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 چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چ

خقاف 
أ
 51ال



 

 

لَ من افتقدتي فُ  لَ من جعل مشٍاري العلمُ ممكوا ... ا  لَ من علموُ الصبر والوجاح  ...ا  ا 
لةةَ  رتةةٍي مةةن خواهةةي ... ا 

أ
الةةدتةتٍ ر  والةةدي اللةةالُ روحمٍاجٌةةا الصةةعا ... ولةةه تمٌلةةي الةةدهّا ل

 .رخمي هللا  المٌودس فٍاز اللدام

لَ مةن علمتوةُ وعاهةل الصةعا   لَ من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكوٍن ذاتٌا ... ا  ا 
لةَ  لمةُ ... ا 

 
ف ةن مةن ا

أ
سبح فُ بدةر خواهٌةا ل

أ
ها فّي , وعودما تكسٍهُ الٌمٍم ا

أ
لَ ما ا صل ا 

أ
ل

مُ الدوٍن 
أ
لَ ا مّنمن تدل قدمٌا تكمن الجوا ... ا 

أ
ستاذة مؤهسا ال

أ
 خ ظٌا هللا. ال

لةةَ مةةةن عشةةل معٌةةة لةةَ مةةةن خ ةةوٍهُ فةةةُ   ةةةٍلتُ ا  ه .. ِ رخةةٍن ل رخةةةُ وِدزهةةٍن لدزهةةةُ .. ا 
ُف تةةل الةةدرو  والصةةعا  فةةُ خّةةاتُ  لةةَ مةةن سةةٌل علةة ِةةام خّةةاتُ .. ا 

أ
جمةةل ا

أ
وتبةةرت معٌةةه فةةُ ا

فٍتُ 
أ
لَ ا  . خ ظٌه هللا  ٍر مدمد وسّه اللدامالسّدة ماِا اللدام والدتةتالعلمّا والعملّا ا 

لَ من قدم لُ تةل الةدعه والمةؤازرة  . .. و تةل الًتمةام والمعٍهةا فةُ متابعةا مسةّري العلمةُ ا 
لَ زوجُ اللالُ لَ رفّق دربُ ... ا   . السّد  ارق الشبلُ خ ظي هللا ... ا 

مةةل مةةن برِةةق 
أ
ستوشةةق عبّةةر ال

أ
لةةَ مةةن ا جلٌةةه سةةرت فةةُ الةةدر  ... ا 

أ
لةةَ مةةن ل لةةَ ا  عّةةٍهٌه ... ا 

 . خ ظٌه هللاالشبلُ  ِارا ولّدِا بواتُ اللالّات 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ةه  هسان ما له ِعله ، والصالة والسالم علَ فّر مةن تعلف الدمد هلل الذي عله بالقله ، عله ال 
ه ،   . سّدها مدمد صلَ هللا علّي وسلهوعمل وعلف

 

لةةَ  تقةةدم بالشةكر والمتوةان ا 
أ
ن ا

أ
هةي لّسةةرهُ ولّةألن صةدري ا اهطالقةا مةن العرفةةان بالجمّةل، فا 

سةةتاذ
أ
لةةه ُ تةةبةةالكةأّر، وال اُ مةةن موةةابم علمٌةةتومةةد ُتةةال الةةدتةتٍرة  راهّةةا الزرِةةرُ تومشةةرف ُتا
لةُ مةن جٌةد واًتمةام ,  ٍاهَ ٍِما عةن مةد ِةد المسةاعدة لةُ وفةُ جمّةم المجةالتتت ولتةي ا 

أ
ومةا ا

رشاد فالل مراخل ًذى الرسالا ، فقةد تةان لتٍجٌٌّةتوما قدم السةدِد  اي من هصح وتٍجّي وا 
ذٌةةار ًةةذى ا ثةةر الكبّةةر فةةُ ا 

أ
رجةةٍ لٌةةال

أ
لةةَ خّةةز الٍجةةٍد . ا دوام التٍفّةةق  الرسةةالا المتٍاةةةعا ا 

 .والسداد

لَ  تقدم بجزِل الشكر والعرفان ا 
أ
سةتاذ الةدتةتٍر وا

أ
علةَ ت  ةلي لقبةٍل خ ةٍرى  علةُ توعةانال

ذٌةار ًةذى  فةادتُ بتٍجٌّاتةي ومالخظاتةي العلمّةا القّمةا والتةُ تاهةل ف ةال ل  لَ المواقشةا وا  ا 
لَ خّز الٍجٍد.ا  لرسالا المتٍاةعا ا 

لَ  تقدم بجزِل الشكر والعرفان ا 
أ
ترم الدٍراهُوا

أ
ستاذ الدتةتٍر ا

أ
علَ ت  لي لقبٍل خ ٍرى  ال

فةادتُ بتٍجٌّاتةي  لَ المواقشةا وا  ذٌةار ًةذى ا  ومالخظاتةي العلمّةا القّمةا والتةُ تاهةل ف ةال ل 
لَ خّز الٍجٍد.  الرسالا المتٍاةعا ا 

لةةةَ  تقةةةدم بجزِةةةل الشةةةكر والعرفةةةان ا 
أ
سةةةتاذ الةةةدتةتٍر وا

أ
علةةةَ تكرمةةةي بتقةةةدِه  ع ّةةةن صةةةودوقال

لَ خّز  ذٌار ًذى الرسالا المتٍاةعا ا  تٍجٌّات ومالخظات علمّا قّما والتُ تاهل ف ال ل 
 الٍجٍد.

لَ جامعتُ وجزِ  وتل القائمّن والعاملّن فٌّا. جامعا دمشقل الشكر والعرفان ا 
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 : اإلطار العام لمدراسةالفصل األول
 

 المركزي في الرقابة عمى المصارف العاممة في سورية  المصرف : دورالفصل الثاني
دارتًالهبحث األكؿ  : الجٍاز الهصرفي كا 

 الرقابية عمى الهصارؼ العاهمة في سكريةالهبحث الثاىي: أدكات الهصرؼ الهركزم 

 

 : ميام مديرية االلتزام الفصل الثالث
 : الهخاطر الهصرفية هبحث األكؿال

 : هدل كفاءة هديرية االلتزاـ في الحد هف الهخاطر الهصرفية الهبحث الثاىي

 

  إدارة االلتزامالدول في  بعض : تجاربالفصل الرابع
 : تجارب إدارة االلتزاـ في بعض الهصارؼ العربية كالعالهية الهبحث األكؿ

 : هقارىة التجربة السكرية هع بعض الهصارؼ العربية كالعالهية الهبحث الثاىي

 

 .الفصل الخامس: الدراسـة الــعـمـميـة
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 اإلطار العام للدراسة

 

 :((Introduction المـقـدمـــة
أٌػػػـ الهكاػػػكعات التػػػي يٍػػػتـ بٍػػػا الهصػػػرفيكف عمػػػى الهسػػػتكل تعتبػػػر إدارة الهخػػػاطر الهصػػػرفية هػػػف 

آثػػار هػػف أحدثتػػً األزهػػات الهاليػػة كهػػا هػػع تػػكالي فػػي انكىػػة األخيػػرة كازدادت تمػػؾ األٌهيػػة  ,العػػالهي

ىػػا أدركػػت الػػدكؿ الهتقدهػػة , سػػمبة عمػػى االقتصػػاد العػػالهي  أٌهيػػة تفعيػػؿ الرقابػػة الهصػػرفية بٍػػدؼ ٌك

كالتخفيؼ هػف كطتتٍػا, لػيس فقػط فػي الػدكؿ التػي حػدثت كتحػدث فيٍػا ٌػذي تجىب هثؿ ٌذي األزهات 

ىهػػا عمػػى الهسػػتكل الهصػػرفي الػػدكلي, ٌػػذا هػػا دفػػع الػػدكؿ الصػػىاعية الكبػػرل عػػف طريػػؽ  األزهػػات, كا 

كاع قكاعد آهىة كآليات هشتركة بيف الهصارؼ الهركزيػة " لمسعي إلى "BIS بىؾ التسكيات الدكلية

السػػػمطات الرقابيػػػة لتقميػػػؿ  هػػػعرفية فػػػي دكؿ العػػػالـ, كتقػػػـك بالتىسػػػيؽ تاػػػهف سػػػعهة األعهػػػاؿ الهصػػػ

الهصػػارؼ يػػؤدم إلػػى خمػػؿ فػػي أداء عهػػؿ الهخػػاطر التػػي تتعػػرض لٍػػا الهصػػارؼ, ألف الخمػػؿ فػػي 

عمػػػى أداء االقتصػػػاد العػػػالهي  ههػػػا يػػػؤثر لػػػدكؿ أخػػػرلاألزهػػػات الهصػػػرفية  اىتقػػػاؿك االقتصػػػاد الكمػػػي, 

ف العقػػػارم التػػػي ككػػػؿ, كيعتقػػػد الخبػػػراء بػػػتف أحػػػد أٌػػػ ـ أسػػػباب األزهػػػة الهاليػػػة األخيػػػرة أك أزهػػػة الػػػٌر

ا الهاليػة السػمبية عمػى كافػة دكؿ العػالـ ٌػك  عصفت بالكاليات الهتحدة األهريكية كالتي اىعكست آثاٌر

عػػدـ قيػػاـ إدارات الهصػػارؼ بػػالتطبيؽ الكاهػػؿ كالصػػحيق لهبػػادئ الرقابػػة الهصػػرفية الفعالػػة كهعػػايير 

 ||.   بازؿ
, كبػدأ االٌتهػاـ لمهصارؼ أٌهية الرقابة الداخمية لجىة بازؿ لمرقابة كاإلشراؼ الهصرفي (1)تلقد أدرك

باركرة تطبيؽ هفػاٌيـ الحككهػة الحديثػة كالتػدقيؽ الػداخمي لػدل الهصػارؼ, كبػات االلتػزاـ باألىظهػة 

عمػى حػد كالتعميهات كالهعايير الدكليػة أحػد أٌػـ أسػس كعكاهػؿ ىجػاح الهؤسسػات الهاليػة كالهصػارؼ 

سػػكاء, لككىػػً يحػػافظ عمػػى سػػهعتٍا كهصػػداقيتٍا كعمػػى هصػػالق الهسػػاٌهيف كالهػػكدعيف, كيػػكفر لٍػػا 

عػػػاـ فػػػي شػػػٍر ىيسػػػاف بػػػازؿ لمرقابػػػة الهصػػػرفية قاهػػػت لجىػػػة كقػػػد  الحهايػػػة هػػػف العقكبػػػات الىظاهيػػػة,

صػػػػدار الػػػػػكرقة الخػػػػػاصة بكظيفػػػػة االلتػػػػزاـ فػػػػي الهصػػػػارؼ حيػػػػث طالبػػػػت المجىػػػػة 2005 ـ باعتهػػػػاد كا 

                                                           
(1) 

Basel Committee on Banking Supervision, Compliance and compliance function in banks, 

April 2005, Bank for International Settelments, p1. 
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هجمػس اإلدارة كاإلدارة  يقػع عمػى عػاتؽكهػف خعلٍػا , فػي الهصػارؼ لعلتػزاـداث كحدات خاصة بإح

اهػػة فػػي هتابعػػة تكجٍػػات الهصػػرؼ الهركػػزم كهػػا يتحهػػؿ كافػػة الهػػكظفيف  ,العميػػا هسػػؤكلية كبيػػرة ٌك

 .(1)كؿ حسب صعحياتً كالهٍاـ الهىاطة بً العاهميف بالهصرؼ هٍاهٍا كهسؤكلياتٍا

لحككهػػػػة الشػػػػركات كالهؤسسػػػػات الهاليػػػػة كتكجيٍػػػػات هصػػػػرؼ سػػػػكرية  هػػػػع التكجػػػػً العػػػػالهي كتهاشػػػػيان 

الخػاص بإحػداث هديريػة  16/7/2009بتػاري   534الهركزم جاء قػرار هجمػس الىقػد كالتسػميؼ رقػـ 

هستقمة تحت اسـ "هديرية االلتزاـ" تتبع هباشرة لهجمس إدارة الهصرؼ بها ياهف استقعليتٍا كحسف 

الصادرة هف قبػؿ  الهصارؼ بالقكاىيف كاألىظهة التزاـكتككف هسؤكلة عف هراقبة هدل , اا بعهمٍقياهٍ

 الهصرؼ الهركزم بالتكازم هع تكجٍات الحككهة الراهية لخمؽ بيئة تىافسية اقتصادية.

  

                                                           
 .2010الهىتدل السادس إلدارة االلتزاـ, فىدؽ ديديهاف, دهشؽ, سكرية,    (1)
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 : لدراسةمشكلة ا

 تكهػػػف هشػػػكمة الدراسػػػة فػػػي أف هديريػػػة االلتػػػزاـ ال تسػػػتطيع حهايػػػة الهصػػػارؼ هػػػف هخػػػاطر اإلفػػػعس

 كيتفرع عف ٌذي الهشكمة األسئمة التالية :

تطبيػػػؽ الهصػػػارؼ السػػػكرية لتعميهػػػات الهصػػػرؼ الهركػػػزم كبػػػيف حجػػػـ ٌػػػؿ يكجػػػد ععقػػػة يػػػبف   -1

 ؟هخاطر السيكلة

تطبيػػػؽ الهصػػػارؼ السػػػكرية لتعميهػػػات الهصػػػرؼ الهركػػػزم كبػػػيف حجػػػـ ٌػػػؿ يكجػػػد ععقػػػة يػػػبف   -2

 االئتهاف؟ هخاطر

تطبيػػؽ الهصػػارؼ السػػكرية لتعميهػػات الهصػػرؼ الهركػػزم كبػػيف حجػػـ ٌػػؿ يكجػػد ععقػػة بػػيف يػػبف   -3

 ؟سعر الفائدة هخاطر

تطبيػػؽ الهصػػارؼ السػػكرية لتعميهػػات الهصػػرؼ الهركػػزم كبػػيف حجػػـ ٌػػؿ يكجػػد ععقػػة بػػيف يػػبف   -4

 ؟التشغيؿ هخاطر
 

 :(Importance) الدراسةأهمٌة 
 حهايتٍػػػا هديريػػػة االلتػػػزاـ فػػػي الهصػػػارؼ أحػػػد أسػػػس كعكاهػػػؿ أف هػػػف اعتبػػػار الدراسػػػةتىطمػػػؽ أٌهيػػػة 

 :في ة ٌذي الهديريةهف خعؿ هساٌهكذلؾ ىجاحٍا, ك 

كتكطيػد الععقػة هػع في الرقابة عمى أعهػاؿ الهصػارؼ العاهمػة , الهركزم  الهصرؼتفعيؿ دكر   -1

  .الجٍات الرقابية

  .كاالرتقاء بتساليب إدارة الهخاطر الهصارؼهعءة هفٍـك تعهيؽ   -2

كهصػػداقيتٍا كعمػػى هصػػالق الهسػػاٌهيف كالهػػكدعيف, كتػػكفير  الهصػػارؼالهحافظػػة عمػػى سػػهعة   -3

 الهحتهمة هف الجٍات الرقابية.  الحهاية هف العقكبات

 . ارؼإرساء هبادئ ىٍج اإلدارة السميهة في الهص  -4

كليتٍا عف هكافحػة عهميػات ؤ الجرائـ كبكجً خاص هسإيجاد انليات كاألطر التي تكفؿ هكاجٍة   -5

اب.  غسؿ األهكاؿ كتهكيؿ اإلٌر

 الهحافظة عمى القيـ كالههارسات الهٍىية في العهؿ الهصرفي.  -6
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 :(objectives) الدراسةأهداف 

 أعهػاؿ عمػى الهركػزم هصػرؼال التػي يهارسػٍا الهصػرفية الرقابػة لػدكر العػاـ اإلطػار تكاػيق -1

 الهصػرفي الىشػاط هراقبػة فػي الهركزيػة لهصػارؼا تػدخؿ آليػات فٍػـ كهحاكلة ,السكريةالهصارؼ 

ظٍار الرابط بيف الهخاطر الهصرفية بإدارة االلتزاـ.  كا 

 السػػكرية هكاكبػػة التطػػكرات العالهيػػة كاالٌتهػػاـ بالرقابػػة كالتػػدقيؽ كتقيػػيـ الهخػػاطر لػػدل الهصػػارؼ -2

  .هف خعؿ االلتزاـ األهثؿ بالقكاىيف كالتعميهات

الهصارؼ العاهمة فػي سػكرية لتعميهػات الهصػرؼ الهركػزم بعػد إىشػاء  تقييـ فعالية ككاقع تطبيؽ -3

  .هديرية االلتزاـ

الهصػػػػارؼ السػػػػكرية إظٍػػػػار هػػػػدل فعاليػػػػة إدارة االلتػػػػزاـ فػػػػي تخفػػػػيض الهخػػػػاطر التػػػػي تكاجٍٍػػػػا  –4

 , هخاطر التشغيؿ(.هخاطر سعر الفائدة, االئتهاف)هخاطر السيكلة, هخاطر 
 

 : (Hypotheses)الدراسةفرضٌات 
 :بكاع الفراية األساسية التالية الباحثة, فقد قاـ ؽ أٌداؼ البحث كالتحقؽ هف هشكمتًلتحقي

  :ال تستطيع إدارة االلتزام الحد من المخاطر التي تتعرض ليا المصارف السورية

 األساسية أربع فرايات فرعية ٌي:كيتفرع هف الفراية 

  .ال تستطيع إدارة االلتزاـ تخفيض هخاطر السيكلة التي تتعرض لٍا الهصارؼ -1

 .ال تستطيع إدارة االلتزاـ تخفيض هخاطر االئتهاف التي تتعرض لٍا الهصارؼ -2

 .تستطيع إدارة االلتزاـ تخفيض هخاطر سعر الفائدة التي تتعرض لٍا الهصارؼال  -3

 .تستطيع إدارة االلتزاـ تخفيض هخاطر التشغيؿ التي تتعرض لٍا الهصارؼال  -4
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 (:research methodology) الدراسةمنهجٌة 

ا  لمتعرؼ عمى هاٌية القرارات (1)التحميميسىعتهد في دراستىا ٌذي عمى الهىٍج الكصفي  التي أصػدٌر

تقـك ديريػػة االلتػػزاـ, حيػػث سػػإىشػػاء ه هػػف خػػعؿالهصػػارؼ عمػػى  ٌػػاككيفيػػة تتثير  الهصػػرؼ الهركػػزم

التقيػد )فاعميػة هديريػة االلتػزاـ  لتحديػدالهستخمصػة  بياىات كالكقػكؼ عمػى الىتػائجأم بتحميؿ  ةالباحثة

فػػي الحػػد هػػف الهخػػاطر التػػي تتعػػرض لٍػػا ٌػػذي  (الهركػػزملهصػػرؼ بػػالقكاىيف كاألىظهػػة الصػػادرة هػػف ا

 .الهصارؼ

يقػػـك عمػػى دراسػػة ظػػاٌرة هعيىػػة كهػػا تكجػػد فػػي الكاقػػع بىػػاء عمػػى عمهػػان أف الهػػىٍج الكصػػفي التحميمػػي 

بػالتعريؼ الكيفػي يصػؼ لىػا الظػاٌرة كيكاػق خصائصػٍا  (2)بياىات سػابقة كتػتـ الدراسػة كيفيػان ككهيػان 

أها التعبير الكهي فيعطيٍا كصفان رقهيان يكاق فيً هقدار ٌذي الظاٌرة أك حجهٍا أك درجػة ارتباطٍػا 

 هع الظكاٌر األخرل.

