 تأثيراتها على البنوك والمساهمين: أوال

 : البنوكعلى   .1
البنوك ،حيث يصبح لديها رأس مال بكمية أكبر و ذات جودة أعلى والتي تعزز القواعد الجديدة رأس مال 

تسمح لها بالتصدي لألزمات والحصول على االستقرار المالي،ومن أجل تلبية هذه المتطلبات يتعين على 
 :البنوك زيادة رأس مالها ويمكنها ذلك عن طريق طرق مختلفة

عتبار تكلفة الوكالة والمراقبة،فإن البنوك تقوم بزيادة الذي يأخذ بعين االنظرية التسلسل الهرمي لفوفقا 
ثم عن طريق إصدار أسهم ( وضع األرباح في االحتياطي)رأس مالها أوال عن طريق التمويل الداخلي 

فحسب هذه النظرية فإن أحسن وسيلة للتمويل هو التمويل الداخلي عن طريق تخصيص األرباح،ولكن .جديدة
تحسين نظام اإلعالم : تجزة ال يمكن إعادة استثمارها في عمليات أخرى مثل نالحظ بأن األرباح المح

أما الطريقة الثانية لزيادة رأس المال هي إصدار األسهم .الخ....اآللي،البحث على المعلومات حول الزبائن
سوف والمشكلة الرئيسية هنا تكمن في تخفيض رأس المال للمساهمين األوليين بحيث أن زيادة رأس المال 

 .يكون لها أثر على المساهمين والتي سوف نتطرق لها فيما بعد
                         النظرية التسلسليةوهي  فيما يخص إصدار األسهم،فمن المهم إدراج نظرية ثانية

  "la théorie séquentielle"  نشطا " األسهماألسهم عندما يكون سوق  إصدارفوفقا لهذه النظرية يجب أن يتم
" "porteur  " بحيث يجب على البنك اختيار الوقت المناسب إلصدار أسهم جديدة وهذا ما منحته الفترة

،بحيث مع حلول هذا التاريخ سوف يكون سوق األوراق المالية نشطا 2111للبنوك والتي تمتد حتى  االنتقالية
 1.األسهمللسماح للبنوك بإعادة التمويل عن طريق إصدار بما فيه الكفاية 

 :وفي هذا الصدد سوف نتطرق إلى بعض البنوك لدراسة قدرتها على تلبية متطلبات رأس المال الجديدة
  فيما يخص بنك" BNP Paribas  " أكد المدير" Baudouin Prost  " بأن البنك قوي بما فيه الكفاية

فبفضل انخفاض تكلفة المخاطر .IIIرفع رأسماله بعد المعايير الجديدة لبازل  إلىبحيث ال يحتاج 
بحيث يضع ثلثي تلك .الحقيقي ،جعلت من البنك يحقق أرباح عالية االقتصادوديناميكية نشاط تمويل 

                                                           
1
 Bouchat Caroline, Romato Marie, Le nouvel accord de Bâle répond-il correctement aux 

lacunes de son prédécesseur et quels sont les effets de cet accord?,p 17 ,disponible sur le site : 
http://webcampus.fundp.ac.be  , le 15/09/13,à 15 :16. 

http://webcampus.fundp.ac.be/
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دون اللجوء إلى  III األرباح في االحتياطيات والتي مكنته من تلبية متطلبات رأس المال لبازل
 .إصدار لألسهم

  أما فيما يخص بنك" la Société Générale" وصل البنك الى نسبة رأس مال  2113ففي سنة
بحيث تم الوصول لها بدون زيادة في رأس  IIIوالتي تلبي متطلبات بازل  % 7.0األساسي إلى 

تقوم بوضع أرباحها في االحتياطيات مع المحافظة على معدل كما أنها .المال و ال إصدار لألسهم
 .% 30توزيع األرباح يقدر بـ 

ممكنة التطبيق  IIIنالحظ بأن متطلبات بازل  la Société Généraleو  BNP Paribasفبعد تحليل حالة 
 .ومع ذلك نضع في اعتبارنا بأن هذه البنوك هي بنوك كبيرة

أما فيما يخص البنوك صغيرة الحجم سيكون من الصعب لهم الحصول على رأس مال إضافي فنأخذ على 
 Leفالقرض الفالحي .ب إيجاد تعاونية جديدة لزيادة رأس مالهاسبيل المثال البنوك التعاونية التي من الصع

Crédit Agricole  الذي بدأ في تطبيق اإلصالحات كما يشير الرئيس التنفيذي لهذا البنك         " Luc 

Versele  "  وباإلضافة إلى صعوبة  .أن هذا التنظيم يؤثر على البنوك الصغيرة التي لم تتسبب في األزمة
إيجاد رأس مال جديد،يجب احترام قانون الشركات وقانون التعاونيات أين تكون الزيادة في رأس المال تتميز 

هويته الخاصة في المدى  Le Crédit Agricoleبالصرامة حيث أن الرئيس التنفيذي للبنك قلق بأن يفقد 
 .الطويل

لكبيرة يمكنها بسهولة الوفاء بالمتطلبات الجديدة لرأس المال وبالعكس وفي األخير يمكن القول بأن البنوك ا   
 1. على ذلك بالنسبة للبنوك الصغيرة

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق المتطلبات  إلىومنه يترتب على ذلك أن البنوك ستضطر  
 :ثالث أصناف من الحلول المعتمدة من طرف البنوكالجديدة،وهناك 

 .المال والسيولةإدارة أفضل لرأس  •

 .اعادة هيكلية الميزانية العمومية •

 . معايير جديدة للتكيف •

 :فيما يتعلق بتحسين إدارة رأس المال والسيولة فإن البنوك تقوم بتطوير إجراءين
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أنشطة غرفة ]( trading book)يمكنها من تحسين فعالية رؤوس أموالها في كتاب التداول الخاص بها : أوال
وعن طريق انشاء (  gestion de contrepartie)بإدخال إدارة الطرف المقابل المركزية  [التبادل والسوق 
 .CRM  (comprehensive risque measure )(  un modèle interne)نموذج داخلي 

 :يمكنها تنفيذ ادارة السيولة والتمويل عن طريق ثالث دعامات بديلة: ثانيا 
 .والسيولة على مستوى المؤسسةاألولى هي تطوير ادارة التمويل  •

 .هي إنشاء جدول يسمح برؤية دقيقة لوضعية السيولة في البنك: الثانية  •

 1.هي تطبيق خطة تمويل خاصة بالمؤسسة: الثالثة  •

 :المساهمين  .1
الزيادة في رأس المال لها حتما تأثير على المساهمين، فعند زيادة رأس المال عن طريق التمويل 

ومع ذلك يجب .المساهمين يرون ذلك باستنكار ألن األرباح المحتجزة ال تستخدم لدفع األرباحالداخلي،فإن 
 .أن تكون سياسة توزيع األرباح مستقرة
حيث سيقوم تخفيف لرأس المال  ذلك يؤدي الىاألسهم ،فإن  إصداروعند زيادة رأس المال عن طريق 

،ومنه يرى المساهمين انخفاض في قيمة البنك بطلب سعر أقل من سعر السوق لجذب مستثمرين جدد
 .األسهم التي يمتلكونها

بين البنوك على عائدات المساهمين،فمن المهم عمل مقارنة  IIIومن خالل تحليلنا لتأثير بازل 
أكثر مخاطرة من البنوك االستثمارية والبنوك التجارية بحيث تعتبر أنشطة البنوك االستثمارية 

رية مختصة بالتمويل طويل األجل للمؤسسات ،أما البنوك التجارية تقرض وتقترض فالبنوك االستثما.التجارية
ومنه تعتبر ذات أنشطة قليلة المخاطر كما أن مستوى رأس المال يجب أن يتناسب مع .في األجل القصير
 .المخاطر المحتملة

ومنه يمكن . الزيادة في رأس مالها مما يقلل بكثير عائدات المساهمين االستثماريةيجب على البنوك 
البنوك  فيعوائدهم من المساهمين  بانخفاضأكثر تضررا  االستثماريةفي البنوك  بأن المساهمينالقول 
 .التجارية

 تأثيراتها على االقتصاد الحقيقي : ثانيا
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وعلى  بنكيعلى مستوى القطاع ال IIIبازل مت به لجنة بازل فيما يخص تأثير اوفقا لتقييم عميق ق
أن االنتقال إلى متطلبات رأس المال والسيولة أكثر صرامة من غير  إلىاإلقتصاد بشكل عام،حيث خلصت 
سنوات،سوف  أربعإذا تم تطبيق اإلجراءات تدريجيا خالل فترة مدتها  «المرجح أن تضر بالنمو االقتصادي

نقطة مئوية لنسبة رأس مال  1لكل زيادة قدرها  %  0,19بحوالي  PIBاإلجمالي ينخفض الناتج المحلي 
نسبة مئوية  0,04بنسبة  إالسوف ينخفض معدل النمو السنوي .... البنوك،وبمجرد سريان القواعد الجديدة 

 » 1 سنوات ونصف 4خالل فترة 
« Si la nouvelle réglementation est instaurée progressivement sur une période de 4 ans, le 

PIB reculera d’environ 0,19% pour chaque augmentation de 1 point de pourcentage du ratio de 

fonds propres des banques une fois les nouvelles règles en vigueur… le taux de croissance 

annuel ne diminuerait que de 0,04 point de pourcentage sur une période de 4 ans et demi » 
 :فهي تشكل ثقل على تمويل اإلقتصاد (1

إذا كان على البنوك زيادة رأس مالها سوف يكون هناك موارد أقل من أجل القروض،وذلك سيؤثر حتما 
 2.وتكلفة االئتمانعلى تمويل االقتصاد،وخاصة حجم 

فإن تطبيق اإلجراءات   la Commission européenneووفقا لدراسة من قبل المفوضية األوروبية 
ن ـفقط م %  1,8اإلحترازية الجديدة الخاصة برأس المال سوف يخفض القروض اإلجمالية في حدود 

2020-2000. 
استنتجت معظم الدراسات بأنه من المرجح أن تكون ومن حيث التأثير على أسعار فائدة القروض فلقد 

3 .ةبنكيمن معدالت الفائدة على هذه القروض ال % 0,15محدودة جدا بزيادة قدرها حوالي 
 

 

 
 :"les créanciers des banques "تأثيراتها على دائني البنك (2

وتطبيق اإلتفاق الجديد سيعيد ثقة  إصدارباعتبار أن وكالء البنك عقالنيين يمكن تأكيد بأن تأثير 
ومع . عدد كبير من المدخرين إلى البنك جذبونتيجة لذلك سيكون أكثر احتماال .المدخرين في النظام البنكي

مكن أن يخفض البنك معدل العائد على الودائع من ذلك قد يطرح المدخر مسألة ُأجرة ودائعه،وفي الواقع ي

                                                           
1
 CHRISTIANE RUBEIZ, LA REFORME DE BÂLE III,p 14,disponible sur le site:  

www.fgm.usj.edu.lb/files/a172011.pdf, le 19 /07/2013,à 23 :47 
2
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ومنه نالحظ أن .يضعها في االحتياط من أجل رفع رأس المال الخاص بههوامشه وأرباحه التي  أجل زيادة 
 .هناك جوانب ايجابية وسلبية لدائني البنوك

 : "les débiteurs des banques " تأثيراتها على مديني البنك (3
تخفيض في القروض هذا  إلىبحيث تؤدي متطلبات رأس المال المفروضة على مؤسسات اإلقراض 

 : بآليتينالتخفيض يتم 
أسعار  إلىبنقل هذه التكاليف  البنك  قومالمال عملية مكلفة للبنوك بحيث ي تعتبر الزيادة في رأس: أوال

وذلك بزيادة معدالت الفائدة على  ،بحيث تخفض في معدالت اإلقراضدائنيه ومدينيهالفائدة المفروضة على 
  .مهم وزيادة معدالت الودائع مما يمكنها من تحقيق هامشالقروض ،

صول المتداولة في ميزانية البنك وبالتالي تخفيض في القروض اآللية الثانية وهي عن طريق تخفيض األ
 .الممنوحة

أن يعيق االنتعاش تخفيض معدل القروض وهذا يمكن  إلىومنه نالحظ أنه في كلتا اآلليتين تؤديان 
1 .االقتصادي

 

 :تأثيرها على هيكلية إدارة المخاطر (4
تتطلب  IIIبازل : « Dun & Bradstreet» ، مدير استشارات المخاطر في " Vijay Kumar " حسب و 

 _0  كانت النسبة من )  % 111 الخاص بالمخاطر بنسبة (CCF) من البنوك زيادة معامل تحويل االئتمان
وهو المقترضة ذات جدارة مالية أكبر، ، وهذا يعني أن البنوك ستتطلب أن تكون الجهات(IIفي بازل % 20

وفي هذا الصدد، أعتقد أن تأثير بازل على أغلب . ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة تمويل التجارة في البنوك
لها وأعتقد أنه من الضروري وجود إدارة . ة سيكون ملموسا  على المديين القصير والطويلبنكيالنشاطات ال
مبنية على هيكلية واضحة وتقوم باختبارات الضغط في كامل نشاطات للمخاطر في البنوك  معرفة وخبرة

البنك لتجنب التعثرات االقتصادية التي يعيشها العالم اليوم، وسد الثغرات التي قد تتعرض لها البنوك التي 
 2.تمارس تمويل التجارة

                                                           
1
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 :متاحة على الموقع، 12:10،على الساعة  31/07/2113،تثقل كاهل تمويل التجارة العالمية  3بازل  ،دبي وائل اللبابيدي 
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 IIIحدود اتفاقية بازل :الفرع الثاني
تعزيز األطر االحترازية وخاصة بمراجعة متطلبات رأس إذا كانت معظم المؤسسات تتفق على ضرورة 
،فإننا نرى بأن هذه االتفاقية لها حدود مثلها مثل ما   المال،المبلغ المفروض،وتطبيق نسبة الرافعة المالية

 :وسوف نقوم بإدراج بعض منها فيما يليسبقها من اتفاقيات 
 : متطلبات رأس المال جد منخفظة  .1

هي دون المستوى الذي من شأنه أن يردع البنوك من تحمل مخاطر نسبة  رأس المال الخاص 
الى  %21يجب أن تمثل األسهم من  " Financial Times "رئيس تحرير صحيفة " M. Wolf " ،فحسب كبيرة
 .الموجودات بدون ترجيح للمخاطر إجماليمن  % 31

 :ضعف تقييم المخاطر .1

تحديد مستوى رأس  فحسب بازل يتم تعتمد  على نسبة رأس مال والتي تعتبر متحيزة ،ال تزال  االتفاقية 
المال الالزم بمراعاة حساب المخاطر المرتبطة بأصول البنك ،فإذا كانت مخاطر األصول  مقيمة بأقل من 

              تلك  المخاطر،وعلى سبيل المثال في حالة أسلوب  قيمتها فسيتطلب رأس مال أقل لتغطية
V.A.R. (Valeur-A-Risque) (من قبل البنك لقياس مخاطر السوق يستخدم)  والذي يقدر احتمال التغير في

التوزيع الطبيعي للخطر، كما أنه ال يعطي أهمية  افتراض وجود يقوم علىأسعار األصول ومشتقاتها و 
وهذا ما يفسر عدم التنبؤ باألزمة المالية لسنة  .(مثل أزمة مالية)لألحداث القديمة وال يتوقع األحداث الخطيرة 

تمكن من التنبؤ فلحد اآلن ال توجد طريقة لقياس المخاطر .قبل حدوثها من قبل أدوات قياس المخاطر 4009
بدون ترجيحها باألحداث الغير محتملة التي من الصعب قياسها كميا،والحل يكون بزيادة رأس مال البنوك 

 1. للمخاطر
 

 :بنكي موازي غير منظمنظام  .3
،صناديق االستثمارمثل بنوك « fantômes »" الوهمية"التي تعرف بـ البنكية المؤسسات IIIال تعالج بازل

ألنها ال تتلقى  III،هذه المؤسسات ال تخضع لمتطلبات رأس المال لبازل  les fonds spéculatifsالتحوط 
  األموالتقترض رؤوس  ألنهاالودائع من الجمهور،ومع ذلك يتمتع نشاطها بأنها تنطوي على مخاطر نظامية 

                                                           
1 Lamberts Phillippe, « Bâle III: un accord insuffisant pour réguler les banques », 30 septembre 2010,disponible 

sur le site : 

http://www.philippelamberts.eu/bale-iii-un-accord-insuffisant-pour-reguler-les-banques/,le 18 /09/2013,à 15 :06 
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في المدى الطويل مثل  لشراء أصول غير سائلة ذات مخاطر في المدى القصير في األسواق السائلة 
 لمخاطر السوق الكيانات تتعرض هذه وبالتالي مشتقات االئتمان أو المنتجات الناتجة من التوريق ،

 .لمخاطر السيولةأكثر من ذلك واالئتمان و 

بأكمله وليس فقط على  بنكيوفي األخير من الضروري أن تؤثر متطلبات رأس المال على القطاع ال
 .البنوك التي لديها الودائع 

 :تنظيم غير كاف للمؤسسات النظامية .4
أي أكبر من أن تفشل بحيث يمكن أن يؤدي فشل هذه  « too big to fail »يطلق على هذه البنوك بـ

لذا يجب أن تكون هناك قواعد أكثر البنوك إلى الضرر بالنظام البنكي والمالي والى عواقب خطيرة،
دراكا لهذا المشكل قام مجلس االستقرار المالي  بتحديد اطار   " ”conseil de stabilité financiéreصرامة،وا 

للعمل وجدول زمني لتنظيم هذه المؤسسات النظامية وكذلك الوهمية بحيث يجب عليها تشكيل هوامش 
التي تهدف إلى استيعاب أكثر للصدمات ،ويتألف هذا الهامش من فائض رأس المال كذلك الديون  إضافية

 convertibles »" ويلوحدات قابلة للتح"السندات التي تسمى : « la dette hubride »الهجينة 

contingentes »   كان رأس المال لهذه المؤسسات يأتي تحت عتبة  إذاأسهم  إلىالتي يتم تحويلها تلقائيا
 1.أكثر  إشراف إلىذلك سوف تخضع هذه المؤسسات  إلىباإلضافة .معينة
 :« l’aléamoral »  لم يعالج هذا اإلصالح المشاكل الحقيقية للمخاطر النظامية والمخاطر األخالقية .5

ذا كانت بازل  قد عالجت البعض منها  IIIفهناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى المخاطر النظامية وا 
 :فقد تركت أخرى بدون حل

 على أصول مماثلة  باالستحواذفإذا قامت معظم البنوك : العامل األول وهو تشابه محافظ األصول
مثلما هو الحال في أزمة الرهن العقاري،قد يؤدي ذلك لخطر استقرار النظام والذي يمكن أن يؤدي 

فقاعات أصول التي من الممكن أن تنفجر وتسبب انهيار في األسعار ومنه تصبح جميع البنوك  إلى
 .لها الرغبة في التخلص من نفس األصول وفي نفس الوقت

 فإذا كانت البنوك مرتبطة ببعضها البعض من خالل :نوك يعتبر عامل آخر مهمالترابط بين الب
قد يسبب خسائر في البنوك األخرى  بالتزاماتهمجموعة من العقود ،فإن عدم قدرة البنك على الوفاء 

 .يمكن أن تؤثر على النظام بأكمله
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  الخطر األخالقي« l’aléa moral »:  المرتبط بفكرة أن بعض البنوك هي أكبر من أن تفشل،فعدم
القدرة الحالية في السماح للبنوك بالفشل يعتبر سببا رئيسيا من أسباب المخاطر النظامية،فإذا كان 
بنك على وشك اإلفالس على الرغم من المتطلبات األكثر صرامة فيما يخص رأس المال 

لتجنب   l’argent des contribuablesموال دافعي الضرائب والسيولة،فمن المحتمل أن يتم استخدام أ
 1.أو انقطاع الخدمات األساسية un effet domino *الدومينوتأثيرات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصة
من خالل هذا الفصل تم دراسة الحوكمة البنكية من منظور القواعد االحترازية، بحيث تناولنا في المبحث 

وذلك  1111اإلطار التنظيمي الدولي للنشاط البنكي والذي عرف تطورا كبيرا منذ األول من هذا الفصل إلى 
 IIبازلاتفاقية ،أما المبحث الثاني فكان حول  بنكيبهدف االستجابة للقيود والمشاكل التي يواجهها النظام ال

ومع ذلك تنطوي هذه االتفاقية أيضا على بعض  Iالقيود التي أثبتتها بازل  ضالتي ظهرت بع
                                                           

1
 Frédéric Hache,opcit,p11 

بدوره الى تغيير مماثل في مكان اخر تغيير في مكان ما يؤدي  اثر حدوث سلسلة من ردود أفعال، التي ممكن وقوعها *
 .وهكذا
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ومن خالل ما سبق  IIIعرفت باسم بازل  2111المشاكل،فقامت لجنة بازل بإنشاء اتفاقية جديدة في سنة 
 :يمكننا سرد بعض النتائج التي تم التوصل لها والمتمثلة في

التي حمل أفضل للمخاطر نعني باإلجراءات االحترازية مجموعة التدابير التي تسمح بالتقليل أو ت .1
 .تديرها مختلف مكونات النظام المالي

 .يتم سن القواعد االحترازية لتحقيق غرضين هما استقرار النظام المالي وحماية الدائنين .1

 ومعالجة تدنيةة من خالل بنكيتدعيم الثقة في التعامالت ال إلىتسعى متطلبات بازل األولى والثانية  .3

 البنك  ألنشطة شمولية ورقابة وقاية يعد بازل لجنة االلتزام بمتطلبات أن إذ ،المخاطر عالية األنشطة

 . والبنك والمقترضين المودعين من لكل

قد استخدم أساليب مختلفة من  االتفاقنجد أن هذا  IIالدعائم الثالثة لبازل  ىمن خالل التطرق ال .4
في الدعامة األولى،الى توفير المرونة وحسن التقدير للبنوك "القواعد"فرض اإللتزامات من خالل 
االسترشادية في الدعامة الثانية،الى تأكيد االعتماد على " المبادئ"والجهات الرقابية من خالل 

 .انضباط السوق من خالل شفافية البيانات المالية في الدعامة الثالثة
نة بازل المتصاص الصدمات الناتجة عن األزمة كردة فعل التي قامت بها لج IIIتعد اتفاقية بازل  .5

في سوق القروض العقارية عالية المخاطر في الواليات المتحدة  2117العالمية التي بدأت في سنة 
 .2111إلى غاية  2113،والتي تطبق على مراحل تبدأ من والحؤول دون تكرارها

بحيث يؤدي تطبيقها إلى  بنكيأكثر صرامة وتشددا في تاريخ العمل ال IIIتعد معايير لجنة بازل  .6
تقليص عدد البنوك ودفع البنوك ذات رؤوس األموال الضعيفة إلى الدخول في عمليات اندماج وزيادة 
لرؤوس األموال للتوافق مع المعايير الجديدة كما تتضمن ضوابط جديدة لتنفيذ العديد من اإلجراءات 

 .دارة العليا والسياسات الداخلية والعاملين والتدريب والحوكمةالمتعلقة باإل

 قامت كما .تغطية المخاطر توسيعنوعية ومستوى رأس المال التنظيمي و بالرفع من  IIIقامت بازل  .7
 .بإدخال نسبة الرافعة المالية كوسيلة مكملة لمتطلبات كفاية رأس المال على أساس المخاطر

على االقتصاد الحقيقي أو على مستوى البنك وبعد تحليل كل من  IIIل من خالل دراسة تأثيرات باز  .2
مكلف في المدى القصير ولكنه يأتي بثماره  IIIاآلثار اإليجابية والسلبية يمكننا أن نستنتج أن بازل 

 .على المدى البعيد
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على تحسين إطار عمل حوكمة المخاطر في البنوك من خالل  IIIمن المتوقع أن تعمل بازل  .1
 .المعايير الجديدة لرأس المال والسيولة
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 تمهيد
  إلدارةاالحترازية  اإلجراءاتبعد دراستنا لعموم المخاطر وعالقتها بالنظام البنكي وكذلك دراسة مختلف 

 .نسقط هذه الدراسة على حيز أقل حجما وهذا للوقوف على الجانب العملي للموضوع أنهذه المخاطر ارتأينا 
لذا قام المشرع فالنظام البنكي الجزائري كغيره من األنظمة البنكية العالمية يواجه العديد من المخاطر 

ية وتوفير مناخ مالئم لممارسة بنكالجزائري بإصدار مجموعة من المعايير الرقابية بهدف تنظيم المهنة ال
 .أنشطته في ظل ظروف المنافسة العادلة
بتحديد مختلف اآلليات واألساليب التي يستعملها بنك الجزائر لفرض  فمن خالل هذا الفصل سوف نقوم

ي الجزائري للتطورات الحاصلة في مجال الرقابة بنكرقابته على البنوك التجارية وتقييم مدى مواكبة النظام ال
 .االحترازية

المملوك كليا من كما قمنا بدراسة حالة بنك سوسيتي جنرال الجزائر باعتباره من أوائل البنوك الخاصة و 
للقواعد االحترازية العالمية والقواعد المفروضة من قبل بنك  طرف مجمع سوسيتي جنرال لذا فهو يخضع

 .الجزائر

ي الجزائري والتي بنكومنه سنحاول في هذا الفصل دراسة مجموع القواعد االحترازية المطبقة في النظام ال
المتبعة من طرف بنك سوسيتي  األساليبتلتزم البنوك والمؤسسات  المالية الناشطة بتطبيقها و دراسة مختلف 

 :مخاطره ،وذلك  من خالل ثالث مباحث تتمثل في اآلتي إدارةجنرال الجزائر من اجل 
      من أجل  االحترازيةعد ي الجزائري في ظل اإلصالحات وتطبيق القوابنكالجهاز ال: المبحث األول

 تحسين الحوكمة البنكية         
 الجزائر جنرال سوسيتي بنك تقديم :المبحث الثاني
 أساليب إدارة المخاطر بالبنك من أجل تحسين الحوكمة: المبحث الثالث
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الجهاز البنكي الجزائري في ظل اإلصالحات وتطبيق القواعد اإلحترازية من : المبحث األول
 أجل تحسين الحوكمة البنكية

شرافية  بشكل خاص  مسئولةيمتلك القطاع البنكي الجزائري نظام حوكمة ناجح نسبيا،هيئات تنظيمية وا 
وضمان تطبيقها من ( أوامر فيما يخص الرقابة الداخلية والتصريحات،نسب احترازية)بإصدار القوانين واللوائح 

أهم النسب والقوانين التي يسعى من خاللها  إلىقبل الجهات المعنية،فمن خالل هذا المبحث سوف نتطرق 
 .النظام البنكي الجزائري إلى تطبيق الحوكمة

صالحاته لبنكيتطور الجهاز ا: لالمطلب األو  من قانون النقد والقرض ابتداء الجزائري وا 
بعد عدم جدوى اإلصالحات التي مست النظام البنكي خالل السبعينات وبداية الثمانينات أصبح إصالح 

 21المؤرخ في  21-68هذا النظام حتميا سواء من حيث منهج تسييره أو المهام المنوطة به، فجاء القانون 
ليعيد للبنك المركزي مهامه وصالحياته في إدارة وتسيير السياسة النقدية كما أعاد النظر في  2168وت أ

 2166جانفي  21المؤرخ في  68-66العالقة التي تربط هذه المؤسسة بالخزينة العمومية، ثم جاء القانون 
لعمل بمنطق المتاجرة التي تفرضها ليعيد البنوك باعتبارها مؤسسة اقتصادية عمومية ذات استقاللية حقيقية وا

من كل هذه اإلصالحات إال أنها ال تكفي لالنخراط  في عجلة اقتصاد  موبالرغ.قواعد اقتصاد السوق
السوق،مما استدعى المصادقة على قانون جديد تمثل في قانون النقد والقرض الذي أدخل تعديالت على 

 .مستوى القطاع البنكي سواء تعلق األمر بهيكل البنوك أو الهيكل الداخلي لبنك الجزائر
  وات التسعينات سن إصالحات:الفرع األول

 (:09/09)قانون النقد و القرض : أوال
ليؤكد على ضرورة تعديل الجهاز  0009أفريل  01المتعلق بالنقد و القرض في  09/09صدر القانون 

 مالي متطور يقوم على أساس عالقاتو  البنكي و إعادة النظر في نظام مؤسساته بهدف إقامة قطاع بنكي
السماح بدخول بنوك جديدة أجنبية منافسة، ومن خالله طورت وظيفة جديدة مع المؤسسات االقتصادية و 

والذي يخول له " بنك الجزائر"كما جاء هذا القانون بتسمية جديدة للبنك المركزي و هي . الوساطة المالية
 : الذي يسعى الىو .1يمراقبة الحكومة في كل أمر يمكنه المساس باالستقرار النقد( 16/26قانون )

 

                                                           

المنظومة المصرفية ملتقى حول  ،"فعالية النظام المصرفي الجزائري بين النظرية و التطبيق"،بودالل علي، سعيداني محمد 1 
   .1، ص 5995جوان  6-5منافسة، مخاطر وتقنيات، جامعة جيجل،أيام :  في األلفية الثالثة
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 : الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقية .1

ما يحقق جملة مالقرارات النقدية على أساس األهداف النقدية المحددة من السلطة النقدية  أي أن يتم اتخاذ
 :من األهداف

 .استعادة البنك المركزي لدوره في تسيير السياسة النقدية  .أ 

 .لوظائفه التقليدية وتوحيد استعماالته داخليا بين المؤسسات العمومية و الخاصةاستعادة الدينار  .ب 

 .شروط غير تمييزية بين المؤسسات العامة أو الخاصةعلى منح القروض يقوم    .ج 

 .إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من طرف البنوك  .د 

 : الفصل بين الدائرة النقدية و دائرة ميزانية الدولة .2

بتحقيق  والذي سمحلم تعد للخزينة الحرية في تمويل عجزها بالّلجوء للبنك المركزي، ل هذا القانون من خال
 :األهداف اآلتية

 .استقالل البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة .أ 

 .تقليص ديون الخزينة اتجاه البنك المركزي، و تسديد الديون السابقة عليها  .ب 

 .تلعب السياسة النقدية دورهاتهيئة الظروف المالئمة كي  .ج 

 .الحد من اآلثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية .د 
 :وذلك بهدف :الفصل بين دائرة ميزانية الدولة و دائرة القرض .3

 .تناقص التزامات الخزينة في تمويل االقتصاد .أ 

 (.منح القروض) استعادة البنوك و المؤسسات المالية لوظائفها .ب 

نما يرتكز على مفهوم الجدوى االقتصادية للمشاريعتوزيع القرض لقواعد إدارية و ال يخضع  .ج   .1ا 
 :إنشاء سلطة نقدية وحيدة و مستقلة .4

بصفتها  تصدر قراراتوزارة المالية بحيث أن ،قانون النقد والقرض إصدارقبل السلطة النقدية نظرا لتعدد  
والبنك المركزي عند العجز بصفتها سلطة نقدية، أي وقت المركزي في والخزينة تلجأ إلى البنكالسلطة النقدية،

                                                           
1
 .011، القاهرة ،ص6992دار الفجر للنشر و التوزيع ، محاضرات في االقتصاد الكلي المعمق ،ساكر محمد العربي ،   
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المتيازه بإصدار النقود ولذلك جاء هذا القانون ليلغي التعدد لمراكز السلطة النقدية يعتبر نفسه سلطة نقدية 
 :1المعايير الخاصة بـ  يحددوذلك بإنشائه لمجلس النقد والقرض والذي أغلبية أعضائه من بنك الجزائر وهو 

 .النقود إصدار .2
 .(السندات العمومية و الخاصة نالخصم ، إيداع و ره)عمليات البنك المركزي  .1

 .الشروط الخاصة بإنشاء البنوك و المؤسسات المالية .3

 .شروط فتح ممثليات البنوك و المؤسسات المالية األجنبية في الجزائر .4

توزيع أخطار التغطية و المؤسسات المالية خاصة في مجال و النسب المطبقة على البنوك القواعد و  .5
 .المالءةالسيولة و 

 :ةبنكيإنشاء اللجنة ال .5

أمن المودعين من جهة أخرى و  تم إنشاء هذه اللجنة من أجل ضمان استقرار النظام المالي من جهة،
اقبة غير المؤسسات المالية عن طريق ممارسة العملية الرقابية بإجراء المر حيث كلفت بمراقبة نشاط البنوك و 

األنظمة، واحترام قواعد الحذر المحددة من طرف بنك مدى تطبيق القوانين و مراقبة التسيير و تتبع و  ةالمنتظم
 2.الجزائر

 وضع نظام بنكي على مستويين .6

نشاط البنوك التجارية كموزع للقرض، مما سمح للبنك نقدية و بين نشاط البنك المركزي كسلطة  بحيث ميَّز
 3.النقديالمركزي أن يكون آخر مصدر إقراض حسب مقتضيات الوضع 

يحددها أشهر،أو  68األجل لمدة أقصاها  يمكن لبنك الجزائر أن يعيد خصم سندات القروض المتوسطة .7
وسائل اإلنتاج أو تمويل سنوات شرط أن تكون تلك القروض موجهة إلى تطوير  63لمدة ال تتعدى 

 4.الصادرات أو إنجاز السكنات
 5.السماح بإنشاء بنوك أجنبية أم خاصة أو مختلطة  .8

                                                           
المنظومة المصرفية قي األلفية الملتقى الوطني حول  ،"اإلصالحات النقدية و مكانة الحيطـة المصرفيـة بالجزائـر" ،نجار حياة 1

 4،مرجع سابق،صالثالثة
2
 .المرجع والصفحة سابقانفس    

3
 .011ساكر محمد العربي،مرجع سابق ،ص  

 .5نجار حياة ،مرجع سابق،ص  4
 ، الملتقى الوطني األول حول "وضعية النظام المصرفي في ظل برنامج اإلصالح   الهيكلي" رحماني، موسى، مسمش، نجاة، 5

 .1665جوان  8-5تقنيات، جامعة جيجل،أيام مخاطر و  -منافسة: المنظومة المصرفية في األلفية الثالثة
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حدد بنك  الجزائر سقوفا لمجموع القروض التي تمنحها البنوك والتي ال يمكن أما فيما يخص القروض  .0
بالنسبة للقروض طويلة  %  29من قيمة  االستثمارات المحققة  من  القروض المتوسطة و%  19أن تتجاوز 

، أما فيما يتعلق بأنماط تمويل العملية االستغاللية فإنه فرض على % 099األجل والذي كان يتجاوز سابق 
 1.البنوك إيقاف عملية التمويل عن طريق المكشوفات البنكية

مركزيات ، المسماة ينظمها بنك الجزائر، التي وضعها و ستعالميةكما تم تأسيس المركزية اال .11
كلة من المشاركين تعمل هذه المركزيات في شكل قواعد معطيات مش،و الميزانياتعوارض الدفع و مخاطر،ال

يحصلون المشتركة في هذه المركزيات،لية،والمؤسسات الما بنوكتخزين وتوفير المعلومات لل،وتسمح بتجميع
إن شساعة المعلومات التي تصرح .أو حسب الطلب (online)عليها سواء بشكل مباشر على الخط في الشبكة 

هي شروط ضرورية لكي تستطيع هذه  نزاهتها،وتوافرهاموثوقيتها، و و والمؤسسات المالية للمركزيات،  لبنوكبها ا
والمؤسسات المالية حتى تتمكن من معرفة أفضل لزبائنها وتقييم أفضل لمخاطر البنوك المركزيات مساعدة 

2. قروضها على أكمل وجه
 

 0006-0003سنة    إصالحات:ثانيا

شروط تأسيس أي بنك أو مؤسسة مالية أو  2113جانفي  63المؤرخ في  62-13لقد حدد النظام رقم    
 3:إقامة فرع البنوك ومؤسسات مالية أجنبية تحت شروط نذكر منها

 تحديد برنامج النشاط؛ 
 الوسائل المالية والتقنيات المرتقبة؛ 

  المؤسسة الماليةالقانون األساسي للبنك أو. 

% 3إلى فرض احتياطي إلزامي على البنوك التجارية بنسبة  0001شرعت الجزائر في أكتوبر كما     
كما تم أيضا .االحتياطات هو مستوى عالي إذا نظرنا إلىو % 0621مع تعويضات بنسبة  بنكيةالودائع ال من

 0002.4أسعار الفائدة و ظهور أسعار فائدة حقيقية مع بداية عام  تحرير
 

                                                           
1
، الملتقى "العالقة بين البنك والمؤسسة على ضوء االصالحات المالية والنقدية الجارية في الجزائر"سوامس، رضوان،   

 .6993افريل  63،66تحديات المناخ االقتصادي الجديد،ورقلة يومي المؤسسة االقتصادية الجزائرية و  الوطني األول حول
2
 .211،212، ص  1662، أكتوبر  "التطور االقتصادي و النقدي للجزائر" ، 1668، التقرير السنوي بنك الجزائر   

3
 .693، ص ان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، الطبعة الثانية ديو ، تقنيات البنوكطاهر لطرش  

4
 .6،26،مرجع سابق، ص  بودالل علي، سعيداني محمد  
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 5999 – 0007تركيبة النظام البنكي من : ثالثا
 1997- 2000تركيبة النظام البنكي من (: 39)جدول رقم

 السنوات                                    
 البنوك التجارية

 عدد الوكاالت والفروع
1991 1991 1999 2111 

 301 391 391 391 بنك الفالحة والتنمية الريفية
 019 019 021 021 بنك التنمية المحلية

 12 11 11 11 البنك الخارجي الجزائري
 010 010 011 013 البنك الوطني الجزائري

 010 010 019 011 الصندوق الوطني لالحتياط والتوفير
 1 1 1 1 بنك البركة
 61 1 1 9 بنك الخليفة

 06 0 0 9 الصناعي التجاري البنك
City bank 9 0 0 0 

 1 0 9 9 الشركة الجزائرية للبنك
 0 0 9 9 المجموعة المصرفية العربية

 0 0 9 9 الشركة العامة
NATEXIS EL- AMANA BANQUE  9 9 9 0 

 0 9 9 9 بنك الريان الجزائري
 9 9 9 9 البنك العربي

BNQ.Paribas el-Djazair 9 9 9 9 
 9 9 9 9 البنك العام المتوسطي

 0002 0920 0911 0916 المجموع

 .Annuaire statistique de l’Algérie, 2000, P  360 :المصدر

 السنوات من خالل الجدول نالحظ أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الفروع والوكاالت البنكية فيما بين
، سواء بالنسبة للبنوك العمومية أو الخاصة وهذا ما يعكس اهتمام البنوك بهذه القنوات كأداة 1666و 2112

على تسويق منتجاتها وخدماتها البنكية، كما يالحظ أن هناك سيطرة شبه كاملة للبنوك العمومية التي تستحوذ 
أن هذه النسبة شهدت انخفاضا بنسبة  رغم 1666-2112على نسبة كبيرة من القنوات البنكية طوال الفترة 
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خالل هذه الفترة وهذا ما يمكن اعتباره مؤشرا لظهور نوع من المنافسة بين البنوك العمومية %  4.2حوالي 
 .والبنوك الخاصة في هذا المجال

 5999سنوات الجهاز البنكي بعد اصالحات :الفرع الثاني
 :و التي سنتطرق إلى أهمها لتنظيمية تعدله وتتمهلقد تلت قانون النقد والقرض مجموعة من النصوص ا

  2111فيفري  21الصادر في  ( 11-11األمر )  2111إصالحات : أوال

تهدف  90/90من خالل األمر  6990إن التعديالت التي أدخلت على قانون النقد والقرض خالل عام 
 .وتسيير شؤون البنك المركزي ودور السلطة النقدية إدارةالفصل بين وظيفتي  إلىأساسا 

من قانون النقد والقرض والتي  كانت تتضمن عدم  63كما ألغى هذا التعديل الفقرة الثالثة من المادة 
تقبل التعهدات الصادرة في  كما ال ،السمح للمحافظ ونوابه االقتراض من أية مؤسسة جزائرية كانت أو أجنبية 

حاجزا لعدم  اإلجراءوقد يكون هذا  ،ركزي وال في محفظة أي بنك عامل داخل التراب الوطنيمحفظة البنك الم
وبزوال هذا القيد ،استغالل المحافظ ونوابه للمنصب في الحصول على قروض أو تمويالت بتعهدات شخصية

 زائريةجة أو قد يتاح للمحافظ ونوابه تحصيل قروض وتمويالت سواء من مؤسسات أجنبي 6990وفق تعديل 
 . وكذا التعامل في محفظة بنك الجزائر ومحافظ بقية البنوك العاملة في الجزائر

والذي يعين لمدة ستة ( 90/90من األمر رقم  03حسب المادة )كما قام أيضا بتحديد مدة تعيين المحافظ 
 . واحدة  يمكن تجديد والية المحافظ ونوابه مرة. من نواب المحافظ لمدة خمس سنوات سنوات ويعين كل

تتم إقالة المحافظ ونوابه في حالة العجز الصحي المثبت قانونا أو الخطأ الفادح بموجب مرسوم     
 . ال يخضع المحافظ ونوابه لقواعد الوظيفة العمومية . يصدره رئيس الجمهورية

  5993أوت  56الصادر في  ( 00-93األمر  ) 5993قانون النقد والقرض لسنة : ثانيا

الفضائح المتعلقة بإفالس بنك الخليفة والبنك و الذي ظهر بعد  16/26جاء هذا األمر مكمال لقانون 
التي يديرها بنك الجزائر  واإلشرافوالذي بين بصورة واضحة عدم فعالية أدوات المراقبة  ،الصناعي والتجاري

التي يجب أن يكون عليها النظام  بصدق أهمية المكانةهذا القانون  يعكس بحيث  السلطة النقدية باعتباره 
مع التأكيد على بعض ،16/26ادئ التي تجسدت في القانون والمب األفكارإذ أنه جاء مدعما ألهم  ،بنكيال

في الفصل بين مجلس االدارة ومجلس  أساساوالتي تتمثل  ، 62/62التعديالت الجزئية التي جاء بها األمر 
 : يمكن حصر ما نصه هذا األمر فيما يلي ،يالنقد والقرض فيما يخص الهيكل التنظيم
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االستقالل المالي، كما يعد تاجرا في عالقته وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و أن بنك الجزائر مؤسسة  .0
 .مع الغير

 .ال يجوز للمحافظ و نائبه الدخول في أي استحقاقات انتخابية أو ممارسة أي وظائف حكومة أخرى .5

و القرض واسعة حيث أصبحت تستشيره الحكومة في كل مشروع أصبحت صالحيات مجلس النقد  .3
 .قانون و نص تنظيمي يتعلقان بالمسائل المالية و النقدية

يمكن لبنك الجزائر أن تقدم للحكومة اقتراحات تخص كل التدابير التي تحسن ميزان المدفوعات وحركة  .4
 .و اإلشراف و أنظمة الدفعاألسعار و األحوال المالية العامة، و سياسات الصرف و التنظيم 

ات جوهرية في مجال سياسة النقد تم الفصل بين مجلس النقد و القرض الذي يمارس اختصاص .5
 .القرض و مجلس اإلدارة المكلفة بتسيير البنك كمؤسسةو 

المتصلة بتسيير مركزية المخاطر خاصة النشاطات ابعة نشاطات البنك و إقامة هيئة رقابية، تقوم بمت .6
 .المستحقات غير المدفوعة و السوق النقديةمركزية و 

التقارير المتعلقة بالتسيير إلى مختلف المؤسسات المالية و ك الجزائر التقارير االقتصادية و يرفع بن .7
 .الدولية

المديونية و وزارة المالية لإلشراف على تسيير األرصدة الخارجية   و  تنشأ لجنة مشتركة بين بنك الجزائر .1
 1.الخارجية

 :من هذا القانون ما يلي 01حيث جاء في الباب الخامس المادة : ظام التامين على الودائعتأسيس ن .11
لة الوطنية ينشؤه البنك ة بالعمبنكييجب على البنوك أن تشارك في تمويل صندوق ضمان الودائع ال" 

على  %90ويتعين على كل بنك أن يدفع إلى صندوق الضمان عالوة ضمان سنوية نسبتها المركزي،
، ويحدد مجلس النقد والقرض كل سنة مبلغ العالوة المذكورة في الفقرة السابقة "األكثر من مبلغ الوديعة 

وال يمكن استعمال هذا الضمان إال في حالة توقف البنك عن .كما يحدد مبلغ الضمان التي تمنح لكل مودع
 .بنوك فيما بينهاالدفع، كما ال يغطي هذا الضمان المبالغ التي هي عبارة عن تسبيقات ال

الميزانيات الذي تم تأسيسها بواسطة ،عوارض الدفع و ا القانون تعزيز مركزيات المخاطركما تم في هذ .11
 2. 09/09القانون 

                                                           
1
المنظومة البنكية في ظل التحوالت القانونية  حول الوطني الملتقى، "معوقات تطوير النظام البنكي في الجزائر" تركي لحسن، مخلوفي عبد السالم،   

 .1، ص6992أفريل 61-61،جامعة بشار، يومي االقتصادية
2
 .060، مرجع سابق ، ص 6992التقرير السنوي   
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الجزائية التي يتعرض لها مرتكبو  العقوباتاعتماد البنوك و مسيري البنوك و  مقاييسيحدد شروط و  .05
 .الماليةالمؤسسات المخالفات و ذلك لحماية البنوك و 

 .القرض نظاما يحدد الحد األدنى الجديد لرأسمال البنوك و المؤسسات الماليةيصدر مجلس النقد و  .03

يشكل قاعدة للرقابة على الوثائق و المستندات، ويسمح بالتقييم و االطالع السريع على تطور  .04
 1.الوضعية المالية الخاصة بكل بنك

 2004سنة  وانينق: ثالثا

، من خالل القوانين الصادرة في أخرى ارتفعت درجة تدخل الدولة في التنظيم البنكي تفاديا لوجود مشاكل
 2 :، التي ال تترك حرية كبيرة للبنوك للتصرف، والعمل دون الرجوع لبنك الجزائر، وتتمثل في1664 سنة

 : 1664مارس  4الصادر في  64-62قانون رقم  (2

المالية، التي تنشط داخل الجزائر، فقانون المالية لسنة الخاص بالحد األدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات 
مليون  266سات المالية بـ مليون دينار وللمؤس 566يحدد الحد األدنى لرأس مال البنوك بـ  2116
مليون دينار بالنسبة  566مليار دينار للبنوك و 1.5بـ  1664بينما حدد الحد األدنى لرأس المال سنة دينار،

وكل مؤسسة ال تخضع لهذه الشروط سوف ينزع منها االعتماد، وهذا يؤكد تحكم السلطات للمؤسسة المالية 
 .بنكيالسياسية والنقدية في النظام ال

 :1664مارس  64الصادر في  64-61قانون رقم ال (1

وبصفة عامة يتراوح معدل . الذي يحدد شروط تكوين االحتياطي اإلجباري لدى دفاتر بنك الجزائر
 .أقصىكحد %  25 و%  6اري بين االحتياطي اإلجب

 :6991مارس  91الصادرفي  64 -63القانون رقم (3

ة، و يهدف هذا النظام إلى تعويض المودعين في حالة عدم بنكيالذي يخص نظام ضمان الودائع ال
على ودائعهم من بنوكهم، يودع الضمان لدى بنك الجزائر، حيث تقوم بتسييره شركة  لإمكانية الحصو 
،تساهم فيه بحصص متساوية، وتقوم البنوك بإيداع عالوة “شركة ضمان الودائع البنكية ”  مساهمة تسمى

من المبلغ ( حسب المنظمة العالمية للتجارة%  2)ة، تقدر بمعدل سنوي بنكينسبية لصندوق ضمان الودائع ال

                                                           
 . 1مرجع سابق،ص تركي لحسن، مخلوفي عبد السالم، 6
المنظومة  ملتقى حول ،"دور التحرير المصرفي في إصالح المنظومة المصرفية "بن طلحة، صليحة ، معوشي، بوعالم، 2

 .1664ديسمبر  25، 24، جامعة شلف، يومي المصرفية الجزائرية والتحوالت اإلقتصادية الواقع و التحديات
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ل هذا الضمان، يلجأ إلى استعما.ديسمبر من كل سنة بالعملة المحلية  32اإلجمالي للودائع المسجلة في 
عندما يكون البنك غير قادر على تقديم الودائع للمودعين، أي عند التوقف عن الدفع من طرف البنك، حيث 

والتعويض يكون ة بالوثائق الالزمة،بنكييخطر المودع بذلك ليقوم بالتوجه إلى صندوق ضمان الودائع ال
 .بالعملة الوطنية فقط 

 5995قانون سنة : رابعا

ليتوافق مع قوانين المنظمة  بنكيفي اإلطار التشريعي للقطاع ال 1665الحكومة منذ بداية سنة عدَّلت 
قانون يتعلق بمحاربة تبييض  1665العالمية للتجارة في إطار مفاوضات انضمام الجزائر إليها، وتبنت سنة 

 1.األموال وتهريبها، وآخر لمحاربة الرشوة والفساد بمختلف أنواعه
المتعلق بالوقاية من تبييض األموال، الذي أشرك  1665فيفري  8المؤرخ في  62-65ن رقم طبقا للقانو و 

 65-65القرض بإصدار النظام رقم ة، قام مجلس النقد و بنكياللجنة البشكل مباشر كال من بنك الجزائر و 
من خالل  بنكيالتي تمس المجال ال،بهدف تنظيم الجوانب، السيما العملياتية 1665المؤرخ في ديسمبر 

 2.خصوصياته

 5996قانون سنة : خامسا

والذي يهدف إلى تحديد الّنظام القانوني القابل للّتطبيق على  6002إصدار قانونًا خاصًا بالّتوريق سنة  .1
توريق القروض الّرهنية المتعّلقة بقطاع الّسكن، كما يسعى إلى تدعيم دور البنوك الجزائرية سواء من ناحية 

لمزيد من الّسيولة، أو مساعدتها على تحقيق المعدالت المستهدفة لكفاية رأس المال وفقًا الّتمويل بتوفير ا
لمعايير لجنة بازل الّدولية، باإلضافة إلى تنشيط سوق األوراق المالية بتنويع األوراق المالية المعروضة أو 

 .المعلوماتتحسين هيكل 

 :المدفوعات المستعجلةنظام الدفع اإلجمالي الفوري للمبالغ الكبيرة و  .5

وضع بنك الجزائر هيكال يسمح بمعالجة العمليات بين البنوك والسوق المالية بتأسيس نظام الدفع 
 « Algeria Real Time Settlments »اإلجمالي الفوري للمبالغ الكبيرة والمدفوعات المستعجلة يسمى، 

(ARTS) رار وبشكل فوري كل يوم من الثامنة ويعمل باستم.  6002 دخل النظام في العمل منذ فيفري

                                                           
الثالثة، المنظومة المصرفية في األلفية ، "المصرفي الجزائري ومتطلبات العولمة الماليةالجهاز "هارون الطاهر،العقون نادية،   1

 . 2سابق ، ص عمرج
2
 .010، مرجع سابق ، ص6992التقرير السنوي   
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ويتكفل هذا النظام أيضا بتسوية األرصدة التي تصبها غرف المقاصة التقليدية . صباحا إلى الخامسة مساء
 .وتطور نظام المقاصة االلكترونية واآليلة إلى الزوال بفعل نم

حيث سجل في المتوسط  يوم 662افتتح أمام المعامالت لمدة 6002منذ دخول النظام إلى غاية ديسمبر 
عمل النظام لمدة  6006وفي سنة . ج.مليار د 6.052في اليوم بمبلغ يومي متوسط قدره /عملية 230
 1.ج.مليار د .26845في اليوم بمبلغ يومي متوسط / عملية .60بمتوسط  6.2

 :نظام المقاصة االلكترونية للمدفوعات صغيرة الحجم .3

والتحويالت والبطاقات واالقتطاعات اآللية، وهو مكمل للنظام  فهو يعمل بشكل آلي للشيكات والسندات
و لقد كان انطالق  بعمليات واسعة 6002ماي  .2ولقد قام هذا النظام منذ دخوله حيز التطبيق في. األول

 Algérie Télé-Compensation) "أتكي"و ذلك باستخدام نظام  1668ماي  25العمل بهذا النظام في 

Interbancaire) بنكا و بريد الجزائر و لقد انطلقت في مرحلتها األولى ( 26)ثمانية عشر  لك بمشاركةوذ
في أكتوبر  ، ثم المعامالت المتعلقة بالنقد اآللي 1668بمقاصة الشيكات التي تبعتها التحويالت في جويلية 

ج وهو .دمليار  8.65244.مليون عملية دفع إجمالي بلغت  25962أنجز  6006فمثال في سنة . 1668
 2.ج.مليار د 8.85389مليون عملية شهريا بمبلغ متوسط يقدر بـ 05.66ما يعادل 

 5990قانون النقد والقرض : سادسا

إال أنها حالت دون  20-90القوانين السابقة والمعدلة والمتممة لقانون النقد والقرض به رغم ما جاءت 
والتي كان آخرها قانون النقد والقرض   والمالي مما اثر على السياسة االقتصادية بنكيالسير الحسن للنشاط ال

 3:ة بنكيبقة على العمليات البشروط البنوك المطوالذي جاء بالقواعد المتعلقة  1661
  ة التي تقوم بنكيبقة على العمليات الالتعريفات والعموالت وغيرها المطيقصد بشروط البنوك المكافآت و
 .البنوك والمؤسسات الماليةبها 

  يمكن للبنوك والمؤسسات المالية :" 6990ماي 62المؤرخ في  3-0النظام رقم  في 33فحسب المادة
ة خاصة، غير انه من تقدير أفضل للمخاطر المتعلقة بالمنتوج الجديد بنكيأن تقترح على زبائنها خدمات 

                                                           
إدارة منظمات  :المؤتمر العلمي الثالث حول،" النظام المصرفي الجزائري أمام التحديات العالمية المعاصرة"،قدي عبد المجيد  1

 .51،ص 7002 أفريل  72 – 72األردن،،جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ،التحديات العالمية المعاصرة: األعمال
 .02قدي عبد المجيد،مرجع سابق،ص 2
 

 ، 9906سبتمبر  03هـ الموافق لـ 0139رمضان  63الصادر في  13، العدد  للجمهورية الجزائرية  الجريدة الرسمية 3
 .61ص
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يخضع كل عرض لمنتوج جديد في السوق إلى ترخيص مسبق يمنحه  أنولضمان االنسجام بين أدوات يتعين 
 ".بنك الجزائر

  تحدد البنوك والمؤسسات المالية بكل حرية معدالت الفائدة الدائنة و المدينة وكذا معدالت  أنيمكن
 .ة بنكيالمطبقة على العمليات ال ومستوى العمالت

  التي تطبقها بعنوان  ةا والجمهور بالشروط البنكيتبلغ زبائنه أنينبغي على البنوك والمؤسسات المالية
ة التي تقوم بها خاصة ومعدالت الفائدة االسمية ومعدالت الفائدة الفعلية اإلجمالية على هذه بنكيالعمليات ال
 .العمليات 

  ة بعد مضي تاريخ القيمة القانوني تقديم تعويض بنكيينجم عن كل تأخير يحدث في تنفيذ عملية
 .ل البنك أو المؤسسة المالية المعينة للزبون من قب

 ام يصدره المجلس بوضع جهاز تلزم البنوك والمؤسسات المالية ضمن الشروط المحددة بموجب نظ
 :داخلي ناجع يهدف إلى التأكد منرقابة 
 التحكم في نشاطاتها واالستعمال الفعال لمواردها. 

  تساعد المحافظة على مبالغها وتضمن شفافية السير الحسن للمسارات الداخلية وال سيما تلك التي
 .ة ومصادرها وتتبعهابنكيالعمليات ال

  من أموالها الخاصة األساسية %61مالية قروض في حدود الو المؤسسات أال يمكن أن تمنح البنوك. 

  األشخاص الذين لهم )ها وللمساهمين فيهايمالية قروض لمسير الالمؤسسات أو ال يمكن أن تمنح البنوك
 .(سلطة التوقيع

 المتعلقة بالنقد والقرض 5909أوت 56الصادر في  09/94 األمر:سابعا 

والمتعلق بالنقد  1663أوت  18في  المؤرخ 22-63تعديل وتتميم األمر رقم  إلىيهدف هذا األمر 
 1:وتتمثل أهم التدابير الرئيسية الذي جاء بها هذا األمر فيما يليوالقرض،

 % 52ال ُيسمح بالمشاركة األجنبية في البنوك إال في إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنية المقدمة  (2
 .األقل من رأس المال،ويمكن أن يقصد بالمساهمة الوطنية جمع عدة شركاءعلى 

تملك الدولة سهما نوعيا في رأسمال البنوك والمؤسسات المالية ذات رؤوس األموال الخاصة،والتي  (1
 .ا بموجبه الحق في أن تمثل في أجهزة الشركة،دون الحق في التصويتيخول له

                                                           
1
 KPMG Algérie SPA,Guide des banques et des établissements financiers en Algerie,Edition 

2012,P14. 
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 .تملك الدولة الحق في الشفعة على كل تنازل عن أسهم أو سندات مماثلة لكل بنك أو مؤسسة مالية (3

يعتبر كل تنازل عن أسهم أو سندات مشابهة لم يتم على مستوى التراب الوطني وطبقا للتشريع  (4
 .الغيا وعديم األثروالتنظيم المعمول بهما 

يجب أن يرخص المحافظ بصفة مسبقة أي نقل أو تنازل عن أسهم أو سند مشابه في بنك أو مؤسسة  (5
 .مالية وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام يتخذه المجلس

عداد ميزان المدفوعات ويعرض الوضعية  (8 تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص على استقرار األسعار وا 
 .خارجية للجزائرالمالية ال

تلزم البنوك والمؤسسات المالية بوضع جهاز رقابة داخلي،وجهاز رقابة المطابقة،والذي يعني به مطابقة  (2
 .القوانين والتنظيمات واحترام اإلجراءات

 Risques des)ينظم بنك الجزائر ويسير مركزية مخاطر المؤسسات،ومركزية مخاطر العائالت (6

ménage) ير المدفوعةومركزية المستحقات غ. 

كما تم اتخاذ تدابير أخرى تهدف إلى تعزيز اإلطار المؤسسي،وتعزيز الرقابة على البنوك والمؤسسات  
ة بما في ذلك تعزيز التزامات البنوك األولية باتجاه زبائنها بنكيالمالية والى حماية العمالء وجودة الخدمات ال

 .حساب فتح وكذلك التأكيد على مبدأ الحق في

  5900ماي  54الصادر في  94ـ00القانون رقم : ثامنا

يفرض هذا القانون على البنوك والمؤسسات المالية االحتفاظ بمخزون أصول سائلة كافية لتلبية احتياجاتهم 
 .في المدى القصير وتحديد ومراقبة مخاطر السيولة وذلك من أجل تلبية نسبة السيولة

المتعلق برقابة مخاطر ما بين البنوك والذي قام بوضع  1622 ماي 14لـ  63-22كما أن القانون رقم 
اإلطار الذي يجب أن تتبعه البنوك والمؤسسات المالية من أجل قياس والحد من مخاطرها وخاصة مخاطر 

 1.الطرف المقابل في عمليات اإلقراض واالقتراض ما بين البنوك
 ناعي الجزائري كأحد نتائج سوء الحوكمةأزمة بنكي الخليفة والبنك التجاري والص: الفرع الثالث

 المجال فتح الذي والقرض النقد قانون صدور بعد خاصة الهزات من العديد الجزائري البنكي القطاع لقد واجه

 والبنك الخليفة بنك هي ظهرت التي البنوك أهم من ولعل الجزائر، في نشاطها لممارسة واألجنبية الخاصة للبنوك

 وبعد قبل البنوك لهذه المركزي البنك رقابة ضعف المرحلة هذه ميز ما أهم لكن .الجزائري والتجاري الصناعي

                                                           
1
 Banque d’Algerie, rapport 2011 évolution économique et monétaire en Algérie, Mai 2012,p97. 
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ففي الوقت الذي ظهرت فيه  1،الجزائري البنكي القطاع هزت أزمات في الوقوع إلى بها أدى مما نشاطها بداية
وتحتل مساحة  تتموقع تدريجيابوادر تحرير السوق البنكي والمنافسة وبدأت البنوك الخاصة الوطنية واألجنبية 

هرت عالمات التفاؤل على ، وظ6996عام  %06معقولة وبدأت حصتها السوقية في النمو حيث بلغت 
ليعيد الوضع إلى نقطة  نجاء اإلعالن عن إفالس البنكين المذكوري .االقتصاديينوالمتعاملين  المهتمين

في  االقتصاديينالبداية، أين شهدت الساحة البنكية الجزائرية تراجعا، وتزعزعت ثقة الجمهور والمتعاملين 
القطاع البنكي الخاص الوطني و األجنبي بشكل عام، وعاد األمر إلى سابق عهده بهيمنة البنوك العمومية 

 .                                                                                  ق البنكي الجزائريعلى النشاط البنكي وتراجع المنافسة في السو 
 أسباب أهم من تعتبر البنكين نشاط بداية في الجزائر لبنك الرقابية الوظيفة ميزت التي الحوكمة سوء إن   

 بنشاط والمتعلقة مذكراتها إحدى في البنكية اللجنة له أشارت ما وهذا البنكين، واجهها التي المالية األزمات
كما  الخليفة بنك بخصوص تحديدها تم التي النقائص خالل من الحوكمة سوء ظهرت والتفتيش،وقد الرقابة
 2:يلي

o للمؤسسة المحاسبية اإلجراءات احترام عدم. 

o الجزائر لبنك التقارير تقديم في التأخر. 

o التوطين لملفات المنتظمة غير المراجعة. 

o والرقابة المتابعة غياب. 

o الحذر قواعد احترام عدم. 

 0001الذي تم اعتماده في سبتمبر  B C I Aحدث مع البنك الصناعي والتجاري الجزائري  ءنفس الشي
وفي إطار برنامج الرقابة، قامت الجهات المعنية ببنك الجزائر بالرقابة الشاملة . من طرف بنك الجزائر

Contrôle Intégral   بالعديد من عمليات الرقابة بعين المكان  6990سنةContrôle Sur Place  على مستوى
 حيث وجد المفتشون العديد من التجاوزات للقواعد القانونية والتنظيمية الخاصة بالنشاط   B C I Aبنك 

 3:البنكي من بينها

                                                           
1
األزمة المالية واالقتصادية :الملتقى العلمي الدولي حول ،دور و أهمية الحوكمة في استقرار النظام الماليعمر، شريقي 

 .0ص الدولية والحوكمة العالمية، مرجع سابق،
 والمصرفية المالية األزمات من للوقاية مدخل :والمصرفية المالية المؤسسات في الحوكمة حبار، الرزاق بلعزوز، عبد علي بن  2

 01مرجع سابق،ص األزمة المالية و االقتصادية الدولية والحوكمة العالمية،:الملتقى العلمي الدولي حول الجزائر، لحالة باإلشارة
3
 . 25،ص ،مرجع سابقمعراج عبد القادر هواري 
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o المدفوعة؛ غير الشيكات بمعالجة يتعلق ما خاصة للمهنة الجيد التسيير احترام عدم 

o الجزائر بنك لدى للبنك الجاري الحساب كفاية عدم. 

o اإلجباري االحتياطي غياب. 

o الصرف لقوانين تجاوزات. 
لعل من أهمها جهات اإلشراف و الرقابة  التي تعود إلى  والعواملاألخرى  هناك جملة من األسباب و   

 1: مايلي
  عدم تحديد الشروط والضوابط والمعايير لدخول الخواص  أدى انفتاح القطاع المالي والبنكي إلى

لالستثمار في القطاع البنكي، وانعدام الخبرة الالزمة لممارسة اإلدارة البنكية، باإلضافة إلى تميزهم بالتهور 
البنكي وضعف التحكم في إدارة المخاطر التي يتميز بها القطاع البنكي، وسمح ذلك بالنمو السريع للبنوك 

  91حيث عرف نموا سريعا في شبكته و انتشاره فأرتفع عدد وكاالته من  –و خاصة بنك الخليفة  –الخاصة
، أما البنك الصناعي  6996وكالة عام  039ثم إلى  6999وكالة عام  61إلى  0000وكاالت سنة 

لم تكن  هذه الطفرة في نمو البنكين. 6999وكالة عام  06والتجاري فمن وكالة واحدة عند التأسيس إلى 
تخضع للضوابط الواجب احترامها وهو ما فسر على أنه تغاضي من طرف البنك المركزي على القيام بدوره 

 .في هذا المجال
  لم تقم اللجنة البنكية بدورها الرقابي على أكمل وجه وتغاضيها عن عدم احترام قواعد الحذر في تسيير

 .إفالس البنكين المذكورين البنكيين، وتدخلها المتأخر مما تسبب في ثقل تكلفة
  عدم قدرة السلطات العمومية المخولة على التكيف مع مقتضيات التحرير البنكي من خالل دعمها

 االهتمامللبنوك العمومية و ذلك بإعادة رسملتها وتطهير محافظها من الديون المتعثرة، وبالمقابل تم إهمال 
على القطاع البنكي وجب النظر إليها بحذر، وكان األجدر بترقية البنوك الخاصة ودعمها، بل اعتبرت دخيلة 

دفعها و التضييق عليها  لبترقية البنوك الخاصة واالعتراف بدورها بد االهتمامبالسلطات العمومية الجزائرية 
 .لممارسة تصرفات غير قانونية

  ومعظم رؤساء  سنواتلهيئات الرقابية تغيرات المحيط الجديد، فمعظم الهيئات لم تجدد  طيلة الم تواكب
هم يهتمون فقط بالبنوك هذه الهيئات مدراء ومسئولين سابقين في البنوك العمومية، األمر الذي جعل

كما لم تتاح الفرصة لممثلي البنوك الخاصة من المساهمة في اتخاذ القرار، وعدم تمكينهم من أن العمومية،

                                                           

 
1
 .20، ص مرجع سابق دريس رشيد،  
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حهم الفرصة لطرح مشاكلهم وانشغاالتهم من أجل والهيئات األخرى، ومن  يكونوا أعضاء في هيئات الرقابة
 االقتصادذلك إيجابا على  سالوصول إلى تكوين نظام بنكي منسجم وأكثر صالبة وتسوده المنافسة وما ينعك

 .الوطني
والزالت متاعب القطاع البنكي الخاص متواصلة إذ أصدرت اللجنة البنكية ،وهي إحدى هيئات بنك الجزائر 

الشركة " يقضي بسحب االعتماد الممنوح لـ   6991ديسمبر 61، مقررا يوم القرضالنقد و مجلس جانب إلى 
عن محافظ بنك  الصادر 0000أكتوبر 61المؤرخ في  96/00بموجب المقرر رقم " الجزائرية للبنك

أن ووضع قيد التصفية البنك المذكور وتعيين مصفين للقيام بعمليات التصفية ،و يشير ذلك البيان الجزائر،
عدم مالءة  هذا البنك التي تفاقمت باعتراف مساهمي البنك بعدم قدرتهم  على تكوين رأس  تاللجنة عاين

المال  المطلوب، وعاينت اللجنة أيضا استمرارية حالة عدم  سيولة البنك وبالتالي أثبتت حالة توقف هذا 
 .1البنك عن الدفع 

ية القرار الخامس من نوعه الذي يمس بنكا خاصا بعد كل ويعد هذا القرار الجديد الصادر عن اللجنة البنك
" البنك الدولي الجزائري" وأخيرا" يونيون بنك" و" البنك  الصناعي والتجاري الجزائري"و"بنك الخليفة "من 

 2" .مونا بنك"و " أركو بنك"ليتقلص عدد البنوك الخاصة برأسمال جزائري إلى بنكين أساسيين هما 
 حيث الخاصة نظيرتها من أفضل هو الجزائر في العمومية البنوك حال أن االعتقاد يجب ال آخر جانب من

 تفوق بمبالغ محافظها تثقل التي المتعثرة الديون إلى إضافة عديدة مالية وثغرات فضائح البنوك تلك شهدت

 لتم الدولية المعايير تطبيق يتم لو أنه الخبراء بعض ويشير والخارجية، الداخلية الرقابة وضعف دج مليار 1200

 القطاع يشهدها التي الصعبة الوضعية هذه وترجع لوضعيتها، بالنظر العمومية البنوك من عدد إفالس إعالن

 الجهود إلى اإلشارة يجب أنه غير والمالي، البنكي المجال في المطبقة والسياسات المحيط إلى الجزائري البنكي

 االلتزام إلى السعي خالل من الجزائري البنكي القطاع لهياكل عام إصالح كمحاولة الحالية الفترة في المبذولة

 مناحي مختلف في الراشد الحكم ومناهج مبادئ وتطبيق فهم ومحاولة جهة، من بازل لجنة ومقررات بأعمال

:يلي بما اإلصالحات هذه تنفيذ ترجم وقد االقتصادية ، الحياة
3

 

                                                           
 :متاحة عل الموقع اإللكتروني 22،صالحوكمة المؤسسية للبنوك،عبد الرزاق خليل، الطيب داودي،    1

  :52     ,le 07/02/2014,à21 http://economicat.com/forums/viewtopic.php?t=1083&p=2815 
2
 عبد الرزاق خليل، الطيب داودي،المرجع السابق  

3
 2008 نوفمبر الجزائر،، .الحكامة مجال في الوطني العمل برنامج تنفيذ حالة حول الجزائرية الجمهورية تقرير النظراء، قبل من للتقييم اإلفريقية اآللية 

 :متاحة على الموقع اإللكتروني 016-011 ص ،ص
http://www.algerianembassy.org.my/PDF/Rapport%20Gouvernance/rapport_gouvernance_ar.pdf, le 

07/02/2014,à21 :52. 

http://economicat.com/forums/viewtopic.php?t=1083&p=2815
http://economicat.com/forums/viewtopic.php?t=1083&p=2815
http://www.algerianembassy.org.my/PDF/Rapport%20Gouvernance/rapport_gouvernance_ar.pdf
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 مجالس دور وتحسين الكفاءة عقود ضعو  خالل  من العمومية البنوك مستوى  على الحوكمة  تحسين 

 .البنوك إدارة و اإلدارة

 القروض تمويل على البنوك وتحسين قدرة البنكية الهيكلة إعادة خالل من المالية الوساطة فعالية زيادة. 