العالـ حياؿ إىشػاء هديريػة االلتػزاـ كأٌػـ  هصارؼسىستخدـ الهىٍج الهقارف ألخذ تجارب هف بعض ك 

 .كهقارىتٍا هع تجربة إىشاء إدارة االلتزاـ في سكرية الهركزية لهصارؼا التي تهارسٍاسبؿ الرقابة 
 

 :( (Sample of researchمجتمع وعٌنة الدراسة

يػػتـ تعريػػؼ هجتهػػع البحػػث بتىػػً كاهػػؿ  حيػػث, سػػكريةفػػي  الحككهيػػة الهصػػارؼٌػػك  :هجتهػػع البحػػث

 األفراد أك األحداث أك الهشاٌدات.

يػػػتـ تعريػػػؼ العيىػػػة عمػػػى أىٍػػػا هجهكعػػػة جزئيػػػة هػػػف  حيػػػث, ٌػػػي الهصػػػرؼ العقػػػارم السػػػكرم :العيىػػػة

ا بطريقة هعيىة  .(3)هجتهع البحث يتـ اختياٌر
 

 

 

 

                                                           
(1 ( 

 Camm, Cochran, Fry, Ohlmann, Adnersong, Sweeney, Williams, Essentials of Business 

Analytics, Descriptive, predictive, prescriptive cengage learning, 2014, p14. 
(2)

  B.A. Law, Microbiology and biochemistry, Second edition, Blackie Academic and 

professional, UK, London, 1997, p343. 
(3)

 .261، ص2991ًذ سهيًاٌ ويهكاوي فتحي، أساسياث انبحث انعهًي، عًاٌ، اسبذ، يكتبت كتاَي، عىدة، أح   
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 :(Data Recourses) مصادر بٌانات الدراسة

 في ٌذي الدراسة عمى البياىات التالية:  الباحثةاعتهد 
 المصادر األولٌة:

 قرارات هجمس الىقد كالتسميؼ كقرارات الهصرؼ الهركزم. -1

 التقارير السىكية كالبياىات التفصيمية لمهصرؼ العقارم. -2

بتحميمٍػػػػا هػػػػف خػػػػعؿ الىسػػػػب الهاليػػػػة لقيػػػػاس الهخػػػػاطر الهصػػػػرفية كبرىػػػػاهج  ةالباحثػػػػةكالتػػػػي قاهػػػػت 

(Excel )الستخعص الىتائج هىٍا.الختبارات الاغط , 
 

   :(Difficulties) دراسةصعوبات ال
 .فية في الحصكؿ عمى بعض الهعمكهات, كعدـ الشفاقمة الهراجع العربية الحديثة -1

أك عػػدـ الشػػفافية فػػي إعطػػاء بعػػض  الهصػػارؼصػػعكبة فػػي الحصػػكؿ عمػػى بعػػض البياىػػات هػػف  -2

 الهركزم. لهصرؼبتعميهات ا لهصرؼا التزاـالهعمكهات كالبياىات كخصكصا أىٍا تتعمؽ بهدل 
 

 (:previous studies) :الدراسات السابقة
 : الدراسات العربية

 تـ تقسيـ الدراسات العربية إلى زهر كالتالي: 

 أوال: الدراسات العربية التي تناولت موضوع الرقابة المصرفية 

 سػكرية هصػرؼ رقابػة فػي بػازؿ لجىػة هؤشػرات اسػتخداـ ,2009 مـرام(  دراسـة )اسـبمبولي  -1

  .دهشؽ جاهعة االقتصاد, كمية الهحاسبة, قسـ, السكرية عمى الهصارؼ الهركزم

الهصػرفية  األخطػار ظػؿ فػي كأٌهيتٍػا الهصػرفي األداء تقيػيـ كظيفػة جكاىػب كتػدكر ٌػذي الدراسػة حػكؿ

التشػغيمية  كالهخػاطر السػكؽ, كهخػاطر االئتهػاف, هخػاطر) الهصػرفية الهؤسسػات بعهػؿ تحػيط التػي

ا  .لٍا الههىكحة الصعحيات خعؿ هف الهركزية الهصارؼ دكر عمى التركيز هع ,(كغيٌر
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ػدفت الدراسػة إلػى عػرض   الرقابػة فػي إطػار ّكمٍػا بػازؿ لجىػة تطرحٍػا التػي الهؤشػرات كتحميػؿ ٌك

 تطبيقٍػا تقيػيـ إهكاىيػة ثػـ كهػف || بػازؿ اتفاقيػة فػي الػكارد الهػاؿ رأس كفايػة هؤشػر كالسػيها الهصػرفية

 في العاهمة عمى الهصارؼ كاإلشرافي الرقابي عهمً إطار في الهركزم سكرية هصرؼ قبؿ هف كدرجتً

, هف خعؿ الىقد األساسي لىظاـ الجديد القاىكف في لً الههىكحة الصعحيات خعؿ هف جهيعٍا سكرية

مصػػت الدراسػػة إلػػى  الهقارىػػة بػػيف التجػػارب العربيػػة فػػي تطبيػػؽ قػػرارات لجىػػة بػػازؿ لمرقابػػة الهصػػرفية خ 

عدـ كجػكد اىسػجاـ كاهػؿ بػيف هؤشػرات لجىػة بػازؿ كخصكصػية الىظػاـ الهصػرفي السػكرم كطبيعتػً, 

 لٍذي الىتائج. كاعتهد البحث عمى االستبياف لمتطبيؽ العهمي

 ,م عمػى البىػكؾ التجاريػة كفعاليتٍػاآليػات رقابػة البىػؾ الهركػز , 2005, (دراسة )حمني  حوريـة -2

 جاهعة الهىتكرم, الجزائر  ,العمـك االقتصادية كعمـك التسييركمية 

 كأساليب الرقابة آليات هختمؼ عمى التعرؼ هحاكلة في الدراسة ٌذي هف األساسي الٍدؼ كيتجمى 

 ككاقػع فعاليتٍػا كتقيػيـ التجاريػة, لهصػارؼا عمػى الهركػزم هصػرؼال يهارسػٍا التػي لهصػرفيةا

 لمرقابػة أسػمكب كأٌػـ أحػدث تعػد كالتي االحترازية بالرقابة يتعمؽ فيها خاصة في الجزائر, تطبيقٍا

 .الهصرفية

 : كاستخمصت الدراسة إلى أف

 السياسػاتدهت باػعؼ فعاليتٍػا اصػط أف إال التطبيػؽ, هكاػكع ٌػي الرقابػة كآليػات أسػاليب كػؿ 

ف ,ةالهطبقػ الىقديػة  كحػاالت ظػركؼ ذلػؾ فػي هراعيػة تػدريجي تطبيػؽ هحػؿ ٌػي األسػاليب ٌػذي كا 

 تحػاكؿ فٍػي كلٍػذا الكقػت, ذلػؾ فػي تحهمتٍػا التػي كاألعباء السابقة الفترات في الكطىية هصارؼال

, السػكؽ اقتصػاد أك االىفتػاح سياسػة فػي كالهتهثمػة حاليػا الهتبعػة السياسػة فػي تىػدهج تػدريجيا فأ

 تحريػر عػف التحػدث يهكػف ال إذ الهصرفي, الىظاـ برقابة خاصة عىاية ٌذي األخيرة تقتاي حيث

 الرقابػة كتعزيػز كتقكيػة جٍػة, هػف كالهػالي الهصػرفي الىظػاـ إعػادة صػياغة بػدكف االقتصػاد

 .أخرل جٍة هف قكاعد احترازية بكاع خاصة الهصرفية

ؿ البىػػػكؾ فػػػي ظػػػؿ آليػػػة رقابػػػة البىػػػؾ الهركػػػزم عمػػػى أعهػػػا ,2004    موســـى( دراســـة )أحـــبم -3

 جاهعة الجزائر  ,العمـك االقتصادية كعمـك التسييركمية  ,الهعايير الدكلية

 ٌدفت الدراسة إلى: 
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 الجزائػر فػي ابٍ الهعهػكؿ الرقابيػة كاألىظهػة االحترازيػة كالقكاعػد الهعػايير هطابقػة هػدل هعرفػة 

بػراز الدكليػة, الههارسػاتك  لمهعػايير  جاىػب إلػى اإلشػرافية السياسػات فػي الاػعؼ ىقػاط كا 

 . الهاؿ رأس لكفاية الجديدة الهقررات تطبيؽ يخص ها في البىكؾ الجزائرية هعكقاتتكايق 

 لتػزاـ لع السػكاء حػد عمى كالبىكؾ اإلشرافية السمطات ستكاجً التي لتٍديداتاك  التحديات إظٍار

 الػذم االتجػاي كهعرفػة البىػكؾ, لقطػاع االحتػرازم التسػييرك  الرقابػة هجػاؿ فػي الدكليػة بالهعػايير

 .الدكلية بازؿ لجىة هعايير هع لمتكيؼ القريب األفؽ في الجزائرم الهصرفي سيتخذي الجٍاز

 :كاستخمصت الدراسة إلى أف

 حجػـ عمػى لمتػتثير تدخمػً فػي عهكهػا هصػارؼال أعهػاؿ عمػى الهركزم البىؾ رقابة آليات تتهثؿ 

 خػعؿ هػف الهصػرفية, السػيكلة عمػى السػيطرة ككذا االقتصاد في االئتهاف كهسار الكتمة الىقدية

 لصػالق هىٍػا الهباشػرة فعاليػة تراجػع الكاقػع أثبػت التػي الىقديػة, األدكات هػف استخداـ هجهكعػة

 الشػركطك  القكاعػد هكعػةلهج هصػارؼال احتػراـ عمػى السػٍر جاىػب إلػى ٌػذا .الهباشػرة غير تمؾ

 . األداء كترشيد رفع الكفاءة تستٍدؼ التي االحترازية

 التشػريعية األىظهػة لتقكيػة الجزائػر فيٍػا بهػا الىاهيػة الدكؿ في حاليا تبذؿ التي هف الجٍكد كثير 

 التشػريع ٌػذا فعاليػة كلكػف كالهصػرفي, الهػالي الىظػاـ هػف الهختمفػة بػاألجزاء الهتعمقػة الرقابيػةك 

 عمػى يعتهػد األهػر أف كهػا الدكلية, الههارسات هع بالهقارىة اعيفة السائدة كالقكاعد التىظيهية

 .كاإلشراؼ الرقابة ىكعية عمى كبير حد إلى يعتهد بدكري ذاٌك  ,عهميان  تطبيؽ الىظاـ كيفية
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 : الدراسات العربية التي تناولت موضوع إدارة المخاطر:ثانياً 

هػاف فػي الجٍػاز الهصػرفي أثر إدارة الهخاطر عمػى درجػة األ ,2011,   صباح()شاىيندراسة 

ػػذي الدراسػػة تهػػت عمػػى اهتػػداد سمسػػمة زهىيػػة هػػف عػػاـ الفمسػػطيىي  2008كحتػػى عػػاـ  1997, ٌك

دفت ٌذي الدراسة إلىهصرفا فم 12كشهمت عيىة هككىة هف   :سطيىيان, ٌك

 ريػػػة العاهمػػػة فػػػي التجا دكر التحميػػػؿ الهػػػالي فػػػي التىبػػػؤ بدرجػػػة األهػػػاف الهصػػػرفي لمهصػػػارؼ

 فمسطيف.

 .الكقكؼ عمى هخاطر األداء الهصرفي في البىكؾ العاهمة في فمسطيف 

 .التىبؤ بدرجة األهاف الهصرفي هف خعؿ تحميؿ العكاهؿ الهؤثرة عميٍا 

تػػػرتبط ٌػػػذي الدراسػػػة هػػػع دراسػػػتىا هػػػف خػػػعؿ األخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار الهخػػػاطر الهترتبػػػة عمػػػى 

 .األهاف لمهصرؼكالععقة هع درجة هصارؼ ال

 هع العمـ أىً ال يكجد دراسات عربية تىاكلت هكاكع إدارة االلتزاـ

  الدراسات األجنبية:
1. Giuliana Birindelli, Paola Ferretti, compliance function in Italian 

banks: organizational issue, Journal of Financial Regulation and 

Compliance, research paper, 2013. 

ــ ــةوظيف ــزام فــي المصــارف اإليطالي ــة االلت ــة عمــل ة   دراســة تنظيمي ــة ورق ــة األنظمــة المالي   مجم

 وااللتزام. 

ٌػػدفت ٌػػذي الدراسػػة إلػػى تكاػػيق هٍػػاـ إدارة االلتػػزاـ فػػي الهصػػارؼ اإليطاليػػة كىقػػاط القػػكة كالاػػعؼ 

دارة التػػدقيؽ الػػداخمي لتجىػػب التػػداخؿ بػػيف الهخػػاطر إفيٍػػا هػػع تحديػػد عهػػؿ إدارة االلتػػزاـ هػػع عهػػؿ 

الدراسػػة إلػػى تحديػػد كفصػػؿ هٍػاـ االلتػػزاـ عػػف هٍػػاـ التػػدقيؽ التشػغيمية كهخػػاطر االلتػػزاـ كقػػد خمصػت 

ق فيػػػً التىظػػػيـ الػػػداخمي هػػػع تحديػػػد الىقػػػاط الهشػػػتركة فػػػي عهػػػؿ اإلدارتػػػيف عػػػف طريػػػؽ اسػػػتبياف يكاػػػ

 .سؿ كركد الهعمكهات داخؿ اإلداراتتسمالداخمي لمهصارؼ ك 
  

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1358-1988
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1358-1988
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2. Wassim Shahin, Compliance with international regulation on 

AML/CFT: the case of banks in Lebanon, 2013. 

 االلتزام لألنظمة الدولية في مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرىاب  دراسة المصارف في لبنان.

 لتزاهٍػػاابربػػة الهصػػارؼ العاهمػػة فػػي لبىػػاف كالغػػرض هػػف ٌػػذي الدراسػػة ٌػػك تسػػميط الاػػكء كتحميػػؿ تج

ػػػاب حيػػػث تعػػػرض ٌػػػذي الدراسػػػة فػػػي لمىظػػػاـ الػػػدكلي  هكافحػػػة غسػػػؿ األهػػػكاؿ كهكافحػػػة تهكيػػػؿ اإلٌر

عالهيػػة لهكافحػػػة  اسػػتراتيجيةإلػػى تحقيػػػؽ تٍػػدؼ سياسػػات االلتػػزاـ لمقطػػػاع الهصػػرفي المبىػػاىي كالتػػػي 

 . غسؿ األهكاؿ

كخمصػػت إلػػى الىتػػائج التػػي تؤكػػد فعاليػػة إدارة كسياسػػات االلتػػزاـ فػػي هكافحػػة غسػػيؿ األهػػكاؿ كتهكيػػؿ 

ػػ ػػك الهػػزيج بػػيف تكصػػيات الػػاإلٌر  (FATF) ػاب هػػف خػػعؿ الػػىٍج الػػذم تتبعػػً الهؤسسػػات الهاليػػة ٌك

كالتعػػػاكف بػػػيف الػػػدكؿ عمػػػى شػػػكؿ هعاٌػػػدات كاتفاقيػػػات كعهميػػػات التىسػػػيؽ بػػػيف الهصػػػرؼ الهركػػػزم 

كالهصػػارؼ العاهمػػة فػػي االلتػػزاـ بجهيػػع الػػىظـ الهاليػػة كالهصػػرفية كتسػػميط الاػػكء عمػػى هصػػادر ىهػػك 

 خداهات األهكاؿ.الكدائع كاست
3.  Giuliana Birindelli, Paola Ferretti, compliance risk in Italian 

banks, Research paper, Journal of Financial Regulation and 

Compliance, 2008. 