   لتمويل أساسا موجهة البنوك تصرف تحت األجل وطويلة المتوسطة القروض من سلسلة  ضعو 

 تمويل على قدرتها رفع بغية للبنوك الخاصة األموال رفع مستوى للمؤسسات، االستثمارية المشاريع

 أنشطة تطوير وسيطة، مقاصة مركز إنشاء استثماري، مال رأس ذات للشركات قانوني إطار وضعالقروض،

 الشاملة اآللية للمقاصة نظام وضع واالئتمان، االدخار تعاونيات إنشاء العقارية، وغير العقارية المعدات تأجير
 .التأمينات لمراقبة لجنة تنصيب أخرى،تم ناحية من .عليها والمؤمن الشخصية الجديدة الشيكات ووضع

 الشركات   عن الصادرة السندات أسواق تكثيف خالل من المالي المجال في وحديثة مبتكرة أساليب إدراج 

  شهادة و الخزينة، سندات ( للتفاوض القابلة القروض سندات لمعالجة وتنظيمي قانوني إطار إعداد 

 .البنكي التأمين لتطوير مناسبا قانونيا إطارا بالتأمينات المتعلق الجديد القانون يوفر أخرى، ناحية من).إيداع

 .التأمين وشركات العمومية البنوك بين شراكة اتفاقيات توقيع تم الخصوص، وبهذا

 
 
 
 
 
 
 
 

 الهيكل العام للنظام البنكي الجزائري :الفرع الرابع
 02/90/5905 ىالجزائري حت  بنكيهيكل القطاع ال(:06) شكل رقم 

 
 
  مكاتب التمثيل  المؤسسات المالية  بنوكال 

1.  BRITISH ARAB 

COMMERCIAL BANK 

2. UNION DES BANQUES 

ARABES ET FRANCAISES 

3. CREDIT INDUSTRIEL 

 بنك الجزائر المركزي
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 :من اعداد الباحثة باإلعتماد على موقع بنك الجزائر: المصدر
 www.bank-of-algeria.dz/  , le 16/12/2013,à 13:29 

 
 

 المطبقة في الجزائر االحترازيةالقواعد :المطلب الثاني
وتحسين الحوكمة  ،تي تمت مناقشتها في الفصل السابقبازل المن أجل االنسجام مع مقررات لجنة 

بأكبر قدر ممكن هذه التوصيات والتي  العتمادحاولت السلطات النقدية الجزائرية منذ بداية سنوات التسعينات،
تتميز بمجموعة من المعايير الكمية والتي يجب احترامها والتقيد بها بدقة من قبل جميع البنوك والمؤسسات 

 .المالية المعتمدة في الجزائر 

1. BANQUE EXTÉRIEURE D’ALGÉRIE 

"BEA" 

2. BANQUE NATIONALE 

D’ALGÉRIE "BNA" 

3. BANQUE DE L’AGRICULTURE ET 

DU DÉVELOPPEMENT 

RURAL "BADR" 

4. BANQUE DE DÉVELOPPEMENT 

  LOCAL "BDL" 

5. CRÉDIT POPULAIRE 

D’ALGÉRIE "CPA" 

6. CAISSE D’ÉPARGNE ET 

DE PRÉVOYANCE "CNEP 

BANQUE" 

7. BANQUE AL BARAKA ALGÉRIE 

8. ARAB BANKING CORPORATION 

ALGERIE "ABC" 

9. NATIXIS BANQUE 

10. SOCIÉTÉ GENERALE ALGÉRIE 

11. CITIBANK 

12. ARAB BANK PLC ALGERIA 

13. B.N.P.-PARIBAS EL DJAZAIR 

14. TRUST BANK ALGERIA 

15. GULF BANK ALGERIA 

16. THE HOUSING BANK FOR 

TRADE AND FINANCE-ALGERIA 

17. FRANSABANK EL-DJAZAIR 

18. CALYON-ALGERIE-SPA 

19. AL SALAM BANK - ALGERIA – 

SPA 

20. H.S.B.C. ALGERIE 

"SUCCURSALE DE BANQUE" 

 

 

 

 

 

 

 

ذات المؤسسات المالية 
 األغراض العامة

العامة    
1. CAISSE 

NATIONALE DE 

MUTUALITÉ 

AGRICOLE "CNMA" 
2. SOFINANCE 

3. SOCIETE DE 

REFINANCEMENT 

HYPOTECAIRE 

« SRH », 

4. ARAB LEASING 

CORPORATION 

(SOCIÉTÉ DE CRÉDI

T BAIL), 

5. CETELEM 

6. MAGHREB 

LEASING 

7. SOCIÉTÉ DE 

LEASING - SPA 

 المؤسسات المالية 
المتخصصة   
 

1. BANQUE 

ALGERIENNE DE 

DEVELOPPEMENT

 "BAD" 
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 القواعد االحترازية الكمية:الفرع األول
 :لمتمثلة فيالكمية من مجموعة من النسب وا االحترازيةتتكون اإلجراءات 

 :النسب التي تعتمد على رأس المال: أوال

يسمح رأس مال البنك أو أي مؤسسة مالية أخرى من حساب مختلف النسب،بحيث يعتبر عنصر أساسي 
من عناصر المالءة للمؤسسات المالية،كما يعتبر أيضا المالذ األخير في حالة وجود صعوبات بسبب 

طاف أمن نهاية المفي الخسائر التي ال يمكن استيعابها عن طريق األرباح أو االحتياطات بحيث يعتبر 
 .للدائنين

 :النسب الرئيسية التي تعتمد على هذا العنصر
 نسبة المالءة المالية. 

 نسبة تقسييم المخاطر. 

 نسبة معامل األموال الخاصة. 

 :نسبة المالءة المالية (0

المتعلق بتحديد  22/2114/ 11الصادرة في  114-24عرفت التعليمة الصادرة عن بنك الجزائر رقم 
الصادرة في  62-61للبنوك والمؤسسات المالية ،المعّدل والمتمم بواسطة التعليمة رقم  رقواعد الحذر للتسيي

 (FPN)المالءة لبنك أو مؤسسة مالية على أنه العالقة بين رأس مالها الصافي نسبة  1662أكتوبر  15

 .% 91ومجموع مخاطر القروض التي يواجهونها أثناء القيام بعملياتهم والتي يجب أن تكون أقل من 

 

 

 

 

   

 (:FPN)رأس المال الصافي .أ
واألموال ( FPB)يتكون رأس المال الصافي لبنك أو مؤسسة مالية من مجموع األموال الخاصة القاعدية 

 2(.FPC)الخاصة التكميلية 
 

                                                           
1
 93لمادة ،ا60/00/0001ل  01-11تعليمة بنك الجزائر رقم   
 .91و 92 ،المادة60/00/0001 ل 01-11 رقم الجزائر بنك تعليمة 2

 (FPN)رأس المال الصافي                            
 % 11 ≥  =                                             معدل المالءة 

 المخاطر المرجحة                               

 (FPC)األموال الخاصة التكميلية +(FPB)األموال الخاصة القاعدية = (FPN)أس المال الصافير
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 1:تشمل األموال الخاصة القاعدية العناصر التالية 

 .رأس المال اإلجتماعي -

 .االحتياطات من غير احتياطات اعادة التقييم -

 .الرصيد المدور عندما يكون في الجانب الدائن -

 .المؤونات للمخاطر البنكية العامة -

 .الربح المحدد عند تواريخ وسيطية حسب الشروط المحددة في تعليمة يصدرها بنك الجزائر -

 :يجب أن يطرح من األموال الخاصة القاعدية كما تم تحديدها     
 .رأس المال اإلجتماعي الغير مدفوع -

 .األسهم الخاصة المكتسبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة -

 .الرصيد المدور عندما يكون في الجانب المدين -

 .األصول غير المادية بما فيها نفقات التأسيس -

 .عند اإلقتضاء،النتائج السلبية المحددة عند تواريخ وسيطية -

 .لمخاطر االعتماد كما يقيمها بنك الجزائرالنقص في المؤونات المخصصة  -

 2:تتضمن األموال الخاصة المكملة العناصر التالية 
 .التقييم إعادةاحتياطات  -

 .التخصيصات المنصوص عليها في التشريع المعمول به -

 .بعض العناصر الواردة في ميزانية البنك أو المؤسسة المالية والقابلة لالستعمال بحرية -

 .عن إصدار سندات أو قروض مشروطةاألموال الناتجة  -
 :المخاطر المرجحة. ب

 يتم ترجيحها اما بـ فيما يخص ترجيح مخاطر الميزانية للبنوك العاملة في الجزائر ف
الطرف المقابل والجدول الموالي يوضح ( قوة)حسب درجة متانة % 266أو %16،56%،5%،6%

 :ذلك

                                                           
1

 .91،المادة 60/00/0001ل  01-11تعليمة بنك الجزائر رقم  
2

 .91،المادة 60/00/0001ل  01-11تعليمة بنك الجزائر رقم  
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 ترجيح عناصر أصول الميزانية(: 30)جدول رقم 
 العناصر الترجيح معدالت

 
200 % 

 المدينة الحسابات اإليجاري، القرض الخصم، محفظة( للعمالء قروض(. 

 لألفراد قروض. 

 والمؤسسات المالية بالبنوك الخاصة تلك عدا ما التوظيف، وسندات المساهمة سندات. 

 المنقولة غير القيم. 
.0%   قروض لشراء سكنl’acquisition de logementsprêts consentis pour   التي سيتم

سكنها أو تأجيرها من قبل المقترض والتي تكون مضمونة بالكامل عن طريق الرهن العقاري 
hypothèques  من  19 %من الدرجة األولى،شريطة أن يكون القرض يساوي أو أقل من

رجيح المطبق هو أما في الحالة العكسية فمعدل الت.قيمة الرهن العقاري لألصول المكتسبة
099 %. 

  من قيمة الرهن  % 19اإلئتمان اإليجاري للعقارات  شريطة أن يكون القرض ال يتجاوز
 .% 200في الحالة العكسية معدل الترجيح المطبق هو .العقاري لألصول

60% توظيفات، سندات عادية، حسابات)الخارج في المتواجدة القرض لمؤسسات مساهمات 
 (.الخارج في المتواجدة القرض لمؤسسات والتوظيف المساهمة

.% 
 سندات ، عادية،توظيفات حسابات) الجزائر في المتواجدة المالية والمؤسسات للبنوك مساهمات 

 .الجزائر في المتواجدة المالية والمؤسسات للبنوك والتوظيف المساهمة
0%  على لألوراق مشابهة أخرى وأوراق الدولة، سندات) المشابهة العناصر أو الدولة على ديون 

 .(الدولة على أخرى ديون الدولة،

 الجزائر ببنك ودائع. 
 :تم اعداد هذا الجدول باإلعتماد على: المصدر
 .22،المادة11/22/2114ل  14-24تعليمة بنك الجزائر رقم  -

 .64،المادة 11/22/2114ل  14-24التي تكمل وتعدل التعليمة  61/09/6991ل  91ـ90التعليمة رقم ـ 

  إلى أربعة  14-24من التعليمة  91وفيما يخص االلتزامات خارج الميزانية فقد صنفتها المادة
 :أصناف والتي يتم ترجيحها حسب درجة الخطر وذلك كما هو موضح في الجدول التالي

 االلتزامات خارج الميزانية(: 32)جدول رقم 
 الترجيح العناصر صنف الخطر

 % 200 القبوالت ::(1 ) الصنف
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 .للقروض بدائل تمثل كفاالت و لإللغاء، قابلة غير قروض مرتفع خطر
 الموزعة القروض ضمانات

 (:2)الصنف
 متوسط خطر

 المضمونة غير المستندية االعتمادات عن الناتجة الدفع التزامات-

 .لها الممثلة بالبضاعة

 والكفاالت اآلداء حسن ضمانات العمومي، السوق كفاالت-

 .والضريبية الجمركية

 والتزامات المكشوف على كالسحب المستعملة، غير التسهيالت-

 .واحدة سنة األولية مدتها تتجاوز التي اإلقراض

.0% 

 :(3) الصنف
 معتدل خطر

 المضمونة بالبضاعة المعززة أو المعطاة المستندية االعتمادات-

 .لها الممثلة
20% 

 :(4) الصنف
 ضعيف خطر

 والتزامات المكشوف على كالسحب المستعملة، غير التسهيالت-

 إلغاؤها يمكن والتي واحدة، سنة عن األولية مدتها تقل التي اإلقراض

 .إشعار وبدون وقت أي في شرط بدون

%0 

 .22وملحقها ،المادة  11/22/2114ل  14-24تعليمة بنك الجزائر رقم : المصدر

 نسبة تقسييم المخاطر (5

نوعين من النسب،األولى تتعلق بعميل واحد والثانية تتعلق  74-04التعليمة من  5المادة لقد حددت 
تحديد سقف العالقة  إلىبمجموعة من العمالء،وذلك من أجل تجنب أي تركيز للمخاطر،وتهدف هذه النسبة 

 .بين األموال الذاتية للبنك والتزاماته على أهم مدينيه فرديا أو جماعيا
  :مخاطر مع نفس المستفيد .أ 

من األموال الخاصة الصافية،وكل تجاوز لهذه النسبة يجب أن يتبع  % 15يجب أن تتجاوز  ال
وتحسب هذه النسبة .بتكوين تغطية للمخاطر تمثل ضعف المعدل المطبق على نسبة تغطية المخاطر

 :كما يلي

 
 
 

 

 :مبلغ المخاطر المواجهة عن مجموعة من المستفيدين .ب 

 المتعلقة بنفس المستفيدالمخاطر                                                                      
 % 15 >                                  = نسبة تغطية المخاطر المتعلقة بنفس المستفيد 

 األموال الخاصة الصافية                                                   
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لناجمة عن مجموعة المستفيدين،أين فإن المبلغ اإلجمالي للمخاطر ا 14-24التعليمة من  61طبقا للمادة 
، يجب أن ال (أو المؤسسة المالية)من األموال الخاصة الصافية للبنك  % 25تتجاوز مخاطر كل منهم 

 .مرات األموال الخاصة الصافية( 26)يتجاوز 
 
 
 

 

 .نسبة معامل األموال الخاصة (3

تحديد التحويالت على المدى المتوسط والطويل  إلىيهدف معامل األموال الخاصة والمصادر الدائمة 
 .والحفاظ على بعض التوازن بين التوظيفات والموارد الطويلة للبنوك والمؤسسات المالية

ديسمبر  32،يجب أن يحسب هذا المعامل في 1 1664جويلية  21الصادر في  64-64فحسب التنظيم 
 :ويحسب بالطريقة التالية %86كل سنة ويجب أن يساوي على األقل من 
 
 
 

 

 

  النسب األخرى:ثانيا

رأس المال،على البنوك والمؤسسات المالية احترام نسب  باإلضافة إلى النسب التي تعتمد على مفهوم
 :أخرى والمتمثلة في

 :نسب السيولة (2

           " نسبة السيولة الدنيا"على البنوك والمؤسسات المالية احترام نسبة سيولة والتي تسمى 
coefficient minimum de liquidité  من جهة القيمة اإلجمالية "بين  %099والتي تساوي على األقل

                                                           
1
 .90،المادة 00/91/6991ل  91-91التنظيم الصادر عن بنك الجزائر رقم   

 من األموال الخاصة الصافية     % 25مجموع اإللتزامات الفردية التي تفوق  
 مرات األموال الخاصة الصافية  26 ≥                                                                                       

 األموال الخاصة الصافية                                

 رأس المال والمصادر الدائمة            

                                                 ≥ 86 % 
 االستخدامات الدائمة              
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لألصول المتاحة والقابلة للتحقيق في المدى القصير والتزامات التمويل الواردة من البنوك ومن جهة أخرى 
 1.مجموع المطلوبات في األجل القصير وااللتزامات المقدمة

 .االحتياطي اإلجباري (1

عنصر مهم لتنظيم البنوك والمؤسسات المالية وهو عبارة على أداة غير ( RO)يعتبر نظام االحتياطي 
 .الداخلي والخارجي للعملة االستقرارتحقيق  إلىمباشرة للسياسة النقدية التي تهدف 

االحتياطيات اإللزامية التي تحدد شروط تكوين  2004مارس  04لـ  04-02من التنظيم  64فحسب المادة 
ياطي اإلجباري للبنوك من االلتزامات المجمعة أو المقترضة بالدينار وااللتزامات الدنيا،فانه يتكون االحت

 .الناتجة من العمليات خارج الميزانية باستثناء االلتزامات باتجاه بنك الجزائر
التي  1623افريل  13لـ  1623-61من التعليمة رقم  61المادة )  %21معدل اإلحتياطي اإلجباري يبلغ  

كما يتم تكوين (المتعلقة بنظام اإلحتياطي اإلجباري 1664ماي  23لـ   1664-61تعدل وتتمم التعليمة رقم 
من الشهر الموالي،كما أن معدل  24الى اليوم  25اإلحتياطي في مدة شهر واحد الذي يبدأ من اليوم 

  (64-61من النظام رقم  65المادة )% 6ويمكن أن يساوي  % 25لقانوني ال يجب أن يتجاوز اإلحتياطي ا

 :والجدول التالي يسمح لنا بمتابعة تطور هذه النسبة في السنوات األخيرة
 
 
 
 
 
 
 
 

 تطور االحتياطي اإلجباري(: 33)جدول رقم 
 في نهاية الفترة                                                                               

 %نسبة االحتياطي اإلجباري  السنة
                                                           

1
 ومراقبة وإدارة وقياس تحديدالمتعلق ب  6900ماي  61ل  91-00من التنظيم الصادر عن بنك الجزائر رقم  93المادة   

 .السيولة مخاطر
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6991 221 % 
6991 221 % 
6992 221 % 
6991 221 % 
6991 91 % 
6990 91 % 
6909 90 % 
6900 90 % 
6906 00 % 
6903 06 % 
 .1664ماي  23ل  64-61التعليمة رقم  -: المصدر
 .1662ديسمبر  14ل  62-23التعليمة رقم  -          
 .1626ديسمبر  25ل  1626-64التعليمة رقم   -         
 .1621افريل  21ل  1621-62التعليمة رقم  -          
 .1623افريل  13ل  1623-61التعليمة رقم  -          

والتي كانت تقدر  1664اإلجباري عرفت تطورا منذ سنة  االحتياطيمن خالل الجدول نالحظ أن نسبة 
،وتفسر هذه الزيادة بزيادة السيولة في البنوك وهذا يرجع أساسا  1623في سنة  % 21لتصبح   % 6,5ب

 .إلى الزيادة في العائدات البترولية مع زيادة غير مسبوقة في أسعار برميل البترول
 .مستوى االلتزامات الخارجية الصافية (3

مرات من رأس مالها على النحو ( 4)ب أن ال تتجاوز مستوى االلتزامات الخارجية الصافية أربع يج
   من التعليمة رقم 61المادة ) 2114أكتوبر  62، وذلك ابتداء من د في القواعد التنظيمية التحوطيةالمحد

 (.التي تحدد مستوى االلتزامات الخارجية للبنوك  2114أكتوبر  15لـ  86-14
 دتعني جميع االلتزامات باإلمضاء المتعلقة بعمليات االستيرا:لتزامات المالية في إطار عمليات االستيراداال

 (.من نفس التعليمة 63المادة )ناقص ودائع الضمانات والمؤونات المكونة بالدينار 

 والمدراء للمساهمين الممنوحة االلتزامات مستوى (4

 تمنح أن المالية والمؤسسة للبنك يجوزفانه  بالنقد والقرض المتعلق 09/89من قانون  861المادة حسب 

 وأن الخاصة، أموالها من % 20 القروض مجموع هذه يتعدى ال أن شريطة فيها وللمساهمين لمديريها قروضا

 يسبق أن ويجب التجاري، القانون من  627المادة  في عليه المنصوص للترخيص القروض هذه تخضع
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 بسلطة المتمتعين واألشخاص والممثلين اإلدارة أعضاء مجلس المديرين من يعتبر كما القروض، منح الترخيص

 .كفالتهم في كان من كل والمديرين المساهمين عائلة إلى عضو وينسب التوقيع،

يمنح الترخيص من قبل الهيئات المختصة في المركز الرئيسي فيما يخص فروع البنوك والمؤسسات 
 للجمعية العامة يقدم بيان موضوع القروض هذه استعمال يكون أن يجب في الجزائر،كما المالية األجنبية العاملة

 .المالية ،يجدد الترخيص سنويا عند االقتضاء السنة آخر في

 ةبنكينظام ضمان الودائع ال (5

 عن بنكهم توقف حالة في المودعين مصالح حماية الجزائر،إلى في ةبنكيال الودائع ضمان يهدف نظام

 المؤرخ 11-00 األمر أكده والذي (079المادة )المتعلق بالنقد والقرض  09-09القانون رقم  فبموجبالدفع، 

 .منه 118 المادة في والقرض بالنقد المتعلق 2003 أوت 26 في

 الجزائر بنك قبل من 3992 ماي شهر في ةبنكيال الودائع ضمان شركة تأسيس تم وبموجب هذه القوانين ،

 .الوحيد فيها البنوك المساهم وتعد( القانون بموجب)مؤسس  عضو بصفته

 الودائع ضمان بنظام المتعلق 4440مارس  40المؤرخ في  40-40 رقم النظام في جاء لما وطبقا 

 ةبنكيال الودائع ضمان نظام في االنخراط األجنبية البنوك فروع فيها بما البنوك جميع على يجب فإنه ة،بنكيال
 (.ةبنكيالمتعلق بنظام ضمان الودائع ال 92-90من النظام  93المادة رقم )

بالدينار  المنح في الشركة هذه رهتسي الذي ةبنكيال الودائع ضمان لصندوق المالي التمويل وينحصر
-90من النظام  97المادة رقم ) .ةبنكيال الودائع ضمان شركة إلى البنوك مجمل سنويا تدفعها التي الجزائري

 (ةبنكيالمتعلق بنظام ضمان الودائع ال 92
المتعلق  92-90من النظام  90المادة رقم )600.000 ب مودع كل تعويض لمبلغ األقصى الحد يبلغ كما

 (ةبنكيبنظام ضمان الودائع ال

 :الصرف وضعيات مراقبة (8

 بحيث من الواجب على البنوك احترام تهدف هذه القاعدة الى وضع قواعد تتعلق بوضعيات الصرف

 1:وبصفة دائمة النسبتين التاليتين 
  بية على المدى الطويل أو ، بين القيمة الخاصة لكل عملة أجن% 26نسبة ال تزيد عن

 .الخاصة الصافية للبنك أو المؤسسة المالية لواألمواالقصير،

                                                           
1
 .التي تتعلق بالقواعد المتعلقة بوضعيات الصرف 0001ديسمبر  62لـ  11/01من التعليمة رقم  93المادة   
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  لجميع العمالت " قصيرة أو طويلة المدى"بين مجموع وضعيات الصرف  % 36نسبة ال تتعدى
 .ومبلغ صافي األموال الخاصة للبنك أو المؤسسة المالية

وتكون وضعية الصرف طويلة عندما تكون األصول أكبر من الديون وتكون قصيرة عندما تفوق الديون 
  1.األصول

 تصنيف الديون والمخصصات: ثالثا

ون والمخصصات جزء مهم من القواعد التنظيمية التحوطية للبنوك والمؤسسات المالية يعتبر تصنيف الدي
تم تصميم هذا اإلجراء من اجل تخفيف أثر مخاطر الخسارة التي من المحتمل أن تنتج بسبب .في الجزائر

 .تأخير في سداد القروض أو فشل الطرف المقابل
، المتعلقة بتحديد القواعد االحترازية إلدارة 0004نوفمبر  50لـ  04-74التعليمة من  22فبموجب المادة 

 .البنوك والمؤسسات المالية،تم إنشاء نظام تصنيف الديون يعتمد على أساس القدرة على الوفاء
 :وفقا لهذا المبدأ يمكننا أن نميز بين نوعين من الديون

   الديون الجارية les créances courantes   

  الديون المصنفةles créances classées 

 :الديون الجارية .أ 

وفقا لهذه التعليمة تعتبر الديون الجارية، الديون التي تكون مضمونة التغطية في آجالها المحددة، ويرتبط 
 :هذا النوع من الديون بالمؤسسات التي تتوفر فيها الخصائص التالية

 وضعية مالية متوازنة. 

 إدارة آفاق األنشطة بشكل جيد. 

 االئتمان تتناسب مع األنشطة الرئيسية حجم وطبيعة. 

 :والديون التي تنتمي إلى هذه الفئة هي

 الديون بضمان الدولة،أو البنوك أو المؤسسات المالية أو شركات التأمين. 

 الديون بضمان ودائع لدى البنك أو مؤسسة مالية التي ال تتأثر بقيمة تصفيتها. 

والتي هي عبارة على مخصصات على شكل  % 3يجب أن تخصص لهذه الديون مؤونة تصل إلى 
 .احتياطيات التي تدخل في حساب األموال الخاصة وتستخدم كأساس لحساب نسبة المالءة

                                                           
1
 .من نفس التعليمة 91المادة   
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 :الديون المصنفة .ب 

على عكس الديون الجارية، تتعلق الديون المصنفة بتلك الديون التي يكون استردادها في اآلجال المحددة 
 :نواعلها مشكوكا فيه وتنقسم إلى ثالث أ

  الديون ذات مشكل محتملLes créances à problèmes potentiels  

 إلى 64وهي الديون التي تكون تغطيتها مضمونة والتي يمكن أن تشهد تأخر معقول في استردادها من 
أشهر،وهي تخص ديون المؤسسات أين يكون تدهور في وضعيتها المالية،والتي تدخل في قطاع نشاط  68

 .أشهر 68و  63أو فوائد من /يعاني من صعوبات،أو تأخير في دفع القروض على هذه المؤسسات و
 .% 36بما يصل إلى ( مؤونات)يجب أن يتم تخصيص مخصصات 

 الديون جد الخطرة  Les créances très risquées 

على أنهم الديون التي يكون االسترداد فيها  60/00/0001لـ  01-11يتم تعريفها حسب التعليمة رقم 
 :وتنتمي إلى هذه الفئة الديون التي لديها أحد الخصائص التالية.غير مؤكد

 .أمر تغطيتها يكون غير أكيد تماما،وتكون في حالة المؤسسات التي تتكبد خسائر محتملة -

 .أشهر وسنة 2التأخير في سداد الفوائد أو مبلغ القرض بين  -

 .% 19معدل المؤونة التي يتحملها البنك تصل إلى 

  الديون المتعثرةLes créances compromises 

ينبغي إرسال هذه الديون إلى الخسائر،ومع ذلك فان البنوك والمؤسسات المالية يجب أن تستنفذ جميع الحلول 
 .% 099الممكنة الستردادها،كما يجب أن تخصص لها مؤونة تصل إلى 

 (الرقابة الداخلية)القواعد االحترازية النوعية :الفرع الثاني

للمؤسسات البنكية والمالية،قامت السلطات النقدية الجزائرية إلى جانب اإلجراءات االحترازية الكمية 
باعتباره المنظم بوضع معيار احترازي نوعي من خالل سن النظام رقم ( CMC)وخاصة مجلس النقد والقرض 

يهدف هذا التنظيم إلى تحديد " والذي يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك  1661نوفمبر  24لـ  63-1661
الداخلية التي يجب على البنوك والمؤسسات إقامتها وخاصة األنظمة المتعلقة بقياس وتحليل مضمون الرقابة 

 1".المخاطر واألنظمة الخاصة بمراقبتها والتحكم فيها والسيطرة عليها

                                                           
1
 .المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية 01/00/6996لـ 6996-93بنك الجزائر رقم نظام   
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، يجب أن تشمل الرقابة الداخلية على البنوك والمؤسسات المالية الثالثةفحسب هذا النظام وخاصة مادته 
 :جزائر ما يليالمرخصة في ال

 الداخلية؛ واإلجراءات العمليات مراقبة نظام• 

 المعلومات؛ ومعالجة محاسبي تنظيم •

 والنتائج؛ المخاطر تقييم أنظمة •

 المخاطر؛ في والتحكم الرقابة أنظمة  •

 واإلعالم؛ التوثيق نظام •
 البنوك على يجب التي الداخلية، المراقبة تكون أن ينبغي فانه النظام نفس من 64 المادة وحسب
 لطبيعة مطابقة النظام، هذا في المذكورة األنظمة مجموع تكييف طريق عن وضعها، المالية والمؤسسات

نشائها أهميتها نشاطاتها، وحجم  .لها تتعرض قد التي المخاطر مختلف ومع وا 
مخاطر القروض و السوق : اإلجراءات المناسبة لقياس المخاطر الرئيسية ،كما يحدد النظام أيضا

تحتل مخاطر القروض مكانا بارزا في مخاطر الخسارة التي تواجهها  ،والتشغيل التي تتعرض لها المؤسسات
 .المؤسسات كما انه يجب أن يشمل قياسها وجود نظام لتوزيع التزاماتها لصالح مجموع األطراف المقابلة

 :م على أربع خصائص للرقابة الداخلية الفعالة و هياركز النظو ي
  عن الرقابة الداخلية المسئولةاالستقاللية من حيث الفصل بين الوظائف. 
  الوسائل التي وضعت تحت تصرفهم إلى باإلضافةللرقابة الداخلية  مسئولينتعيين. 
  اإلجراءاتبة العمليات و اللذين يشاركون في تسيير نظام مراق األشخاصالتأكد من  كفاءة 

 .الداخلية
  المتخذة اإلجراءاتتقدير المخاطر و  أنظمةالنظر في  إعادةيجب. 

ا على وجوب تعيين مسؤول للرقابة الداخلية و الذي يقدم تقريرا عن ممارسة مهمته ضكما ينص النظام أي
 إلىكما يؤكد النظام على ضرورة وضع و تحويل تقريرا لبيان الرقابة الداخلية . عند االقتضاء للجنة التدقيق

 .اللجنة البنكية
على  يجب ، 1626 وتأ 18 ـل 26-64رقم  األمرو بموجب قانون النقد و القرض المعدل بموجب  

 .الالزمة اإلجراءاتاالمتثال و الذي نعني به رقابة لالمتثال للقوانين و كذلك البنوك وضع معيار الرقابة و 
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المراقبة  إطارهايتضمن تقرير حول الشروط التي تتم في  أنالنظام السالف الذكر يجب  إطارو في 
 :الداخلية و يحتوي هذا التقرير بالخصوص على

 التصحيحية واإلجراءات جلةالمس النقائص أهم ماسي ال المستخلصة، والنتائج المنجزة قيقاتالتح جرد 
 .المتخذة

 المراجعة فترة خالل الداخلية المراقبة مجال في تمت التي الهامة التعديالت وصف. 

 الجديدة للنشاطات بالنسبة وضعت التي اإلجراءات تطبيق شروط وصف. 

 الداخلية المراقبة ميدان في المرتقبة األعمال أهم تقديم. 
 على السنة في واحدة مرة وهذا، بإعداد المالية والمؤسسات البنوك تقوم(  48مادة ) و حسب نفس النظام 

 العناصر على سّيما، ال التقرير، هذا يحتوي إذ.لها تتعرض التي المخاطر ومراقبة بتقدير خاص تقرير األقل،
 إنتقاء إلى باإلضافة لها تتعرض التي المخاطر تقدير عن تنجم أن يمكن التي االستنتاجات وأهم ساسيةاأل

 .االئتمانية العمليات مردودية وتحليل القروض مخاطر
 ةبنكيال للجنة تبليغهما يتم كما. التدقيق لهيئة ،االقتضاء وعند التداول لهيئة ،التقريرين إرسال يتم

 1.الحسابات مندوبي تصرف تحت ووضعهما
 :مع المعايير الدولية  من أجل التماشيمعيار حوكمة بنكية تطبيق : ثالثالمطلب ال

إن قضية الحوكمة بشكل عام لم تكن مطروحة للنقاش في الجزائر حتى أن هذا المصطلح لم يلقى     
االنتشار الواسع بين المسئولين و أجهزة اإلعالم، و لكن و بعد إلحاح الهيئات المالية الدولية و على رأسها 

لى المستوى الكلي في إدارة صندوق النقد الدولي و البنك العالمي بضرورة تبني مبادئ الحوكمة سواء ع
اتب جد متقدمة في االقتصاد، أو على المستوى الجزئي في إدارة المؤسسات، و نظرا تصنيف الجزائر في مر 

ضعف المناخ االستثمار، أصبح تبني مبادئ الحوكمة يطرح بإلحاح، األمر الذي دفع بالدولة قضية الفساد، و 
حتى و إن كان تأسيس هذه اللجنة موجه إلرضاء أطراف " سميت بلجنة الحكم الراشد"إلى  تكوين لجنة 

خارجية، إال أنه نعتبر ذلك بداية اإلحساس بأهمية تبني هذه المبادئ التي أصبحت من المعايير العالمية في 
 2.مناخ االستثمار بهااقتصاديات الدول و  تقييم

 :الهيئات التنظيمية والرقابية: الفرع األول 

                                                           
1
 KPMG Algérie SPA ,opcit,p69,70. 

2
 .663بريش عبد القادر،مرجع سابق،ص   
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ة، والذي يعتمد على الجديد للنظام البنكي الجزائري المجال أمام المبادرة الخاصة واألجنبيلقد فتح التنظيم 
موال ولكي يكون عمل السلطة النقدية منسجما مع القوانين ويستجيب لشروط حفظ أقواعد السوق،

في  حيث تساهم هذه الهيئات وجب خلق هيئات للرقابة على أعمال البنوك والمؤسسات الماليةالمودعين،
تفعيل الحوكمة المؤسسية بالبنوك وهي عبارة على آليات خارجية ألنها مستقلة على المساهمين وتمارس 

 1:وتتمثل هذه الهيئات في.نشاطها بعيدا عن أي تأثيرات داخلية أو خارجية
 مجلس النقد والقرض:أوال

أي إنه غير تابع إداريا إن مجلس النقد والقرض ال يخضع للسلطة الرئاسية و ال للوصاية اإلدارية،  
يرأسه محافظ بنك الجزائر وهي .للسلطة اإلدارية المركزية، كما يتمتع باختصاصات خاصة به يحددها القانون

االلتزامات )على وضع المتطلبات العامة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية  المسئولةاللجنة 
صدار التراخيص بموجب أحكام تشريعية وتنظيمية( الداخلية،النسب االحترازية،الحد األدنى لرأس المال  .وا 

 اللجنة البنكية: ثانيا
على مراقبة حسن  تطبيق القوانين واألنظمة التي تخضع لها  المسئولة وهي يترأسها محافظ بنك الجزائر 

صدارالبنوك والمؤسسات المالية  العقوبات في حالة ضبط نقائص محتملة كما أنها تراقب الوضعية المالية  وا 
متخصصة  إدارةكما يهتم بمهام الرقابة أيضا المديرية العامة للمفتشية العامة وهي .للبنوك والمؤسسات المالية 

حماية مصالح  إلىومنه تهدف اللجنة البنكية .ن بنك الجزائر والتي لديها موظفين مخصصين لهذه المهامم
توفير عنصر الثقة واألمان للمتعاملين وتوفير وضعيات مالية  إلىالمودعين وتجنب المخاطر النظامية كذلك 

 .مالئمة للبنوك والمؤسسات المالية

 

 الثانية والثالثة بازلاتفاقية ائري في ظل مقررات النظام البنكي الجز  :الفرع الثاني
الجزائري فإنه لم يبدأ في تطبيق المعايير الرقابية للجنة بازل إال  بنكينظرا لطبيعة هيكل وتنظيم النظام ال

-91-0الصادرة عن بنك الجزائر بتاريخ  90-00صدرت التعليمة رقم   09-09بعد  قانون النقد والقرض 
كما حددت . أول القواعد المتعلقة بتحديد القواعد االحترازية في تسيير البنوك والمؤسسات المالية  0000

عن بنك الجزائر المعادالت المتعلقة بالقواعد االحترازية  0001-00-60الصادرة في  01-11التعليمة رقم 

                                                           
1
Service Économique Régional d’Alger ,Le secteur bancaire en Algérie, Ambassad de France en Algérie, Mai 

2012,p3. 
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 والتي تم التطرق لها سابقا  لجنة بازلوفق مقررات  نسبة المالءة الماليةأو الحذر وأهمها تلك المتعلقة بتحقيق 
   . 1 وذلك من أجل تكييف المنظومة البنكية مع مقررات بازل األولى كهدف أساسي

 المال رأس لكفاية بمعيارها لاللتزام بازل لجنة أقرته أجل آخر عن التعليمة هذه إصدار تأخر من وبالرغم   

 هذه أن إال 1999 سنة  نهايتها تصل للتطبيق سنوات خمسة مهلة منحها إلى باإلضافة ، 1993 ايةنه والمحدد

 المخاطر وتسيير متابعة في تهامسئوليا أمام البنوك ووضعت األولى بازل اتفاقية مسايرة في نجحت قد التعليمة

 .عام بشكل بنكيال الجهاز وسالمة سالمتها، لضمان

 النقاط من العديد في وتحديث تجديد من تحمله ما بكل الثانية بازل اتفاقية مسايرة الجزائرية البنوك على قىيبو 

 بل ،%8 قدرها نسبة مالءة تحقيق على متوقفة الجديدة االتفاقية ضمن ةبنكيال الرقابة تعد فلم األول، االتفاق عن

 واعتماد ، (مبدأ 25)  الفعالة ةبنكيالرقابة ال بمبادئ وااللتزام والشفافية، اإلفصاح توفير ضرورة إلى األمر تعدى

 لتحقيق المالية والمؤسسات البنوك مسئولية درجة من ترفع بذلك وهي المخاطر، ولقياس لالتصال متطورة نظم

 األزمات تأثيرات حدة من ة،والتقليلبنكيال األنظمة وسالمة أمان توفير سبيل في المتكاملة األهداف هذه جميع

 الجزائرية ةبنكيال المنظومة تصبح اإلطار هذا وفي العادلة، المنافسة شروط ظل في والعمل ةبنكيوال المالية

 الثانية بازل إتفاقية متطلبات مع ةبنكيال المهنة تكييف في العمل مواصلة على ملزمة فيها المتعاملين بمختلف

 ةبنكيال الحوكمة إرساء) القطاع في العاملة المالية والمؤسسات للبنوك الرشيد والتسيير اإلدارة إلى للوصول
 2.(الجيدة

 
 IIمدى تكيف النظام البنكي الجزائري مع معايير بازل : أوال

 في البنوك الجزائرية لمتطلبات الدنيا لرأس المالا: الدعامة األولى 
نسجل في تستجيب البنوك العمومية وكذلك الخاصة الى التنظيم االحترازي المتعلق بنسبة المالءة حيث 

%  11سواء العامة أو الخاصة بنسبة مالءة قدرت بـ تقيد البنوك والمؤسسات المالية  1122نهاية سنة 
%  12.2مقابل %  12.2للبنوك الخاصة و الذي يعطي نسبة إجمالية تقدر بـ% 22.1للبنوك العمومية و 

                                                           
1
،  التحرير المصرفي و متطلبات تطوير الخدمات المصرفية و زيادة القدرة التنافسية للبنوك التجاريةبريش عبد القادر،   

، ص  6992-6991أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه قسم العلوم االقتصادية ، تخصص نقود و مالية ، جامعة الجزائر ، 
060 . 

2
مرجع ،الجزائر المصرفي حالة القطاع في الحوكمة إلرساء كمدخل بازل لجنة بمتطلبات االلتزام حبار، الرزاق عبد  

 122سابق،ص 
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رفع الحد األدنى  تم 1112ففي السداسي الثاني من سنة .1112في سنة %  12.1و  1121في سنة 
، كما تم زيادة مستوى رأس (قوانين جديدة فيما يخص الحد األدنى لرأس المال )موال بصفة قوية األلرؤوس 

كما أن معدل المخاطر المتحملة للبنوك بالمقارنة مع (.مليار دينار 21لتصل إلى )المال لبنكيين عموميين
في سنة %  22 إلىيضا؛ حيث وصلت هذه النسبة عالية أ( المال واالحتياطيات رأس)األموال الخاصة 

 1(.للبنوك الخاصة%  1242للبنوك العمومية و %  2241) 1122
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :المصدر

Banque d’Algérie,Rapport-sur-la-stabilite-financiere-du-secteur-bancaire-2009-2011, Juin 2013, p28 

للبنوك الجزائرية في مستوى مرتفع بالمقارنة مع ( المال التنظيميبالنسبة إلى رأس )تقع نسبة المالءة   
%  2242في تركيا،%  2242كان هذا المعدل  1122المعدل المسجل في الدول الناشئة المماثلة ففي سنة 

في جنوب %  2,41في الصين و %  2142في شيلي و % 2242في البرازيل،%  2242في اندونيسيا،
 .إفريقيا

كانت النسبة ( (common equity)الشريحة األساسية األولى )رأس المال واالحتياطات أما فيما يخص  
المسجلة من قبل البنوك الجزائرية مرتفعة نسبيا بالمقارنة بالنسبة المسجلة من طرف البنوك في الدول الناشئة 

في  % 2846في تركيا، % 2849كانت هذه النسبة  6022وعلى سبيل المثال في سنة المماثلة،

                                                           
1
Banque d’Algérie,Rapport-sur-la-stabilite-financiere-du-secteur-bancaire-2009-2011, Juin 2013, p28. 
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 2646في الصين،و % 2046في شيليا، % 2042في البرازيل، %2340في ماليزيا، % 2346اندونيسيا،
 1.إفريقيافي جنوب  %
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 .Banque d’Algérie,Rapport-sur-la-stabilite-financiere-du-secteur-bancaire,Opcit, p29 :المصدر
مرتفع على الرغم من الزيادة في الحد األدنى لرأس  ملكية البنوك فهوعلى حقوق عائد الأما فيما يخص 

 ملكية البنوكعلى حقوق عائد ال بلغ 6900، ففي سنة 6990المال التنظيمي التي تم تطبيقها في أواخر عام 
(ROE) return on equity  6909أما في سنة %  6021و بالنسبة للبنوك الخاصة %  6220العمومية 

 % 6120بالنسبة للبنوك الخاصة في المقابل %  6923نسبة للبنوك العمومية وبال%  6021كانت هذه النسبة 
الملكية مقبول وهو مرتفع نسبيا  حقوق وبصفة عامة يعتبر العائد على.6990على التوالي في سنة  6920و

في  %6923في تركيا، % 0029) بالمقارنة مع المعدالت المالحظة في العديد من الدول الناشئة المماثلة 
،أما في في الصين %6921في الشيلي و % 6921في البرازيل، % 0121في ماليزيا، %0221اندونيسيا،

جنوب إفريقيا فكان  (6920%

 
 
 
 
 

                                                           
1
Banque d’Algérie,Rapport-sur-la-stabilite-financiere-du-secteur-bancaire,Opcit, p29. 
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     .Banque d’Algérie,Rapport-sur-la-stabilite-financiere-du-secteur-bancaire,Opcit, p30   :المصدر

بالنسبة  6900فلقد بلغ المعدل المسجل في سنة  Return on Assetsأما فيما يخص العائد على األصول 
 .% 021وهو أعلى بكثير من العائد في البنوك العامة  % 121للبنوك الخاصة 

في سنة  % 1622،1,1في سنة  % 1,2العائد على األصول للبنوك في الجزائر هو  وبصفة عامة معدل
وتعتبر هذه النسبة قريبة من تلك المسجلة في البلدان الناشئة  1. 1661في سنة  % 2,6و  1626

في  % 1,3في تركيا، % 1,1هو  1622المهمة،وعلى سبيل المثال العائد على األصول في سنة 
في  % 2,5في الصين،وأخيرا  % 2,3في الشيلي و % 2,8في البرازيل، % 2,5في ماليزيا، % 2,5اندونيسيا،

 .جنوب إفريقيا
 
 
 
 
 
 
 

 

 .Banque d’Algérie,Rapport-sur-la-stabilite-financiere-du-secteur-bancaire,Opcit, p30 :المصدر

 لكفاية رأس المال عمليات المراجعة الرقابية :الدعامة الثانية 
سليم  بنكيتطرح المراجعة الرقابية في البنوك الجزائرية أهميتها كضرورة قصوى يجب توفيرها لضمان أداء 

دراكا لهذه األهمية اعتمد المشرع الجزائري بصدور قانون بنكييحافظ على سالمة البنك والجهاز ال -09، وا 
المتعلق بالنقد والقرض، الجهات الرقابية واإلشرافية والتي تسهر على حسن أداء هذه المهمة الحساسة، و  09

 ة،بنكينظم والتعليمات البنكية المنظمة للمهنة الفي هذا اإلطار كلف مجلس النقد والقرض بإصدار القوانين وال

                                                           
1
Banque d’Algérie,Rapport-sur-la-stabilite-financiere-du-secteur-bancaire,Opcit, p30. 
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ة بمراقبة تطبيق ما يصدره مجلس النقد القرض من طرف البنوك والمؤسسات بنكيوكلفت بالمقابل اللجنة ال
جراءاتها الخاصة  ا النقدية والمالية  المالية ال سيما فيما يخص تقيدها بالمعايير االحترازية، مجاميعه وا 

ة المخاطر، كما ترمي من خالل هذه المراقبة والتي ينبغي أن تكون مستمرة، إلى حماية بالتسيير ومتابع
أو التزامات جد /المودعين والمستثمرين، كما  تسمح بتفادي المخاطر النظامية المترتبة عن سوء التسيير و

 1. مرتفعة
 (اإلفصاح العام)انضباط السوق  :الدعامة الثالثة 

الجزائري العديد من التعليمات واألنظمة الملزمة للبنوك والمؤسسات المالية القيام  بنكيأصدر المشرع ال
ن كانت لجنة بازل قد ركزت على وجوب قيام البنوك باإلفصاح  بمختلف التصاريح ذات العالقة بنشاطها، وا 

التي تتعرض بشكل دقيق و في التوقيت المناسب عن متطلبات رأس المال التي تلزم به لكي تواجه المخاطر 
على البنوك والمؤسسات  6996ديسمبر  62المؤرخة في  90-96 لها، في هذا السياق، ألزمت التعليمة رقم

ن أي بنك ة أن تطلب مبنكيللجنة المعدل المالءة الخاص بها، و يمكن المالية اإلعالن كل ثالثة أشهر عن 
محددة في إطار عملها الرقابي واإلشرافي مؤسسة مالية اإلعالن عن معدل المالءة في تواريخ أخرى غير أو 
الرقابة )ترازية النوعيةالقواعد االح كل ما تم التطرق له في  إلىباإلضافة (.90-96من التعليمة  90المادة )

 (.الداخلية

 على النظام البنكي الجزائري IIIتطبيق مقررات بازل : ثانيا
وذلك نظرا III تشعر المؤسسات البنكية الجزائرية لحد اآلن بأنها ال تعنيها بدرجة كبيرة معايير بازل 

في و ،و تعرضها المنخفض لمخاطر السوق ،السوق المحلية إلىو التوجه  لحجمها الصغير و لطبيعة نشاطها
السوق و ال يمكن مقارنتها بعد بالمؤسسات ذات  أنشطةالواقع ال تزال البنوك الجزائرية بعيدة نسبيا عن 

احد القضايا الرئيسية المعالجة من قبل تنظيم " تفشل أناكبر من " IIIالحجم التي تمت معالجتها في بازل
الحالية للجزائر هو تنفيذ مقررات  األولويةذلك تبقى  إلى باإلضافة IIIالجديد بازل اإلصالح إطاربازل في 

 .مهم من اجل تطهير وتحديث الصناعة البنكية الجزائرية إطارثل و التي تم IIبازل 
االستفادة من التجربة المستفادة من اكبر البنوك العالمية فيما يخص  و مع ذلك يمكن للبنوك الجزائرية

. بيق جيد لإلجراءات االحترازيةلضمان تط األخيرةالعالمية  األزمةحول الدروس المستفادة من و  IIتطبيق بازل

                                                           
1
 .031 ، ص مرجع سابق دريس رشيد،  
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 IIIباالعتبار بعض التعديالت الموصى بها في بازل األخذمع  IIلبازل" حسنمُ "بالتالي يمكننا تخيل تطبيق و 
 1.في تطبيق لوائح بازل التأخيرمما يسمح الستدراك ( على سبيل المثال تعزيز متطلبات رأس المال)

السيولة  أنفنجد  ،IIIالبنوك الجزائرية تراعي معيار السيولة حتى قبل صدور بازل أنو ال يخفى 
مجموع / السائلة األصول) بهما صندوق النقد الدولي  أوصىللبنوك حسب المؤشرين التي  اإلجمالية
في البنوك العامة على البنوك  اعلىتبقى ( المطلوبات في المدى القصير/ السائلة  األصول)  ،(األصول
 .الخاصة

 %52,2حيث كانت )  %56,1البنك  أصولالسائلة من مجمل  األصولكانت حصة  1622ففي سنة 
 1626سنة  %43,2و  %54,1في المقابل على التوالي  ،(للبنوك الخاصة %43,1للبنوك العمومية و 

في المدى القصير    الجزائر بنك مع العامة البنوك بها تقوم التي النسبية للتوظيفات األهميةذلك بسبب و 
و هي قريبة من  %41,2نجد نسبة السيولة في تركيا  ،على سبيل المثال. بسبب فائض السيولة الكبير لديهم

 . في البرازيل %32,2 اندونيسيا وفي  %18,1الجزائر و لكن نجدها اقل في البلدان النامية المماثلة األخرى 
للبنوك  األجلمن المطلوبات قصيرة  % 268,8سبة ن 1622السائلة في الجزائر في سنة  األصولتمثل 

 2. 1626سنة  % 66,5و  % 226,2في البنوك الخاصة مقابل على التوالي  %64,8العمومية و 
 ضمان استقرار النظام الماليدور بنك الجزائر في  :الفرع الثالث

من اجل البنكية ،و عن ضمان فعالية الوساطة  المسئولهو  آخريعتبر بنك الجزائر كأي بنك مركزي 
سحب اعتماد إنشاء و  إجراءاتخاص بالمجاميع المالية و  إشرافانجاز مهمته يمارس بنك الجزائر رقابة و 

ذلك من خالل تجنيب دف هذا التدخل لحماية المدخرين والمستثمرين و يه. المؤسسات الماليةالبنوك و 
 .المخاطر إدارةالمؤسسات سوء 
تعتبر هذه المتعلق بالنقد والقرض ، و  2116وجب قانون اللجنة البنكية بم إنشاءتم  اإلطارو في هذا 

معاقبة عن مراقبة احترام البنوك والمؤسسات المالية للقوانين واألنظمة المطبقة عليهم و  المسئولةجنة السلطة لال
  3.المخالفات المسجلة

                                                           
1 Hayet ABBAD, Mohamed ACHOUCHE , « REGLEMENTATION PRUDENTIELLE, STABILITE 

FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN ALGERIE », forum international sur Le 

management des risques financiers et son impact sur l’économie mondiale,   Le 26/27 novembre 2013, 

Université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, p 10. 
2
 Banque d’Algérie,Rapport-sur-la-stabilite-financiere-du-secteur-bancaire,Opcit, p30,32. 

3
 Hayet ABBAD, Mohamed ACHOUCHE, Opcit,p10. 
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القانونية تقوم المديرية العامة للمفتشية العامة لبنك الجزائر بعمليات مراقبة  األحكاملدعم جميع هذه و  
 .للبنوك و المؤسسات المالية

أساسا على يرتكز هذا التنظيم على رقابة مستمرة تتم األساسية التي وضعتها لجنة بازل،وفقا للمبادئ و 
المؤسسات المالية فيما لى مستوى البنوك و مة ععلى مهام التفتيش التي تجرى بصفة منتظالوثائق المحاسبية و 

 .يتعلق بالمراقبة في عين المكان
 فردي لتطور الوضعية  أساسالرقابة لضمان مراقبة مستمرة على  تهدف هذه  :الرقابة على الوثائق

. التي تحكمها ةالتنظيميمراقبة امتثالهم لإلجراءات القانونية و زية للبنوك والمؤسسات المالية و االحتراالمالية و 
وثائق التقارير و مؤسسة مالية اعتمادا على المعلومات و ق تقييم مستمر للمخاطر لكل بنك و و ذلك عن طري

خاصة المصالح المكلفة بالمراقبة على الوثائق للمفتشية و مختلف هياكل بنك الجزائر  إلىالتي ترسل  أخرى
 .مسؤولياتهم واجباتهم و إطارفي  األخيرالعامة و الذي يستخدمها هذا 

بالمقارنة مع سنة % 4قدره  المرتكبة التجاوزات عدد في فلوحظ انخفاض طفي 1621فخالل سنة 
، حيث سجلت البنوك مؤسسات 8 ـلمعايير االحترازية للحالة عدم احترام  46 إحصاءكذلك، تم . 1622

% 16من قبل المؤسسات المالية العمومية مقابل  %42,2،  1622سنة %  26مقابل %  16,6العمومية 
فيما يخص  أما. 1622سنة % 38من طرف المؤسسات المالية الخاصة مقابل % 32,5و  1622سنة 

وفق التقارير  1622سنة % 18في مقابل . تجاوزات خالل السنة المدروسة أيالبنوك الخاصة فلم تسجل 
 .الخاصة بهم

       التي كانت موضوع عدم االلتزام تمثلت خاصة في نسبة تقسيم المخاطر التنظيميةفالمعايير القانونية و 
 التنظيمي المال  لرأس األدنى، صافي الموجودات المحسوبة بالنسبة للحد (رأس المال الصافيمن % 15)

 

 

 1 .نسبة السيولةو 
 لقواعد المهنة صارماالحترام الإلى ضمان حوكمة جيدة و تهدف هذه الرقابة  :الرقابة في عين المكان .

التأكد من مطابقة البيانات المصرحة لبنك الجزائر مع بضمان قانونية العمليات البنكية و  حيث يسمح
 .المعطيات المحصل عليها والتي تم التحقق منها في عين المكان

                                                           
1 Banque d’Algérie, RAPPORT 2012 EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN ALGERIE, 
Juillet 2013,p107. 
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 :تضم الرقابة الميدانية الشاملة عدة عناصر بما في ذلك 
 تقييم للبنك او المؤسسة المالية. 

  تقييم النشاط االئتماني و ليلتح. 

  تقييم الهيكل المالي. 

  عمليات التجارة الخارجية إدارةمراجعة احترام تنظيم الصرف فيما يخص. 
 .العقوبات أو األوامرلزم  إذايتم معالجة التقارير الميدانية الشاملة من قبل اللجنة البنكية التي تقرر 

 أودورية  أوبرنامج سنوي تضعه اللجنة البنكية، و قد تكون ظرفية  إطارفي  سواءو تندرج هذه الرقابة 
 1.تخص فرع معين من النشاط البنكي 

نظام  أساسالمرحلة التجريبية لطريقة الرقابة الجديدة التي تعتمد على  بإنهاء  6906لقد تميزت سنة 
الشروع في التطبيق  وSystème de notation bancaire تصنيف المخاطر يدعى نظام التنقيط البنكي

القيام  6906عموما تم في سنة و .  6906األخير لسنة من السداسي  ابتداءالتدريجي لمنهجية التدقيق للبنوك 
 2.بنك 01لـ عملية رقابة مالية  33ب 

 نظام تنقيط للحفاظ على االستقرار المالي :الفرع الرابع
وسيتم القيام .1623من سنة  ابتداءسوف يتم تنقيط البنوك العاملة في الجزائر من طرف بنك الجزائر 

لتحسين تقييم إدارة  1622بنك الجزائر في سنة  صادق عليهللبنوك الذي  "تنقيطالنظام "العملية بفضل  بهذه
النظام  تجريب هذاوقد تم .الجزائري يهدف النظام للحفاظ على استقرار النظام المالي.االئتمانومراقبة مخاطر 

بنكين أحدهما عام وآخر خاص  مستوى علىباشر عملية نموذجية خاصة من طرف بنك الجزائر الذي 
يعد هذا الترتيب توجها جديدا ''وحسب توضيحات لكصاسي  .للرؤية بطريقة عملية طريقة تطبيق التنقيط

بتصنيف البنوك حسب مستوى كفاءاتها مقارنة بمستوى لإلشراف ومراقبة األخطار ألن نظام التنقيط يسمح 
المعايير الدولية ليشمل  لذي تم إعداده حسبا وسوف يتم توسيع تطبيق هذا النظام، ،''تحكمها في األخطار

 .6023 من سنة ابتداءجميع البنوك 
أجل  إلى تعزيز إمكانية الكشف المبكر لهشاشة البنوك والمؤسسات المالية منهذا النظام يهدف 

وتدعيم المراقبة لجميع البنوك األجنبية  ،الحفاظ على استقرار النظام المالي وكذا حماية مودعي األموال

                                                           
1 Banques d’Algérie , Evolution économique et monétaire en Algérie , Chapitre V: Système bancaire 

:Intermédiation, supervision et modernisation, Rapport 2003. 
2
 Banque d’Algérie, RAPPORT 2012,opcit. 
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لتأكد بصفة ل   كذلك  مثل تهريب األموال والتالعبات برأس المال   غير القانونية،   ضد كل األشكال   العاملة،
من أدوات تقييم سالمة أموال الزبائن المتواجدة بالبنوك  لكون هذا األخير سيكون أداة   دائمة من صالبة البنك،

سيقدم حيث   سيقوم بالعملية وفقا لمعطيات داخلية خاصة به   ألن البنك المركزي  سواء الجزائريين أو األجانب،
تدخل    كما أن النظام سيسمح بالمراقبة المباشرة لألرصدة المالية التي   كيفية تسيير رأس المال،   توصيات في

يصبح بنك الجزائر الضامن الوحيد    بحيث   ،من بينها عملية منح القروض   والتي   إلى المؤسسات البنكية،
كما تسهم أيضا في وضع سياسة تحوطية كلية من خالل إعادة تعريف مهام البنوك المركزية  . ألموال الزبائن

 .في أعقاب األزمة المالية العالمية
 بما في ذلك نسبة المالءة .ويشمل هذا النظام العديد من مؤشرات السالمة المالية وأدوات الرقابة والتقييم

دارةعائد الملكية واألصول   1 .السيولة والمخاطر البنكية وا 

 مؤشرات استقرار القطاع البنكي :الفرع الخامس

يبقى سوق الودائع والقروض في الجزائر يستحوذ عليه بنسبة كبيرة القطاع العام،حيث تشهد حصة        
 26,1في مقابل  1622في سنة  % 26,1)الودائع بما في ذلك الودائع المضمونة في البنوك الخاصة تراجعا 

نة في س % 24,3)كذلك حصتها من القروض الممنوحة ( 1661 ةفي سن % 26و  1626في سنة  %
فالبنوك الخاصة تقوم بجمع الموارد  ( 1661في سنة  % 21,2و  1626في سنة  % 23,1مقابل  1622

في المقابل . بشكل أساسي من الشركات الخاصة و األسر، وتقوم بتوزيع القروض لألعوان االقتصاديين فقط
العمومية هي الوحيدة التي فالبنوك . و األسر( عامة وخاصة)يتكون عمالء البنوك العمومية من مؤسسات 

 .تقوم بمنح قروض للمؤسسات العمومية و لكن في نفس الوقت توزع جزء منها للمؤسسات الخاصة و األسر
 يتم تحويلها إلى بنك )تعتبر إجمالي الودائع المجمعة من قبل البنوك، باستثناء الودائع بالعملة الصعبة
كما عرف القطاع ( تصاد، صافي المطلوبات على الحكومةقروض لالق) اكبر من القروض الداخلية ( الجزائر

و في أعقاب التراجع الحاد  6990ففي سنة . تزايد في وضعية السيولة 6996البنكي ابتداء من بداية سنة 
بزيادة نسبية لودائع قطاع المحروقات بدأ فائض السيولة في البنوك بالتراجع أيضا وارتفعت السيولة من جديد 

 .6900 و 6909في سنة 

                                                           
1
 Hayet ABBAD, Mohamed ACHOUCHE ,opcit,p 13,14. 
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  في سنة  %1321بين ( خارج الودائع بالعملة الصعبة) الودائع المجمعة / نسبة القروض الداخلية
و يرجع  6991في سنة   % 1120،و 6990في سنة  %1926، و 6909في سنة  % 1321مقابل  6900

 .لدينارإلى زيادة اكبر في القروض مقارنة بالودائع با  6990ارتفاع هذه النسبة ابتداءا من عام 

  بلغ معدل نمو القروض الممنوحة من  6900اتجاه القروض الممنوحة لالقتصاد تصاعديا ففي سنة
 % 6920و  6909في سنة  % 0122مقابل  %69قبل البنوك والقروض المتعثرة المستردة من قبل الخزينة 

في  %1021، حيث كانت  األعلىالقروض الممنوحة للقطاع الخاص هي  إجمالييبقى و   6990في سنة 
الزيادة المهمة في  أدتكما . 6900في سنة  % 1326 إلىثم  6909في سنة  %1123لتنتقل  6990سنة 

انخفاض حصة القروض  إلى 6900في سنة ( في الطاقة و المياه) القروض الممنوحة للقطاع العام 
مقارنة مع القروض الممنوحة الممنوحة للقطاع الخاص و على الرغم من ذلك تبقى هذه الحصة مرتفعة 

 .للقطاع العام

  و إدارة مخاطر القروض الممنوحة للخواص،سوء  إلىيعود ارتفاع القروض المتعثرة في البنوك العامة
، بالرغم من االنخفاض المالحظ األسر مهميبقى معدل هذه القروض للبنوك العمومية للمؤسسات الخاصة و 

)  6900في نهاية  % 0629 إلىحيث ارتفع هذا المعدل  6990 بالمقارنة مع سنة 6900و 6909في سنة 
الممنوحة  ، بينما يعتبر معدل القروض المتعثرة (  6990في نهاية  % 0221و  6909في نهاية  % 0321

في  %120مقابل  6900في نهاية  %129مؤسسات العامة ضعيف و في انخفاض مستمر حيث نجده لل
، ففي الواقع تقوم الخزينة بشكل دوري بإعادة شراء القروض المتعثرة  6990في نهاية  %126و  6909نهاية 

 .للمؤسسات العامة
 1020: 6900في نهاية سنة )  ـالقروض المتعثرة في البنوك العامة و الخاصة ب إجماليو في األخير يقدر  
 (.للبنوك الخاصة %1129للبنوك العامة و  %
 
 الجزائر جنرال يتيسوس بنك تقديم :لمبحث الثانيا

 يبنكال  الجهاز تحريك في بفعالية تساهم التي التجارية البنوك أهم من الجزائر نرالج سوسيتي بنك يعتبر    
مجمع سوسيتي جنرال ثم نقدم  عن تاريخية نبذة تقديمب سوف نقوم لذلك. الجزائر في النشأة حديث بنك وهو

  .تطور أهم مؤشرات نشاطه  عرضبنك سوسيتي جنرال الجزائر باإلضافة الى 

 لمحة عن مجمع سوسيتي جنرال:المطلب األول
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في هذا المطلب سوف نحاول تقديم لمحة عن مجمع سوسيتي جنرال التابع له بنك سوسيتي جنرال  
 1 :الجزائر

 :تاريخ المجمع:الفرع األول
األولى اعتمدت نموذج من قبل مجموعة صناعية ،فمنذ سنواتها  0080تأسست سوسيتي جنرال في ماي 

ليلعب دورا هاما في تمويل إعادة اعمار  0001تم تأميمه في سنة .الذي يضمن لها نمو قوي" البنك العالمي"
كما ساهم البنك أيضا في تطوير التقنيات البنكية من خالل ابتكار منتجات مالية التي .األراضي الفرنسية

 .تضعها في متناول المؤسسات
ة أثبتت سوسيتي جنرال قدرتها على التكيف مع البيئ 0088م البنكي في سنة ومع إصالحات النظا

كما أصبح مجمع بنكي خاص من خالل خوصصته في جويلية الجديدة من خالل تنويع عمالئها،
 .أين واصلت سوسيتي جنرال نموها وتطورها.0007

ميع القارات في العديد على المستوى العالمي،وسعت سوسيتي جنرال حجمها من خالل االستحواذ على ج
وفي بيئة تغير عميق،قام المجمع بإطالق برنامج التحول لمواجهة التحديات  3909وفي سنة ،من األعمال

تباع إستراتيجية للنمو المستدام حيث حقق هذا البرنامج نتائج .االقتصادية والتنظيمية المرتبطة باألزمة وا 
ويعزم المجمع .ألموال الخاصةااألصول ،وزيادة ملموسة فيما يخص تخفيض المخاطر وتعظيم محفظة 

 .مواصلة إعطاء األولوية إلرضاء الزبون
 تقديم مجمع سوسيتي جنرال:الفرع الثاني

سوسيتي جنرال هي واحدة من أكبر المجموعات األوروبية للخدمات المالية ،يعتمد على نموذج العمل 
ستراتيجية النمو المستدام  أكثر من .البنكي الشامل المتنوع حيث يجمع المجمع بين الصالبة المالية وا 

له ،يقدم فريق سوسيتي مليون عميل في العالم بأكم 23بلدا مرافقة يوميا لـ  78موظف في حوالي  010999
 :األفراد والمؤسسات والشركات في ثالث مجاالت رئيسية وهي إلىجنرال نصائح وخدمات 

 الكتروني بنك(  وبورسوراما الشمال قرض جنرال، يتيسوس فروع مع فرنسا في التجزئة بنك ( 

Boursorama ؛ 

 األبيض البحر حوض وروسيا، والشرقية الوسطى أوروبا في المتواجد العالمي التجزئة بنك 

 آسيا؛ ،إفريقيا المتوسط،

                                                           
1
 GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2013 : من اعداد الباحثة باإلعتماد على  
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 السوق ونشاط واالستثمار التمويل بنوك ميدان في العامة خبرتها مع واالستثمار التمويل بنك 

 .)المالي السوق(
كما تلعب سوسيتي جنرال دورا مهما في مجال الخدمات المالية المتخصصة مثل التأمين،الخدمات البنكية 

 .األصول وخدمات للمستثمرين إدارةالخاصة،
لدى  A و FICHلدى   +Aو  A2بـ  MOODY’Sتم تنقيط سوسيتي جنرال من قبل  1623مارس  64ففي 

Standard &Poor. 