 .مخاطر االلتزام في المصارف اإليطالية  ورقة بحث  مجمة األنظمة المالية وااللتزام

فػي  لتػزاـكالغرض هف ٌذي الدراسة ٌك تسميط الاكء عمى ىتائج دراسة استقصائية عف ههارسات اال

هػف خػعؿ اسػتبياف هػىظـ ( الهصػارؼ األجىبيػةالهؤسسات الهاليػة اإليطاليػة )الهصػارؼ كالفػركع فػي 

هٍػاـ هػكظفي االلتػزاـ كتقيػيـ  كهرتب إلى عدة أقساـ: هعمكهػات عاهػة عػف االلتػزاـ, هخػاطر االلتػزاـ,

  .أدائٍـ

كخمصػػت الدراسػػة هػػف خػػعؿ االسػػتبياف عمػػى كجػػكد اعتػػراؼ حقيقػػي بػػدكر إدارة االلتػػزاـ فػػي تحسػػيف 

أف ٌىاؾ هصارؼ ال تعترؼ بإدارة االلتزاـ بشكؿ هباشػر  ي االستبياف أياافسهعة الهصرؼ كتبيف 

ػذا يجعمٍػـ يكلػكف اٌتهػاـ أقػؿ بالىسػبة  ىها تقكـ إدارة الهراجعة الداخميػة لػديٍـ بهٍػاـ إدارة االلتػزاـ ٌك كا 

لهخػػاطر االلتػػزاـ بالىسػػبة لمفػػركع كالهصػػارؼ التػػي تعتػػرؼ رسػػهيا بػػإدارة االلتػػزاـ فػػي فركعٍػػا كبيىػػت 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1358-1988
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1358-1988


 
12 

ات الرقابية في تحقيؽ إدارة فعالة ككفؤ لهخاطر االلتػزاـ هػف خػعؿ تكجيػً هبػادئ الدراسة دكر السمط

 لتزاـ الهصارؼ بٍذي الهبادئ.اكااحة لمهصارؼ بشتف إدارة االلتزاـ كهتابعة 
4. Aslı Demirgüç-Kunt, Enrica Detragiache, and Thierry Tressel, 

Banking on the Principles:Compliance with Basel Core Principles 

and Bank Soundness, World Bank Policy Research, Working 

Paper, 2006. 

 االلتزام لمبادئ بازل || األساسية وسبمة المصرف  ورقة عمل  البنك الدولي.

ػػدفت ٌػػذي ال إلػػى تكاػػيق هػػا إذا كػػاف االلتػػزاـ بهبػػادئ بػػازؿ األساسػػية ل شػػراؼ الهصػػرفي  دراسػػةٌك

فعػػػاؿ يعػػػزز هػػػف سػػػعهة الهصػػػرؼ, حيػػػث كجػػػدت الدراسػػػة ععقػػػة ايجابيػػػة كقكيػػػة هػػػا بػػػيف سػػػعهة ال

الهصػػرؼ كااللتػػزاـ بتحقيػػؽ هبػػادئ بػػازؿ فػػي اإلشػػراؼ الهصػػرفي , كأف البمػػداف التػػي تمػػـز الهصػػارؼ 

 العاهمة لديٍا بتقديـ تقارير دكرية كهىتظهة تتاهف بياىات هالية دقيقة إلى الجٍات الرقابية كصاىعي

, كأكػدت الدراسػة (1)لتصػىيفات القػكة الهاليػة )هػكديز( تككف أكثر سعهة كقػكة حسػب هقػاييس ,السكؽ

عمى أٌهية كجكد عىصر الشفافية في الهصارؼ لتعزيز فعالية عهميػات اإلشػراؼ الهصػرفي كتعزيػز 

 .اىاباط السكؽ

الدراسػػات العربيػػة التػػي : تعػػد ٌػػذي الدراسػػة هػػف أكؿ ممٌززتات الدراسززة عززا الدراسززات السززابقة

التطػرؽ  تىاكلت هكاكع إدارة االلتزاـ هف حيث ٌيكمٍا كهٍاهٍا كآلية العهؿ فيٍا بشكؿ تفصػيمي هػع

, كتتهيػز ٌػذي الهصػرفيةإلى تتثير كجكد إدارة االلتزاـ في الهصارؼ عمى الهخاطر كدرجػة الهخػاطر 

أٌػػـ الهخػػاطر لهطبقػػة عالهيػػا لقيػػاس ر الهاليػػة االدراسػػة بجاىػػب تطبيقػػي يتىػػاكؿ أٌػػـ الىسػػب كالهعػػايي

التػػي تعػػاىي هىٍػػا الهصػػارؼ كدكر إدارة االلتػػزاـ لمحػػد هىٍػػا, فكاىػػت ٌػػذي الدراسػػة ىقطػػة ٌاهػػة لمبػػدء 

تهاشػػيا هػػع الدراسػػات العالهيػػة التػػي تخصػػص بحػػكث كثيػػرة  بدراسػػة إدارة االلتػػزاـ عمػػى هسػػتكل أكسػػع

 .جهيع هجاالت كخطكط أعهاؿ الهصرؼ لبياف أٌهية إدارة االلتزاـ كربط ٌذي اإلدارة هع

 

 

 

 

 
                                                           

 لتصىيفات القكة الهالية. (Moody`s)هقاييس    (1)
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 الفصل الثانً

 دور المصرف المركتي فً الرقابة على المصارف العاملة فً سورٌة

 

دارتو  Concept and Management of -1 المبحث األول : الجياز المصرفي وا 

Banking System  
المصــــــرف المركــــــزي  المبحــــــث الثــــــاني: أدوات

 العاممة في سوريةالرقابية عمى المصارف 

2- The regularity Instruments of 

the central bank of Syria on banks 
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 المبحث األول: 

دارتو  الجياز المصرفي وا 

 : الجياز المصرفي أوالً 

 بتجهيع تقكـ بحيث االقتصاد في الكسيط دكر تعهؿ هالية هؤسسات أىٍا عمى الهصارؼ تعريؼ يهكف

 فػإف التعريػؼخػعؿ  كهػف .األهػكاؿ فػي ىقػص هػف تعػاىي التػي لألطػراؼ كتحكيمٍػا الفائاػة الهػدخرات

 التػي لمجٍػات األهػكاؿ ٌػذي إقػراض ثػـ هػفك  الهػدخريف هػف الكدائع أىكاع هختمؼ بقبكؿ تقكـ الهصارؼ

 .(1)أك عقارية كؿ حسب اختصاص الهصرؼ تجارية أك شخصية القركض تككف كقد لألهكاؿ, تحتاج

 .(1)الهصرؼ

التػي تعهػؿ  الجٍاز الهصرفي ىظاهػان ياػـ جهيػع الهؤسسػات الهاليػة كالقػكاىيف كاألىظهػة كبذلؾ يككف

ػذي الهىظكهػة ٌػي كليػدة تطػكر اقتصػادم كاجتهػاعي, فهػع ىهػك الىشػاط في ظمٍا ٌذي الهؤسسػات , ٌك

أدت إلى ظاٌرة ظٍػكر الفػائض التػي  (2)االقتصادم, كتطّكر التجارة هف ىظاـ الهبادالت )الهقاياة(

ظٍػػكر فكػػرة الىقػػكد , بػػدأت ظػػاٌرة إيػػداع الىقػػكد لػػدل جٍػػة تكػػكف عمػػى درجػػة عاليػػة هػػف الثقػػة  إلػػى

كاألهاف كبشركط تاهف حقكؽ الهكدع كتحقؽ لً ىسبة ربحية كبالتالي فٍي تقـك بإعػادة تكجيػً ٌػذي 

قرااػػػٍا لهختمػػػؼ القطاعػػػات العائميػػػة كالحككهيػػػة كقطاعػػػات األعهػػػاؿ بهختمػػػؼ أحجاهٍػػػا  الكدائػػػع كا 

, كبٍػػػػذا تحقػػػػؽ ىٍاػػػػة اقتصػػػػادية كتػػػػدير عجمػػػػة (3)ة أعهالٍػػػػا كآجػػػػاؿ القػػػػركض الهػػػػراد أخػػػػذٌاكطبيعػػػػ

ككاىػػت الهصػػارؼ عمػػى اخػػتعؼ أىكاعٍػػا تحقػػؽ ربحيتٍػػا هػػف خػػعؿ الفػػرؽ بػػيف (4)االقتصػػاد بفعاليػػة. 

, كفػػي العقػػكد األخيػػرة تطػػكرت كالفائػػدة التػػي تحصػػمٍا هػػف القػػركض الفائػػدة التػػي تػػدفعٍا عمػػى الكدائػػع

الهصارؼ كتىكعت هصادر الربحية لديٍا هع تطكر كتزايد الخدهات الهصػرفية هثػؿ التػتهيف كظائؼ 

ا الهصرفي كالتتجير  (5).التهكيمي كخدهات الكساطة كغيٌر

                                                           
دارة الهخاطر الهالية,    (1)  .2, ص2010د. الىحمة, هركاف, بحث في قياس كتحميؿ كا 
 .155ص ,2004جاهعة دهشؽ, كمية االقتصاد, الطبعة الثاىية د.شرؼ كهاؿ, د.أبك عراج ٌاشـ, الىقكد كالهصارؼ,    (2)
 .109ص ,2005 د. الشعار, ىااؿ, أسس العهؿ الهصرفي اإلسعهي كالتقميدم, الجىدم لمطباعة كالىشر,   (3)
 .3ص ,2006 دار كائؿ لمىشر الطبعة الثالثة, ,تجاٌات الهعاصرة في إدارة البىكؾرهااف زياد, جكدة هحفكظ, اال   (4)
 .2د. الىحمة, هركاف, هرجع سابؽ, ص   (5)
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كبػػذلؾ تكػػكف الهصػػارؼ عصػػب االقتصػػاد, إذ أىٍػػا تهثػػؿ الهصػػدر األساسػػي لعئتهػػاف أك هػػا ىسػػهيً 

ػػ ػػذا فاػػعن عػػف دكٌر تهػػاـ الصػػفقات كالعهميػػات األهػػكاؿ الجػػاٌزة ل قػػراض, ٌك ا ككسػػيط فػػي تسػػكية كا 

 الهالية. 

 

 ثانيا: وظائف المصارف 

فػػي اقتصػػاد أم دكلػػة, فزيػػادة  هٍهػػان  تعتبػػر الخػػدهات الهصػػرفية هػػف أٌػػـ الىشػػاطات الػػذم تمعػػب دكران 

, بمد, كعراٍا يحقؽ رفاٌية لمهجتهعالطمب عمى تمؾ الخدهات يدؿ عمى درجة التقدـ االقتصادم لم

الخدهات الهصرفية بالتطكرات االقتصػادية العالهيػة )كػالتطكرات التكىكلكجيػة كظٍػكر العكلهػة كتتتثر 

ػػا( لألسػػكاؽ الهاليػػة ىػػا سػػىحدد أٌػػـ الخػػدهات الهصػػرفية التقميديػػة كتحريػػر الخػػدهات الهاليػػة كغيٌر , ٌك

 .(1)كالخدهات الهصرفية الحديثة لمهصارؼ

 

 الخدمات المصرفية التقميدية:

 :(3)لكعسيكية لمهصارؼ بالشكؿ التاليا (2)ائؼيهكف تمخيص الكظ

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

د. غػػزازم, عهػػر, بحػػث فػػي الخػػدهات الهصػػرفية فػػي ظػػؿ التحػػكالت العالهيػػة, كميػػة العمػػـك االقتصػػادية كعمػػـك التسػػيير,    (1)
 .23, ص2008جاهعة البميدة, الجزائر, 

 يىدرج تحت تسهية كظائؼ الهصرؼ الخدهات التي تقدهٍا الهصارؼ لمعهعء.   (2)

 .2006 عهميات البىكؾ كفقا لقاىكف التجارة العهاىي, الهكتب الجاهعي الحديث, عادؿ عمي, . الهقدادم,د   (3)
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 .لتكايق كظائؼ الهصارؼ التقميدية :(1) الشكل رقم

 
 .الباحثة إعداد منالمصدر: 

 الخدمات المصرفية الحديثة:

رية عمى هستكل كخصكصا عمى القطاع الهصرفي, فقد تهيز  االقتصاد العالهي حدثت تطكرات جٌك

في الهعاهعت كهكاكبة التطػكرات الهحميػة كالعالهيػة كذلػؾ ألجػؿ زيػادة هعػدالت ٌذا القطاع بالسرعة 

 الربحية في أعهالً كترشيد التكاليؼ كاألعباء الهترتبة عميً.

لزاها عمى الهصػارؼ األخػذ بهجهكعػة هػف األدكات كالخػدهات كالتػي تحقػؽ لػً التهيػز فػي  فقد أصبق

دخاؿ التطكرات التكىكلكجية ا عف هثيعتٍا فػي  السكؽ الهصرفية كا  عمى الخدهات السابقة لديً لتهيٌز

 قبول الودائع 

قروض 
 واستثمارات

تصرَف 
 العمالت

خصم 
السندات 
 التجارَة

حفظ 
المقتنَات 
 الثمَنة

شراء 
السندات 
 الحكومَة

الحساب 
 الجارٌ

االعتمادات 
 المستندَة

خطابات 
 الضمان
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الهصارؼ األخرل, كعمى ذلؾ يهكف إجهاؿ جهمة التطػكرات الحديثػة فػي هجػاؿ الخػدهات الهصػرفية 

 (1)كها يمي:

 : الخدمات االستثمارية لممتعاممين تقديم -1

لعهعئٍػػػا عىػػػد لػػػكحظ هػػػؤخران أف الهصػػػارؼ أصػػػبحت تشػػػترؾ فػػػي إعػػػداد الدراسػػػات الهاليػػػة الهطمكبػػػة 

إىشػػاء هشػػاريع, حيػػث إّف الهصػػرؼ يقػػّدـ الدراسػػة كاهمػػة هػػف تحديػػد الحػػؿ األهثػػؿ لمتهكيػػؿ الهطمػػكب 

 .(2)كطريقة السداد كالتحصيؿ, هقابؿ عهكلة يتقاااٌا هف العهيؿ

كبٍػػػذا ىػػػرل أف التىػػػافس بػػػيف الهصػػػارؼ أصػػػبق يعتهػػػد عمػػػى كفػػػاءة الهسػػػؤكليف بالهصػػػرؼ ككفػػػػاءة 

 .(3)تقديـ الخدهات الجيدة كالهبتكرة لمهتعاهميف هعٍـ هف أجؿ هشاريعٍـهسؤكلي الدراسات في 

 خدمات إدارة األعمال والممتمكات:  -2

هثؿ فتق حسابات لمكرثة أك حسابات األطفاؿ , خدهات اإلدارة الشخصية لألهكاؿ كالههتمكات  2-1

ا.   كتحصيؿ فكاتير الكٍرباء كالهاء كغيٌر

جاريػػة لألهػػكاؿ كالههتمكػػات, كذلػػؾ هػػف خػػعؿ قيػػاـ الهصػػرؼ بػػإدارة خػػدهات إدارة األعهػػاؿ الت 2-2

ا كالهحافظػة عمػى األهػكاؿ كالههتمكػاتالهحافظ الهالية لألفراد كالشركات كاس , كهػع تزايػد تثهاٌر

طمػب العهػعء عمػػى االسػتثهارات هرتفعػة العائػػد كهىخفاػة الهخػاطر, بػػدأت الهصػارؼ بتقػػديـ 

 .(4)هرتفعة العائدر الهتىكعة ك ديؽ االستثهاخدهات االشتراؾ بصىا

 :(5)ادخار المناسبات -3

تشػػجع الهصػػارؼ العهػػعء أف يقكهػػكا باالدخػػار عػػف طريػػؽ الهصػػرؼ كذلػػؾ لهكاجٍػػة ىفقػػات الدراسػػة 

الجاهعية أك الزكاج أك االصطياؼ هع كجكد ىسػبة فائػدة لٍػذي الهػدخرات كيهػىق الهصػرؼ تسػٍيعت 

                                                           
د.سػػعيدم كصػػاؼ, د. عتيقػػة كصػػاؼ, الصػػىاعة الهصػػرفية كالتحػػكالت العالهيػػة, همتقػػى الهىظكهػػة الهصػػرفية الجزائريػػة    (1)

 .297, ص2007, -كاقع كتحديات  –كالتحكالت االقتصادية 
هيٍػػكب, سػػػهاح, بحػػػث فػػػي االتجاٌػػػات الحديثػػػة لمخػػػدهات الهصػػػرفية, كميػػػة العمػػػـك االقتصػػػادية كعمػػػـك التسػػػيير, جاهعػػػة    (2)

 .  2005الهىتكرم, الجزائر, 
 .17, ص2006رهااف زياد, جكدة هحفكظ, هرجع سابؽ,    (3)

 .113, ص2005د. الشعار, ىااؿ, هرجع سابؽ,    (4)
 .18, ص2006 سابؽ,رهااف زياد, جكدة هحفكظ, هرجع    (5)
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ذا الىكع هف الخدها, ائتهاىية تتىاسب هع حجـ الهدخرات , إذ ت ٌاـ كهربق جدان بالىسػبة لمهصػرؼٌك

أف ادخار العهعء يزداد ىتيجة التراكـ عمى فترات دكرية حتى تحؿ الهىاسبة, كغالبان ال يؤثر السحب 

 عمى هكارد الهصرؼ كذلؾ الختعؼ هكاسـ الهىاسبات كتىكع الهدخرات. 

 :كترونيةإللوسائل الدفع ا -4

ػػي هػػف أشػػٍر الخػػد  هات الهصػػرفية الحديثػػة, كتقػػـك ٌػػذي الخدهػػة عمػػى هبػػدأ البطاقػػات البعسػػتيكية,ٌك

, حيث يهىق الهصرؼ ٌذي البطاقػات لمعهػعء, كتحتػكم عمػى هعمكهػات اسػـ الهتعاهػؿ كرقػـ حسػاباتً

كيسػػتطيع حاهمٍػػا اسػػتخداهٍا فػػي شػػراء هعظػػـ حاجاتػػً أك أداء هقابػػؿ هػػا يحصػػؿ عميػػً هػػف خػػدهات 

, (1)الغ كبيػػرة هػػف األهػػكاؿ التػػي قػػد تتعػػرض لمسػػرقة أك الاػػياع أك التمػػؼدكف الحاجػػة إلػػى حهػػؿ هبػػ

 :ٌذي البطاقات الهصرفية إلى قسهيفكتقسـ 

 .بطاقات غير ائتهاىية كبطاقات ائتهاىية

 Debit Card: (2)(بطاقات الخصم(البطاقة غير االئتمانية  4-1

ي  جاريػة حسػابات صػكرة الهصػرؼ فػي لػدل لمعهيػؿ فعميػة أرصػدة كجػكد عمػى تعتهػد التػي البطاقات ٌك

 فػي السػحب هشترياتً, كيتـ بتسديد لً تسهق حيث البطاقة, حاهؿ الهتكقعة لمعهيؿ الهسحكبات لهقابمة

لػً إلػى الهكػاف الػذم  العائػدة األهػكاؿ العهيػؿ يحػكؿ فػإف االئتهاىيػة, البطاقػات عكػس هباشػرة الهصرؼ

 .(3)البطاقة لٍذي استعهالً اشترل هىً عىد

 Credit Cardالبطاقة االئتمانية:  4-2

كيػػتـ اسػػتخداـ  (4)يحػػؽ لمعهيػػؿ بهكجػػب ٌػػذي البطاقػػة الحصػػكؿ عمػػى ائتهػػاف هتفػػؽ عميػػً هػػع الهصػػارؼ

فتػرة  ٌذي البطاقػة بػالهحعت التجاريػة الهتعاقػدة هػع الهصػرؼ كيقػـك العهيػؿ بسػداد ٌػذا االئتهػاف اػهف

ػػا يػػـك عػػادة( 25زهىيػػة هعيىػػة ) ذا تجاكٌز , دكف أف يػػدفع أيػػة فكائػػد إذا قػػاـ بالسػػداد خػػعؿ ٌػػذي الفتػػرة, كا 

% شٍريان عمى الرصيد الهتبقي بدكف سداد, كيقـك الهصرؼ بتخػذ عهكلػة 1.5يترتب عميً فائدة هعيىة 
                                                           

رابق, عرابة, دكر تكىكلكجيػا الخػدهات الهصػرفية االلكتركىيػة فػي عصػرىة الجٍػاز الهصػرفي, هجمػة األكاديهيػة لمدراسػات    (1)
 .16, ص2012, 8االجتهاعية كاإلىساىية, العدد 

 .9, ص2008, 2007د.شفيؽ عبد الهىعـ هدخؿ في إدارة البىكؾ في كمية التجارة جاهعة بىٍا,    (2)
بف عهارة, ىكاؿ, بحث في كسائؿ الدفع االلكتركىية )الكاقع كالتحديات(, كمية الحقكؽ كالعمػـك االقتصػادية, جاهعػة كرقمػة,    (3)

 .2, ص2010الجزائر ,
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هعيىة هف الهحعت التجارية التي غالبا هػا تحقػؽ ربحػان همحكظػان عػف طريػؽ زيػادة هبيعاتٍػا عػف طريػؽ 

 طاقات. ٌذي الب

 كتقسـ البطاقة االئتهاىية إلى عدة أىكاع أٌهٍا: 

ػػي الىػػكع األغمػػببطاقػػة االئتهػػاف ال 4-2-1 , كيسػػتخدـ فػػي الشػػراء هػػف الهحػػعت التجاريػػة عاديػػة: ٌك

كالحصكؿ عمى الخدهات كالسحب الىقدم هف أجٍزة الصرؼ انلػي أك هػف الهصػارؼ الهشػتركة فػي 

 عاكية البطاقة. 

: كيستخدـ ٌذا الىكع هف البطاقات فقط في عهميػة سػحب الىقدم االلكتركىيبطاقة السحب  4-2-2

الىقكد هػف أجٍػزة الصػرؼ انلػي أك هػف الهصػارؼ الهشػتركة فػي عاػكية البطاقػة كههكػف أف تكػكف 

ٌذي البطاقات هحميػة أم يكػكف ىطػاؽ اسػتخداهٍا اػهف حػدكد الػكطف أك ههكػف أف تكػكف دكليػة أم 

 .اء العالـ كبجهيع العهعتهيع أىحيهكف استخداهٍا في ج

ا عىػػػػد دفػػػػع بطاقػػػػة اػػػػهاف الشػػػػيؾ 4-2-3 ا الهصػػػػارؼ لعهعئٍػػػػا ليقػػػػدهٌك ػػػػي بطاقػػػػات تصػػػػدٌر : ٌك

هسػػػتحقاتٍـ بشػػػيكات هسػػػحكبة عمػػػى الهصػػػرؼ لمتتكػػػد هػػػف أف الشػػػيؾ ستصػػػرؼ قيهتػػػً عىػػػد تقديهػػػً 

 (1)لمهصرؼ.

أٌهٍػػا: ارتفػػاع رقػـػ تكظيػػؼ الهصػػرؼ كغالبػػان هػػا يحقػػؽ الهصػػرؼ بالتعاهػػؿ بالبطاقػػة االئتهاىيػػة عػػدة هزايػػا 

, كاػػػهاف جػػػزء كبيػػػر هػػػف األفػػػراد الهسػػػتفيديف هػػػف البطاقػػػة كهتعػػػاهميف دائهػػػيف لمهصػػػرؼ كارتفػػػاع  ألهكالػػًػ

 , كلكف يكجد عدة هشاكؿ لمبطاقة االئتهاىية ىمخصٍا بها يمي:(2)كدائع الهصرؼ

  التكػػاليؼ العاليػػة الهترتبػػة عمػػى الهصػػرؼ ىتيجػػة صػػىع ٌػػذي البطاقػػات كتكزيعٍػػا عمػػى العهػػعء

ا كالخسائر الىاتجة عف سكء األهاىة هف قبؿ العهعء.   الذيف لف يستعهمٌك

  حػػكادث السػػرقة كاسػػتعهاؿ البطاقػػة هػػف قبػػؿ السػػارقيف كعػػدـ قػػدرة الهصػػرؼ عمػػى تحصػػيؿ الػػديكف هػػف

 العهيؿ. 

                                                           
رابق, عرابة, دكر تكىكلكجيػا الخػدهات الهصػرفية االلكتركىيػة فػي عصػرىة الجٍػاز الهصػرفي, هجمػة األكاديهيػة لمدراسػات    (1)

 .16, ص2012, 8االجتهاعية كاإلىساىية, العدد 
 .كذلؾ ألىً يجب عمى الهحعت التجارية الهشتركة هع الهصرؼ فتق حسابات كدائع هع الهصرؼ لتسٍيؿ أعهالٍا   (2)
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 ة هػػػف قبػػػؿ الهصػػػرؼ, فٍػػػذا يػػػؤثر عمػػػى عهػػػؿ الهصػػػرؼ هٍهػػػا صػػػغر ٌػػػذا احتهػػػاؿ عػػػدـ الدقػػػ

 االحتهاؿ. 

  الهىافسػػة هػػف قبػػؿ الهصػػارؼ األخػػرل كالهؤسسػػات األخػػرل التػػي تصػػدر البطاقػػات الخاصػػة بٍػػا

  .)كهحطات البىزيف, شركات الطيراف(

 ف ازديػاد التسٍيعت االئتهاىية الهقدهة لمعهعء هقابؿ البطاقات تشكؿ خطران عمى الهصػرؼ إذ إ

حجػػـ التعاهػػؿ بالبطاقػػات أدل إلػػى ازديػػاد حجػػـ التسػػٍيعت الهقدهػػة لمعهػػعء الػػذيف يسػػتخدهكف 

ٌػػػذي البطاقػػػة, كبالتػػػالي سػػػكؼ ياػػػطر الهصػػػرؼ إلػػػى تخفػػػيض اسػػػتثهاراتً األخػػػرل كاىخفػػػاض 

ص هقكهػات أك شػركط الىجػاح بهػا أرباحً كلىجاح استخداـ ىظػاـ البطاقػة االئتهاىيػة يهكػف تمخػي

 (1):يمي

  ارتفاع عدد الهتعاهميف: ألّف الهصرؼ يعتهد في الربق هف البطاقة عمػى ارتفػاع حجػـ الهبيعػات

 كذلؾ بارتفاع عدد الهتعاهميف. 

  .التتكد هف هعءة كسهعة الهعاهميف قبؿ هىحٍـ البطاقات 

  .ارتفاع عدد الهحعت التجارية الهشتركة هع الهصرؼ 

  .ىظاـ رقابة هحكـ 

 جراءات التقدـ لمحصكؿ عمى البطاقة. البساطة في استعهاؿ ال  بطاقة كا 

نشاء إدارات األمانة المسؤولة عن تخطيط برامج التقاعد -5  :(2)إدارة ممتمكات وتركات العمبء وا 

ػػي خدهػػة تقػػدهٍا الهصػػارؼ فػػي الكاليػػات الهتحػػدة لعهعئٍػػا األثريػػاء, حيػػث يقػػـك الهصػػرؼ بػػإدارة  ٌك

أك أثىاء حياتٍـ إلى أف يبمغػكا سػف الرشػد أك أف يسػتفيد  كفاتٍـأهكاؿ أكالدٌـ القصَّر كههتمكاتٍـ بعد 

العهػػػعء هػػػف خبػػػرة الهصػػػرؼ فػػػي إدارة األهػػػكاؿ كالههتمكػػػات, كقػػػد ظٍػػػرت ٌػػػذي الخدهػػػة هػػػؤخران فػػػي 

 (3)(Trustالهصػػرؼ اإلسػػعهي األردىػػي لمتهكيػػؿ كاالسػػتثهار فػػي األردف كتزايػػدت خػػدهات األهاىػػة )

ذي الخدهات تٍت ـ بتخطيط تقاعد )هعاش( األفراد بعد تىاقص هساٌهة الدكلػة فػي لدل الهصارؼ, ٌك

                                                           
 .39د. حسف, هحركس, إدارة الهىشآت الهالية الجزء األكؿ البىكؾ التجارية, ص   (1)
 .23سابؽ, صرهااف زياد, جكدة هحفكظ, هرجع    (2)
 .أساسيات العهميات الهصرفية ,د. الشهاع خميؿ   (3)
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ػػي كحػػدة  ٌػػذا الىشػػاط كاىتقالػػً إلػػى القطػػاع الخػػاص, كشػػكمت الهصػػارؼ بهػػا يسػػّهى إدارة األهاىػػة ٌك

, كال تظٍػػر ٌػػذي الهكجػػكدات فػػي لعهػػعء الهخصصػػة لمتقاعػػد كحهايتٍػػاهسػػؤكلة عػػف إدارة هكجػػكدات ا

 .(1)األخير هحتفظ بٍا كتهاىة لديًالهيزاىية العهكهية لمهصرؼ ألف 

 : (2)تكنولوجيا المعمومات في المصارف -6

يشػٍد االقتصػاد العػالهي تطػػكران كبيػران فػي تكىكلكجيػػا الهعمكهػات, كقػد غػػدت الثػكرة التكىكلكجيػة عػػاهعن 

هٍهان في تطػكر أعهػاؿ كخػدهات الهصػارؼ عبػر تطػكر االتصػاالت )االتصػاؿ عبػر الفػاكس كالبريػد 

االلكتركىػػػي كالتمفػػػػكف كالهحهػػػكؿ كاالىترىػػػػت(, كيعتبػػػػر عىصػػػر االىترىػػػػت هػػػػف أٌػػػـ عىاصػػػػر التطػػػػكر 

ؿ إليٍػا, التكىكلكجي حيث أتاحت لمهصارؼ التكسع في تقديـ الخدهات إلى هف يتعذر عميٍـ الكصك 

, كعمػػػى الجاىػػػب يػػػة, كتقػػػديـ خػػػدهات هصػػػرفية هباشػػػرة, كتحسػػػيف الفاعمكتقمػػػيص تكػػػاليؼ العهميػػػات

فقػػػد اسػػػتفاد العهػػػعء أياػػػا هػػػف الخػػػدهات الهصػػػرفية الفعالػػػة بتكػػػاليؼ أقػػػؿ ىسػػػبيا هػػػع تىكيػػػع انخػػػر, 

ىػػا يهكىىػػا القػػكؿ أف تكىكلكجيػػا الهعمكهػػات أفػػرزت هزيجػػان ات قىػػكات التكزيػػع لتقػػديـ الخػػدهاتخيػػار  , ٌك

لخدهات هتكاهعن هف الخدهات الهصرفية الجديدة كالهبتكرة عبر ها يسّهى بالقىكات الهختمفة لتسكيؽ ا

 .(3)الهصرفية

 : أىم قنوات التوزيع االلكترونية التي تستخدميا البنوككتتهثؿ 

ي تعتبر هف أكؿ الخدهات الهصرفية االلكتركىية كالتي : (ATMماكينات الصرف اآللي ) 6-1 ٌك

هعظػػـ عهػػعء الهصػػرؼ الػػذيف تقػػؿ أن  , حيػػث(4)أصػػبحت انف هػػف الهقكهػػات األساسػػية لمهصػػارؼ

ـ عف  (, كهاكيىات الصراؼ Formallyسىة يستخدهكف هاكيىات الصراؼ انلي ىظريان ) 60أعهاٌر

ي تقدـ خدهات هصرفية هحدكدة هثؿ سحب هبالغ, إيداع  انلي عبارة عف أىظهة صرؼ هبرهجة ٌك

                                                           
(1)

  H.RMachiraju, Modern Commercial Bank, second edition, copy right 2008 New Age 

International, p54. 