 :إستراتيجية المجمع:الفرع الثالث
 "إستراتيجية النمو بأقل المخاطر ترتكز على نموذج متين لبنك عالمي" 

وما ميزها من ركود والتغيرات التنظيمية البنكية  1621في سنة  بالرغم من الظروف التي سادت أوروبا
 . 1621حيث تم إضافة قيود لرأس المال والسيولة وأنشطة السوق في سنة 

البنوك األوروبية نسبة رأس المال وعلى وجه الخصوص فرضت السلطات البنكية األوروبية على 
ذلك فرضت فرنسا ضريبة  إلىباإلضافة  1621جوان  36وذلك اعتبارا من  %1أكبر من ( الشريحة األولى)

استفادت سوسيتي جنرال من .وفي ظل هذا المناخ الصعب 1621أوت  2من  ابتداءعلى المعامالت المالية 
حيث اظهر .قوة رأسمالها وميزانيتها واحتياطات السيولة الهامة،والقدرة على الكسب وتنويع جيد للمخاطر

 .وقدرته على الزيادة المستمرة لرأس المال أعمالهمرونة  المجمع
أين تم اإلعالن على أهم المحاور  SG 2015كما سارع المجمع لتطبيق المخطط االستراتيجي الطموح 

 :والتي تمثلت في 1626اإلستراتيجية في جوان 
 الشبكة نسية،الشبكة الفر  ( أعمدة 3 حول وتتمركز زبائنه إلى موجه عالمي لبنك نموذج تقوية 

 ؛) واالستثمار التمويل العالمية،بنك

 لألخطار؛ صارم تسيير على الحفاظ 

 ؛) التشغيلي ( العملياتي النموذج تحويل 
 .الودائع/بتعزيز هيكل التمويل بتحسين في نسبة القروض 1621كما قام المجمع في سنة 
 :ومنه تهدف المجموعة إلى

 ،لمجموعة خفض متطلبات اوخاصة في بنك التمويل واالستثمار أين تريد  مواصلة تحسين ميزانيتها
 .التمويل في أسواق رأس المال

 (.رأس المال والسيولة) مواصلة تعظيم محفظة األعمال وخاصة فيما يتعلق بالموارد النادرة 
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 نحو مستدام لقاعدة تكلفتها على إدارة. 

الشريحة األولى من رأس المال  إلىوفي المجموع يؤكد الفريق على قدرته على تحقيق هدف وهو الوصول 
 .1623في نهاية  % 1,5و  % 1,6حيث كانت في البنك بين  3التنظيمي لبازل 

 :الشبكات العالمية: الفرع الرابع
نموذج العالقة البنكية والتي يرتكز مجمع سوسيتي جنرال على ثالث ركائز والتي تعتبر في قلب تطوير 

 :تتمثل في
  الشبكات الفرنسيةLes Réseaux France : البنك العالمي للمجمع إلستراتيجيةتشكل الركيزة األولى. 

بمواصلة نشاط تجاري مرضي الناتج في ظل محيط اقتصادي غير مستقر والذي أثر  1621تميزت سنة 
 .أكبر مساهم في نتائج المجموعةسلبا على نتيجة الشبكة الفرنسية التي تبقى 

  الشبكات العالميةLes Réseaux Internationaux : تشكل الركيزة الثانية إلستراتيجية البنك العالمي
 .عموماعانت نتائجها من بيئة صعبة  6906ففي سنة  للمجمع،

ذلك  إلىضافة يهدف المجمع إلى تقديم خدمة أفضل لعمالئه األفراد والشركات ودعم تطويرها دوليا باإل
               تجميع الموارد، risques dès l’originationالخطر من النشأة تعزيز ثقافة  إلىتعزم المجموعة 

mutualiser des ressources (وخاصة فيما يتعلق باإلعالم اآللي ووسائل اإلعالم ) والخبرات وموائمة
 .وتوجيه الفروع (األعمال)اإلجراءات من أجل تحسين النموذج التشغيلي 

  بنك التمويل واالستثمارLa Banque de Financement et d’Investissement : يشكل الركيزة
 .الثالثة إلستراتيجية البنك العالمي للمجمع

إعادة فلقد تم بذل جهد كبير من أجل  بالتحوالت والتكيف مع المحيط الصعب، 6906فلقد تميزت سنة 
 .الميزانية واحتياجاتها من السيولة والتكيف مع قاعدة التكاليفتركيز األنشطة،تخفيض 

عن طريق االستفادة ( التمويل،أنشطة السوق،وخدمات بنك االستثمار)تم تطوير األنشطة الثالثة الكبرى 
 .أوروبامع عرض متكامل في  من االمتيازات العالمية بما في ذلك مشتقات األسهم،وتمويل الموارد الطبيعية 

 :تنمية الركائز الثالثة تم انجاز خطين لألعمال للمجموعة هما ولدعم
  ن والتأميالخدمات المالية المتخصصةFinanciers Spécialisés et Assurances Services 
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مع االستمرار في التكيف مع بيئة مقيدة في رأس المال  تحسنا كبيرا في الربحية، 6906سنة سجلت في 
جهود تعظيم الموارد النادرة،تنويع إعادة التمويل،وتخفيض التكاليف  6903 سنةكما سوف تستمر في .والسيولة

دارة المخاطر  . 6906ديناميكيتها وقوتها في سنة  بإظهاركما واصلت أنشطة التأمين بصفة خاصة ، وا 
 جهودها للحفاظ على مكانة حيث واصلت  إدارة األصول وخدمات المستثمرين :بنك خاص

 .اإليرادات وتعظيم الربحيةودعم تنمية  ،تنافسية

 تقديم سوسيتي جنرال الجزائر:المطلب الثاني
في هذا المطلب سوف نتطرق إلى تقديم  بنك سوسيتي جنرال من حيث النشأة وتطوير بنك سوسيتي 

 1 .6903و  6906جنرال والهيكل التنظيمي له وأهم األحداث التي ميزت سنتي 
 :جنرال الجزائرنشأة وتطوير بنك سوسيتي : الفرع األول

من قبل مجمع سوسيتي جنرال ،وتعتبر واحدة من أوائل  % 099سوسيتي جنرال الجزائر هو بنك مملوك 
مراكز  91فرع منها  11لديها حاليا .شبكته في تزايد مستمر(. 6999سنة منذ )البنوك الخاصة في الجزائر

زائر مجموعة متنوعة ومبتكرة من أعمال المخصصة لعمالئها من الشركات،يقدم بنك سوسيتي جنرال الج
 .عميل خاص مهنيين وشركات 000 320الخدمات البنكية أكثر من 

تم تطوير البنك  6906غاية  إلى 0011فمنذ  ،موظف  1444بلغ عدد الموظفين   2012ديسمبر  31 ففي  
 :على النحو التالي

 .فتح مكتب للتمثيل: 0011في سنة     
 .يبنكالحصول على الترخيص ال: 0001            
 .إنشاء فرع سوسيتي جنرال في الجزائر:  0000            
 ؛0222 مارس في ) العاصمة الجزائر ( األبيار في للزبائن وكالة أول فتح : 6999            
   شراء بعد جنرال يتيسوس لمجمع % 022 بنسبة فرع الجزائر جنرال تيسوسي :6991            

 األقلية؛ المساهمين   حصص                     
 العالمية؛ المؤسسات كبريات مديرية إنشاء :6991            
 الوطنية؛ المؤسسات كبريات مديرية إنشاء :6991            
 ؛)الزبائن خدمة( الزبائن أصول ووكالة االستثمار و التمويل بنك إنشاء :6990            

                                                           
1
 Société Générale Algérie, Rapport annuel, 2012,disponible sur le site : 

www.societegenerale.dz/rapport_annuel.htm  

http://www.societegenerale.dz/rapport_annuel.htm
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 .وقسنطينة الرويبة الشراقة، : الجزائر في أعمال مراكز  إنشاء :6909            
 وكذلك تم عمل l’Agence Clientèle Patrimoniale (ACP)خلق وكالة أمالك العمالء :6900            

 .«Esprit d’équipe»"روح الفريق"طريقة جديدة لالتصاالت مبنية على أساس قيمة                    
 .فروع جديدة في جميع أنحاء الوطن 1 إنشاء:6906            
نشاءفتح غرفة التداول : 6903              .(Global Trade Banking  GTB)فرع بنك التجارة العالمية  وا 

 :الهيكل التنظيمي لبنك سوسيتي جنرال الجزائر:الفرع الثاني    
 الجزائر جنرال سوسيتي لبنك التنظيمي الهيكل(21)رقمشكل 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 

  Société Générale Algérie, Rapport annuel, 2012,opcit,p15: المصدر

 5905أهم األحداث التي ميزت سنة :الفرع الثالث
 :1621أهم األحداث الداخلية في سنة 

  تم طرح منتجات جديدة مثل«SogeC@shNet»  والتي تعد من أهم المنتجات المخصصة للعمالء
الخدمات الحسابات و  إدارة إلىالمتوسطة والشركات الكبرى والتي تهدف المؤسسات الصغيرة  و من 

 .البنكية عن بعد عبر االنترنت

  في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات األنشطةالبنك العديد من  أجرىكما. 

  1621وكالة في نهاية  65 إلىوكاالت جديدة ليصل  2فتح . 

 المشاركة في العديد من المعارض و التظاهرات المهنية. 

 المدير التنفيذي

 مدير مجلس اإلدارة

 إدارة المخاطر إدارة مراجعة الحسابات

 مديرية المالية
 مديرية المخاطر التشغيلية واالمتثال

 مديرية الموارد البشرية األمانة العامة

 المعلوماتقطب مالي التدفقات ونظم  قطب تجاري وشبكات
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  طوير االقتصاد تاستفادت سوسيتي جنرال من بيئة مالئمة التي من خاللها تم  1621ففي سنة
كذلك محدودة،للديون الخارجية الحكيمة للموارد المالية ، إدارةو كان هذا الوضع نتيجة . الجزائري
       بتطبيق الخطة الخماسية 1621فلقد تميزت سنة  .المدخرات المحلية الهامةات الصرف و احتياط

 :ـالتي تسمح ب( 1626-1624) 
 تشجيع االستثمار الخاص الوطني و الخارجي. 

 المياه ، و (السكك الحديدية و الطرق) برامج رئيسية لالستثمار العام في قطاعات النقل  إطالق
 . 1624-1626مليار دوالر للفترة  16,8 ـتقدر ب إجماليةالطاقة و السكن بقيمة و 

  المهنييناألفراد :أسواق 3عميل موزعة في  313255تكونت محفظة من  1621ففي نهاية ، 
 .الشركاتو 

 5903أهم األحداث التي ميزت سنة :الفرع الرابع   
عروض تكوين للموظفين  إلىاإلضافة هذا ب،"Selectsystem"حلول جديدة للدفع االلكتروني  إطالقتم 

 .والمشاركة في الملتقيات
 :البنك إستراتيجية: الفرع الخامس

لم يكن لالزمة االقتصادية المالية تأثير كبير على االقتصاد الجزائري و بالتالي لم تعاني سوسيتي جنرال 
المتاحة في شكل  أموالهاالجزائر من قيود السيولة التي تواجه  البنوك الغربية، فهي تعاني صعوبة في وضع 

 .قروض للمؤسسات
 اآلنويتم  1621ج التحول الذي بدأت فيه في عام تنافسية واصلت سوسيتي جنرال برنام أكثرفي بيئة 

مشاريع  ثالثتامين عملية توسيع العرض التجاري، من بينها تحسين و  إلىالذي يهدف مشروعا و  56 إجراء
 . صياغة البنك عن بعد، و مشروع التحول للبيع بالتجزئة إعادة: رئيسية هي 

باإلضافة إلى تحسين ( ؤسسات الصغيرة والمتوسطة،المالكبيرة)بتشجيع القروض للشركات  كما يقوم البنك
ثراء حياتهم المهنية  .الخدمات للزبائن دون إهمال الموظفين والتي من الضروري تحسين وا 

 بنك سوسيتي جنرال الجزائرنشاط تطور أهم مؤشرات :المطلب الثالث
 زبائن بنك سوسيتي جنرال الجزائرتطور عدد عمال و : الفرع األول    

 لالعماعدد  .0

 .(1623-1666)الجدول الموالي يبرز تطور العنصر البشري لبنك سوسيتي جنرال الجزائر خالل الفترة 
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 تطور عدد عمال بنك سوسيتي جنرال الجزائر :(34)جدول رقم 
 2113 2112 2111 2111 2119 2111 السنوات

العدد االجمالي 
 للمستخدمين

1199 1311 1311 1444 1414 1311 

 من إعداد الباحثة باالعتماد على وثائق بنك سوسيتي جنرال الجزائر: المصدر

ملك عدد ال بأس به من من خالل الجدول أعاله يمكن القول أن بنك سوسيتي جنرال الجزائر ي
 2444حيث قدر العدد بـ  1622للمستخدمين كان األكبر في سنة  اإلجماليونالحظ أن العدد المستخدمين 

 .مستخدم
 زبائن بنك سوسيتي جنرال الجزائرتطور عدد  .5

 بنك سوسيتي جنرال الجزائرووكاالت تطور عدد زبائن (: 35)جدول رقم 
 2111 2111 2111 2112 2113 

 331999 363011 600999 619999 691203 عدد الزبائن

 11 11 11 23 13 عدد الوكاالت
 الجزائر جنرال سوسيتي بنك وثائق على باالعتماد الباحثة إعداد من: المصدر

وهذا مع زيادة عدد الوكاالت بحيث وصلت في من خالل الجدول نالحظ أن عدد الزبائن في تطور مستمر 
 .وكالة  65الى  1623سنة 

 مكونات رأسمال بنك سوسيتي جنرال الجزائر: الفرع الثاني

 ـقدر بيضم رأسمال بنك سوسيتي جنرال الجزائر باإلضافة إلى رأس المال االجتماعي والذي 
احتياطات و بعض البنود األخرى التي سنأتي على ذكرها بالترتيب مثلما  ،دينار جزائري 26.666.666

 : تظهر في ميزانية البنك

   مؤونات لتغطية المخاطر و األعباءprovisions pour risques et charges : يسجل في هذا
 أنالتي يمكن  ،اليف المفاجئةالحساب كافة المؤونات المخصصة لمواجهة بعض األخطار والتك

 .دارية و مصاريف األحكام القضائيةبعض التكاليف اإل ،كخسائر االستثمارات،يصادفها البنك
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 ية العامة بنكأموال لتغطية المخاطر الFRBG : وهي مخصصات أو أموال يقتطعها البنك
الجارية،االلتزامات اختياريا،لمواجهة المخاطر العامة التي يتعرض لها كمخصصات الحقوق 

 .الممنوحة

  ديون تابعة« Dettes Subordonnées »:  و يشمل هذا البند كافة الديون المالية طويلة األجل
ية مركزها المالي التي يسمح البنك المركزي بإضافتها إلى رأس المال قصد تقو ، و (قروض وسندات)
 .مطابقة نسب المالءة المفروضةو 

  رأس المال االجتماعي« Capital Sociale »:  ويضم مجموع األسهم العادية المبرئة نقديا والمدفوعة
 .بالكامل

  االحتياطات«Réserves » :  وهي مبالغ مالية يقتطعها البنك سنويا من نتيجته الصافية وهي إما
 .جارية و إما إجبارية

  فارق إعادة التقييم« Ecarts de Réévaluation »  : الفروقات ويسجل في هذا الحساب كافة
 .الناجمة عن إعادة تقييم بعض عناصر األصول في الميزانية

  أرباح محتجزة« Report à Nouveau » :الممثلة  ،يعبر هذا الحساب عن قيمة األرباح المحتجزة
 . و التي لم تنظر إدارة البنك بعد في مسالة توجيهها ،في شكل أرباح متراكمة في السنوات السابقة

  « Société Générale Algérie »و فيما يلي جدول يلخص تطور مختلف مكونات رأسمال لدى بنك        
:(5903 – 5990)خالل الفترة 
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  (5903 – 5990) الجزائر جنرال سوسيتي بنك رأسمال حجم تطور (:36)رقم  جدول
 ألف دينار جزائري:الوحدة                                                                                                                                          

العائد على 

%الملكية   

وق اجمالي حق نتيجة النشاط

 الملكية

ارباح 

 محتجزة

فارق 

اعادة 

 التقييم

ديون  رأسمال اجتماعي احتياطات

 تابعة

اموال لتغطية 

ية بنكالمخاطر ال

 العامة

مؤونات لتغطية 

المخاطر و 

 االعباء

 السنوات

0120%  6100190 01316210 3016611 - 101101 09999999 - 1010611 130310 2119 

01216%  3166161 01119062 311916 - 3313263 09999999 - 1211011 011921 2111 

60223%  1311163 69010331 311916 - 1030119 09999999 - 1219111 019061 2111 

6620%  1020611 66116101 9 - 1191611 09999999 - 1111231 266261 2112 

 % 16,5 4 020 080 24354662 9 - 9 374 509  09999999  - 4 332 778 647 375 2013 

 (1661،1626،1622،1621،1623)من إعداد الباحثة باإلعتماد على ميزانيات البنك لسنوات :المصدر 
ثم   1621سنة  %11,1إلى  1661في سنة  %24,2من خالل الجدول نالحظ أن نسبة األرباح المحققة من حقوق الملكية في تزايد مستمر حيث ارتفعت من           

4 التكاليفقم أعمال مناسب كفيل بتغطية كافة و هذا ما يدل على قدرة البنك على تحقيق ر . والذي هو راجع إلى زيادة االحتياطات 1623لوحظ انخفاض في سنة 
.واإلبقاء على هامش مالئم يسمح بتعويض أصحاب الملكية



      الجزائر في الحوكمة تحسين في اإلحترازية االجراءات تطبيق دور                     الخامس الفصل
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 "بنك سوسيتي جنرال الجزائر"المكونة لميزانية أهم القيم :الفرع الثالث
 :يضم مختلف القيم المشكلة لميزانية بنك سوسيتي جنرال الجزائروفيما يلي ندرج الجدول التالي الذي 

 مؤشرات ميزانية بنك سوسيتي جنرال الجزائر(: 37)جدول رقم 
 جزائري دينار ألف:الوحدة                                                                      

 2113 2112 2111 2111 2119 البيانات
 512 605 222 482 485 202 894 056 167 705 255 158 372 181 155 مجموع الميزانية

 175939722 153540459 124037854 109605942 092023633 الودائع

 047 897 145 285 602 142 497 070 125 790 283 116 535 624 101 القروض

 24354662 66116101 69010331 01119062 01316210   حقوق الملكية

 080 020 4 254 169 5 723 355 4 827 422 3 701 591 2 نتيجة السنة المالية

االلتزامات الممنوحة 
 خارج الميزانية

109 883 038 114 197 024 126 780 444 124 826 802 147 294 585 

التزامات محصل 
 عليها خارج الميزانية

14 349 243 28 966 437 16 476 121 12 464 092 19 665 458 

  (2002،2010،2011،2012،2010) لسنوات البنك ميزانيات على باإلعتماد الباحثة إعداد من:المصدر

ه وذلك للقيم المدرجة في الجدول أعالوندرج الجدول الموالي الذي يشمل قيمة التغير ونسبة التغير 
والذي يعتبر أحد أنواع التحليل باستخدام القوائم المالية المقارنة ،ويستند هذا األسلوب  باستخدام التحليل األفقي

على أساس مقارنة كل بند من بنود القوائم المالية مع قيمته في السنة السابقة لتحديد قيمة التغير الذي لحق 
ة األساس وبقسمة التغير على رقم سنة األساس يتم تحديد وبقصد المقارنة تعرف السنة السابقة بسنبه ونسبته 

 :النسبة المئوية للتغير والمعادلة التالية تلخص ما سبق
 x 100الرقم في سنة األساس /الرقم في سنة األساس-الرقم في سنة المقارنة= نسبة التغير 

 
 
 
 
 

 الجزائرالتحليل األفقي لمؤشرات ميزانية بنك سوسيتي جنرال (: 38)جدول رقم 
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 جزائري دينار ألف:الوحدة                                                                                  
 نسبة التغير البيانات

2010-2009 
 التغير نسبة

2011-2010 
 التغير نسبة

2012-2011 
 التغير نسبة

2013-2012 
 نسبة التغير قيمة نسبة التغير قيمة التغير

 التغير 
 نسبة التغير  قيمة

 التغير
 التغير نسبة التغير قيمة

 1,98% 8801189 5,56% 35428588 21,20% 20120030 9,93% 3074333 مجموع الميزانية

 %14,59 22399263 %23,79 29502605 %13,17 14431912 %2,47 2642709 الودائع

 %2,31 3294762 %14,02 17531788 %7,56 8786707 %14,42 14659255 القروض

 %7,90 1782145 %12,07 2431183 %8,40 1560408 %1,08 198285 حقوق الملكية

نتيجة السنة 
 المالية

831126 32,06% 932896 27,26% 813531 18,68% -1149174 -22,23% 

االلتزامات 
الممنوحة خارج 

 الميزانية

4313986 3,93% 12583420 11,02% -1953642 -1,54% 22467783 18% 

التزامات محصل 
عليها خارج 

 الميزانية

14617194 101,87% -12490316 -43,12% -4012029 -24,35% 7201366 57,78% 

 1661،1626،1622،1621،1623من اعداد الباحثة اعتمادا على تقارير بنك سوسيتي جنرال الجزائر :المصدر

 :من خالل الجدولين السابقين يمكن مالحظة أن
  حيث بلغت  1626-1661حقق بنك سوسيتي جنرال أعلى نسبة تغير في نتيجة السنة المالية ما بين

 .ألف دينار جزائري 632218الناتج الصافي بقيمة  الرتفاعوهذا %  31.68نسبة التغير 

  بقيمة %  26عرفت أكبر نسبة تغير فيما يخص االلتزامات الممنوحة خارج الميزانية والتي قدرت بـ
 .ألف دينار جزائري 11482263

  21.62بنسبة  1621-1622أما فيما يخص حقوق الملكية فكانت أكبر نسبة تغير بين سنتي  %
ألف دينار جزائري وذلك بسبب زيادة في اإلحتياطات التي فرضها البنك المركزي  1432263بقيمة 

 %. 22والتي قدرت بـ 
 

 الكفاية الحدية لرأسمال البنك:الفرع الرابع
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تي تدل على متانة رأسمال البنك وصحة يعتبر معيار المالءة المصرفية نسبة كوك من أهم المؤشرات ال    
و حسب اإلجراءات االحترازية التي يمليها بنك الجزائر فانه يجبر البنوك الجزائرية العمومية .مركزه المالي

بحيث يغطي رأسمال البنك . رف عليه منها و الخاصة على احترام الحد األدنى لهذا الشرط الدولي المتعا
 . %6كافة أصوله الخطرة بنسبة ال تقل عن 

 :  و من خالل الجدول التالي سوف نقوم بحساب قيمة األصول مرجحة بحسب معدالت مخاطرها
 5990األصول المرجحة بأوزان المخاطر لبنك سوسيتي جنرال الجزائر لسنة ( 39)  جدول رقم 

2119  

المبلغ المرجح 
 بالمخاطر

معدل المخاطرة 
% 

  األصول المبلغ

9 9% مركز 4 الخزينة العمومية4 البنك المركزي4 الصندوق 30966600 
 الصكوك البريدية

 
 
داخل 
 الميزانية

609010226 69%  سلفيات و حقوق على الهيئات المالية 01191910 

11001111 099%  سلفيات و حقوق على الزبائن 11001111 

113211 1% المؤسسات المشاركة أو الكيانات 4 المساهمات في الفروع  01211 
 المشاركة

  التزامات التمويل لفائدة الهيئات المالية - - -
 
خارج 
 الميزانية

11231160 099%  التزامات التمويل لفائدة الزبائن 11231160 

 التزامات ضمان بأمر من الهيئات المالية - - -

16611201 099%  التزامات ضمان بأمر الزبائن 16611201 

 التزامات أخرى - - -

  المجموع - - 000096200201

 من إعداد الباحثة باالعتماد على ميزانيات البنك: المصدر

نرال الجزائر جو من خالل عملية حسابية بسيطة بإمكاننا استخراج معامل المالءة المصرفية لبنك سوسيتي 
     266× حقوق الملكية  =  معدل المالءة   :   ـالمساوي ل « Ratio coke »المسمى نسبة كوك 

 بالمخاطر المرجحة األصول                                        

           =01316210       ×099    =9,2  % >1 %      

              000096200201             

 5909األصول المرجحة بأوزان المخاطر لبنك سوسيتي جنرال الجزائر لسنة (   40)جدول رقم 
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المبلغ المرجح 
 بالمخاطر

معدل 
%المخاطرة   

  األصول المبلغ

9 9% الخزينة 4 البنك المركزي4 الصندوق 62110922 
 مركز الصكوك البريدية4 العمومية

 
 
داخل 
 الميزانية

6609111269 69%  سلفيات و حقوق على الهيئات المالية 00113112 

091160091 099%  سلفيات و حقوق على الزبائن 091160091 

113211 1% المؤسسات  ،المساهمات في الفروع  01211 
 المشاركة أو الكيانات المشاركة

  التزامات التمويل لفائدة الهيئات المالية - - -
 
خارج 
 الميزانية

11011131 099%  التزامات التمويل لفائدة الزبائن 11311131 

 التزامات ضمان بأمر من الهيئات المالية - - -

13100260 099%  التزامات ضمان بأمر الزبائن 13100260 

- 9%  التزامات أخرى 6166111 

  المجموع - - 611101230201

 باالعتماد على ميزانيات البنك الباحثةمن إعداد : المصدر

 % 1> %  1,19=    099×         01119062يساوي             1626معدل المالءة لسنة   و منه

                                                              611101230201 
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2111  

المرجح  المبلغ
 بالمخاطر

معدل 
%المخاطرة   

  األصول المبلغ

9 9% الخزينة 4 البنك المركزي4 الصندوق 31600000 
 مركز الصكوك البريدية4 العمومية

 
 
 
داخل 
 الميزانية

6221011 69%  سلفيات و حقوق على الهيئات المالية 03361111 

000111106 099%  سلفيات و حقوق على الزبائن 000111106 

113211 1% المؤسسات 4 المساهمات في الفروع  01211 
 المشاركة أو الكيانات المشاركة

  التزامات التمويل لفائدة الهيئات المالية - - -
 
خارج 
 الميزانية

20326296 099%  التزامات التمويل لفائدة الزبائن 20326296 

 التزامات ضمان بأمر من الهيئات المالية - - -

29106360 099%  التزامات ضمان بأمر الزبائن 29106360 

- 9%  التزامات أخرى 1191101 

  المجموع - - 632112313211

 باالعتماد على ميزانيات البنك الباحثةمن إعداد : المصدر

 % 1< %  2,,1 =      099×           69010331يساوي          1622و منه معدل المالءة لسنة 

                                                       000096200201     
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المبلغ المرجح 
 بالمخاطر

معدل 
%المخاطرة   

  األصول المبلغ

9 9% الخزينة 4 المركزيالبنك 4 الصندوق 16110103 
 مركز الصكوك البريدية4 العمومية

 
 
 
داخل 
 الميزانية

1061012269 69%  سلفيات و حقوق على الهيئات المالية 30231110 

096022191 099%  سلفيات و حقوق على الزبائن 096022191 

113211 1% المؤسسات 4 المساهمات في الفروع  01211 
 المشاركة أو الكيانات المشاركة

  التزامات التمويل لفائدة الهيئات المالية - - -
 
 
خارج 
 الميزانية

10112620 099%  التزامات التمويل لفائدة الزبائن 10112620 

 التزامات ضمان بأمر من الهيئات المالية - - -

21033111 099%  التزامات ضمان بأمر الزبائن 21033111 

- 9%  التزامات أخرى 1611911 

  المجموع - - 639111010201

 باالعتماد على ميزانيات البنك الباحثةمن إعداد : المصدر

 % 1< %  9,19 =      099×          66116101يساوي         1621و منه معدل المالءة لسنة 

                                                       639111010201       

 
 
 
 
 

 5903األصول المرجحة بأوزان المخاطر لبنك سوسيتي جنرال الجزائر لسنة (   43)جدول رقم 
2113  



      الجزائر في الحوكمة تحسين في اإلحترازية االجراءات تطبيق دور                     الخامس الفصل
-الجزائر جنرال سوسيتي بنك حالة الى باإلشارة                                                    

321 
 

المبلغ المرجح 
 بالمخاطر

معدل 
المخاطرة 

% 

  األصول المبلغ

9 9% 4 الخزينة العمومية،البنك المركزي4 الصندوق  631 247 70  
 مركز الصكوك البريدية

 
 
داخل 
 الميزانية

6595844,8 69%  سلفيات و حقوق على الهيئات المالية  224 979 32  

112 917 823 099%  سلفيات و حقوق على الزبائن  823 917 112  

113211 1% المؤسسات المشاركة  ،المساهمات في الفروع 01211 
 أو الكيانات المشاركة

  التزامات التمويل لفائدة الهيئات المالية - - -
خارج 
 الميزانية

54 343 042 099%  التزامات التمويل لفائدة الزبائن  042 343 54  

 التزامات ضمان بأمر من الهيئات المالية - - -

88 965 888 099%  التزامات ضمان بأمر الزبائن 888 965 88 

0 9%  التزامات أخرى 654 985 3 

  المجموع - - 262823382

 باالعتماد على ميزانيات البنك الباحثةمن إعداد : المصدر

 % 1< %  9,27 =      099×       2  2435466        يساوي    2013لسنة و منه معدل المالءة 

                                                             262823382  

 :من خالل الجدول الموالي ببنك سوسيتي جنرال الجزائر معدل المالءةتطور و يمكن تلخيص 
 
 

 
 (6012  -  6002)تطور معدل المالءة لبنك سوسيتي جنرال الجزائر ( 44) جدول رقم 

 6012 6016 6011 6010 6002 السنوات

  % 9,27 %9469 %44.6 %6429 %946 معدل المالءة
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 من اعداد الباحثة : المصدر

كما و  %4أال و هي  بنكية الالمالءة ما يمكن مالحظته من خالل الجدول أن البنك يراعي احترام نسبة 
 على قادر البنك أن أي تليها التي السنوات في إال انه تم استدراكه 6020لوحظ انخفاض طفيف في سنة 

 . %9 أحيانا تفوق بنسبة الخطرة أصوله تغطية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 المخاطر بالبنك من أجل تحسين الحوكمة إدارةأساليب : المبحث الثالث

نتطرق نوك لذلك من خالل هذا المبحث سوف هامة لتحسين الحوكمة داخل الب أداةالمخاطر  إدارةتعتبر 
 .جنرال سوسيتي بنك بمجموعة المخاطر إدارة أساليبباإلضافة إلى  بالبنك والحوكمة المخاطر إدارة إلى
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 إدارة المخاطر بالبنك: المطلب األول
كل األنشطة التي تتم على مستوى بنك سوسيتي جنرال الجزائر،سواء على المستوى التشغيلي أو الوظيفي 
خاضعة لرقابة منظمة على مستويين مختلفين والمتعلقة بالمديرية العامة والتي تتمثل في الرقابة الدائمة في 

ة في المستوى الثاني،حيث تهدف الرقابة الداخلية داخل البنك إلى التحقق المستوى األول والرقابة الدوري
 1 .حديدها والسيطرة عليها ومراقبتهاوضمان بأن جميع المخاطر بكل أنواعها تم ت

 أنواع المخاطر التي يواجهها بنك سوسيتي جنرال الجزائر: الفرع األول
 :تقسم المخاطر الرئيسية بالبنك إلى

 على الطرف المقابل أو قطاع النشاطتضم مخاطر التركيز :  مخاطر القروض. 

 مخاطر السوق. 

 الصرف والسيولة رأسعار الفائدة، أسعا: المخاطر الهيكلية. 

 عة الناتجة عن عدم مالئمة أو وتشمل هذه الفئة كل مخاطر الخسارة أو السم: المخاطر التشغيلية
داخلي، أو بسبب أحداث خارجية،كما تشمل أيضا استمرارية النشاط ناتج عن إجراءات،أفراد،نظام فشل 

دارة األزمات  .وا 

 مخاطر عدم التطابق (Risques de non conformité:) 

أو التأديبية  /تهدف مراقبة مخاطر عدم التطابق إلى ضمان بأن مخاطر العقوبات القانونية واإلدارية و
او اللوائح التي تنظم العمل البنكي /أ من عدم االمتثال للقوانين ولخسارة مالية،أو الضرر بالسمعة ،والتي تنش

على مستوى البنك أو على المستوى الوطني ،وأخالقيات الممارسة المهنية،فضال عن اإلرشادات،المعايير 
 .ومعالجتها أو العمليات الصادرة عن مجمع سوسيتي جنرال،يتم تحديدها /و

  وتمويل اإلرهاباألخطار المترتبة بتبييض األموال. 