 .10د.شفيؽ عبد الهىعـ هدخؿ, هرجع سابؽ, ص   (2)
(3)  Timothy W. Koch, S. Scot MacDonald, Bank Management 7e, southwestern cengage 

learning, 2010, p24-25. 
(4)  Jayaram , Kondabagil, Risk Management in Electronic Banking, Concepts and Best 

Practices, copy right by john wiley and sons, 2007, p 3- 4 
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هبالغ, كشؼ رصيد حسابات الشيكات هف دكف تخاطب هباشر بيف األفراد كالبىكؾ كتتـ ٌذي العهمية 

 (1)بعستيكية.عف طريؽ شرائق 

ٌػػي إحػػدل قىػػكات الػػدفع اإللكتركىيػػة كتعتهػػد فػػي أساسػػٍا : (Eposنقــاط البيــع اإللكترونيــة ) 6-2

باسػػػتخداهً يػػػتـ التحكيػػػؿ اإللكتركىػػػي لألهػػػكاؿ ككػػػذلؾ يسػػػهق  عمػػػى تػػػكفر جٍػػػاز ىقػػػاط البيػػػع كالػػػذم

التجاريػة  بطاقػات االئتهػاف أف يسػدد قيهػة هشػترياتً هػف الهحػعت لصػاحب بطاقػة الصػرؼ انلػي أك

البطاقػػة إلػػى حسػػاب صػػاحب الهحػػؿ التجػػارم الػػذم تهػػت فيػػً عهميػػة  بتحكيمٍػػا هػػف حسػػاب صػػاحب

 . الشراء

ػػي Internet (online) Bankingنترنــت إل الصــيرفة عبــر ا 6-3 : أك الصػػيرفة االلكتركىيػػة "ٌك

هصػػػطمق عػػػاـ لعهميػػػة يهكػػػف بكاسػػػطتٍا لمعهيػػػؿ القيػػػاـ بعهميػػػات هصػػػرفية الكتركىيػػػا هػػػف دكف زيػػػارة الفػػػرع 

, سػكاء أفػرادان أك شػركات, هػف الكصػكؿ إلػى األىظهة التي تهكف عهعء الهصارؼكيشهؿ ٌذا الهصطمق 

تتعمؽ بهىتجات كخدهات هالية عبر شػبكة عاهػة حساباتٍـ أك تىفيذ عهمياتٍـ أك الحصكؿ عمى هعمكهات 

 (2)".ك خاصة بها في ذلؾ شبكة االىترىتأ

 (3)كحاليا يقدـ ىظاـ الصيرفة االلكتركىية خدهات كاسعة لمعهعء كأٌهٍا:

 ت جاريػػػػة جهيػػػػع الحسػػػػابات الشخصػػػػية لمعهػػػػعء هػػػػف حسػػػػابا طمػػػػب هعمكهػػػػات تفصػػػػيمية عػػػػف

ا  .كحسابات ائتهاىية كغيٌر

  ى حساب بطاقػة البطاقات حيث تهكف ٌذي الخدهة العهيؿ هف تحكيؿ دفعة إلتحكيؿ حسابات

 .ائتهاىية لعهيؿ آخر

 كاالستفسػػػار عػػػف هعمكهػػػات التػػػداكؿ كفقػػػا العهعت األجىبيػػػة عػػػف طريػػػؽ الهصػػػرؼالتػػػداكؿ بػػػ ,

 .ا الهصرؼ آىيا عمى شبكة االىترىتألسعار العهعت األجىبية التي يقدهٍ

                                                           
 .42صالقاٌرة , هكتبة عيف شهس ,هحركس, إدارة هىشآت هالية الجزء األكؿ البىكؾ التجارية,  د. حسف,   (1)
 .4, ص2010قكاعد الخدهات الهصرفية االلكتركىية, هؤسسة الىقد العربي السعكدم, إدارة التقىية البىكية,    (2)

(3)
  Impact of E-Banking on Traditional Banking Services, Shilpan Vyas, Shanghai University, 

p2. 
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 ة الهصػػػرفية حيػػػث يهكػػػف لمعهيػػػؿ تحكيػػػؿ دفعػػػات هػػػف حسػػػاب حسػػػابات تحكيػػػؿ األكراؽ الهاليػػػ

هػاؿ الهسػاٌـ فػي االدخار لديً عف طريؽ بطاقة االئتهاف الخاصة لمعهيػؿ إلػى حسػاب رأس ال

 , كيهكىً االستفسار عف رصيدي الحالي في الكقت ىفسً.شركة أكراؽ هالية

ػػي خدهػػة حديثػػة تقػػدهٍا Mobile Bankingالصــيرفة عبــر المحمــول  6-4 الهصػػارؼ كقػػد : ٌك

أخػػذت بالتزايػػد فػػي السػػىكات األخيػػرة كتقػػـك ٌػػذي الخدهػػة عمػػى أسػػاس اسػػتخداـ الهحهػػكؿ فػػي دخػػكؿ 

, كهػػف تهاىيػػة كالحسػػابات الهاليػػة األخػػرلالعهػػعء إلػػى حسػػاباتٍـ الهصػػرفية كحسػػابات بطاقػػاتٍـ االئ

فع بعهميػات الػد خعلٍا يتهكف العهيؿ هف أخذ الهعمكهات الكاهمػة عػف حسػاباتً فػي الهصػرؼ كالقيػاـ

ؽ يػتـ تحهيمػً عمػى , كيهكػف اسػتخداـ ٌػذي الخدهػة عػف طريػؽ صػفحة كيػب أك تطبيػكتحكيؿ األهكاؿ

, كقػػد بمغػػت ىسػػبة اسػػتخداـ الخػػدهات الهصػػرفية عػػف طريػػؽ الهحهػػكؿ فػػي الكاليػػات الٍكاتػػؼ الذكيػػة

 (1).2011% في عاـ 21كاىت الىسبة  % بيىها28ىسبة  2012الهتحدة األهيركية عاـ 

لصػػيرفة عبػػر الهحهػػكؿ ٌػػي شػػبيٍة لمصػػيرفة عبػػر شػػبكة االىترىػػت كلكػػف يػػتـ تىفيػػذ العهميػػات الهػػراد كا

 .هف قبؿ العهعء عف طريؽ الهحهكؿ بٍا

  :البيئة المصرفية وانعكاس تطوراتيا عمى األزمة العالمية :ثالثاً 

 :في فترة السبعينات إلى التسعيناتالبيئة المصرفية  -1

تحقيػػػؽ االسػػػتقرار لمبيئػػػة الهصػػػرفية فػػػي السػػػبعيىات, إذ كاىػػػت الصػػػىاعة سػػػاعدت عػػػدة عكاهػػػؿ عمػػػى 

ا , ككاىػت العهميػات الهصػػرفية التجاريػة تقػـك عمػى أساسػػٍية تخاػع لمتىظػيـ القػػاىكىي الشػديدالهصػرف

, عمػػػى تحقيػػػؽ ربحيػػػة عادلػػػة كهسػػػتقرة سػػػٍمت هحدكديػػػة الهىافسػػػةبتجهيػػػع الهػػػكارد كهػػػىق االئتهػػػاف, ك 

السػػػػيطرة عميٍػػػػا كاىحصػػػػرت الهخػػػػاطر عهة الصػػػػىاعة الهصػػػػرفية ك يػػػػة بسػػػػكاٌتهػػػػت الٍيئػػػػات التىظيه

 .الهصرفية في تمؾ الحقبة عمى هخاطر االئتهاف كهخاطر السكؽ كهخاطر التشغيؿ

 

 

 

                                                           
(1)  Consumer and Mobile Financial Services, Board of Governors of The Federal Reserve 

System , 2013, p7.  
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 ( بعىكاف:kaminsky, reihartكقد بيىت دراسة تجريبية قاـ بٍا )
(the twin crises :the cause of banking and balances of payment problems)

(1)
 

دكلػػة هػػف الكاليػػػات الهتحػػدة األهيركيػػة كأكركبػػا كآسػػػيا  20, اػػػهت الدراسػػة عػػف األزهػػات الهصػػرفية

كالشػػرؽ األكسػػط فػػي فتػػرة السػػبعيىات إلػػى التسػػعيىات كخمصػػت إلػػى أف األزهػػات الهصػػرفية كالهاليػػة 

ؽ هع التطكرات ىادرة بسبب الرقابة الهحكهة عمى الجٍاز الهصرفي كأف تصاعد ظٍكر األزهات تراف

 .الهصرفية كهكجات التحرير الهالي التي شٍدتٍا البيئة

 البيئة المصرفية الحديثة: -2

تعرات البيئة الهصرفية لهكجات هف التغير كالتطكر كذلؾ بتطكر الخدهات الهصرفية التػي تقػدهٍا 

كهػىق االئتهػاف الهصارؼ حيث تحكؿ ىشاطٍا هف تقديـ الخدهات التقميدية الهحصكرة بقبكؿ الكدائػع 

داخػػػػؿ الدكلػػػػة إلػػػػى تكسػػػػيع هىتجاتٍػػػػا كتىكيػػػػع خػػػػدهاتٍا كدخكلٍػػػػا فػػػػي جهيػػػػع القطاعػػػػات كهجػػػػاالت 

 .(2)االستثهار

هػف خػعؿ تقػديـ كيعزل ٌذا التطكر لمتطكر االقتصػادم لمعػالـ الػذم فػرض عمػى الهصػارؼ هكاكبتػً 

 الخدهات الهىاسبة.

 :يمي ويمكن تمخيص أىم عوامل تطور البيئة المصرفية بما

 تحدثىا عىٍا في فقرة الخدهات الهصرفية الحديثة(.  (تكسيع تركيبة الهىتجات كالخدهات الهالية 2-1

ــــة 2-2 ــــورة التكنولوجي يػػػػات كذلػػػػؾ باسػػػػتحداث الشػػػػبكات االلكتركىيػػػػة التػػػػي تػػػػىظـ تىفيػػػػذ العهم: الث

كاسػػػتخداـ أجٍػػػزة , كهػػػف أٌػػػـ األهثمػػػة عميٍػػػا الصػػػيرفة االلكتركىيػػػة كالهىتجػػػات كالخػػػدهات الهصػػػرفية

, كقػػد اىعكػػس ٌػػذا د هػػف سػػٍكلة كسػػرعة تبػػادؿ العهميػػاتأجٍػػزة ىقػػاط البيػػع التػػي تزيػػك  الصػػراؼ انلػػي,

األهػػر عمػػى تزايػػد التكػػاليؼ الثابتػػة لشػػراء األجٍػػزة الهعئهػػة كاىخفػػاض التكػػاليؼ الهتغيػػرة التػػي تاػػـ 

 الهكارد البشرية.

                                                           
(1)  GRACIELA L. KAMINSKY AND CARMEN M. REINHART, The Twin Crises: The 

Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems, 1999, National Bureau of 

Economic Research 

ر, كمية التجارة, هقاؿ عف بعض االتجاٌات الحديثة في هجاؿ الخدهات الهصرفية.   (2)  أ. الكردم, أحهد جاهعة األٌز
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ي هف أٌـ العكاهؿ التي خمقت الحر العولمة:  2-3 ية الكاسعة لحركة السمع كالهىتجات كالخدهات ٌك

, حيػػث سػػهحت العكلهػػة لمهصػػارؼ بتعػػدم ارد البشػػرية كالشػػركات عبػػر الحػػدكدكرؤكس األهػػكاؿ كالهػػك 

, كهػػع تكجٍػػات التحػػرر الخػػدهات التػػي تقػػدهٍا خػػارج حػػدكدٌاىشػػاطاتٍا لمحػػدكد اإلقميهيػػة كالهىافسػػة ب

افٍا بكصػػػػكؿ الهىتجػػػػات كالخػػػػدهات بتقػػػػؿ التكػػػػاليؼ الهػػػػالي كالثػػػػكرة التكىكلكجيػػػػة حققػػػػت العكلهػػػػة أٌػػػػد

 .(1)كبسرعة إلى هختمؼ أىحاء العالـ

بػػرز التكجػػً العػػالهي ىحػػك التحريػػر هػػف أىظهػػة الرقابػػة الهحميػػة كالدكليػػة : التحريــر مــن الرقابــة 2-4

: إلغاء الرقابػة عمػى التحكيػؿ ة بدرجات هتفاكتة بيف الدكؿ كشهؿكالتحرر الهالي هف األىظهة التقميدي

, تحريػػر سػػعر الصػػرؼ, تسػػٍيعت اإلقػػراض الكدائػػعالخػػارجي, رفػػع سػػقكؼ الفائػػدة أك إلغائٍػػا عمػػى 

, زيػػػػػادة التعاهػػػػػؿ هػػػػػع الهصػػػػػارؼ طاء الهػػػػػالييف األساسػػػػػييف كالهصػػػػػارؼ, تخفػػػػػيض الاػػػػػرائبلمكسػػػػػ

 .(2)األجىبية

األدكات الجديدة كتقميص  (Innovationأدل التحرير هف الرقابة كابتداع ): احتدام المنافسة 2-5

ؿ التعاهػػػؿ بالخػػػدهات التقميديػػػة كالتطػػػكر التكىكلػػػكجي إلػػػى زيػػػادة حػػػدة الهىافسػػػة بػػػيف الهصػػػارؼ لتشػػػه

ت , فتصػػبحت ٌػػذي الهؤسسػػات تتكسػػع فػػي أعهالٍػػا كتبتػػدع خػػدهاالهؤسسػػات الهاليػػة غيػػر الهصػػرفية

هاليػػة كالهتػػاجرة باألسػػٍـ كالسػػىدات الػػدخكؿ فػػي سػػكؽ األكراؽ الجديػػدة تىػػافس بٍػػا الهصػػارؼ هثػػؿ )

 .في االستثهار(تهاشيا هع تكجٍات األفراد كالشركات 

يعتبػػر االىػػدهاج الهصػػرفي أحػػد هتغيػػرات العكلهػػة كتسػػعى الهصػػارؼ : االنــدماجات والحيــازات 2-6

ف تخفػػيض إلػى االىػدهاج هػع بعاػػٍا الػبعض لمكصػكؿ إلػى درجػػة عاليػة هػف الكفػاءة فػػي عهمياتٍػا هػ

, كتحقيػػؽ الىهػػك, كزيػػادة الحصػػة السػػكقية لمهصػػرؼ فػػي السػػكؽ الهصػػرفية كتعظػػيـ األربػػاحالتكػػاليؼ 

, هثػػػػؿ غيػػػػر هصػػػرفيةالهحميػػػة كالعالهيػػػة كقػػػػد تعهػػػد الهصػػػارؼ إلػػػػى االىػػػدهاج هػػػػع هؤسسػػػات هاليػػػة 

(, لرفػع (3), هىشػآت االكتتػاب, هىشػآت األكراؽ الهاليػة, شػركات البطاقػات االئتهاىيػة)شركات التتهيف

ا   التىافسي.هركٌز
                                                           

(1)  Matthews, Kate, Thompson, John, The Economics of Banking, Copyright, 2005, John 

Wiley & Sons, chapter 1, p7  
 .6-5هرجع سابؽ, ص   (2)

(3)  Suresh, Padmalata, Paul, Justin, Management of Banking and Financial Services, Second 

Edition, copy right 2010, Dorling Kindersley, chapter twenty, p540. 
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ك عهمية تحكيؿ القركض إلى سىدات كأكراؽ ديف قابمة لمتػداكؿ فػي سػكؽ األكراؽ التوريق:  2-7 ٌك

 الهالية كهف أٌـ أسباب لجكء الهصرؼ إلى التكريؽ:

إلػػى  االىخفػػاض فػػي أسػػعار الفائػػدة طكيمػػة األجػػؿ ههػػا أدل إلػػى سػػٍكلة تكريػػؽ القػػركض اسػػتىادان  -أ

 .أدكات ديف طكيمة األجؿ

اىتعػػاش سػػكؽ السػػىدات ههػػا دفػػع الهصػػارؼ فػػي ظػػؿ أزهػػة الػػديكف كأزهػػة السػػيكلة إلػػى إصػػدار  -ب

 السىدات طكيمة األجؿ لتحسيف سيكلتٍا كزيادة عىصر الهكجكدات في الهيزاىية.

أخذت الهصارؼ تبحث عف كسائؿ لتحسيف ىسب كفايػة رأس الهػاؿ : المالية  نمو المشتقات 2-8

ب القيكد الهفركاة عمػى هيزاىياتٍػا العهكهيػة, اتبعػت طػرؽ التحػكط حسب هقررات لجىة بازؿ, كبسب

هف الهخاطر كالهشتقات الهالية خارج الهيزاىية التي تدر الربق عمى الهصارؼ, كهف أٌـ أىكاع ٌػذي 

 الهشتقات ٌي عقكد الخيار كعقكد الهبادلة كالعقكد الهستقبمية. 

ػػػذي العكاهػػػؿ التػػػي سػػػاعدت عمػػػى تطػػػكر البيئػػػة الهصػػػرف ية ٌػػػي فػػػي الكقػػػت ىفسػػػً هػػػف أٌػػػـ أسػػػباب ٌك

 األزهات الهالية العالهية.

 .العالهية هصرفية الحديثة كاألزهات الهاليةلتكايق عكاهؿ ىشكء البيئة ال :(2الشكل )

 
 .الباحثة إعدادالشكل من 

توسَع المنتجات 
 المصرفَة

 العولمة الثورة االلكترونَة

 االندماج احتدام المنافسة التحرَر من الرقابة

 المشتقات التورَق
تطور البَئة المصرفَة 
وحدوث األزمات 
 المالَة العالمَة
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 الييكل التنظيمي المصرفي الحديث :رابعاً 

كالعهميػػػات كالخػػػدهات الهصػػػرفية يعكػػػس الٍيكػػػؿ التىظيهػػػي لمهصػػػرؼ تطػػػكر االقتصػػػاد بشػػػكؿ عػػػاـ, 

ػػا عبػػر الهراحػػؿ الزهىيػػة, كهػػدل تكسػػع كعكلهػػة ٌػػذي الخػػدهات كالهىتجػػات, كال يكجػػد ىهػػكذج  كتطكٌر

خاص لمٍيكؿ التىظيهي لمهصرؼ فكؿ هصرؼ لً ٌيكمً التىظيهي الذم يتكافؽ هع عهمياتػً كالتىػكع 

هػػك عهػػؿ الهصػػارؼ هػػف خػػدهات الكاسػػع لخدهاتػػً الهصػػرفية الهقدهػػة, فالٍيكػػؿ التىظيهػػي ىهػػا عىػػد ى

قبػكؿ الكدائػػع كاإلقػراض كهىتجػػات هتطػكرة كحديثػػة كهػػا يٍهىػا فػػي ٌػذا الجاىػػب ٌػك الٍيكػػؿ التىظيهػػي 

 :(1)الحديث, كيهكف تصىيؼ الهصارؼ حديثان حسب ٌيكمٍا التىظيهي كها يمي

 :المصرف ذو المكتب الواحد -1

ك الهصرؼ الذم يقدـ خدهاتً لمجهٍكر عمى أساس كجكد  هكتب كاحد أك هحػؿ عهػؿ كاحػد, كػاف ٌك

ذا الىكع هف الهصارؼ ال يكجد لً فػركع, كهػف أسػباب ىشػكء  ٌذا الىكع سائدان في الكاليات الهتحدة ٌك

ٌػػػذا الىػػػكع هىػػػذ ىٍايػػػة الكسػػػاد العظػػػيـ رغبػػػة الهجتهعػػػات الهحميػػػة فػػػي تقميػػػؿ االحتكػػػار فػػػي العهميػػػات 

كعػػادة هػػا تسػػتثهر هكاردٌػػا فػػي أصػػػكؿ الهصػػرفية, كحصػػر فشػػؿ الهصػػرؼ الكاحػػد بهىطقػػة هعيىػػة, 

السػػىدات التجاريػػة الهخصػػكهة, كاألصػػكؿ السػػائمة كشػػبً السػػائمة ك  عاليػػة السػػيكلة هثػػؿ األكراؽ الهاليػػة

 قصيرة األجؿ, فٍي تحاكؿ دائهان تجىب الهخاطر. 