 والتي تتمثل في الدعاوي الناشئة عن النزاعات مع العمالء،الشركاء والهيئات : المخاطر القانونية
 (.اإلشرافية

 المخاطر الضريبية. 

 خاطر المتعلقة باألمن المعلوماتيالم. 

 المخاطر المرتبطة بالسالمة البدنية لألشخاص،بالقيم والبضائع. 

                                                           
1
  : متاح على الموقع من وثائق البنك بتصرف من الباحثة  

  http://www.societegenerale.dz/pdf/rapport_annuel_2012.pdf 

http://www.societegenerale.dz/pdf/rapport_annuel_2012.pdf
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 الطرف المقابل/مخاطر القروض : أوال

المخاطر وذلك  إدارة يير نظامالمهمة األساسية إلدارة المخاطر ببنك سوسيتي جنرال الجزائر هو تس
 .باحترام المبادئ والقواعد الموضوعة من قبل الهيئات التنظيمية الجزائرية

بما فيه الكفاية،يتضمن تحليل فأي منح لالئتمان للعمالء التجاريين تتم عن طريق إنشاء ملف قرض موثق 
 .للقرض المعني والذي على أساسه يتم قبوله أو رفضه

تتعلق خطوط االئتمان الممنوحة  لألطراف المقابلة بشكل عام بمدة سنة،حيث يتم مراجعة هذه الخطوط 
ة بصفة دائمة وذلك في ضوء ملف القرض المنشأ وذلك باإلعتماد على تاريخ االستحقاق للخطوط الممنوح

 .سابقا
 خطر التركيز: ثانيا

تتم متابعة أخطار التركيز من طرف الجهات المقابلة وتتم خاصة على الزبائن أو مجموعة زبائن،وتكون 
 (.سواء الجزائرية أو التابعة لمجموعة سوسيتي جنرال)محل تصريح يقدم للمنظمات الوصية

لية،يتم تحليل كل ملفات القروض مهما كان فيما يتعلق بالمساعدات الممنوحة لفروع أكبر المجموعات الدو 
 . مبلغها من زاوية مخاطر الطرف المقابل والتركيز

مال بنك  رأسمن  %55 األدنىتفوق قيمتها الحد  إعاناتزبون من  أيلم يستفد  1621/ 32/21في    
المحتملة فيما يخص المستفيدين و التي  األخطارمبلغ  كذلك في نفس التاريخ كان. ل الجزائرسوسيتي جنرا

مالها  رأسمرات من  26 ـمال الخاص ببنك سوسيتي جنرال الجزائر اقل بال رأسمن  %25 أخطارهمتجاوزت 
 .الخاص الصافي

 المخاطر التشغيلية : ثالثا
 :فئات  66تم تجميع المخاطر التشغيلية في بنك سوسيتي جنرال في  

 .المنازعات التجارية -

 .الخالفات مع السلطات -

 .األخطاء المتعلقة بتقييم األخطار -

 .أخطاء التنفيذ -

 .الغش و نشاطات أخرى إجرامية -

 .نشاطات غير شرعية في األسواق  -

 .خسائر وسائل االستغالل -
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 .ضعف أو عجز نظام المعلومات -
 (:" RCSA "Risk and Control Self Assessment) نظم الرقابة الداخليةالمخاطر و نشاطات  .2

و تهدف . 1626و  1666قام بنك سوسيتي جنرال بتطبيق التقييم الذاتي للمخاطر و الرقابة في سنة    
ة فهو عملية أخطار و نظم الرقابة الداخلية لتحديد و قياس تعرض سوسيتي جنرال لمختلف المخاطر التشغيلي

لنوعية أنظمة األخذ بعين االعتبار شاط لألخطار المالزمة و المتبقية،بعد و ن يسمح برسم الخرائط لكل عمل،
 (.الخ...إنشاء آلية للرقابة الدائمة ،وجود اإلجراءات) الوقاية و الرقابة 

 (  Key Risk Indicators "KRI")المؤشرات المفتاحية لألخطار  .6

 مستوى المخاطر( كل ثالثة أشهر) ة هي بيانات موضوعية و قابلة للقياس تسمح بالتقييم بصفة دوري
عدد معدل دوران الموظفين،عدد شكاوى العمالء ،عدد أخطاء الخزينة ،: ل المثاللكيان أو لنشاط على سبي

 .معينة عند الوصول إلى عتبةتسمح بإنذار البنك ... الخ...العمليات المعلقة
من انتقل عدد المؤشرات المفتاحية لألخطار في بنك سوسيتي جنرال الجزائر  1626و  1661 فبين سنتي   
خالفات : مخاطر التشغيليةلالمتعلقة بثالث أنواع من  ا من اجل تحسين رصد المخاطر 32إلى  26

 .خالفات مع السلطات و أخطاء التنفيذتجارية،
 :امن نظام المعلومات .3

و هو يشمل بشكل أوسع  نظام المعلومات هو عبارة على جميع البيانات والموارد المادية والبرامج للبنك،      
تخزينها أو تداولها و بالتالي فانه يعتبر من األصول األساسية التي  الذي يسمح بمعالجة المعطيات،النظام،

 .يجب المحافظة عليها
. ان مجموع المعطيات و الموارد مستخدمة في اإلطار المخصص لهأيهدف األمن المعلوماتي لضمان ب  
 :خمسة أهداف أساسية وله

 ت لم يتم تغييرها خالل االتصاالتضمان بان البيانا: النزاهة. 

 ضمان بان األشخاص المخولين هم فقط الذين يمكنهم الوصول إلى الموارد المتبادلة: السرية. 

 الحفاظ على حسن سير العمل بضمان الحصول على البيانات و الموارد: التوفر. 

 عدم اإلنكار «  non répudiation » :ضمان بعدم إنكار صفقة تم تنفيذها. 

 على موقع النسخ االحتياطي نتاج و ضمان هوية المستخدمين على موقع اإل: المصادقة(backup ). 

   activité de l’ continuité Plan de:خطة استمرارية النشاط  .4



      الجزائر في الحوكمة تحسين في اإلحترازية االجراءات تطبيق دور                     الخامس الفصل
-الجزائر جنرال سوسيتي بنك حالة الى باإلشارة                                                    

326 
 

 ء الطبيعية أوسوا اجهة مختلف األحداث أو التهديدات،تتمتع سوسيتي جنرال الجزائر بجهاز مصمم لمو    
و التي يمكن أن تعطل ( الخ....الضرر المتعمد زالزل، حرائق، خلل، إضراب، وباء،فيضانات، ) البشرية 

 .كليا أو جزئيا تسيير أنشطة البنك
عدم إتاحة الموارد البشرية و عدم توفر لتمكن من الوصول إلى مقر الشركة،مواجهة خطر عدم اومن أجل    

 :تم انجاز أداتين تتمثالن في . الموارد التقنية
 النشاط راريةخطط استم ( PCA   -plans de continuité d’activité -) : 

ماد تنظم مسؤوليات الموظفين في حالة حدوث تعطل رئيسي لألنشطة حيث تسمح باالعتحيث تحدد و  
بوضع حلول بديلة للتمكن من االستمرار في إدارة معامالت األوراق المالية  على سيناريوهات محددة سابقا،

الحفاظ على أصول حفاظ على امن و سالمة الموظفين و الو وضمان استمرارية النشاط في الوضعية المتقهقرة 
 .البنك

  إدارة األزمات  (G C ) : 
دارتها طوال تطورها ،حيث يرتكز على األزمة و  يسمح هذا الجهاز بتقييم مستوى تدور حول خلية األزمة، ا 

 . االستعادة الكلية لألنشطةيح العودة إلى الحالة الطبيعية و و يسمح بوضع ترتيبات بديلة تت التنبيهات،
 Risque de règlement :مخاطر التسوية : رابعا

المتعلقة امالت يقيس هذا النوع من المخاطر قدرة الوسطاء على الوفاء بالتزاماتهم فيما يخص المع
ن سوسيتي جنرال الجزائر معني فقط بأسواق عين االعتبار البيئة التنظيمية فإباألخذ بباألسواق المالية، حيث و 

 .الصرف
هو المنظم نفسه يام بها إال عن طريق وسيط وحيد و ما فيما يخص صفقات العملة الصعبة ال يمكن القأ
 .حقيقي يعارض بنك سوسيتي جنرال الجزائر و بالتالي ال يعتبر خطر التسوية خطر( بنك الجزائر)

  Risque de liquidité :مخاطر السيولة  :خامسا
تم التكفل بإدارة مخاطر السيولة من قبل قسم الخزينة الموضوعة تحت سيطرة المديرية المالية لسوسيتي ي   

 .جنرال الجزائر
يتم وضع تقارير يومية (. J+ 4أو J+ 2)يتم تتبع وضعية السيولة يوميا باالعتماد على طريقة التنبؤ     
 .ملخص شهري لإلدارة العامة للبنكو 
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التي و ( ALM)أشهر خالل اجتماع لجنة  3تعتبر مخاطر السيولة كخطر هيكلي و يتم فحصه دوريا كل    
،المدير  (ALMلجنة  مسئول)،لماليةمدير ا،المدير العام:منه اللجنة كل تجمع هذ 64/1666أنشأت منذ 

 .األمين العام  الرقابة الدائمة، مدير التدقيق، مسئولالخزينة، مدير المخاطر،  مسئول التجاري،
 المخاطر المترتبة بتبييض األموال و تمويل اإلرهاب : سادسا

 Risques lies au blanchissement d’argent et au financement du terrorisme 

االمتثال لمديرية المخاطر التشغيلية و ( LAB.LFT)تنتمي وحدة مكافحة تبييض األموال و تمويل اإلرهاب    
(ROC ) التي بدورها مرتبطة بالمديرية العامةو .  1661/  21منذ. 

التي هي تابعة و  AMLOمن مسيرين تحت مسؤولية مكتب مكافحة غسيل األموال LAB.LFTتتكون وحدة    
يرتكز هذا و  ،م الوقاية ومكافحة تبييض األموالالوحدة هي تنفيذ نظا مهمة هذه. الرقابة الدائمة لمسئول

 :الجهاز حول 
 مجموعة من التعليمات و المالحظات الداخلية. 

 وحدة التعليم المستمر لمجمل العمال. 

 ،لح المركزيةمتموقع في الوكاالت و المصا جهاز رقابة،عن قرب و عن بعد. 
 Dispositif de mesure des risques de marche :جهاز لقياس مخاطر السوق : سابعا 

سوسيتي جنرال الجزائر حاضرة في السوق  لتنظيمية و تطور األسواق المالية،باألخذ بعين االعتبار البيئة ا   
باالعتمادات ق األمر تعل بالتالي يتم معالجة المعامالت بالنيابة عن الطرف الثالث سواءو .المالي

تأطير هذه العمليات و متابعتها يتم .التحويالت المصرفية الموطنة في البنك أو عمليات الصرفالمستندية،
الذي ( اللوجيستية في المنظمة) Back office ـل  الرقابة المحاسبية التابعةراقبتها من قبل مصلحة المراقبة و مو 

 .تيرسل طلبات المعالجة لهذه العمليا
التي مهمتها متابعة األوامر الصادرة عن ك مصلحة مرتبطة بإدارة الخزينة و هنا 1626 فمنذ منتصف سنة  

 .بنك الجزائر و التي تعتبر الهيئة الوحيدة المخول لها تسيير هذا السوق
 حساب مؤشرات الخطر ببنك سوسيتي جنرال الجزائر:الفرع الثاني

مختلف المخاطر التي يمكن أن يواجهها بنك سوسيتي جنرال ندرج الجدول التالي الذي يضم حساب 
 :الجزائر

 (5903-5990)حساب مقاييس الخطر ببنك سوسيتي جنرال الجزائر(: 45)جدول رقم 
 2113 2112 2111 2111 2119 نوع المخاطر
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      :المخاطر اإلئتمانية
مخصص الديون المشكوك في -

 اجمالي القروض/تحصيلها 
/ 
 

3,34% 
 

 

4,85% 
 

9,64% 
 

 

10,18% 
 

 
 / القروض احتياطي خسائر -

 القروض
2,71% 2,77 % 3,96% 

 

6,23% 8,07% 

 :مخاطر السيولة
 الودائع/القروض-

86,41% 98,15% 95% 73,29% 72,73% 

 :مخاطر رأس المال
 إجمالي األصول/حقوق الملكية

11,85% 11,74% 12,06% 11,15% 10,94% 

 1661،1626،1622،1621،1623 الجزائر جنرال سوسيتي بنك تقارير على اعتمادا الباحثة اعداد من :المصدر

 :من خالل الجدول أعاله يمكن القول أن 
  وذلك بالنسبة لمخصص الديون المشكوك  % 26 إلى %3في حدود من  االئتمانيةنسبة المخاطر

القروض،أما احتياطي خسائر القروض إلى إجمالي القروض فالنسبة  إجمالي إلىفي تحصيلها 
 االئتمانومنه يمكن القول أن مخاطر .  1623وسجلت أعلى نسبة لها سنة  % 6 إلى 1تتراوح بين 

 .لدى بنك سوسيتي جنرال الجزائر مرتفعة

  سبة أعلى ن 1626وقد سجلت سنة  % 56مخاطر السيولة هي األخرى مرتفعة حيث تفوق نسبة
ومنه يزيد ذلك من  نسبة القروض التي يتعذر تصفيتها بسهولة عند الحاجة  %  98,15قدرت بـ 

زيادة مصادر نقدية جديدة لتلبية  إلىحاجة البنك  إلىسيولة كما أن زيادة هذه النسبة تؤشر  إلى
 .طلبات اإلقراض الجديد

  جنرال غير معرض لمخاطر ومنه فبنك سوسيتي  % 6أما عن مخاطر رأس المال فالنسب تفوق

 5رأس المال

 
 

 
دارةالحوكمة  :المطلب الثاني  المخاطر بالبنك وا 
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المبادئ التي ترتكز عليها  إلىالمخاطر باإلضافة  إدارةسوف يتم التركيز في هذا المطلب على أهداف 
دارةالحوكمة   . 1المخاطر داخل البنك وا 

 أهداف إدارة المخاطر بالبنك : الفرع األول
،في جميع فعال إلدارة المخاطرل أهمية خاصة لتطبيق تنظيم قوي و تعطي سوسيتي جنرا    

فضال عن التوازن بين ثقافة مخاطر قوية و تشجيع االبتكار  المعامالت،األسواق والمناطق التي تعمل فيها ،
 :وكأكثر تحديدا إلدارة المخاطر أهداف أساسية تتمثل في 

  تعديل المخاطر بما يتفق مع  ،عن طريق تعظيم الربحية الكليةالمساهمة في تطوير أعمال البنك
 .الرغبة في المخاطرة به

  قياس  ،ن خالل تنفيذ جهاز تحليلالمجموعة بصفة عامة مضمان استدامة البنك بصفة خاصة و
 .مراقبة المخاطرو 

  جعل التحكم في المخاطر عنصر مميز و عامل تنافسية معترف به من طرف الكل. 
 :ترجمة كل ما سبق فيما يلي و يمكن 
 .للرقابة و تنظيم المخاطرمبادئ واضحة للحوكمة،  -

 .تحديد و إضفاء الطابع الرسمي على الرغبة في المخاطر في البنك و المجموعة ككل  -

 .أدوات فعالة للتحكم في المخاطر -

 .ثقافة مخاطر متطورة و موجودة في كل مستوى من الشركة -
 (ERM)اهتمام خاص مع تطبيق سلسلة من المبادرات في إطار برنامجتمثل هذه النقاط الرئيسية 

Entreprise risk management » «   (إدارة المخاطر المؤسسية ) فعالية و الذي يهدف إلى تحسين اتساق و
 .إدارة المخاطر في المجموعة من خالل الدمج التام لعنصر الوقاية و الرقابة في اإلدارة اليومية ألعمال البنك

 الرقابة و تنظيم إدارة المخاطر  مبادئ الحوكمة،:  الفرع الثاني
دارة المخاطر داخل البنك حول و   ترتكز الحوكمة  :ا 

 مشاركة قوية في التنظيم لكافة المؤطرين داخل المؤسسة في عملية إدارة المخاطر و تعزيز ثقافة -

 .المخاطر من مجلس اإلدارة إلى الفرق التشغيلية 

جراءات داخلية محددة بوضوح  -  .قواعد وا 

                                                           
1
 GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2013 :  من اعداد الباحثة باإلعتماد على 
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تطبيق رقابة مستمرة من قبل هيئة مستقلة لضمان الرقابة على المخاطر والسهر على تطبيق القواعد   -
 .واإلجراءات

 :ينظم البنك إدارة المخاطر حول مبدأين أساسيينكما 
 .عن تقييم المخاطر مستقلة عن المديريات التشغيلية المسئولةيجب أن تكون اإلدارات  -

 .يجب أن يكون نهج ومتابعة المخاطر متناسق في مجموع فروع البنك  -

دارة المخاطر داخل البنك عن طريق هيئتين أساسيتين  :يتم ضمان تطبيق الحوكمة وا 
طر تحت سلطة المديرية من خالل لجنة التدقيق والرقابة الداخلية والمخاطر ولجنة المخامجلس اإلدارة 

والذين هم حريصون على اإلدارة  مثل إدارة المخاطر و خدمات معينة لإلدارة المالية اإلدارة الوظيفيةالعامة، 
 .المراقبة المستمرة للمخاطر بشكل مستقل عن اإلدارات التشغيليةو 

 مجلس اإلدارة: 

والسيطرة عليها،يضمن مجلس اإلدارة يحدد مجلس اإلدارة إستراتيجية البنك عن طريق مراقبة المخاطر 
على وجه الخصوص تكاليف يتبع التطور اإلجمالي للمحفظة و  كفاية البنية التحتية إلدارة المخاطر، كما

 .ود المخاطر بالنسبة لمخاطر السوقكما يصادق على حد.المخاطر
 لجنة المراجعة،المراقبة الداخلية والمخاطر: 

                                 « CACIR – comité d’audit, de contrôle interne et des risques » 

في تقييم نوعية الرقابة الداخلية للبنك فهي  وذلكمجلس اإلدارة  تلعب هذه اللجنة دورا أساسيا على مستوى
هذه  وتتمتعمع اإلجراءات،القوانين،واللوائح،عن دراسة اتساق اإلطار الداخلي لمتابعة المخاطر  المسئولة

اللجنة بصالحية دراسة إجراءات مراقبة بعض مخاطر السوق والمخاطر الهيكلية لسعر الفائدة،واالستشارة 
كما يقدم اآلراء حول سياسة المخصصات اإلجمالية والمخصصات الخاصة للمبالغ  لتحديد حدود المخاطر،

كما يقوم  لمخاطرة للبنك سنويا،وفي األخير يتم عرض رسم الخرائط للمخاطر ومؤشرات الرغبة في ا.الكبيرة
 .بمراجعة سنوية للتقارير السنوية للرقابة الداخلية والتي تقدم إلى مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة االحترازية

 لجنة المخاطر ولجنة المخاطر الكبرى: 

LE COMITÉ DES RISQUES ET COMITÉ GRANDS RISQUES (CORISQ) 

المخاطر حيث تقوم باتخاذ القرارات الرئيسية  إدارةللبنك فيما يخص تعالج هذه اللجنة التوجهات الكبرى 
والتي تكمن من جهة في تطبيق معيار متابعة المخاطر،ومن جهة أخرى حول تأطير مختلف المخاطر 

 (.مخاطر القروض،مخاطر السوق،والمخاطر التشغيلية)
 مديرية المخاطر :LA DIRECTION DES RISQUES 
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 .وربحية البنك باإلضافة إلى وضع نظام للتحكم ومراقبة المخاطر تهدف إلى تطوير أنشطة
  لجنة المنتجات الجديدةLE COMITÉ NOUVEAU PRODUIT 

 :تهدف هذه اللجنة إلى ضمان قبل إصدار أي منتوج ما يلي
 بأن جميع المخاطر المحتملة تم تحديدها وفهمها ومعالجتها بشكل صحيح. 

 لهذا المنتوج حشد جميع الوظائف الداعمة. 

تكييف  إلىتعتمد هذه اللجنة على تعريف واسع من المنتجات الجديدة التي تمتد من خلق منتوج جديد،  
 .منتج موجود في بيئة جديدة

 المديرية المالية:LA DIRECTION FINANCIÈRE 

على  لةالمسئو يتم على مستوى هذه المديرية تشخيص متطلبات رأس المال وهيكل رأس المال كما أنها 
 .الخ...إدارة المخاطر الكبرى مثل المخاطر الهيكلية،مخاطر النشاط

 المخاطر بمجموعة بنك سوسيتي جنرال إدارةأساليب : المطلب الثالث
 :المخاطر لمجموعة بنك سوسيتي جنرال من خالل األساليب التالية إدارةتتم 

 :الرقابة الدائمة والدورية للمخاطر:الفرع األول
،تجرى الرقابة الدورية بانتظام على مستوى قابة تحت مسؤولية قسم المخاطر التشغيلية الر تدرج هذه 

 مسئولي إلىمديريات المجموعة لمراجعة المخاطر،بما في ذلك تقارير ملفات القروض أين يتم تحويل النتائج 
 .بعض الحاالتفي والى المديرية العامة  اإلدارات التشغيلية ،

 المخاطر المؤسساتية إدارةبرنامج : الفرع الثاني
 LE PROGRAMME ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)                  

،يهدف هذا البرنامج إلى تحسين اتساق وفعالية جهاز إدارة 1622من جانفي  ابتداءفي العمل به  البدءتم 
 .المخاطر على مستوى المجموعة عن طريق الدمج الكلي للوقاية والرقابة في إدارة األعمال الجارية للبنك

 :يدور هذا البرنامج حول
 تعزيز ثقافة المخاطر لجميع موظفي المجموعة. 

 يؤ للمخاطرالتحسين المستمر لتطبيق الته(L’APPÉTIT POUR LE RISQUE.) 
 : ((L’APPÉTIT POUR LE RISQUEالتهيؤ للمخاطر: الفرع الثالث

قامت إدارة المخاطر واإلدارة المالية بوضع نهج منسق مع اإلدارات التشغيلية إلضفاء  1661منذ سنة 
 .الطابع الرسمي للتهيؤ للمخاطر للمجموعة
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تم تعريف التهيؤ للمخاطر على مستوى بنك سوسيتي جنرال على أنه مستوى المخاطر التي يكون البنك    
عن طريق معايير كمية ، يتم التعبير على التهيؤ للمخاطر اإلستراتيجيةأهدافه  إلىمستعد لتحملها بالنظر 

 .أكثر منها نوعية
 :جنرال من خالل يترجم تطبيق التهيؤ للمخاطر على مستوى بنك سوسيتي - 

  األرباح،الرافعة ،تقلب  المالية،المالءة المالية المتانة)التركيز على بعض المؤشرات المفتاحية للمجموعة
 (.المالية والسيولة

 ربحية لمختلف أعمال المجموعة/من خالل األزواج مخاطر. 

  وضعية خطر المجموعة من خالل نوع المخاطر. 

 :األخذ بعين االعتبار ما يليولتحديد هذه العناصر يتم  -
  االقتصاديةحساسية النتائج للدورات. 

  الكلية على األسواق الناشئة أكثر منها على البلدان المتقدمة االقتصاديةتأثير البيئة. 
 DISPOSITIFS DE STRESS TESTS اختبارات الضغط : الفرع الرابع 

يسمح اختبار الضغط بقياس مدى قدرة البنك على مواجهة الصدمات المختلفة المحتمل حدوثها في     
 .االقتصاد،وهي عنصر هام إلدارة المخاطر في المجموعة

يهدف معيار اختبار الضغط من جهة إلى وضع حدود،وضمان كفاية رأس المال بالنسبة للمخاطر    
 .رللمخاط التهيؤوالمساهمة في تحقيق 

 :اختبار الضغط يدور حول عدة محاور"قام البنك بوضع معيار    

  يتم دمج الضغط الكلي  في عملية الموازنة،حيث يسمح بالحصول على  اإلجماليعلى المستوى
لناتجة عن مخاطر القروض تغطية شاملة للمجموعة،لكل السيناريوهات للخسائر المحتملة ا

مدى فترة ثالث سنوات والتي تعرض على لجنة المخاطر تقدر على .المخاطر التشغيليةوالسوق و 
تقييم قدرة البنوك على الصمود في ب ،يسمح هذا االختبار (CORISQ) ولجنة المخاطر الكبرى

 إطارفي  .على كل من الربحية ومدى كفاية رأس المال اآلثارالصعبة، من حيث قياس  األوضاع
 .للمخاطر التهيؤ

  باالئتمان،حيث تسمح باستكمال التحليل الكلي بنهج أكثر دقة،وفقا لعدة اختبارات ضغط خاصة
، يهدف هذا االختبار إلدارة المخاطر التشغيلية (الخ...القطاع،الفرع،المنتوج،الدولة)محاور 

 .وأنشطة المجموعة
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  لتقييم مخاطر السوق بالموازاة مع النموذج الداخلي للقيمة المعرضة للمخاطر"VAR " والقيمة
،تقوم المجموعة بقياس مخاطرها في إطار اختبار ضغط SVARمعرضة للخطر تحت الضغط ال

 18السوق وذلك ألجل األخذ بعين االعتبار اضطرابات السوق االستثنائية،والتي ترتكز على 
 .سيناريوهات افتراضية 6سيناريوا تاريخي،كذلك على 

 فإن المجموعة تستخدم تحليل  أما فيما يخص المخاطر التشغيلية وحساب كفاية رأس المال
 .السيناريوهات لقياس مدى تعرضها لخسائر محتملة نادرة ولكنها شديدة الخطورة

  بالنسبة للمخاطر الهيكلية ألسعار الفائدة فإن المجموعة تقيس حساسية مكانتها بمعدل ثابت في
ستقبلية على من حيث زيادة معدالت الفائدة الم)سيناريوهات تغيرات منحنى أسعار الفائدة 

حيث أنه في الحالة العادية تزيد معدالت  "platification" أو التسطح  " pentification"الحاضرة 
أما في حالة التسطح ينخفض الفارق بين معدل الفائدة لإلقراض قصير الفائدة مع مدة القرض 

على اإلقراض األجل واإلقراض طويل األجل ففي هذه الحالة يفضل البنك اإلقراض قصير األجل 
 .(طويل األجل

  الضغط على عمالت مختلفة رئيسية أما فيما يخص خطر سعر الصرف،يتم تطبيق سيناريوهات
 .ملحقةو 

  يتم استخدام اختبارات ضغط داخلية لضمان احترام األفق الذي  خص مخاطر السيولة ،يفيما
 .ر عن بيئة السوقيمكن للمجموعة مواصلة العمل فيه في فترة ضغط السيولة وذلك بغض النظ

  مع اختبارات الضغط الداخلية،المجموعة هي جزء من عينة البنوك األوروبية التي تشارك بالموازاة
 "stress tests de l’  ABE"في اختبار الضغط للجنة البنكية األوروبية 

 

 
 الخالصة

رقابي كفء لضمان استقرار وسالمة النظام البنكي،يبذل بنك الجزائر  إطارفي ضوء القناعة بأهمية وجود 
على البنوك والمؤسسات  البنكيجهود معتبرة فيما يخص تعزيز األطر التنظيمية والقانونية للرقابة واإلشراف 

ية تتماشى مع المعايير والمواصفات الدولية من خالل جهاز رقابي فعال بنكالمالية بغرض خلق صناعة 
 .اعد ومعايير احترازية صارمةوقو 
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 :النتائج التالية إلىفمن خالل هذا الفصل تم التوصل 
  حاولت السلطات النقدية الجزائرية سعيا منها لالنسجام مع مقررات لجنة بازل بوضع مجموعة من

 وتوفير المناخ المالئم لممارسة النشاط في ظل شروطية بنكالقواعد االحترازية بهدف تنظيم المهنة ال
 .المنافسة العادلة

  تهدف الرقابة االحترازية على مستوى جزئي إلى ضمان التزام البنوك والمؤسسات داخل المنظومة
 .ية بالقواعد االحترازية المحددة من طرف بنك الجزائر والمستوحاة من معايير لجنة بازلبنكال

  لنسب التي تعتمد على رأس التي على البنوك العاملة في الجزائر التقيد بها نجد ا النسبمن أهم
 .المال

  مجموعة من النسب األخرى  إلىمن بين النسب االحترازية الكمية نجد نسب المالءة المالية باإلضافة
 .مثل نسبة تقسييم المخاطر،نسب السيولة،نسبة معامل األموال الخاصة

  والتي تدعوا البنوك والمؤسسات أما فيما يخص القواعد االحترازية النوعية فتتمثل في الرقابة الداخلية
 .المالية لتطوير نظام معلومات للكشف المبكر للمخاطر التشغيلية وضمان تدفق المعلومات

 ومن ذلك البنوك فان أدوات الحوكمة ذات ي الجزائري بنكانطالقا من المناخ الذي يتسم به النظام ال
 واإلفصاحارة المخاطر من جهة  والشفافية  األولوية واألسبقية بالنسبة للبنوك الجزائرية تتمثل في اد

كلها أدوات تعمل في نفس الوقت على الرفع من .من جهة ثالثة واإلشرافوالرقابة  أخرىمن جهة 
 .  أداء البنوك وحماية حقوق أصحاب المصالح

  سيكون لنظام التنقيط الذي ستطبقه الجزائر دورا هاما في الحفاظ على استقرار النظام المالي
 .ائريالجز 

 لصغر  وذلك تعنيها ال بأنها تشعر فإنها 3بازل لمقررات الجزائري يبنكال الجهاز تطبيق يخص فيما 
  .السوق لمخاطر المنخفض وتعرضها حجمها

 اج ما يليتأما فيما يخص دراسة حالة بنك سوسيتي جنرال الجزائر فلقد تم استن: 

بالمئة لسوسيتي  211لوكة بنسبة الممهو أحد البنوك التجارية بنك سوسيتي جنرال الجزائر  -
يقدم مجموعة من الخدمات لجميع  0111سنة  رال فرنسا موجودة في الجزائر منذجن

 .وكالة موزعة في مختلف الواليات  2,العمالء أفراد مهنيين مؤسسات يحتوي على 
 الوطني التراب من واسعة شبكة على يتربع جعله رالجن سوسيتي لبنك المستمر التوسع -

 .الجزائرية المالية الساحة  في حداثته رغم
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 يةبنككل أعماله ال راسخا لضمان أعلى مستوى جودة في التزامارال يلتزم بنك سوسيتي جن -
 زائر والتي يعمل على تحقيقها منذك سوسيتي جنيرال الجنب أولويات تعظيم األرباح من -

 .دخولها للسوق النقدية الجزائرية
أمثل للمخاطر من  إدارة إلى إستراتيجيتهيسعى بنك سوسيتي جنرال الجزائر من خالل  -

 .أجل تحسين الحوكمة داخل البنك

التحقق وضمان بأن جميع المخاطر بكل أنواعها تم  إلىتهدف الرقابة الداخلية داخل البنك  -
 .تحديدها والسيطرة عليها ومراقبتها

 إدارةتتمثل المهمة األساسية إلدارة المخاطر ببنك سوسيتي جنرال الجزائر هو تسيير نظام  -
 .المخاطر وذلك باحترام المبادئ والقواعد الموضوعة من قبل الهيئات التنظيمية الجزائرية

بنك سوسيتي جنرال الجزائر قادر على تحقيق رقم أعمال مناسب كفيل بتغطية كافة  -
على هامش مالئم يسمح بتعويض أصحاب الملكية وهذا ما يثبته العائد  التكاليف واإلبقاء

 .على الملكية

يراعي بنك سوسيتي جنرال الجزائر احترام نسبة المالءة البنكية المفروضة من قبل بنك  -
 .وهذا ما يدل على أن البنك قادر على تغطية أصوله الخطرة % 6تقدر بـ  يالجزائر والت

اإلئتمانية ومخاطر السيولة فهي مرتفعة وهذا ما يدعوا البنك الى أما فيما يخص المخاطر  -
 .اتخاذ الحيطة والحذر في منحه للقروض

 جميع المخاطر،في إلدارة وفعال قوي تنظيم لتطبيق خاصة أهمية جنرال سوسيتي تعطي -
 . االبتكار تشجيع و قوية مخاطر ثقافة بين  التوازن باإلضافة المعامالت 

دارة الحوكمة تطبيق ضمان يتم - أساسيتين  هيئتين طريق عن البنك داخل المخاطر وا 
 .الوظيفية واإلدارة اإلدارةمجلس 
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 خاتمةال
ولكن االنهيارات المالية . خصائصه ومحدداته التي تفرض عليه آليات وطرق معينة للتعامل بنكيللعمل ال

واألزمات التي راح ضحيتها الكثير من المساهمين والمستثمرين الصغار أعادت النظر في الكثير من آليات 
تعاملين الماليين إلى التدخل االئتماني وأدت في الحقيقة إلى إظهار محاوالت نقل الخطر من جهة البنوك والم

والضمانات والودائع لتأمين الخسائر قدر  يةجرااات االحتراز اإلجهة المقترضين والمتعاملين مع البنوك بتعزيز 
ولكن إلى أي مدى يمكن ضمان ذلك؟ وهل فعال أدت هذه اإلجرااات الضبطية ممثلة في . المستطاع

سين حوكمة البنوك؟ وتقليل مستويات المخاطر التي كانت إلى تح( لجنة بازل) بنكيالمعايير الدولية للعمل ال
على فهم طبيعة  الرقابة في البنوك تعتمد إذا. تتعرض لها؟  هذا ما حاولنا في هذه الدراسة مناقشته ومعالجته

كما تعتبر إدارة المخاطر في مركز .أنشطة هذه البنوك وكذا العوامل الخارجية المؤثرة في هذه األنشطة
هذا التطور . بنكية منذ بدايات نشأتها وتطورها وقد تعاظم دورها حديثا نتيجة تطور النشاط البنكيالوظيفة ال

نتج عنه العديد من المخاطر التي لم تكن معروفة من قبل، األمر الذي حتم على البنوك اعتماد إدارة فعالة 
لى ضرورة تبني مبادئ الحوكمة تمكنها من التقليل من حدة هذه المخاطر و هذا ما ال يتم إال بالتأكيد ع

أوال بعد داخلي يتمثل في طريقة إدارة البنك،وثانيا، بعد خارجي :البنكية التي تخضع إلى بعدين رئيسيين هما
التي  النتائج من مجموعة إلى من خالل هذه الدراسة خلصنا.يتمثل في ترجمة و تبني القواعد االحترازية

ثم اقتراح بعض المواضيع المستقبلية  التوصيات بعض بتقديم سنقوم عليها وبناا الفرضيات صحة بها نختبر
   .بحثية كآفاق

 نتائج البحث: أوال

ومعالجة األنشطة  تدنيةمن خالل  لبنكيةتدعيم الثقة في التعامالت ا إلى االحترازيةاإلجرااات تسعى  .1
شمولية ألنشطة البنك  لكل من إذ أن االلتزام بمتطلبات لجنة بازل يعد وقاية ورقابة ، عالية المخاطر

 على تنص والتي األولى الفرضية  قبول يمكننا فإنه النتيجة هذه خالل ومن . المودعين والمقترضين والبنك
 ."البنكية جيدة للمخاطر هي مطلب ضروري لضمان إدارة البنوك تتبعها التي االحترازية اإلجراءات "

السبب الرئيسي فكلما تحسنت الحوكمة،المخاطر  إلدارة كلما كان التطبيق الجيد للقواعد االحترازية  .2
 كما أن   لألزمات المالية يكمن في عدم التطبيق الجيد للقواعد االحترازية وبالتالي ضعف الحوكمة

إلدارة المخاطر عالقة وثيقة مع معظم اآلليات الداخلية للحوكمة،فهي تلعب دور أساسي في تحسين 
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فعاليتها،وباألخص الرقابة الداخلية فهي تعتبر المحور األساسي إلدارة المخاطر،كما لها تأثير على 
 :آليات أخرى للحوكمة ونخص بالذكر

 جيد وموظفين  إدارةزيد فرصته في الحصول على فريق البنك الذي يمتلك نظام متين إلدارة المخاطر ي
 .أكفاا

 تشجع إدارة المخاطر تعزيز المهارات والقيادة،وتدعيم تأطير الموظفين وتشجيع تعلمهم. 

 كما تعتبر ادارة المخاطر كذلك أداة إدارة فعالة تهدف إلى تحسين تخصيص الموارد وااللتزام بالنفقات. 

 القيمة داخل البنك،وتشجع المسيرين والموظفين على توخي الحذر  تساعد إدارة المخاطر على خلق
 .والتطلع دائما لمعرفة المزيد من حيث ادارة المخاطر

 تسمح االدارة الجيدة للمخاطر لمجلس االدارة بالممارسة الفعالة لدوره الرقابي على فرق االدارة. 

طريق الرفع من قدرة البنك على عن  "  هوالتي تنص على أن ثانيةال الفرضية صحة يثبت ما وهو
هو الذي يحدد مستوى أداء  البنوك تتبعها التي االحترازية مستوى اإلجراءات التعامل مع المخاطر فان

 ". الحوكمة في البنك

 النتائج كافة عن األول المسئول البنك فانه يعتبر شئون إدارة اإلدارة هو من يتولى مجلس باعتبار .3

 األعمال ممارسة خاللها من يتم والتي يعتمدها التي والسياسات اإلستراتيجيات  تطبيق على المترتبة

كما تؤدي ،  البنك،بما في ذلك اإلدارة الجيدة للمخاطر والتطبيق األمثل للحوكمة في المختلفة واألنشطة
مجلس  ورقابة إشراف خالل من الجيدة الحوكمة أن أفضل إال اقتصادي أداا إلى للبنك الجيدة الحوكمة
 للهبوط الحتمية والفترات واألزمات األعمال بيئة في للتغيرات البنك استجابة سرعة احتماالت من تزيد اإلدارة

ومن  .عائد على حصولها في األمل مع أمان في ستظل استثماراتهم أن للمستثمرين يؤكد بما األعمال، في
مجلس اإلدارة له دور رقابي  ":أن  كد صحة الفرضية الثالثة والتي تنص علىواقع هذه النتيجة نؤ 

وضبطي فعال في تحديد طبيعة اإلجراءات االحترازية المساهمة في إدارة المخاطر والتطبيق الجيد 
 ." للحوكمة على مستوى البنوك

ية عبر دول العالم خصوصا النامية بنكالجزائري على غرار باقي القطاعات ال بنكيحاول القطاع ال .4
ففيما يخص تكيف النظام  .ي منهاجا لعملهبنكوالقواعد العالمية في المجال المالي وال منها اتخاذ المعايير

 :فلقد استنتجنا ما يلي 2البنكي الجزائري مع معايير بازل 
  التنظيم االحترازي المتعلق بنسبة المالاة إلىتستجيب البنوك العمومية وكذلك الخاصة. 
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 الشريحة )رية فيما يخص رأس المال واالحتياطيات كانت النسبة المسجلة من قبل البنوك الجزائ
 .مرتفعة نسبيا( األساسية االولى

  عائد ملكية البنوك(ROE)  مرتفع على الرغم من الزيادة في الحد األدنى لرأس المال التنظيمي الذي
 .2333تم تطبيقها في أواخر عام 

  أما فيما يخص معدل العائد على األصول(ROA)  فهو قريب من الذي مسجل في البلدان الناشئة
 .المهمة

 عمليات المراجعة الرقابية لكفاية رأس المال كلف مجلس النقد والقرض :أما فيما يخص الدعامة الثانية
بإصدار القوانين والنظم والتعليمات البنكية المنظمة للمهنة البنكية وكلفت بالمقابل اللجنة البنكية بمراقبة 

صدره مجلس النقد والقرض من طرف البنوك والمؤسسات المالية ال سيما فيما يخص تقيدها تطبيق ما ي
 .االحترازيةبالمعايير 

  والشفافية اإلفصاح إلىقوانين تهدف في مجملها  إصدارتم " انضباط السوق"أما الدعامة الثالثة. 

 ة حتى قبل صدور بازل فيما يخص معيار السيولة فنجد أن البنوك الجزائرية تراعي معيار السيول 

االلتزام بمتطلبات لجنة بازل للرقابة  "   :على تنص والتي الرابعة الفرضية صحة نؤكد لذلك ونتيجة
 "  للبنوك الجزائرية بتحسين الحوكمة عن طريق تطبيق إجراءات احترازية جيدة المصرفية يسمح

جنرال على أساليب متنوعة إلدارة المخاطر وذلك تماشيا مع التشريعات الدولية  يعتمد بنك سوسيتي .5
يسعى من خالل إستراتيجيته إلى إدارة أمثل للمخاطر من أجل تحسين الحوكمة داخل كما أنه   والوطنية

 :من بين أساليب بنك سوسيتي جنرال إلدارة المخاطر نجدو  .البنك
  والرقابةتطبيق التقييم الذاتي للمخاطر. 

 وهي تسمح بتقييم بصفة دورية لمستوى المخاطر:المؤشرات المفتاحية لألخطار. 

 خطة استمرارية النشاط. 

 هناك خلية خاصة بإدارة األزمات. 

  أما فيما يخص مخاطر السيولة فيتم على مستوى البنك تتبع وضعية السيولة يوميا باإلعتماد
 (j+4و   j+1)على طريقة التنبؤ

  مخاطر السوقجهاز لقياس 
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 -للبنك الدولي سوسيتي جنرال "أنه  على تنص والتي الخامسة الفرضية صحة نؤكد النتيجة هذه واقع ومن
احترامه للمعايير  إطارالجزائر نظام حوكمة جيد نتيجة لتطبيقه إجراءات احترازية إلدارة المخاطر في 

 ". الدولية
 :النتائج التالية  إلىكما تم التوصل من خالل البحث أيضا 

 .ضرورية وال بد منها الستمرارية نشاط البنوك بنكيةإن الرقابة ال •

المخاطر بمثابة عملية يتم من خاللها التحديد والقياس والمتابعة والمراقبة للمخاطر  إدارةيعتبر مبدأ  •
  .التي يواجهها البنك

نجاح أي بنية إلدارة المخاطر لدى أي بنك تعتمد اعتمادا كليا على مدى التزامه باألنظمة  إن •
  .الداخلية والتشريعات السارية

عدم االهتمام بالمكانة الحقيقية  إلدارة المخاطر في البنوك ،ودورها في تحديد المخاطر التي  إن •
  .ألسباب للوقوع في األزمة المالية العالميةيتعرض لها وتقييمها ومحاولة معالجتها كان من بين أهم ا

المخاطر يجب وجود وحدات منفصلة إلدارة المخاطر والتي يمكن أن  إدارةمن أجل تسهيل مهمة  •
  .باألنظمة والقوانين وغيرها االلتزامتتضمن التدقيق الداخلي،مراجعة القروض،

 حملة حقوق حماية بهدف البنوك لحوكمة ومنطلقا قاعدة توفر إدارية أداة المخاطر إدارة تعتبر •
 .المودعين  و األسهم

 فعالة إدارة يوفر الذي فالبنك للبنك، السوقية القيمة على كبير أثر المخاطر إلدارة يكون أن يمكن •
 .المضافة والقيمة الربحية يخص فيما أهدافه تحقيق على قدرة أكثر يكون  للمخاطر

توافرها حتى يكتمل إحكام الرقابة الفعالة على أداا ترتكز الحوكمة على عناصر أساسية البد من  •
البنوك، تتلخص في الشفافية، وتوافر المعلومات، وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية، والنهوض 

  .بمستوى الكفااات البشرية من خالل التدريب

دارة يقوم مجلس اإلدارة بدور أساسي في تطبيق الحوكمة • حيث  تقع  بنكيالمخاطر في الجهاز ال وا 
على عاتقه مسئولية فهم أنواع المخاطر والتأكد من أن مستويات رأس المال تعكس مثل تلك 

البنوك مسئولية وضع أهداف  فىالمخاطر على نحو كاف،كما تتحمل مجالس اإلدارة 
ستراتيجيات مالئمة لحماية حقوق المودعين الحوكمة، وسياسات إدارة المخاطر، وصياغة سياسات وا 
  .وغيرها

  .يتم سن القواعد االحترازية لتحقيق غرضين هما استقرار النظام المالي وحماية الدائنين •



 الخاتمة
 

342 
 

 قامت كما .تغطية المخاطر توسيعنوعية ومستوى رأس المال التنظيمي و بالرفع من   IIIقامت بازل  •
  .بإدخال نسبة الرافعة المالية كوسيلة مكملة لمتطلبات كفاية رأس المال على أساس المخاطر

على االقتصاد الحقيقي أو على مستوى البنك وبعد تحليل كل من  IIIمن خالل دراسة تأثيرات بازل  •
مكلف في المدى القصير ولكنه يأتي بثماره  IIIاآلثار اإليجابية والسلبية يمكننا أن نستنتج أن بازل 

  .على المدى البعيد

المخاطر في البنوك من خالل  حوكمةعلى تحسين إطار عمل  IIIمن المتوقع أن تعمل بازل  •
 .المعايير الجديدة لرأس المال والسيولة

 من والتي واإلرشادات التوصيات من مجموعة إصدار في أعمالها خالل من بازل لجنة ساهمت •
  . بالبنوك الحوكمة تحسن  أن شأنها

المؤسسية قواعد الحوكمة  إلرسااتطبيق مقررات ومتطلبات أعمال لجنة بازل يمثل فرصة هامة  إن •
 .السليمة بالبنوك والمؤسسات المالية

للبنك المركزي دور كبير ومهم ينبغي أن يمارسه في سبيل إرساا مبادئ الحوكمة بالبنوك، وهذا من  •
شراف على أعمال البنوك للتأّكد من  خالل إصدار اللوائح والقواعد المنّظمة للمهنة وفرض رقابة وا 

 .مدى االلتزام بما يتم إصداره
 التوصيات: ثانيا
 :يأتي بما نوصي استنتاجات من ذكر ما ضوا على
  وذلك من خالل بنكيةقواعد الحوكمة ال إرسااعلى  أيضاتعمل مختلف البنوك  أنيجب : 
 في تطبيق جميع بنود اتفاقية بازل  اإلسراع. 
 بنكيةالكادر البشري وتكوينه في مجال الحوكمة ال تأهيل. 
  البنك المركزي إشرافالعمل على خلق لجان للحوكمة على مستوى كل بنك تحت. 
  على دراية بجميع المخاطر التي يواجهها  ينالبنك والمديرين التنفيذي إدارةيجب أن يكون مجلس

 .البنك
  مختلف أنواع المخاطر في جميع وحدات  إدارةيجب على البنك وضع نظام للرقابة الداخلية من أجل

 .البنك
  ينبغي على المراقبين مراجعة وتقييم التقديرات الداخلية للبنوك لقياس مدى كفاية رأس المال وضمان

 .المال القانونية رأسالتزامها بمعدالت 
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  ينبغي أن تقوم البنوك بعملية تقييم شامل لمدى كفاية رأس المال بالنسبة لمخاطرها ويتم ذلك من
للحفاظ على مستويات  إستراتيجيةوأن يكون لديها الداخلية التقارير ومراجعة الرقابة  إعدادخالل 

 .رؤوس أموالها
 ي بين البنوك والمؤسسات المالية العاملة على بنكسن تشريعات جديدة لتشجيع عمليات االندماج ال

ية قوية بنكالمستوى المحلي بعضها ببعض وحتى مع البنوك األجنبية، من أجل تكوين تكتالت 
 .كافية لتتوافق مع المعايير الجديدة وتكون قادرة على المنافسة العالمية ومعززة برؤوس أموال

  مستقلة في  إدارةالمخاطر لديها من خالل تكوين  إدارةال بد إلدارات البنوك من تطوير مفاهيم وآليات
تلك البنوك تلعب دور فعال في تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي يواجهها البنك وطرق ووسائل 

 .ة التعامل لمواجهة هذه المخاطروفلسف
 آفاق البحث: ثالثا

 :مثل مختلفة مواضيع   في والبحث للدراسة بالتطرق البحث هذا مواصلة نقترح

 دور نظام التنقيط في تفعيل الحوكمة داخل البنوك. 

 حوكمة الشركات على كفااة البنك تأثير هيكل الملكية و.  

  ؟ 3بازل تقييم لمقترحات لجنة بازل، ماذا بعد 

  دراسة طرق إدارة حافظة العمالا في البنك. 

 رد فعل الزبائن اتجاه اإلجرااات االحترازية. 

 دور اختبارات الضغط في تفادي مخاطر السيولة. 



 

 

 قائمة المصادر والمراجع 
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 .2008،معهد أبحاث السياسات اإلقتصادية الفلسطيني،تعزيز حوكمة الشركات في فلسطينعدنان قباجة وآخرون،  .43
 . 2006 األردن، عمان، العربي، المجتمع مكتبة ،2 ج ،ةيمصرف نظر وجهات ،مفلح عقل .44
،دار صفاء الحوكمة المؤسسية واألداء المالي اإلستراتيجي للمصارفعالء فرحان طالب،ايمان شيحان المشهداني،  .41

 .2011والتوزيع،األردن، للنشر
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، مكتبة الحرية، أساسيات إدارة المخاطر الماليةالعشماوى،هورشر،تعريب عطا اهلل وارد خليل،محمد عبد الفتاح .كارين أ .41
 .2008مصر، 

 .لبنان دار النفائس، ،اتحاد المصارف العربية،التدقيق المصرفي من الناحية العمليةماهر واكد، .47
بيليا ، الجزء الثاني، دار كنوز اشأحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرةمبارك بن سليمان بن محمد آل سليمان،  .48

 .2001للنشر والتوزيع، السعودية، 
 .2001، القاهرة ، العربية، النيل مجموعة ،األولى ، الطبعةالشركات حوكمة، محسن أحمد الخضيري .42
 .2001، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،مصر،إدارة المصارفمحمد الصيرفي،  .10
 .، القاهرة1116الفجر للنشر و التوزيع ، دار محاضرات في االقتصاد الكلي المعمق ،ساكر ،  العربي محمد .52

 .2003مصر، دار الجامعة الجديدة، ،النقدي االقتصادمبادئ  محمد دويدار،أسامة الفولي،   .12
 .2001الدار الجامعة الجديدة ،مصر ،إدارة البنوك، محمد سعيد أنور سلطان،  .13
 .2002، دار المسيرة،األردن،الجودة الشاملة و تحقيق الرقابة في البنوك التجاريةمحمد سمير أحمد،  .14
 .2002،دار إثراء،األردن،اقتصاديات النقود والبنوك والمؤسسات الماليةمحمد صالح القريشي، .11
 جرانت مكتب ،والمحلية واألقليمية الدولية الممارسات ألفضل طبًقا البنوك في الحوكمة إرشاداتيوسف،  طارق محمد .11

 .2010، انترناشونال ثورنتون جرانت عضو هالل محمد ثورنتون
 .2010،دار التعليم الجامعي،مصر،األزمة المالية العالمية و أثرها على أسواق المالمحمد عبد الحميد عطية،  .17
 .2001، دار المناهج للنشر و التوزيع،األردن ،إدارة البنوكمحمد عبد الفتاح الصيرفي،  .18
 . 2000 ،2ط ، اإلسكندرية ,المعارف ،منشاةالمصرفي االئتمان اقتصادياتي،مزاو حال خليل كمال محمد  .12
 .2001دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان ، مؤسسات اوراق بورصات ، –األسواق المالية محمد محمود داغر،  .10
 .2001، الدار الجامعية ،مصر،حوكمة الشركات و معالجة الفساد المالي و االداريمحمد مصطفى سليمان،  .11
 . 2004، دار وائل للنشر، عمان ، اإلطار النظري و التطبيقات العملية -االستثمارات إدارة محمد مطر،  .12
، دار وئل للنشر،األردن،  األساليب و األدوات و االستخدامات العملية -التحليل المالي و االئتمانيمحمد مطر،  .13

2000. 
 .2003جزائر،بهاء الدين للنشر و التوزيع،ال ،اإلقتصاد النقدي والمصرفيمحمود سحنون،  .14
 .2008، الشركة العربية المتحدة، مصر، أسس االستثمارمروان شموط، كنجو عبود كنجو،  .11
 .دار الجامعة الجديدة للنشر مصر، ، دار الجامعة الجديدة للنشر،االئتمانالنقود و المصارف و مصطفى رشدي شيحة،  .11
 .2002المصارف العربية،،اتحاد الصناعة المصرفية في ظل العولمةمصطفى كمال السيد طايل،  .61
 .2004،منشأة المعارف،مصر،الفكر الحديث في اإلستثمارمنير ابراهيم هندي، .18
 .2010، دار الراية،األردن،ادارة مخاطر المحافظ اإلئتمانيةمهند حنا نقوال عيسى، .12
 ،الجزء(2) بازل سلسلة العربية، المصارف اتحاد ،(األبعاد-األهمية-المضمون)2بازل اتفاق الى دليلك حشاد، نبيل .70

  .2004األول،بيروت، 
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 ،دار الحامد،العربي االقتصادوآثارها المستقبلية في  االقتصاديةآليات العولمة هيفاء عبد الرحمن ياسين التكريتي،  .71
 . 2010 األردن،

 

 الرسائل واألطروحات: 

 المحاسبة في ماجستير، مذكرة الحوكمة تفعيل مبادئ في الداخلية المراجعة إدارات دورنسمان، إسحق إبراهيم .1
 .2002فلسطين،-غزة، اإلسالمية والتمويل،الجامعة

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  ،في ظل اقتصاد السوق إستراتيجية  تكيف المنظزمة المصرفية الجزائرية دريس ، رشيد .2
 .2001/2007،رجامعة الجزائ ، في العلوم االقتصادية

،مذكرة لنيل  المراجعة الداخلية في ادارة المخاطر دراسة ميدانية في المصارف السوريةدور شادي صالح البجيرمي، .3
 . 2011-2010في المحاسبة،كلية اإلقتصاد، جامعة دمشق، الماجيسترشهادة 

 أطروحة ،الجزائر حالة المصرفي القطاع في الحوكمة إلرساء كمدخل بازل لجنة بمتطلبات االلتزام حبار، الرزاق عبد .4
لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص االقتصادية: نقود ،كلية ومالية العلوم االقتصادية وعلوم ،قسم التسيير علوم 
،جامعة  التسيير ،2010/2011الجزائر.  

 لنيل مقدمة كمتطلبات  مذكرة بازل، لجنة مقررات متطلبات استيفاء و الجزائرية المصرفية المنظومةحبار،  الرزاق عبد .5
 اإلنسانية العلوم الشلف، كلية ، بوعلي بن حسيبة مالية، جامعة و نقود تخصص االقتصادية العلوم في ماجستير شهادة
 .2001اإلقتصادية،  العلوم قسم اإلجتماعية والعلوم

الخدمات المصرفية و زيادة القدرة التنافسية للبنوك التحرير المصرفي و متطلبات تطوير  ريش ،ب   القادر عبد .6
 .2001 – 2001،رجامعة الجزائ ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية ،الجزائرية

دور حوكمة النظام المصرفي في الحد من األزمات المالية والمصرفية باإلشارة الى حالة  عبد القادر بادن ، .7
ة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير،جامعة حسيبة يماجيستر في علوم التسيير تخصص مالية ومحاسبة،كل،مذكرة الجزائر

 2007/2008بن بوعلي،الشلف،
 شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة ، مذكرة،دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة المؤسساتالصمد  عبد على عمر .8

 وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية،المدية محاسبة، جامعةو  مالية :التسيير تخصص علوم في لماجستيرا
 . 2002-2008التسيير،  علوم قسم التسيير

مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة  ،بازل لجنة معايير مع الجزائري المصرفي النظام تكيف ، مدى لعراف فائزة .9
 .2010/2009 المسيلة، التجارية ، جامعة والعلوم التسيير وعلوم االقتصادية العلوم كلية ، الماجيستر

مدى تطبيق المصارف الوطنية الفلسطينية للقواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في ، ممدوح   العزايزة محمد .11
 . 2002األعمال،كلية التجارة ، إدارة في ماجستير مذكرة،  فلسطين
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، مدى التزام الشركات المساهمة  العامة الفلسطينية بقواعد حوكمة الشركات دراسة تحليلية آلراء  محمد جميل حبوش .11
المحاسبة والتمويل ،كلية  في ماجستير مذكرة، المراجعين الخارجيين ومدراء الشركات المساهمة -المراجعيين الداخليين

 .2007التجارة، الجامعة اإلسالمية ،غزة، 
الفلسفة رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتور  ، في الشركات المساهمة المصرية مخاطر الماليةإدارة ال ،محمد علي .12

 .2001قسم إدارة األعمال،،  ارةكلية التجـ، اهرةجـامـعـة الق ،في إدارة األعمال
 لجنة مقررات إطار في اإلسالمية للمصارف المال رأس كفاية الحتساب نموذج ،تطوير تهاني الزعابي محمد محمود .13

-اإلسالمية والتمويل،الجامعة المحاسبة في يرالماجست ةدرج على الحصول لمتطلبات استكماال الرسالة هذه قدمتبازل،
 .2008،غزة

مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها بمعيار كفاية رأس المال للمصارف اإلسالمية موسى عمر مبارك أبو محيميد ، .14
 والمصرفية، في تخصص المصارف اإلسالمية،كلية العلوم المالية الدكتوراه شهادة لنيل أطروحة ،2من خالل معيار بازل 

2008. 
مذكرة مقدمة  ،II بازل" الدولية للمعايير المصارف وفقاً  في االئتمان لمخاطر الحديثة اإلدارةكمال،  أبو علي ميرفت .15

 .غزة – اإلسالمية التجارة،الجامعة ،كليةاألعمال  إدارة في الماجيستركجزء من متطلبات نيل شهادة 
،مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة وتحدياتها 2دوافع تطبيق دعائم بازلميساء محى الدين ُكالب، .16

 .2007ر،الجامعة اإلسالمية،غزة،الماجيست

 الملتقيات: 

األزمة المالية :الملتقى العلمي الدولي حول المالية، العولمة ومستقبل الحالية المالية األزمةزواي، بن دردور،نسرين أسماء .1
 .2002أكتوبر 21-20 أيام ،-سطيف- عباس فرحات جامعة و االقتصادية الدولية والحوكمة العالمية ،

ضمن ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية  مقدمة،العولمة و آثارها اإلقتصادية على الجهاز المصرفيمرابط ،  آسيا .2
 .2004ديسمبر 11و14جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف، والتحوالت اإلقتصادية،

التدقيق المؤتمر العربي األول حول  ،"تدقيق الحسابات وأطرافه في اطار منظومة حوكمة الشركات"أشرف حنا ميخائيل، .3
 . 2001 المتحدة،سبتمبر العربية اإلمارات الداخلي في اطار حوكمة الشركات،

المؤتمر العربي األول ،"وتفعيل مبادئ الحوكمة في التشريع الضريبي المصري التدقيق الداخلي"إمام حامد أل خليفة، .4
 . 2001 المتحدة،سبتمبر العربية اإلمارات التدقيق الداخلي في اطار حوكمة الشركات،

تقييم سياسات  :حول مؤتمر ،"التي واجهها لبنان في تطبيقها المقاربة الحديثة إلدارة المخاطر والصعوبات"،أمين عواد .1
 .30/1/2007بيروت في  ، اتحاد المصارف العربية،إدارة مخاطر االئتمان

 للعلوم الثالث ،المؤتمر" بازل لجنة مبادئ وفق البنوك في المالية المخاطر ادارة مراقبة في الحوكمة دور"، بالل شيخي .1
 والعلوم اإلقتصاد كلية الناشئة، األسواق تجربة:اإلجتماعية والمسؤولية الشركات حاكمية حول والمصرفية  المالية

 3172 أفريل 71،71،األردن، اليرموك والمصرفية،جامعة المالية العلوم  قسم"اإلدارية،
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 المالية األزمات من للوقاية مدخل :والمصرفية المالية المؤسسات في الحوكمة" حبار، الرزاق علي ، عبد بلعزوز بن .7
 ،األزمة المالية واإلقتصادية الدولية والحوكمة العالمية: الملتقى العلمي الدولي حول، "الجزائر لحالة باإلشارة والمصرفية

 .2002أكتوبر 21-20 أيام ،-سطيف- عباس فرحات جامعة
مقدمة ،" II بازل  لجنة مقررات ظل في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تمويل إشكالية" ،محمد إليفي علي، بن بلعزوز .8

، جامعة الشلف ،ا لعربيةل في الدو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤسسات متطلبات لحوالملتقى الدولي  الى 
2001. 

، الملتقى الدولي حول أزمة النظام المالي األزمة المالية العالمية مظاهرها وسبل معالجتها بلعزوز بن علي، عبو هودة، .2
 .2002جوان   01-01القادر قسنطينة، يومي جامعة  األمير عبد  والمصرفي الدولي وبديل البنوك اإلسالمية،

 :"حول" جامعة جيجل"الملتقى الوطني األول لكلية علوم التسيير ، "ادارة المخاطر البنكية و التحكم فيها"حسين بلعجوز،  .10
 . 2001جوان  7-1،"منافسة، مخاطر وتقنيات: المنظومة المصرفية في األلفية الثالثة

، الملتقى العلمي الدولي األسباب ، اآلثار و الحلول المقترحة لمعالجتها: العالميةاألزمة المالية بورغدة، حسين .11
 21  -20 أيام-، سطيف -عباس فرحات جامعة األزمة المالية و االقتصادية الدولية والحوكمة العالمية،:حول

  . 2002أكتوبر
الملتقى العلمي الدولي  العربية، الدول فى مواجهتها وسياسات العالمية االقتصادية األزمة األسرج، المطلب عبد حسين .12

 21  -20 أيام-، سطيف -عباس فرحات جامعة،األزمة المالية و االقتصادية الدولية والحوكمة العالمية :حول
 . . 2002أكتوبر

 الملتقى الدولي األول حول، "واقع حوكمة المؤسسات في الجزائر وسبل تفعيلها" حسين يرقي،عمر علي عبد الصمد، .13
ديسمبر  08-07،جامعة العربي بن مهيدي،أم البواقي،الجزائر،،يومي  قع،رهانات وآفاقاالحوكمة المحاسبية للمؤسسة و 

2010. 
المنظومة المصرفية قي الملتقى الوطني حول  ،"رالنقدية و مكانة الحيطة المصرفية بالجزائاإلصالحات " ، نجار حياة .21

 .  1115 جوان 1-6،"وتقنيات مخاطر منافسة، الثالثة،األلفية 

الملتقى الوطني المصرفي في الحد من عمليات غسيل األموال،دور حوكمة الجهاز  خوني ،فكرون نسرين، رابح .11
،كلية العلوم اإلقتصادية والتسيير والعلوم 2012ماي  7-1الشركات كآلية للحد من الفساد المالي واإلداري، حوكمة:حول

 .التجارية،جامعة محمد خيضر
 المالية األزمة:حول الدولي العلمي الملتقى ،" العربي العالم إقتصاديات على آثارها و المالية األزمة" ،بوزيان راضية .11

   . 2002أكتوبر 21  -20 أيام-، سطيف -عباس فرحات جامعة العالمية، والحوكمة الدولية  واالقتصادية
 المنظومة :حول الوطني الملتقي، "مقررات لجنة بازل و النظم االحترازية في الجزائر "،بحري سفياندريسي ،  رشيد .17

 .2006أفريل  25 24،بشار،واالقتصادية القانونية التحوالت ظل في البنكية
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الملتقى  ،"العالقة بين البنك والمؤسسة على ضوء االصالحات المالية والنقدية الجارية في الجزائر"سوامس ،  رضوان .21
افريل  10،11الوطني األول حول المؤسسة االقتصادية الجزائرية و تحديات المناخ االقتصادي الجديد، ،ورقلة يومي 

1110. 
 الملتقى ضمن ،مقدمة"  IIبازل اتفاقية ومتطلبات المخاطر ضغط بين اإلسالمية البنوك" لعرابة، مولود بوحيضر، رقية .12

 القادر عبد االمير االسالمية بالجامعة اإلسالمية، البنوك وبديل الدولي والمصرفي المالي النظام أزمة: حول األول  الدولي
   .2002 أفريل 07-01 يومي الجزائر،  – قسنطينة

األزمة المالية :الملتقى العلمي الدولي حول تداعياتها، و جذورها : 2008 العالمية المالية األزمة ، مرابط  ساعد .20
 .2002أكتوبر 21-20 أيام ،-سطيف- عباس فرحات جامعة واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية،

،ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحوالت العالمية الصناعة المصرفية و التحوالت وصاف ،وصاف عتيقة، سعيدي .21
 11و14يومي  ،بجامعة حسيبة بن بوعلي االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و العلوم ، -اإلقتصادية واقع و تحديات

 .2004ديسمبر 
المصرفية الجزائرية المنظومة  الوطني حولمقدمة للملتقى  ،"النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل "،سليمان ناصر .22

 .جامعة الشلف، االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و العلوم  ،2004ديسمبر  11و  14يومي  ،والتحوالت اإلقتصادية
، الملتقى التعامل بالمشتقات المالية كأحد عوامل ظهور األزمة المالية العالمية الحالية بوعافية ، قريد مصطفى، سمير .23

، جامعة  2002أكتوبر  21، 20األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، يومي العلمي الدولي حول 
 .فرحات عباس، سطيف

 األزمة حدة من التخفيف في للبنوك االئتمانية المخاطر إلدارة الحديثة األساليب دور" إيمان، ، صحراوي حرفوش سهام  .24
 فرحات جامعة ، األزمة المالية و االقتصادية الدولية والحوكمة العالمية:الملتقى  العلمي الدولي حول ،"ةالحالي المالية
 .2002أكتوبر 21-20 أيام ،-سطيف- عباس

إدارة منظمات :المؤتمر العلمي الثالث بعنوان ،"أدارة المخاطر في ظل التحكم المؤسسي"شاكر البلداوي و آخرون، .21
 22 – 27األردن،جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، ،كلية االقتصاد والعلوم االدارية ،العالمية المعاصرةاألعمال التحديات 

 .2002أفريل 
 المحاسبية الحوكمة حول الوطني الملتقى ،"الشركات حوكمة دعائم إرساء في ةيالخارج المراجعة دور "شوقي جباري، .21

 .2010ديسمبر  08-07مهيدي،أم البواقي،الجزائر،،يومي  جامعة العربي بن ،(افاق و رهانات واقع،)للمؤسسة
األزمة المالية و االقتصادية :، الملتقى  العلمي الدولي حول"ادارة المخاطر في المصارف اإلسالمية"مفتاح ،  صالح .27

 .2002أكتوبر 21-20 أيام ،-سطيف- عباس فرحات جامعة ،الدولية والحوكمة العالمية 
مداخلة مقدمة إلى المؤتمر ، "إدارتها والحد منها –قياسها  –المخاطر االئتمانية تحليلها " مفتاح ،معارفي فريدة، صالح .28

 –جامعة الزيتونة -كلية العلوم االقتصادية واإلدارية– إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة: العلمي الدولي السنوي السابع حول
 .2007 -افريل 18 -11األردن،  يومي 



 قائمة المراجع
 

352 
 

المنظومة  ملتقى حول ،"دور التحرير المصرفي في إصالح المنظومة المصرفية "بن طلحة، معوشي، بوعالم، صليحة .12
 .1111ديسمبر  25، 21، جامعة شلف، يومي المصرفية الجزائرية والتحوالت اإلقتصادية الواقع و التحديات

، الملتقى  العلمي "المالية المؤسسات في األزمات لمواجهة المخاطر إلدارة أنظمة بناء أهمية" ، عصماني القادر عبد .30
 21  -20 أيام-، سطيف -عباس فرحات جامعة ، األزمة المالية و االقتصادية الدولية والحوكمة العالمية:الدولي حول

  . 2002أكتوبر
إدارة المخاطر في  :ندوة حوار األربعاء بعنوان ،"اإلسالمية المصارف في المخاطر إدارة" ، فضل محمد الكريم عبد .31

 2008 جدة، كلية االقتصاد واإلدارة ،مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزيز، ،المصارف اإلسالمية
. 
 دراسة لطبيعتها وسبل إدارتها في IIالتشغيلية حسب متطلبات بازل المخاطر  "،عبد الكريم نصر ، مصطفى أبو صالح .32

-4جامعة فيالدلفيا األردنية، ، مقدمة في المؤتمر العلمي السنوي الخامس،"حالة البنوك العاملة في فلسطين
5/11/3111. 