 :المصرف ذو الفروع المتعددة -2

ػػك الهصػػرؼ الػػذم يقػػدـ خدهاتػػً فػػي أكثػػر هػػف هكػػاف عهػػؿ كاحػػد, حيػػث  -Headيكػػكف لػػً فػػركع )ٌك

Office ,أك اإلدارة العاهػػة, كيهكػػف أف تكجػػد ٌػػذي الفػػركع فػػي الهديىػػة أك خػػارج الهديىػػة فػػي اػػكاحيٍا )

قػػػرل أريػػػاؼ أك حتػػػى دكؿ أجىبيػػػة, كتشػػػترؾ الفػػػركع هػػػع اإلدارة العاهػػػة فػػػي إدارة االحتياطيػػػات األكليػػػة 

ات الفػركع كالثاىكية كالقركض كاالستثهارات كالعهميػات الهصػرفية األخػرل, كهػف أٌػـ هزايػا الهصػارؼ ذ

ا فػػي هىػػاطؽ جغرافيػػة هتعػػددة, كعػػادة هػػا تقػػدـ قركاػػان كاسػػتثهارات هاليػػة كاقتصػػادية هتعػػددة,  اىتشػػاٌر

 كتقديـ القركض الكبيرة, لكبر حجـ رأسهالٍا. كأٌـ عيكبٍا أىٍا تؤدم إلى احتكار العهؿ الهصرفي. 

 

                                                           
 .27العربية لمعمـك الهالية كالهصرفية, ص خميؿ, أساسيات الهعهميات الهصرفية, األكاديهية د.الشهاع,   (1)
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 :(1)مصارف المجموعة -3

ػػػي تعتبػػػر هػػػف االتجاٌػػػات الهعاصػػػرة فػػػي ٌيكػػػؿ  ػػػي تتػػػتلؼ هػػػف عػػػدد هػػػف ٌك القطػػػاع الهصػػػرفي, ٌك

( هػػف قبػػؿ شػػركة قاباػػة التػػي قػػد تكػػكف ذات هكتػػب Holding–Companyالهصػػارؼ الههمككػػة )

كاحػػد أك فػػركع هتعػػددة, إذ يحػػتفظ كػػؿ هصػػرؼ, رغػػـ كجػػكد الشػػركة القاباػػة لهجمػػس إدارتػػً كهػػديري 

الهجهكعػة ٌػي تهاثػؿ خػدهاتٍا  العاـ أك الرئيس التىفيػذم, كهػف أٌػـ الهزايػا التػي تتهتػع بٍػا هصػارؼ

الهصرفية في األقاليـ الهختمفة, زيادة قاعػدة همكيػة األسػٍـ, إهكاىيػة اىتقػاؿ األهػكاؿ هػف إقمػيـ نخػر, 

كاالسػػػتفادة الهشػػػتركة لألجٍػػػزة كالهعػػػدات التػػػي تهتمكٍػػػا الهصػػػارؼ, كهػػػف بػػػيف التكجٍػػػات الهصػػػرفية 

لصػىاعية كالتجاريػة كالهاليػة كالهصػرفية الجديدة اهتعؾ الهصػرؼ عػدة شػركات بهختمػؼ القطاعػات ا

كاهتعؾ شركات هصرؼ أك هجهكعة هصػارؼ يتكاهػؿ عهمٍػا هػع عهػؿ شػركات أخػرل ههمككػة هػف 

 .طاعاتقبمٍا هف جهيع الق

  :(2) المصارف اإللكترونية -5

ي هجهكعة الهصارؼ التي تقـك بتقديـ الخدهات الهصرفية هف خػعؿ اسػتخداـ الحاسػبات انليػة,  ٌك

ػي  تكػػكف عمػػى شػػكؿ كحػػدات تسػػّهى الكحػػدات الطرفيػػة هٍهتٍػػا تقػػديـ الهىتجػػات الهصػػرفية لمعهػػعء ٌك

( أك فػػػركع لمهصػػػرؼ ف كيعرفٍػػػا الػػػبعض بػػػػ Outletsحيػػػث تعػػػد ٌػػػذي الكحػػػدات عمػػػى شػػػكؿ هىافػػػذ )

(Huschke ,ي هىافذ الكتركىية تقدـ خدهات هصػرفية هتىكعػة دكف تكقػؼ كبػدكف عهالػة بشػرية ( ٌك

ػي هىافػػذ تقػـك بتقػػديـ Computer Based Delivery Outletsنخػػر بػػ )كيعرفٍػا الػبعض ا ( ٌك

لى هىاطؽ جغرافية كاسعة. 24الخدهات الهصرفية بكاسطة الحاسبات انلية عمى هدار )  ( ساعة كا 

 المصارف الشاممة: -6

يشير هصػطمق الهصػارؼ الشػاهمة إلػى ٌيكػؿ شػركة خػدهات هاليػة التػي تقػدـ هجهكعػة كاسػعة تاػـ 

ىطاؽ الهىتجات كالخػدهات الهاليػة كتتعػداٌا, فٍػي تػؤدم الكظػائؼ التقميديػة لمهصػارؼ)قبكؿ الكدائػع 

 كهىق القركض(, ككذلؾ الكظائؼ غير التقميدية هثؿ تمؾ التي تتعمؽ باالستثهار كاألعهاؿ ككظػائؼ

                                                           
 .83, ص2010إدارة العهميات الهصرفية كالرقابة عميٍا, العيادم, أحهد صبحي, كمية العمـك التربكم كاألىكركا,    (1)

(2)  H. RMachiraju, Modern Commercial Bank, second edition, copy right 2008 New Age 

International, p48 
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كتسػعى الهصػارؼ الشػاهمة دائهػا كراء الحصػكؿ عمػى هصػادر التهكيػؿ هػف  الهصارؼ الهتخصصة,

 .(1)كافة القطاعات كيقـك بهىق االئتهاف لجهيع القطاعات

 (2)كيهكف تمخيص كظائؼ الهصارؼ الشاهمة بها يمي:

 قبكؿ الكدائع هف كافة القطاعات. 6-1

إلػػػى  ة كالتجاريػػػة كالعقاريػػػة إاػػػافةة كالصػػػىاعيالزراعيػػػ تقػػػديـ القػػػركض إلػػػى جهيػػػع القطاعػػػات 6-2

القركض االستٍعكية كقركض الهقاكالت كالقركض لمكسطاء كالهتعاهميف في السكؽ الهالية, كتكريػؽ 

 )تسىيد( القركض.

رية هثػػػؿ تػػػركيج الهشػػػركعات الجديػػػدة, إعػػػداد دكر الهصػػػارؼ الشػػػاهمة فػػػي األعهػػػاؿ االسػػػتثها 6-3

سػػػػاٌهة فػػػي تتسػػػيس الشػػػركات كالتػػػػركيج لٍػػػا كشػػػراء األسػػػٍـ فيٍػػػػا, , الهدراسػػػة الجػػػدكل االقتصػػػادية

كيػػؿ اإلعػػعف عػػف الفػػرص االسػػتثهارية لألفػػراد كالشػػركات بهختمػػؼ القطاعػػات كلػػً دكر هٍػػـ فػػي ته

 . عهميات السكؽ الهالي كتطكيري

فػػػتق أسػػػكاؽ خارجيػػػة كدخػػػكؿ أسػػػكاؽ التصػػػدير الدكليػػػة بهػػػا يهكػػػف العهػػػعء إلػػػى الػػػدخكؿ فػػػي  6-4

 .الدخكؿ بعقكد تصدير دائهة كههتدةالدكلية ك الصفقات 

 .لهشكرة بشتف االىدهاج كاالستحكاذتقديـ ا 6-5

دارتٍا. 6-6  تككيف الهحافظ االستثهارية لمعهعء كا 

 جذب األهكاؿ العربية الهغتربة. 6-7

 االستثهار في األكراؽ الهالية التقميدية كاإلسعهية. 6-8

 :أعهاؿ هصارؼ االستثهار هف خعؿة كها يقـك الهصرؼ الشاهؿ في ههارس

 :تعػرؼ التغطيػة بتىٍػا شػػراء أسػٍـ هصػدرة حػديثا هػف شػػركة جديػدة ىقػدا عمػى حسػػاب  التغطيـة

الهصرؼ كيبيعٍا الحقا في السكؽ الهػالي هػع تحهػؿ كافػة الهخػاطر الهترتبػة عميػً لقػاء البيػع 

, رؼ هػف الشػركةعهكلػة يحصػمٍا الهصػ العحؽ في السػكؽ الهػالي كتكػكف ٌػذي العهميػة هقابػؿ

 كتساٌـ ٌذي العهمية في تعبئة هكارد الشركات كعهميات تككيف رأس الهاؿ.
                                                           

(1) Timothy W.Koch, S.Scot MacDonald, Bank Management 7e, southwestern cengage learning, 

2010, p22. 

 .50, صهرجع سابؽد.الشهاع, خميؿ,    (2)
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 يقـك الهصرؼ بتسكيؽ إصدارات الشركات الجديدة دكف تحهػؿ هخػاطر التوزيع أو التسويق :

 االحتفاظ بٍا كتككف ٌذي العهمية لقاء عهكلة لمهصرؼ.

 تقديم المشورة حول اإلصدارات الجديدة: 

 شآت الفردية إلى شركات مساىمةتحويل المن. 

 خصخصة منشآت القطاع العام. 

 عادة تمويميا  .إعادة ىيكمة الشركات وا 

 تأسيس الشركات القابضة وشركات االستثمار والصناديق المشتركة. 

 :: إدارة الجياز المصرفيخامساً 

ػػػػي الهصػػػػرؼ الهركػػػػزم كالهصػػػػارؼ  يعػػػػرؼ الجٍػػػػاز الهصػػػػرفي بتىػػػػً الهؤسسػػػػات الهصػػػػرفية فقػػػػط ٌك

الجٍػػاز الهصػػرفي حسػػب التعريػػؼ شػػكؿ ٌرهػػي يقػػؼ فػػي  كيتخػػذالتجاريػػة كالهصػػارؼ الهتخصصػػة ,

قهتػػػػً الهصػػػػرؼ الهركػػػػزم كفػػػػي طرفػػػػي قاعدتػػػػً يكجػػػػد الهصػػػػارؼ التجاريػػػػة هػػػػف جٍػػػػة كالهصػػػػارؼ 

 .1الهتخصصة هف جٍة أخرل

 :إدارة السيولة المصرفية -1

ا يكلة الىقدية كشبً الىقدية ستعد ال سػية لمهىشػآت الهاليػة كخاصػة هف األٌػداؼ األساكتكفيٌر

فػػػي الهصػػػارؼ , كتظٍػػػر أٌهيػػػة السػػػيكلة لمهصػػػارؼ فػػػي قػػػدرتٍا عمػػػى هكاجٍػػػة السػػػحكبات 

 الهجتهػع هػف التسػٍيعت االئتهاىيػة,الهستهرة هػف الكدائػع كلكػي تػتهكف هػف إشػباع حاجػات 

 بحيث يهكىٍا هف تقديـ خدهات هالية كهصرفية بىكعية هتهيزة كهستهرة.

 السيولة:مفيوم  1-1

, زادت ٌذي السٍكلة ازدادت السيكلةيتكقؼ هقدار سيكلة أم هاؿ عمى سٍكلة تحكيمً إلى ىقكد فكمها 

هػػف .(2)كبتكمفػػة هعقكلػػة كبالىسػػبة لمهصػػارؼ يعتبػػر تػػتهيف السػػيكلة بػػالهبمغ الهطمػػكب كاألجػػؿ الهحػػّدد 

(3)أكثر الهٍهات صعكبة كأٌهية لمهصارؼ
. 

                                                           
1
 2006الحسَنٍ فالح , الدورٌ مؤَد ,إدارة البنوك مدخل كمٍ واسترتَجٍ معاصر دار وائل للطباعة والنشر ,البعة األولً ,عمان , 

 .25-24,ص
(2)  Timothy W.Koch, S.Scot MacDonald, Bank Management 7e, southwestern cengage 

learning, 2010, p447. 

 .93ص ,2006 رهااف زياد, جكدة هحفكظ, االتجاٌات الهعاصرة في إدارة البىكؾ. دار كائؿ لمىشر الطبعة الثالثة,   (3)
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 القدرة عمى احتفاظ الهصرؼ بجػزء هػف أصػكلً عمػى شػكؿ سػائؿ بػدرجاتكيتـ تعريؼ السيكلة بتىٍا 

 .هتفاكتة كذلؾ لهكاجٍة الزيادة في سحب الكدائع

ػا هػف أٌػـ الهؤشػرات التػي تعكػس الكاػع الهػالي  كتعتبر هٍهة الحفاظ عمػى السػيكلة صػعبة العتباٌر

لتػػالي فقػػداف الكدائػػع هاليػػان, كبا. فاالفتقػػار إلػػى السػػيكلة سػػكؼ يػػؤدم إلػػى تػػدٌكر الهصػػرؼ لمهصػػرؼ

ذا األهر يستىزؼ الىقدية لدل الهصػرؼ  التي تعتبر الهصدر األساسي لسيكلة الهصرؼ كسحبٍا, ٌك

هف خعؿ بيعً لهكجكداتً األكثر سيكلة كاالقتراض بفائدة عالية هف الهصارؼ األخػرل إذا قبمػت أف 

ذا ها   يٍدد كجكد الهصرؼ كيٍددي بالفشؿ.تقراً, ٌك

 استخدامات السيولة: أىم مصادر و  1-2

تتكلػػػػد هصػػػػادر كاسػػػػتخداهات السػػػػيكلة فػػػػي الهصػػػػرؼ هػػػػف العػػػػرض كالطمػػػػب الىاشػػػػ  عميٍػػػػا داخػػػػؿ 

الهصػػػػرؼ, فٍىػػػػاؾ أىشػػػػطة تػػػػؤدم إلػػػػى زيػػػػادة طمػػػػب السػػػػيكلة داخػػػػؿ الهصػػػػرؼ كبالتػػػػالي تعتبػػػػر هػػػػف 

استخداهات الهصرؼ لمسيكلة, كزيادة عرض السيكلة داخػؿ الهصػرؼ تعتبػر هػف هصػادر الهصػرؼ 

 لة.لمسيك 

 .العرض كالطمب عمى السيكلة (1):(3) شكل رقم

 
 .الباحثة إعدادالشكل من 

                                                           
 .532, صهرجع سابؽد.الشهاع, خميؿ,    (1)

تنشأ الطلبات علً األموال السائلة 
 من

 سحب ودائع العمالء

 طلبات االقتراض من العمالء الجدَرَن

 تسدَدات االقتراض غَر الودائع

 المصروفات العاملة والضرائب

 تسدَدات األرباح الموزعة نقدا  

 تتولد عروض األموال السائلة من

 الودائع من العمالء

 رادات بَع الخدمات غَر اإلَداعَةَإ

 تسدَدات قروض العمالء

 بَع موجودات المصرف

 وق النقدٌساالقتراض من ال
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 :(1)إدارة السيولة 1-3

ٌي االستثهار األهثؿ لفائض السيكلة الهتاح بها يحقؽ أقصى عائد لمهصػرؼ, كالهقػدرة عمػى الكفػاء 

 بااللتزاهات الهترتبة عميً في حدكد التكمفة الهقبكلة. 