إدارة  :المؤتمر العلمي الثالث حول،" النظام المصرفي الجزائري أمام التحديات العالمية المعاصرة"،قدي  المجيد عبد .00
 .7002 أفريل  72 – 72األردن،،جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ،المعاصرةالتحديات العالمية : منظمات األعمال

إطار مقترح في إستراتيجية تخطيط تدقيق الحسابات الخارجية بشأن المخاطر في " عبد الناصر سيد درويش ، .34
المخاطر واقتصاد ادارة ، مداخلة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع حول "المصارف التجارية األردنية

 . 2007افريل 11/17: اليرموك ،األردن، يومي  كلية العلوم  االقتصادية واإلدارية،جامعة المعرفة،
األزمة :الملتقى العلمي الدولي حول المالية، األزمة من الوطني االقتصاد لحماية آلية المشاركة اقتصاد، خبابه عبداهلل .05

  . 2002أكتوبر 21  -20 أيام-، سطيف -عباس فرحات امعة،جالمالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية

،   "الحوكمة المؤسساتية ، ومتطلبات االصالح لتطبيقها في الدول النامية "،بن ثابت ، بن جاب اهلل محمد عالل .31
 ،2001ديسمبر  01و  4 ،أبعاد الجيل الثاني من اإلصالحات االقتصادية في الدول النامية: الملتقي الدولي األول حول

 .جامعة أمحمد بوقرة  بومرداس
المنظومة ملتقى حول  ،"فعالية النظام المصرفي الجزائري بين النظرية و التطبيق"،بودالل ، سعيداني محمد علي .37

   .1115جوان  6-5منافسة، مخاطر وتقنيات، جامعة جيجل،أيام :  الثالثةالمصرفية في األلفية 
األزمة المالية واالقتصادية :الملتقى العلمي الدولي حول ،دور و أهمية الحوكمة في استقرار النظام المالي، شريقي عمر .01

 . . 3112أكتوبر 37  -31 أيام-، سطيف -عباس فرحات جامعةالدولية والحوكمة العالمية، 
التدقيق " المؤتمر العربي األول حول ،لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات حالة السعودية،عوض سالمة الرحيلي .32

 . 2001 المتحدة،سبتمبر العربية اإلمارات ،"الداخلي في اطار حوكمة الشركات
 ،"للشركات المالية التقارير وجودة المحاسبي اإلفصاح على الشركات حوكمة قواعد تطبيق أثر"،  زرزار العياشي .40

جامعة العربي بن مهيدي،أم  ،(افاق و رهانات واقع، )للمؤسسة المحاسبية الحوكمة حول الوطني الملتقى
 .2010ديسمبر  08-07البواقي،الجزائر،،يومي 
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 الممكنة الحلول و ظلها في المتاحة االستثمار فرص ، باألزمة التنبؤ العالمية، المالية األزمة، كورتل فريد .41
- عباس فرحات جامعة العالمية، والحوكمة الدولية االقتصادية و المالية األزمة:حول الدولي العلمي الملتقى ،،لمواجهته

سطيف-، 2002أكتوبر 21  -20 أيام . 
تقليص المخاطر المالية وفق دور اإلشراف الرقابي في :مسؤولية البنوك تجاه المخاطر المالية" فيصل محمود العتباني، .42

 .1111، جامعة الملك خالد، نظرة مستقبلية: السوق المالية السعوديةالندوة العلمية األولى لقسم المحاسبة ، "2بازل 
 والحد ةيالمال األسواق في ليالتضل اتيعمل من ليالتقل في اھودور الشركات حوكمة "زايدي عبد السالم،بوعظم، كمال .43

الحوكمة الملتقى الدولي حول  ،" – ةيالدول األعمال ئةيب في الشركات حوكمة واقع إلى اإلشارة مع-ت األزما وقوع من
 .18/11/2002-12، يومي عنابة – مختار باجي جامعة ، قسم العلوم التجارية، وأخالقيات األعمال في المؤسسات

المنظومة البنكية  حول الوطني الملتقى، "الجزائرمعوقات تطوير النظام البنكي في " تركي ، مخلوفي عبد السالم،  لحسن .11
 .1116أفريل 15-11،جامعة بشار، يومي في ظل التحوالت القانونية االقتصادية

،مؤتمر تشريعات " الرقابة المصرفية في ظل التحوالت االقتصادية العالمية ومعايير لجنة بازل" ،ماجدة احمد شلبي .41
 .2002 ديسمبر 22الهاشمية، األردنية اليرموك،المملكة جامعة عمليات البنوك بين النظرية والتطبيق،

 إدارة :حول الدولي السابع العلمي المؤتمر  ،"إدارة المخاطر البنكية مع اشارة خاصة لحالة الجزائر"،بوعشة  مبارك  .41
 .2007 أفريل، األردن، الزيتونة، جامعة ، المعرفة اقتصاد ظل في المخاطر

 بازل لمقررات تطبيق آفاق و واقع  :الجديدة االحترازية المعايير و النظم و اإلسالمية البنوك" ،وآخرون بوزيان بن محمد .47
 منظور من الشاملة اإلسالمية التنمية و المستدام النمو اإلسالمي التمويل و لالقتصاد الثامن العالمي المؤتمر  ،"3
،إسالمي 21-19 ديسمبر 2011، الدوحة ، دولة قطر. 
 .2003سبتمبر  7،منتدى المعرفة،دور البنوك في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات, محمد حتاملة .48
الملتقى  ،"التوريق كأداة مالية حديثة في التمويل و تطوير البورصة في الجزائر دور" ،مداني أحمد ،راتول  محّمد .94

جامعة ، دراسة حالة الجزائر والدول النامية-التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات سياسات: األول حولالدولي 
 .3112نوفمبر  33و37،يومي بسكرة

 الحوكمة مبادئ ظل في اإلسالمية المحاسبية المعايير تطبيق سبل"ساحة، بن قدور ،علي بوحفص رواني محمد .10
االقتصاد :بعنوان الملتقى الدولي األول لمعهد العلوم االقتصادية،التجارية وعلوم التسيير ،"المصرفية

 .2011فيفري  24-23يومي  ،المركز الجامعي بغرداية ،ورهانات المستقبل..اإلسالمي،الواقع
دارة المخاطر لخدمة حوكمة الشركات"محمد سليمان الصالح،  .11 المؤتمر العربي االول ، "اإلستفادة من أدوات الرقابة وا 

  2001 المتحدة،سبتمبر العربية اإلمارات ،التدقيق الداخلي في اطار حوكمة الشركات:حول 
اإلدارة الرشيدة خيار "، ورقة عمل مقدمة  في الملتقى العربي الثانيالمفهوم الحديث للرقابة الداخليةمحمد عبد المجيد،  .12

،المنظمة العربية للتنمية  2008جمهورية مصر العربية، ماي  -القاهرةو المنعقد في " لإلصالح اإلداري و المالي
 .2002اإلدارية،أعمال المؤتمرات،



 قائمة المراجع
 

354 
 

مؤتمر الخدمات المالية  ، دور السلطات الرقابية فى الرقابة على المؤسسات المالية اإلسالمية،محمد على يوسف أحمد .13
 . 2010 أفريل 28 – 27 ليبيا، اإلسالمية الثاني،

مقدمة ضمن المؤتمر العربي األول حول التدقيق ، المراجعة الداخلية بالمصارف السودانية، عبد الحليممحمد فرح  .14
 . 2001الداخلي في اطار حوكمة الشركات،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، مصر،

اخلي في اطار حوكمة التدقيق الد:المؤتمر العربي االول حول  ،"اإلشراف والحوكمة في البنوك"محمد ناجي حسن خليفة، .11
 . 2001سبتمبر 21-24مصر،، الشركات

الملتقى مقدمة الى ، "الوكالة نظرية مشاكل تخفيض  في ودورها الشركات حوكمة" ،علي خلف سلمان ،نوري بتول محمد .11
سعد دحلب جامعة  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،في المنظمات الحديثة الدولي حول اإلبداع والتغيير التنظيمي

 .2011ماي  12-18يومي ، )الجزائر) - البليدة  –
األزمة :الملتقى العلمي الدولي حول .العالمية المالية باألزمة الحوكمة بمعايير االلتزام عالقةجحنيط، الشريف مريم .17

 . 2002أكتوبر 21-20 أيام ،-سطيف- عباس فرحات المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، جامعة
حوكمة الشركات ودورها في : ، المؤتمر العلمي األول حول"دور حوكمة الشركات في التنمية االقتصادية" مناور حداد، .18

 .جامعة دمشق ،كلية االقتصاد ،2008 أكتوبر 11-11، اإلصالح االقتصادي
، الملتقى الوطني األول  "وضعية النظام المصرفي في ظل برنامج اإلصالح   الهيكلي" رحماني، مسمش، نجاة، موسى .52

 .1115جوان  6-5مخاطر و تقنيات، جامعة جيجل،أيام  -منافسة: المنظومة المصرفية في األلفية الثالثة حول

األزمة المالية :الملتقى العلمي الدولي حول مواجهتها، سياسات و اآلثار األسباب، :العالمية المالية ، األزمةمراد ناصر .10
 .2002أكتوبر 21-20 أيام ،-سطيف- عباس فرحات جامعة حوكمة العالمية،واالقتصادية الدولية وال

األزمة المالية و االقتصادية :،الملتقى  العلمي الدولي حول " ادارة المخاطر في مصارف المشاركة "عمارة، بن نوال .11
 .2002أكتوبر 21-20 أيام ،-سطيف- عباس فرحات جامعة ، الدولية والحوكمة العالمية

 الملتقى الوطني األول لكلية علوم ،الجهاز المصرفي الجزائري ومتطلبات العولمة المالية ،العقون نادية ،الطاهرهارون  .12
 .2001جوان  7-1،"منافسة، مخاطر وتقنيات: المنظومة المصرفية في األلفية الثالثة:" حول" جامعة جيجل" التسيير

 المجالت والدوريات: 
 .2002،األردن،األصول ومخاطر التمويل في العمل المصرفي التقليدي واإلسالميإدارة إتحاد المصارف العربية، .1
الحكم المؤسسي في القطاع المصرفي العربي ومتطلبات تطوير ممارساته وفق المعايير اتحاد المصارف العربية، .2

 .2002العربية المتحدة، اجتماع لجنة الرقابة المصرفية،صندوق النقد العربي،أبو ظبي،دولة اإلمارات إلى،مقدمة الدولية
 .2002،لبنان،الصيرفة الخاصة في العمل المالي الحديثإتحاد المصارف العربية، .3
،مجلة العلوم اإلقتصادية وعلوم البنوك التجارية الجزائرية والمنافسة في ظل البيئة المصرفية المعاصرةبوعبدلي ، أحالم .4

 .8،2008التسيير،جامعة فرحات عباس،سطيف،العدد 
كلية ، 2002/2010، 07 عدد،مجلة الباحث،"استراتيجيات ادارة المخاطر في المعامالت المالية"، بلعزوز  علي بن .1

 .العلوم اإلقتصادية جامعة ورقلة
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مجلة اقتصاديات شمال ،  "مداخل مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفي نظام حماية الودائع و الحوكمة"، بن علي بلعزوز .1
 .1111، 5العدد ، بوعلي بالشلفجامعة حسيبة بن ، افريقيا

 :العزيز عبد الملك جامعة مجلة ، 2 بازل اتفاقية لمتطلبات اإلسالمية البنوك تطبيق واقع لعرابة، مولود ، بوحيضر رقية .7
االقتصاد 2،2010 اإلسالمي،العدد.  
 دراسات و بحوث، "في السودان( I)مقررات لجنة بازل نظرة تحليلية لتطبيق " عبد الباسط محمد المصطفى جالل ،  .8
 .، 2001، مارس  31العدد  بنك السودان المركزي، ، مجلة المصرفي،
المجلة العربية للعلوم اإلقتصادية ،"حكومة المؤسسات و امكانية انجاحها في العراق"عبد الرحمان المشهداني، .2

 .2001 ،2الكسليك،العدد -جامعة الروح القدسواإلدارية،
 مجلة ،"العربي المصرفي القطاع في الحوكمة إلرساء كمدخل بازل لجنة بمتطلبات االلتزام "، حبار الرزاق عبد .10

 .2002،السابع العدد ،مخبر العولمة واقتصاديات شمال افريقيا،جامعة الشلف،الجزائر،إفريقيا شمال اقتصاديات
دارية اقتصادية أبحاثالمصرفي،  النظام وعصرنة لتطوير حديث كتوجه المصرفي االندماج، مطاي القادر عبد .11  - وا 

 .التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية ، بسكرة خيضر محمد ، جامعة2010 جوان السابع العدد
 ،الجامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية مجلة،األردن في العاملة البنوك في السيولة مخاطر إدارةاألعرج، شاهر عدنان .12

 . 21العدد
 المساهمة الشركات في منه الفساد والوقاية ظاهرة مكافحة في دورها وتقييم الحوكمة قواعد "الشواورة، محمود فيصل .13

 .األردن مؤتة جامعة، 2009  الثاني العدد، 25 دلمجلا ،والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة ،"األردنية العامة
 .، السنة الخامسة1111،مارس   51العدد-، أسواقمجلة اقتصاد و  .14
 من نةيلع ةيدانيم دراسة..ةيالمصرف للحوكمة ةيالعراق ةيالمحل المصارف واعتماد قيتطب مدى"رب،يھد ريسم محمد .11

اإلدارية  للعلوم المثنى مجلة،"ةيالعراق العمل ئةيب في والخاص الحكومي نيالقطاع في العاملة المصارف
 .2011العدد األول ،جامعة المثنى،واإلقتصادية،

 دمشق جامعة مجلة،  »  والتعليمات والقوانين الحوكمة بين ما المساهمة لشركاتا « ريحاوي، رمزي محمود مها .11
 .2008األول، العدد، - 24 المجلد ،والقانونية االقتصادية للعلوم

 العدد ، األردن في البنوك مجلة ،"البنوك في المؤسسية الحاكمية وتطوير تحسين "،عفاف زر أبو إسحق ، دهمش نعيم .17
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  1111، أكتوبر  "التطور االقتصادي و النقدي للجزائر" ، 1116بنك الجزائر ، التقرير السنوي. 
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 .2003السابع،
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http://ahmedkordy.blogspot.com/2011_04_30_archive.html
http://213.175.158.54/NMFI/files/D1_5_2_Balancing_risks_ar.pps,le
http://labograndmaghreb.com/s%E9minaire%20sur%20la%20gestion%20de%20la%20qualit%E9%20totale/communications/Bouacha%20def.pdf
http://labograndmaghreb.com/s%E9minaire%20sur%20la%20gestion%20de%20la%20qualit%E9%20totale/communications/Bouacha%20def.pdf
http://www.albayan.ae/economy/front-line/2011-07-31-1.1480285
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http://www.iefpedia.com/
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 رابعا القوانين و التشريعات
 12/12من األمر رقم  20المادة  .1

 1110أوت  16الصادر في  ( 22-10األمر  ) .1

 1111مارس  1الصادر في  11-12قانون رقم  .0

 1111مارس  11الصادر في  11-11القانون رقم  .1

 3114مارس  14الصادرفي  11 -10القانون رقم .5

 1115فيفري  6المؤرخ في  12-15 القانون رقم .6

 3112ماي 32المؤرخ في  2-2في النظام رقم  22المادة  .1

 1121أوت 16الصادر في  21/11األمر  .1

  1122ماي  11الصادر في  11ـ22القانون رقم  .2

 .12/22/2221ل  21-11تعليمة بنك الجزائر رقم  .21

   15/21/1111 ل 11ـ12 رقم التعليمة .22

  22/11/1111 ل 11-11 رقم الجزائر بنك عن الصادر التنظيم .21

   1120 افريل 10 لـ 1120-11 رقم التعليمة .20

 .1111ماي  20ل  11-11التعليمة رقم  .21
 .1111ديسمبر  11ل  11-20التعليمة رقم  .25
 .1121ديسمبر  25ل  1121-11التعليمة رقم  .26
 .1121افريل  21ل  1121-12التعليمة رقم  .21
 والقرض بالنقد المتعلق 21/21 قانون .21

   1111 مارس 11 في المؤرخ 10-11 رقم النظام .22

   2225 ديسمبر 16 لـ 11/25 رقم التعليمة .11

  1111 نوفمبر 21 لـ 1111-10 رقم النظام .12
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 المالحق

 الجزائر جنرال سوسيتي بنك أصول تطور(: 1)الملحق رقم 

 

 ألف دينار جزائري:الوحدة                                                                                            

 

   .dzsocietegeneralewww.:باإلعتماد على وثائق البنك المتاحة على الموقع: المصدر

 

 

 

 

 السنوات                  
                        االصول

9002 9000 9000 9009 9002 

 ، المركزي البنك ، الصندوق

 مركز ، العمومية الخزينة

 البريدية الصكوك

31 022 291 26 451 066 35 211 911 52 841 513 70 247 631 

 703 74 703 74 703 74 560 124 228 357 للبيع جاهزة مالية أصول

 الهيئات على وحقوق سلفيات

 المالية
14 507 081 11 453 886 13 324 785 39 635 781 32 979 224 

 823 917 112 504 966 102 712 745 111 904 829 104 454 117 87 الزبائن على وحقوق سلفيات

 059 138 2 296 931 1 944 629 1 065 167 1 - أصول – الجارية الضرائب

 419 272 1 352 420 1 676 903 855 486 538 143 أصول – المؤجلة الضرائب

 628 261 267 161 517 560 466 195 1 391 433 4 أخرى أصول

 028 909 367 605 1 964 697 1 589 475 10 927 181 15 -أصول-التسوية حسابات

 الفروع، في المساهمات
 أو المشاركة، المؤسسات

 المشاركة الكيانات

15 675 15 675 15 675 15 675 15 675 

 253 617 1 157 737 1 387 849 1 405 012 2 194 344 2 المادية الثابتة األصول

 069 172 866 95 620 42 195 49 592 58 المادية غير الثابتة األصول

 512 605 222 482 485 202 894 056 167 705 255 158 372 181 155 األصول مجموع

http://www.societegenerale.dz/
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 الجزائر جنرال سوسيتي بنك خصوم عرض: (2) رقم الملحق

 جزائري دينار ألف:الوحدة

  .dzsocietegeneralewww.:باإلعتماد على وثائق البنك المتاحة على الموقع: المصدر 

 

 

 

 9002 9009 9000 9000 9002 ت الخصوم             السنوا

 - - - - - المركزي البنك

 803 40 101 132 957 220 491 306 439 409 المالية الهيئات تجاه ديون

 919 898 175 358 408 153 897 816 123 451 299 109 794 553 106 الزبائن تجاه ديون

 234 237 6 607 821 7 659 111 8 997 317 8 589 388 7 مالية بورقة ممثلة ديون

 983 124 1 621 375 2 885 145 2 658 823 1 194 799 -خصوم – الجارية الضرائب

 287 57 0 0 107 22 20108 خصوم - المؤجلة الضرائب

 173 878 3 461 549 2 878 914 3 555 921 2 952 529 2 أخرى خصوم

 370 993 6 563 456 8 560 349 4 693 530 13 953 508 16 التسوية حسابات

 المخاطر لتغطية مؤونات

 واألعباء
431 351 154 064 150 924 622 624 647 375 

 المخاطر لتغطية أموال

 العامة المصرفية
4 171 287 4 685 157 4 670 878 4 444 638 4 332 778 

 - - - - - تابعة ديون

 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 المال رأس

 - - - - - المال برأس مرتبطة عالوات

 509 374 9 255 505 7 450 931 4 623 353 3 715 597 احتياطات

 - - - - - التقييم فارق

 - - - - - التقييم إعادة فارق

أرباح  -جديد من ترحيل
 ( ( -/+-محتجزة

3 182 288 388 082 388 082 0 0 

 080 020 4 254 169 5 723 355 4 827 422 3 701 591 2   المالية السنة نتيجة

 512 605 222 482 485 202 894 056 167 705 255 158 372 181 155 الخصوم مجموع

http://www.societegenerale.dz/
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 عرض جدول حسابات النتائج لبنك سوسيتي جنرال الجزائر( :3)الملحق رقم 

 جزائري دينار ألف:الوحدة

 9002 2012 2011 2010 2009 البيان

 060 034 9 695 765 8 691 870 8 973 855 7 579 349 7 مماثلة نواتج و فوائد

 (724 724) (452 926)  (941 907) (489 910) (786 712) مماثلة وأعباء فوائد

 463 320 6 481 488 7 828 295 6 023 038 4 527 880 2 ) نواتج ( عموالت

 (895 60) (835 77) (194 77) (135 62) (501 61)  ) أعباء ( عموالت

 891 180 878 307 236 459 978 508 1 070 438 1 األخرى النشاطات نواتج

 (397 84) (807 178) (674 487) (414 435) (507 245) األخرى النشاطات أعباء

 399 665 14 961 378 15 945 152 14 936 994 11 382 648 10 الصافي البنكي الناتج

 (475 293 6) (046 936 5) (289 982 5) (211 305 5) ( 726 428 4) عامة استغالل أعباء

 لالهتالكات مخصصات

 األصول على القيمة وخسائر

 المادية وغير الثابتة

(604 141) (636 076) (651 471) (486 675) (431 140) 

 784 940 7 240 956 8 185 519 7 649 053 6 515 615 5 لالستغالل اإلجمالي الناتج

 المؤونات، مخصصات

 والمستحقات القيمة وخسائر

 لالسترداد القابلة غير

(2 272 310) (2 610 247) (3 436 115) (4 745 033) 5 278 802)) 

 خسائر المؤونات، استرجاعات

 الحسابات على واسترداد القيمة

 المهتلكة الدائنة

545 234 1 464 042 1 964 724 2 816 993 2 688 302 

 284 350 5 199 028 7 794 047 6 444 907 4 440 888 3 االستغالل ناتج

 - - - - - ) نواتج(العادية غير العناصر

 - - - - - ) أعباء( العادية غير العناصر

 284 350 5 199 028 7 794 047 6 444 907 4 440 888 3 الضريبة قبل ناتج

 وما النتائج على ضرائب

 يماثلها
(1 296 739) (1 484 616) (1 692 072) (1 858 945) (1 330 203) 

 080 020 4 254 169 5 723 355 4 827 422 3 701 591 2 المالية للسنة الصافي الناتج

  .dzsocietegeneralewww.:باالعتماد على وثائق البنك المتاحة على الموقع: المصدر
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 الجزائر جنرال سوسيتي لبنكخارج الميزانية  جدول عرض(:4)الملحق رقم 

 الوحدة:ألف دينار جزائري

 9002 2012 2011 2010 2009 البيان 

 585 294 147 802 826 124 444 780 126 024 197 114 038 883 109 ممنوحة التزامات

 لفائدة التمويل التزامات
 يةالالم الهيئات

0 0 0 0 0 

 لفائدة التمويل التزامات
 الزبائن

57 638 421 57 954 538 61 362 602 51 446 269 54 343 042 

 من بأمر ضمان التزامات
 المالية الهيئات

0 0 0 0 0 

 بأمر ضمان التزامات
 الزبائن

52 244 617 53 419 629 60 712 329 68 133 477 88 965 888 

 654 985 3 057 247 5 514 705 4 857 822 2 - ممنوحة أخرى التزامات

      

 458 665 19 092 464 12 121 476 16 437 966 28 243 349 14 عليها محصل التزامات

 المحصل التمويل التزامات
 المالية الهيئات من عليها

0 0 0 0 0 

 المحصل الضمان التزامات
 المالية الهيئات من عليها

8 964 975 28 144 056 16 080 063 11 617 851 19 043 021 

 محصل أخرى التزامات
 عليها

5 384 268 822 381 396 058 846 241 622 437 

  .dzsocietegeneralewww.:باإلعتماد على وثائق البنك المتاحة على الموقع: المصدر
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 الجزائر جنرال سوسيتي لبنكتغير األموال الخاصة  جدول عرض ( 5)الملحق رقم 

 جزائري دينار ألف:الوحدة

 مال رأس 

 الشركة

 إعادة فارق التقييم فارق اإلصدار عالوة

 التقييم

 و االحتياطات

 النتائج

 مجموع

 مال رأس

 الخاص

 532 164 17 532 164 7    000 000 10 20/09/9000الرصيد في 

 لألصول العادلة القيمة تغير
 للبيع المتاحة المالية

      

       التحويل فوارق تغير

 000 845 1- 000 845 1-     المدفوعة الحصص

       الرسملة عمليات

 723 355 4 723 355 4     المالية السنة نتيجة صافي

 255 675 19 255 675 9    000 000 10 20/09/9000الرصيد في 

 العادلة القيمة تغير

 للبيع المتاحة المالية لألصول
      

       فوارق التحوبل تغير

 000 170 2 - 000 170 2-     المدفوعة الحصص

       الرسملة عمليات

 254 169 5 254 169 5     المالية السنة نتيجة صافي

 509 674 22 509 674 12    000 000 10 20/09/9009الرصيد في 

 العادلة القيمة تغير

 للبيع المتاحة المالية لألصول
      

       فوارق التحوبل تغير

 000 300 3- 000 300 3-     المدفوعة الحصص

       الرسملة عمليات

 080 020 4 080 020 4     المالية السنة نتيجة صافي

 589 394 23 589 394 23    000 000 10 20/09/9002 في الرصيد

  .dzsocietegeneralewww.:وثائق البنك المتاحة على الموقعباالعتماد على : المصدر
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 الجزائر جنرال سوسيتي لبنك تدفقات الخزينة  جدول عرض( 6)الملحق رقم 
 جزائري دينار ألف:الوحدة

 9002 2012 2011 2010 9002 البيان

 284 350 5 199 028 7 794 047 6 444 907 4 440 888 3 الضريبة قبل ناتج

 صافية مخصصات-/+

 األصول على لالهتالكات

 المادية وغير المادية الثابتة

604 141 636 076 651 471 486 675 431 140 

 صافية مخصصات -/+

 فوارق على القيمة لخسائر

 الثابتة األصول و الحيازة

 األخرى

0 0 0 0 0 

 صافية مخصصات -/+

 القيمة ولخسائر للمؤونات

 األخرى

1 727 075 1 146 205 1 471 391 1 928 041 2 590 500 

 ربح / صافية خسارة -/+

 االستثمار  أنشطة من صافي
0 0 0 0 0 

 من أعباء / نواتج -/+

 التمويل أنشطة

0 0 0 0 0 

      
 غير العناصر إجمالي=

 ضمن تدرج التي النقدية

 قبل الصافي الناتج

 التصحيحات و الضريبة

 األخرى

6 219 656 6 689 725 8 170 656 9 442 915 8 371 924 

 المالية التدفقات -/+

 مع بالعمليات المرتبطة

 المالية الهيئات

-711 857 -81 985 -85 325 -88 802 -92 420 

 المالية التدفقات -/+

 مع بالعمليات المرتبطة

 الزبائن

22 465 925 -15 876 416 6 077 659 36 374 369 9 767 643 

 المرتبطة المالية التدفقات -/+

 األصول في المؤثرة بالعمليات

 المالية والخصوم

1 393 989 929 408 -206 338 -290 052 -1 584 372 

 المرتبطة المالية التدفقات

 األصول في المؤثرة بالعمليات

 المالية غير والخصوم

-7 895 507 5 852 838 621 307 2 926 142 -696 692 

 203 330 1- 945 858 1- 072 692 1- 739 296 1- 828 552 - المدفوعة الضرائب -

 955 063 6 712 062 37 232 715 4 895 472 10- 722 699 14 صافي ) ارتفاع)  / انخفاض =
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 من المتأتية الخصوم و األصول

 العملياتية األنشطة
 الصافية التدفقات إجمالي( أ)

 النشاط عن الناجمة لألموال

 العملياتي

20 919 378 -3 783 170 12 885 888 46 505 627 14 435 879 

 المرتبطة المالية التدفقات -/+

 فيها بما المالية، باألصول

 المساهمات

0 0 15 675 15 675 0 

 المرتبطة المالية التدفقات -/+

 وغير المادية الثابتة باألصول

 المادية

-1 023 973 -294 890 -438 204 -410 651 -387 439 

 الصافية التدفقات إجمالي(ب)

 بأنشطة المرتبطة لألموال

 االستثمار

-1 023 973 -294 890 -422 529 -394 976 -387 439 

      
 أو المتأتية المالية التدفقات -/+

 للمساهمين الموجهة
7 500 000 -2 630 000 -1 845 000 -2 170 000 -3 300 000 

 األخرى التدفقات إجمالي -/+

 أنشطة من المتأتية لألموال

 التمويل

-12 188 577 2 262 120 -1 460 407 -26 673 000 6 800 000 

 الصافية التدفقات إجمالي(ج)

 بعمليات المرتبطة لألموال

 التمويل

-4 688 577 -367 880 -3 305 407 -28 843 000 3 500 000 

 سعر في التغير تأثير( د)
 الخزينة أموال على الصرف

 ومعادالتها

0 0 0 0  

      
 صافي ) انخفاض)  / ارتفاع

  ( ومعادالتها      الخزينة أموال
 ) د+ج+ب+أ

15 206 828 -4 445 940 9 157 952 17 267 651 17 548 439 

  .dzsocietegeneralewww.:باإلعتماد على وثائق البنك المتاحة على الموقع: المصدر
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 معلومات تخص الميزانية العامة (:7)الملحق رقم 

 النقد،البنك المركزي،الخزينة العامة،مركز البريد (0

 
 :ديون المؤسسات المالية (9

 

البيان                   2009 2010 2011 2012 9002
    السنة

 النقد 000 929 2 932 292 2 180 153 3 854 656 3 919 889 3
 النقد بالدينار       934 289 2 191 389 2 572 866 2 265 225 3 485 501 3

 النقد بالعملة األجنبية       293 99 1 490 203 608 286 589 431 435 388

 بنك الجزائر 672 961 91 021 062 99 099 617 29 871 018 45 509 187 63

 بنك  الجزائر الحسابات العادية 449 304 8 232 380 9 726 612 13 627 376 19 001 442 50

 رصيد بالعملة األجنبية     492 898 2 219 919 2 422 760 5 121 527 7 237 450 10

 توظيفات من قبل بنك الجزائر 000 000 10 000 400 9 000 400 8 000 000 16 0
 قيم اخرى من قبل بنك الجزائر 109 108 298 48 951 843 1 123 115 2 271 295 2
 بريد الجزائر  102 212 0 091 229 746 785 299 167 1 370 503
 الحساب الجاري          802 393 1 128 292 746 785 299 167 1 370 503

 الخزينة العمومية 102 221 9 920 072 0 786 683 1 489 998 2 833 666 2
 احتياطات اخرى - (778 15) (900 27) 0 0

 المجموع 920 099 20 066 102 96 911 211 35 513 841 52 631 247 70

     السنةالبيان        2009 2010 2011 2012 9002

 تحت الطلب 292 292 889 382  785 746 781 384 224 528
 محليون 229 109 913 24 798 3  956 2 914 2

 أجانب 390 133 943 328 987 742 825 381 310 525

 ألجل 214 299 19 000 098 11 000 578 12 000 251 39 000 451 32
 قروض مالية 214 299 19 000 098 11 000 578 12 000 251 39 000 451 32
 المجموع 010 207 01 116 122 00 785 324 13 781 635 39 224 979 32
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 مستحقات على العمالء (2
           السنةالبيان             2009 2010 2011 2012 2013

 مستحقات تجارية 832 244 180 442 6 785 726 7 455 503 6 875 531 7
 حسابات عادية مدينة 248 880 32 587 945 42 906 415 43 958 983 33 527 060 37

 التمويليالتأجير  824 820 9 113 085 7 381 111 10 343 858 10 112 646 10

 قروض اخرى للعمالء 284 838 99 025 357 48 641 491 50 749 620 51 308 679 57

 السحب على المكشوف 242 931 502 509 2 / / /
 سلف على الفواتير 999 114 2 858 169 3 617 441 6 859 034 5 533 587 5

 سلف للسوق 899 944  430 66 / / /
 قرض التجهيز 904 299 92 129 833 40 414 133 41 392 228 40 721 941 45
 قرض عقاري 019 492 875 533 1 311 793 2 518 081 3 999 414 4

 قروض أخرى للعمالء 082 280 143 144 3 709 603 4 089 688 9 794 850 10
 احتياطات (855 356 2)  (412 900 2) (706 426 4) (109 412 6) (739 115 9)

 المجموع 121 007 17 904 829 104 712 745 111 504 966 102 823 917 112
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حقالمال
 

373 
 

 ديون على العمالء حسب نوعية المحفظة (: 8)الملحق رقم 

 9002 9009 9000 9000 9002 طبيعة الديون
 110239909 99929812 110421942 109222980 / السليمة

 11993928 9921801 2919494 3209839 / المشكوك فيها
Encours 

brut 

89949309 104430319 119142919 109348913 122033291 

provisions -2329822 -2900912 -9929409 -9912109 -9112439 
 112914823 102999209 111492413 109829909 84114929 المجموع
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 الودائع و القروض(: 9)الملحق رقم 
  مليار دينار جزائري

 السنوات 9002 9000 9000 9009 9002

 حجم الودائع 103 108 120 199 192

 حجم القروض 89 109 119 104 120
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
