الهصػػػرؼ فعىػػػدها يحػػػتفظ ا , سػػػكؼ يتػػػدىى العائػػػد لػػػدل الهصػػػرؼ هػػػف بهبػػػالغ اػػػخهة دكف اسػػػتثهاٌر

, كبالطرؼ الهقابػؿ يجػب عمػى الهصػرؼ كاف باإلهكاف لً تحقيؽ عائد هىٍاتفكيتً لفرص استثهارية 

االحتفاظ بالسيكلة الهىاسبة لمكفاء بالتزاهاتً في كقت استحقاقٍا, فإف ٌدؼ إدارة السػيكلة ٌػك تحقيػؽ 

ؿ كااللتزاهػػات هػػف حيػػث األجػػؿ كالعائػػد كتػػكفر التهكيػػؿ الهىاسػػب فػػي التكقيػػت الهكاءهػػة بػػيف األصػػك 

 .  العـز

كتظٍػػر أٌهيػػة إدارة السػػيكلة فػػي ككىٍػػا عىصػػران أساسػػيان فػػي السياسػػة الىقديػػة التػػي يهارسػػٍا الهصػػرؼ 

الهركػػػزم عمػػػى الجٍػػػاز الهصػػػرفي, كذلػػػؾ سػػػعيان هىػػػً لمحفػػػاظ عمػػػى السػػػيكلة الهعئهػػػة, لمهكاءهػػػة بػػػيف 

 قابمة االلتزاهات الهترتبة عميً.ؿ في الفرص االستثهارية كهالدخك 

  :(2)استراتيجيات إدارة السيولة 1-4

 تعتهد الهصارؼ عمى ثعث طرؽ إلدارة السيكلة سيتـ تكايحٍا هف خعؿ الشكؿ التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .91الحسىي فعح , الدكرم هؤيد , هرجع سابؽ ,ص   (1)
(2)  Rose, Peter, Bank Management & Financial services, copy right 2005, McGrow-Hill 

Companies, chapter 10, p 352-354. 
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 .استراتيجيات السيكلة الهصرفية :(4) الشكل رقم

 
 .الباحثة إعدادالشكل من 

 :(1)إدارة السيولة واألزمة المالية العالمية )أزمة الرىون العقارية( 5-

, التػػػي تعىػػػي (Crunch Creditأدت األزهػػػة الهاليػػػة العالهيػػػة إلػػػى ظٍػػػكر الاػػػغكط االئتهاىيػػػة )

اىكهاش حجـ السيكلة الهتكافرة ل قراض كالتهكيػؿ, حيػث كاىػت القػركض العقاريػة األهريكيػة اػخهة 

 تحكلت ٌذي القركض إلى سىدات, إاافة إلى الهشتقات.ك  كبتسعار فائدة كبيرة

كهف أٌـ األسباب التي أدت إلى ظٍكر أزهة السيكلة العالهية األخيرة كالتي تعتبر أصع هف أسػباب 

األزهػػة الهاليػػة العالهيػػة إصػػدار السػػىدات, كالتكريػػؽ لمػػديكف كجػػدكلتٍا, ههػػا أدل إلػػى تاػػخيـ الػػديكف 

ػػػكف العقاريػػػة فػػػي أهريكػػػا التػػػي  دكف األصػػػكؿ الحقيقيػػػة, كقػػػد حػػػدث ٌػػػذا األهػػػر تكاكبػػػان هػػػع فقاعػػػة الٌر

كاؽ العالهيػػػػة الهاػػػاربات فػػػػي األسػػػك  ,كريػػػؽ, كالهشػػػػتقات كالسػػػىداتتاػػػخهت ديكىٍػػػا هػػػػف خػػػعؿ الت

 , كظٍكر الهشتقات كعقكد الخيار كعقكد الهستقبميات.كالهحمية )البكرصات(

 

 

 
                                                           

فقٍيػػة اقتصػػادية, هجمػػة أ. قػػري داغػػي, عمػػي هحػػي الػػديف, بحػػث إدارة السػػيكلة فػػي الهؤسسػػات الهاليػػة اإلسػػعهية, دراسػػة    (1)
 .2010إسراء الدكلية الهالية اإلسعهية, هجمد أكؿ, عدد أكؿ, 

 :  إدارة السٌولة المتواتنة 

تقوم علً مبدأ التوازن بَن •
إستراتَجَات إدارة 
الموجودات وإدارة 

المطلوبات, وبموجب هذه 
اإلستراتَجَة َقوم المصرف 

بتخزَن السَولة فٍ 
الموجودات واالعتماد علً 

االقتراض, ومعظم 
تتبع هذه  المصارف

االستراتَجَة فٍ إدارة 
 .السَولة لدَها

إدارة السٌولة المقترضة 
 (المطلوبات)

تعبئة األموال السائلة عن •
طرَق االقتراض وتسّمً 

هذه اإلستراتَجَة بـ 
أو « السَولة المقترضة»
وهٍ « إدارة المطلوبات»

تتلخص بمبدأ االقتراض من 
السوق النقدٌ للوفاء 

بالتزامات طلبات السَولة 
 .  علً المصرف

 إدارة سٌولة الموجودات

تعتمد المصارف علً مبدأ •
تخرَن السَولة بصورة 

موجودات سائلة وبخاصة 
االحتَاجات )النقدَة 
, واألوراق المالَة (األولَة

االحتَاطَات )القابلة للبَع 
, وعندما تنشأ (الثانوَة

الحاجة للوفاء بطلبات 
السَولة علً المصرف َقوم 

المصرف ببَع من هذه 
الموجودات حسب اختَاره 

 وتسََلها نقدا  
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 :إدارة االئتمان المصرفي -2

 المصرفي: تعريف االئتمان 2-1

, (1)يعرؼ االئتهاف الهصرفي بتىً الثقة التي يكليٍا الهصرؼ لألفراد كالشػركات اػهف شػركط هعيىػة

, كعػادة دة زهىيػة هتفػؽ عميٍػا بػيف الطػرفيفحيث ياع تحت تصرفٍـ هبمغان هف الهاؿ عمى أساس هػ

تػػػً ذك , كاالئتهػػاف الهصػػرفي بطبيعيحصػػمٍا الهصػػػرؼ هػػف العهيػػؿ كعهػػكالتتكػػكف هػػع سػػعر فائػػدة 

, كبهػا ية لمعهيػؿخطكرة عاليػة, كتحػدد طريقػة تسػديد االئتهػاف كالفائػدة عمػى أسػاس التػدفقات الهسػتقبم

, فٍىػػػا يتخػػػذ الهصػػػرؼ هجهكعػػػة هػػػف السياسػػػات تػػػدفقات غيػػػر هؤكػػػدة بالىسػػػبة لمهصػػػرؼأف ٌػػػذي ال

ر ٌػذي ة اػهف إطػاكالشركط تاػهف حهايتػً كتسػاعد األفػراد كالشػركات عمػى اتخػاذ قػراراتٍـ االئتهاىيػ

, كبالتالي تساٌـ في تحقيؽ أٌداؼ الهصػرؼ كتقمػيص الهخػاطر االئتهاىيػة التػي السياسات كالشركط

 .(2)يهكف أف تكاجًٍ

 أنواع التسييبت االئتمانية: 2-2

ػي الشػكؿ األكثػر شػيكعا فػي التسػٍيعت االئتهاىيػة, (3)التسييبت االئتمانية المباشـرة 2-2-1 : ٌك

ي تشكؿ التكظيؼ األكثر   أٌهية هف قبؿ إدارة االئتهاف كاألكثر ربحية بالىسبة لمهصرؼ.ٌك

كهاهكف ٌذا الىكع هف التسٍيعت االئتهاىية ٌػك قيػاـ إدارة االئتهػاف بهػىق هبػالغ ىقديػة هتفػؽ عميٍػا 

لطالػب االئتهػػاف لتهكيػػؿ عهميػػات هتفػػؽ عميٍػػا ككفػػؽ شػػركط هحػػددة بعقػػد االئتهػػاف كتتخػػذ التسػػٍيعت 

 عدة أىكاع أٌهٍا:االئتهاىية الهباشرة 

 الحساب الجارم الهديف. -أ

 القركض كالسمفيات. -ب

 الكهبياالت الهخصكهة. -ج

 

                                                           
عمػػي أبػػك كهػػاؿ, هيرفػػت, اإلدارة الحديثػػة لهخػػاطر االئتهػػاف فػػي الهصػػارؼ كفقػػان لمهعػػايير الدكليػػة بػػازؿ ||, كميػػة التجػػارة,    (1)

 .75, ص2007الجاهعة اإلسعهية غزة, 
(2)  Bank Lending , The Hong Kong Institution of Bankers, Copy rights by John wiley and sons 

, 2012, chapter one, p 4-5  

 .76, صهرجع سابؽ عمي أبك كهاؿ, هيرفت,   (3)
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 :(1)التسييبت االئتمانية غير المباشرة 2-2-2

الب , أىً ال يعطي فيً الهصرؼ حقا لطتهاف عف االئتهاف الىقدم الهباشريختمؼ ٌذا الىكع هف االئ

عمػػى العهيػػؿ تجػػاي الهصػػرؼ إال فػػي  هباشػػران  أىػػً ال يهثػػؿ ديىػػان , كهػػا االئتهػػاف بالتصػػرؼ بهبمػػغ ىقػػدم

الحالػػة التػػي ال يحتػػـر بٍػػا العهيػػؿ تعٍداتػػً كال يمتػػـز بإيفػػاء التزاهاتػػً الهباشػػرة لمهصػػرؼ كأٌػػـ أىػػكاع 

 التسٍيعت االئتهاىية غير الهباشرة ها يمي:

 الكفاالت الهصرفية. -أ

 االعتهاد الهستىدم. -ب

 بطاقات االئتهاف. -ج

يؿ التجػػارة الدكليػػة كدعػـػ التكسػػع فػػي الشػػركات الهتعػػددة : االئتمــان الــدولي 2-2-3 كهػػف أٌػـػ األهثمػػة تسػٍػ

 .طكيؿ األجؿ أك ائتهاف قصير األجؿالجىسية هف خعؿ تهكيؿ الهعاهعت الدكلية بائتهاف 

: ظٍػػػػرت فكػػػػرة االئتهػػػػاف الهشػػػػترؾ بعػػػػد تعػػػػاظـ احتياجػػػػات الهشػػػػاريع االئتمــــان المشــــترك 2-2-4

, كلعػػدـ قػػدرة هصػػرؼ كاحػػد عمػػى تحهػػؿ االئتهػػاف الهطمػػكب سػػتثهارية كحاجتٍػػا إلػػى تهكيػػؿ اػػخـاال

لمتهكيؿ كلعدـ قدرتً عمى تحهؿ الهخاطر الكبيرة لٍذي الهشاريع, كتقكـ ٌذي الفكرة عمى اشتراؾ أكثر 

ة هػػف هصػػرؼ فػػي تقػػػديـ االئتهػػاف بعػػد القيػػػاـ بدراسػػة جػػدكل اقتصػػادية كتحديػػػد طريقػػة التسػػديد كفتػػػر 

 التسديد لهثؿ ٌذي الهشاريع الاخهة.

ٌك أحد األىشطة الهصرفية الحديثة الذم يقـك عمى فكرة تحكيؿ همكيػة  :التمويل التأجيري 2-2-5

, بعػػد سػػداد كاهػػؿ قيهػػة العقػػار كاإليجػػار, كذلػػؾ ؤجرة هػػف قبػػؿ الهصػػرؼ إلػػى الهسػػتتجراألصػػكؿ الهػػ

 خعؿ فترة زهىية هتفؽ عميٍا.

 االئتمان: إدارة استراتيجيات 2-3

تبػػػػاع الهصػػػػرؼ إفػػػػي الهصػػػػرؼ, ٌػػػػك ىتيجػػػػة  إف كجػػػػكد هحفظػػػػة قػػػػركض هػػػػدرة لمفكائػػػػد كآهىػػػػة ىسػػػػبيان 

 , كحاليا تعهؿ الهصارؼ اهف سػكؽ يتصػؼ بػالتغير السػريعلسياسات سميهة في عهميات اإلقراض

, أصبق الهقتراكف يعتهدكف في خياراتٍـ عمى التىافسية العالية اهف هؤسساتً, كععكة عمى ذلؾك 

                                                           
, 2007دهشػػؽ, يهػػاف, بحػػث فػػي التحميػػؿ االئتهػػاىي كدكري فػػي ترشػػيد عهميػػات اإلقراض,كميػػة التجػػارة, جاهعػػة إاىجػػرك,    (1)

 .27ص
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. كبسػػبب ٌػػذي التغييػػرات كخػػدهات القػػركض كجػػكدة ٌػػذي الخػػدهاتعػػدة عكاهػػؿ هثػػؿ تكمفػػة االئتهػػاف 

ؽ قائهػػػػة عمػػػػى ابتكػػػػار هىتجػػػػات جديػػػػدة, سياسػػػػة تسػػػػعير تسػػػػكي اسػػػػتراتيجيةتعتهػػػػد الهصػػػػارؼ عمػػػػى 

هػػػىق االئتهػػػاف عمػػػى أسػػػس سػػػميهة  , فػػػإف التكسػػػع فػػػيجػػػكدة الخػػػدهات االئتهاىيػػػة الهقدهػػػة, ك القػػركض

 اركرم لىهك الهصرؼ كتحقيؽ أٌدافً في هىق االئتهاف.

كيتطمػػػػب القػػػػرض السػػػػميـ ذك الربحيػػػػة العاليػػػػة اتخػػػػاذ الكقػػػػت الهىاسػػػػب ل قػػػػراض لتجىػػػػب الهخػػػػاطر 

 . رات إقراض في الكقت غير الهىاسباالئتهاىية القائهة عمى اتخاذ قرا

االئتهاىيػػػة لمهصػػػرؼ كشػػػركطٍا هتفقػػػة تهاهػػػا هػػػع الشػػػركط  كهػػػا يتطمػػػب أف تكػػػكف كثػػػائؽ التسػػػٍيعت

ىػاؾ حاجػة لكجػكد رقابػة فعميػة ة دكف تجاكز أم هف ٌػذي الهتطمبػاتكاألحكاـ كالهتطمبات القاىكىي , ٌك

, فهػػف الاػػركرم جػػدا تحديػػد هعػػايير هىاسػػبة لهػػىق ض إلػػى أف يػػتـ تسػػديدٌا أك تجديػػدٌاعمػػى القػػرك 

حجػـ الهصػرؼ كحجػـ أعهالػً اهؿ تحكـ عهؿ الهصرؼ هثػؿ )عدة عك االئتهاف كقابمة لمتحديث كفؽ 

كالظػػركؼ االقتصػػادية كالسياسػػية( بحيػػث يهكػػف تحديػػدٌا بهكاػػكعية كتكػػكف الهرجػػع األساسػػي فػػي 

 .(1)كافة عهميات هىق االئتهاف في الهصرؼ

 إدارة المحفظة االستثمارية: -3

الهاليػػػة التػػػي يقػػػـك الهصػػػرؼ بشػػػرائٍا , بتىٍػػػا جهيػػػع األكراؽ تعػػػرؼ الهحفظػػػة االسػػػتثهارية لمهصػػػرؼ

كاالحتفػػاظ بٍػػا. كككىٍػػا عىصػػران هػػف عىاصػػر الهكجػػكدات الهتداكلػػة لمهصػػرؼ يسػػتطيع التصػػرؼ بٍػػا 

 كقت يشاء كهف أٌـ هحتكياتٍا: األسٍـ كالسىدات كأذكف الخزيىة, أسىاد القركض.

 :(2)خطوات إدارة المحفظة االستثمارية لممصرف

ً ال يكجػػػد كغيػػػر هتهاثمػػػة فػػػي إدارة الهحػػػافظ االسػػػتثهارية حيػػػث إىػػػ يتبػػػع الهصػػػرؼ خطػػػكات هتعػػػددة

لهحفظة االستثهارية ىظران الختعؼ أعهاؿ الهصرؼ كىشاطاتً كحجهً كتىكع ىهكذج كاحد في إدارة ا

 خدهاتً. كلكف يهكف عرض أٌـ خطكات إدارة الهحفظة لكؿ الهصارؼ.

 

                                                           
(1)  G.S Popli, S.K Puri, Strategic Credit Management in Banks, copy right Asoke K Ghosh 

PHI learning private limited, 2013, p41-42. 

 .355زياد رهااف, هحفكظ جكدة, هرجع سابؽ, ص   (2)
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التػػػػي يسػػػػعى إليٍػػػػا الهصػػػػرؼ لعسػػػػتثهار كيهكػػػػف أف ىمخػػػػص ٌػػػػذي  تحديــــد األىــــداف الرئيســــية -1

 األٌداؼ:

ا ه -  .ف أٌـ عىاصر الهكجكدات الهتداكلةالكفاء بهتطمبات السيكلة باعتباٌر

 استثهار الفائض هف السيكلة الهتاحة لديً. -

 تىفيذ التعميهات كالتكجيٍات هف بعض الهصارؼ الهركزية في إىشاء الهحافظ االستثهارية. -

تحقيػػؽ الربحيػػة لمهصػػرؼ, حيػػث يحقػػؽ االسػػتثهار فػػي األكراؽ الهاليػػة عػػادة أرباحػػان كبيػػرة تشػػكؿ  -
 ىسبة كبيرة هف هجهكع أرباح الهصرؼ.

ا تحميــل الظــروف االقتصــادية الحاليــة والمســتقبمية -2 , كحسػػاب تكقعػػات ارتفػػاع أسػػعار الفائػػدة كاىخفااػٍػ
ا كأصمٍا ككهيتٍا.في الهستقبؿ كالذم يحدد لمهصرؼ ىكعية األكراؽ   الهالية الذم يجب أف يستثهٌر

 :(1)دراسة ظروف المصرف الداخمية وأىميا -3
 التىسيؽ بيف السيكلة كالربحية. -
ف األكراؽ الهالية في حالة االقتراض. -  دراسة حاالت لجكء الهصرؼ إلى ٌر
 الهالية.دراسة ىسبة الهخاطرة الهقبكلة بالىسبة لمهصرؼ عىد اقتىائً األكراؽ  -
: تعتبػػػر ٌػػػذي الخطػػػكة هػػػف أٌػػػـ خطػػػكات تكػػػكيف الهحػػػافظ وضـــع السياســـات العامـــة لممحفظـــة -4

دارتٍػػا ألف فشػػؿ كاػػع ٌػػذي السياسػػات سػػكؼ تػػؤدم إلػػى خسػػائر فػػي ٌػػذي  االسػػتثهارية لمهصػػرؼ كا 
 الهكجكدات التي تعتبر أداة ٌاهة هف أدكات الربحية لمهصرؼ.

 كهف أٌـ ٌذي السياسات:
 , كالذم يعتهد عمى هستكل الطمب عمى القركض كهقدار الربق الهتكقع تحقيقً.هحفظةتحديد حجـ ال -
, كالتػػػػػي تتػػػػتثر بهجػػػػػاالت أعهػػػػػاؿ كالخػػػػػدهات كراؽ الهاليػػػػػة الداخمػػػػة فػػػػػي الهحفظػػػػػةتحديػػػػد ىػػػػػكع األ -

 الهصرفية الهكجكدة لدل الهصرؼ.
الهحيطػة هػف اىخفػاض أك هعرفة تدبير عهميات البيػع كالشػراء فػي ٌػذي األكراؽ فػي ظػؿ الظػركؼ  -

 ارتفاع ألسعار األسٍـ كالسىدات.

                                                           
(1)

  Choduhry, Moorad, An Introduction to Banking Liquidity Risk and Assets- Liability 

Management, CISI, 2011, P85. 
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يجػػػب أف يكػػػكف لػػػدل الهصػػػرؼ كػػػادر هػػػف الخبػػػراء فػػػي عهميػػػات االسػػػتثهار التنفيـــذ والمتابعـــة:  -5
بػػاألكراؽ الهاليػػة الهتىكعػػة يمتػػـز باألٌػػداؼ الهحػػددة كالسياسػػات العاهػػة الهكاػػكعة كيسػػتطيع اتخػػاذ 

ىػا كتكػكف هٍهػة اإلدارة بعهميػة التىفيػذ ٌػي القرارات االستثهارية بالكقػت الهىاسػ ب كالسػرعة العزهػة ٌك
عطػػاء التفػػكيض الهىاسػػب إلجػػراء عهميػػات البيػػع كالشػػراء  تػػكفير الكػػادر الهىاسػػب كالهركىػػة الكافيػػة كا 
كتقكـ اإلدارة العميا بهتابعة األداء كتقييهً لىتتكد هف كفاءة الهسؤكليف عف إدارة الهحفظة كحتى تقـك 

 .(1)خطاء كقكعٍا كالكقاية هىٍاباكتشاؼ األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)  Choduhry, Moorad, previous reference, P85-87. 
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 المبحث الثاني: 

 أدوات المصرف المركزي الرقابية عمى المصارف العاممة في سورية
  :: مفيوم المصرف المركزيأوالً 

يعتبػػػػر الهصػػػػرؼ الهركػػػػزم هػػػػف أٌػػػػـ الهؤسسػػػػات الهاليػػػػة كأحػػػػد الهككىػػػػات األساسػػػػية فػػػػي الىظػػػػػاـ  

هػػر السياسػػػة االئتهاىيػػػة , كيتػػػكلى أرأس الجٍػػػاز الهصػػػرفي فػػي البمػػػدعمػػى , فٍػػػك يقػػػؼ (1)االقتصػػادم

ػػك ككيػػؿ هػػالي لمحككهػػة, ك كالهصػػرفية , كالهصػػرؼ الهركػػزم ٌػػك هسػػؤكؿ عػػف إدارة الىظػػاـ الىقػػدم, ٌك

, كقػػد عاهػػؿ هػػع الجهٍػػكر فػػي هعظػػـ األحيػػافيقتصػػر بتعاهعتػػً هػػع الدكلػػة كالهصػػارؼ األخػػرل كال يت

لمهصػػػػرؼ الهركػػػػزم فكػػػػؿح كػػػػاف يعرفػػػػً حسػػػػب الكظػػػػائؼ البػػػػارزة  اختمػػػػؼ االقتصػػػػاديكف فػػػػي تعػػػػريفٍـ

الٍيئػػة : »ىػػب عػػكض ام الهصػػرؼ الهركػػزم بتىػػًلمهصػػرؼ الهركػػزم ببمػػدي, حيػػث عرفػػت الػػدكتكرة زي

التػػي تتػػكلى إصػػدار البىكىػػكت, كتاػػهف بكسػػائؿ شػػتى سػػعهة أسػػس الىظػػاـ الهصػػرفي, كيككػػؿ إليٍػػا 

  .(2)«ةاإلشراؼ عمى السياسة االئتهاىية في الدكل

ا, »كعرفً الػدكتكر هحهػد بػف عمػي القػرل بتىػً  الهصػرؼ الهركػزم ٌػك هصػرؼ الحككهػة, كهستشػاٌر

ػػػك الجٍػػػة الهشػػػرفة عمػػػى حسػػػف سػػػير الىظػػػاـ الهصػػػرفي, كتكجيٍػػػً ىحػػػك تحقيػػػؽ أٌػػػداؼ أساسػػػية  ٌك

لعقتصاد كيىٍض الهصرؼ الهركػزم بكظيفػة الػتحكـ فػي الكتمػة الىقديػة فػي االقتصػاد بطريقػة تهكػف 

حقيؽ االستقرار في األسعار, كزيادة هعّدؿ العهالة كالىهػك االقتصػادم, إال أف أٌػـ كظائفػً ٌػي هف ت

 . (3)«إصدار الىقكد, كالهصرؼ الهركزم في أكثر البمداف هؤسسة عاهة ال تسعى لتحقيؽ الربق

يهكػػف أف ىسػػتخمص هػػف التعريفػػات السػػابقة تعريفػػان شػػاهعن لمهصػػرؼ الهركػػزم بتىػػً هؤسسػػة هركزيػػة 

ػػذي الهؤسسػػةى , كيقػػػـك بعػػدة كظػػائؼ فػػي إدارة الىظػػػاـ حككهيػػة ال تٍػػػدؼ إلػػى تحقيػػؽ الػػربق قديػػة, ٌك

ا كالقػػػيـ عمػػػى أعهػػػاؿ الهصػػػارؼ كيعتبػػػر  ػػػك هصػػػرؼ الدكلػػػة كهستشػػػاٌر الىقػػػدم كىظػػػاـ االئتهػػػاف, ٌك

 الهصرؼ الهركزم الهمجت األخير ل قراض بٍدؼ الهحافظة عمى سعهة الىظاـ الهصرفي ككفاءتً. 
                                                           

كميػػة العمػػـك االقتصػػادية  ,ىاصػػر, سػػميهاف, ععقػػة البىػػكؾ اإلسػػعهية بػػالبىكؾ الهركزيػػة, بحػػث هقػػدـ لىيػػؿ درجػػة الػػدكتكراي (1)
 .155, ص2005 كعمـك التسيير, الجزائر,

 .173رهااف زياد, جكدة هحفكظ, هرجع سابؽ, ص   (2)

 دار الفكر لمىشر كالتكزيع, لبىػاف , ةد.العيادم, أحهد صبحي, إدارة العهميات الهصرفية كالرقابة عميٍا, كمية العمـك التربكي   (3)
 .180ـ, ص2010
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 :العوامل المؤثرة عمى مسؤوليات المصرف المركزي ووظائفو :ثانياً 

إف هػػا يهيػػز عهػػؿ الهصػػارؼ الهركزيػػة ٌػػك اخػػتعؼ كظائفٍػػا كهسػػؤكلياتٍا هػػف بمػػدو إلػػى آخػػر, كذلػػؾ 

 .(1)حسب عدة عكاهؿ هختمفة ىمخصٍا بها يمي

 .العكاهؿ الهؤثرة عمى هسؤكليات الهصرؼ الهركزم :(5) الشكل رقم

 
 .الباحثة إعدادالشكل من 

لكػػف األٌػػداؼ العاهػػة كالرئيسػػية لعهػػؿ الهصػػارؼ الهركزيػػة تتكافػػؽ كتتشػػابً فػػي جهيػػع أىحػػاء العػػالـ 

العهػػػؿ عمػػػى تحقيػػػؽ هسػػػتكل عػػػاؿو هػػػف االسػػػتخداـ  (2)حيػػػث تٍػػػدؼ جهيػػػع الهصػػػارؼ الهركزيػػػة إلػػػى

العهػؿ ك  )العهالة(, كذلؾ عف طريؽ بػذؿ الجٍػكد فػي تخفػيض هعػدالت البطالػة كزيػادة الىػاتج القػكهي

, حيػث يسػعى الهصػرؼ الهركػزم إلػى الحفػاظ رار سػعر الصػرؼ كاسػتقرار االئتهػافعمى تحقيؽ استق

ػػػا بتكمفػػػة  ىجاٌز عمػػػى أسػػػعار صػػػرؼ هعئهػػػة كذلػػػؾ لاػػػهاف اسػػػتقرار عهميػػػات االسػػػتيراد كالتصػػػدير كا 

لمحد  هعئهة, كأياان يسعى الهصرؼ الهركزم لمحفاظ عمى هعدالت التاخـ اهف الزيادة الهعقكلة

هػػف ارتفػػاع هعػػدالت التاػػخـ , كالػػذم يػػؤدم إلػػى ىتػػائج سػػيئة عمػػى األسػػعار كاسػػتقرار قيهػػة العهمػػة 

أخيػػرا تعهػػؿ الهصػػارؼ ك  الكطىيػػة, كعمػػى االسػػتثهار, لػػذلؾ اسػػتقرار التاػػخـ يتبعػػً اسػػتقرار االئتهػػاف

                                                           
 . 173هرجع سابؽ, ص الدكرم هؤيد,الحسيىي فعح,   (1)

(2)  R.K Suri, J.K Budheraji, Namita Rajput, ISC Economic, Vo1.I, 2005, p239. 

 مستوي النمو والتطور االقتصادٌ للبلد

 الموارد المالَة المتاحة

 تركَبة الهَكل االئتمانٍ السائد للبلد

 مدي اتساع وتطور سوق النقد وسوق المال

ه نوع النظام النقدٌ الذٌ َعمل المصرف المركزٌ بظل
 والعالقات المالَة الدولَة
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الهركزيػػػة عمػػػى تحقيػػػؽ أفاػػػؿ هعػػػّدالت الىهػػػك االقتصػػػادم كذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ الحفػػػاظ عمػػػى اسػػػتقرار 

 .(1)الت الفائدة كالهحافظة عمى ثقة الهستثهريف األجاىب, كحهاية الهصارؼ هف اإلفعسهعد

 :: وظائف المصرف المركزيثالثاً 

رغػػـ اخػػتعؼ االقتصػػادييف فػػي تقريػػر أٌػػـ الكظػػائؼ التػػي يقػػكـ بٍػػا الهصػػرؼ الهركػػزم, إالَّ أف ٌػػذي 

 : (2)برز ٌذي الكظائؼالكظائؼ تشهؿ في هجهكعٍا الكاع الهثالي ألم هصرؼ هركزم, كهف أ

 : وظيفية إصدار النقد وتنظيمو -1

تعتبػػر عهميػػة إصػػدار الىقػػد هػػف أقػػدـ العهميػػات كأٌهٍػػا إلػػى انف, كقػػد كػػاف إصػػدار الىقػػكد سػػاريان بػػيف 

الهصػػارؼ التجاريػػة فػػي كثيػػر هػػف البمػػداف, قبػػؿ ىشػػتة الهصػػارؼ الهركزيػػة, أم قبػػؿ القػػرف العشػػريف, 

عػػدد الهصػػارؼ التجاريػػة الهؤسَّسػػة فػػي كػػؿ دكلػػة, كهػػع التزايػػد السػػريع كلكػػف هػػع هػػركر الػػزهف كتزايػػد 

لعهميات التجارة, دعت الحاجة إلى كجكد جٍة تىظـ إصدار الىقد كتككف هدعكهة هػف قبػؿ الحككهػة 

فػػي إعطائٍػػا الثقػػة هسػػتهرة , كتبايىػػت تشػػريعات البمػػداف عىػػد تتسػػيس الهصػػارؼ الهركزيػػة فهىٍػػا هػػف 

كاران كميان إلصدار األكراؽ الىقدية بعيدان عف الحككهة هثؿ هصرؼ اىجمترا هىق الهصرؼ الهركزم احت

الذم تتسس ؾ فرىسا كبى 1833كأعمف احتكاري إصدار األكراؽ الىقدية عاـ  1694الذم تتسس عاـ 

كقػػد كجػػد أف تركيػػز إصػػدار الىقػػكد  1848كأعمػػف احتكػػاري إصػػدار األكراؽ الىقديػػة عػػاـ  1800عػػاـ 

تهكػف ك  تهاثػؿ أكراؽ الىقػدك  فػي تحقيػؽ رقابػة أفاػؿ عػدة أسػباب كجيٍػة تتهثػؿ لدل جٍػة هحػددة, لػً

الهصرؼ الهركزم هف رقابة الهصارؼ التجارية, خاصة في هجاؿ هىق االئتهاف كالحد هف الهىافسة 

 ال . ...تكسع غير الهبرر في هىق االئتهافبيف الهصارؼ في ال

فػػان فػػي اتجػػاي الحككهػػات كتقػػكـ قكاعػػد اإلصػػدار كأهػػا بالىسػػبة لقكاعػػد اإلصػػدار فىػػرل أف ٌىػػاؾ اختع

 : (3)عادة عمى ىظريتيف ٌها

تقكـ عمى إعطاء الهصرؼ الهركزم الحرية الكاهمة في إصدار هقدار البىكىكت في النظرية األولى: 

أم كقػػػػت يريػػػػد, فكهيػػػػة البىكىػػػػكت الهصػػػػدر يتكقػػػػؼ عمػػػػى طمػػػػب الجهٍػػػػكر كعمػػػػى ظػػػػركؼ الىشػػػػاط 
                                                           

 .182د.العيادم, أحهد صبحي, هرجع سابؽ, ص   (1)
هكسػػى, أحػػعـ, آليػػة رقابػػة البىػػؾ الهركػػزم عمػػى أعهػػاؿ البىػػكؾ فػػي ظػػؿ الهعػػايير الدكليػػة, جاهعػػة الجزائػػر, كميػػة العمػػـك     (2)

 . 7ـ, ص2005االقتصادية, 

 .188, ص2010, هرجع سابؽالعيادم, أحهد صبحي,    (3)
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اج يزيػػد الهصػػرؼ الهركػػزم إصػػدار الىقػػد تمبيػػة لطمػػب الجهٍػػكر, كفػػي االقتصػػادم, ففػػي أكقػػات الػػرك 

 أكقات الكساد يخفض الهصرؼ الهركزم حجـ الىقد الهصدر. 

تباعػػً ا  تقػػـك عمػػى عػػدـ إعطػػاء الهصػػرؼ الهركػػزم الحريػػة الكاهمػػة إلصػػدار الىقػػد ك النظريــة الثانيــة: 

ت قكاعػد اإلصػدار بعػدد هػف , كقػد هػرَّ لهصارؼ التجارية عمى جذب الكدائػعهثؿ حث ا كسائؿ أخرل

 . (1)األشكاؿ

: أم أف يككف احتياطي الذٌب لهقدار ها يصدري الهصرؼ الهركػزم ىظاـ الغطاء الذٌبي الكاهؿ -أ

 %. 100هف أكراؽ البىكىكت 

: أم أف يقـك الهصرؼ بتىكيع االحتياطي هػف الػذٌب كالسػىدات الحككهيػة ىظاـ الغطاء الهتىكع -ب

 كاألكراؽ التجارية كالهالية لهقدار ها يصدري الهصرؼ الهركزم هف أكراؽ البىكىكت. 

: أم أف يقػػػـك الهصػػرؼ الهركػػػزم بتحديػػػد ىسػػبة هعيىػػػة يحػػؽ لػػػً فيٍػػػا ػىظاـ اإلصػػػدار بالىسػػبة -ج

, كعىد تجاكز ٌػذي الىسػبة يتكجػب ف كجكد غطاء ذٌبي عميٍاالىسبة دك إصدار البىكىكت اهف ٌذي 

 عمى الهصرؼ أف يغطي ٌذي الزيادة بغطاء ذٌبي كاهؿ. 

: أم أف يقػػػـك الهصػػػرؼ الهركػػػزم بكاػػػع حػػػد أعمػػػى لهقػػػدار هػػػا ىظػػػاـ الحػػػد األقصػػػى ل صػػػدار -د

 يستطيع ٌذا األخير إصداري هف أكراؽ البىكىكت, دكف أم غطاء ذٌبي. 

ػك الىظػاـ الػذم تتبعػً هعظػـ دكؿ العػالـ فػي الكقػت الحااػر كعميػً لػـ ىظاـ اإلصػدا -ق ر الحػر: ٌك

يعد هف الهشركط عمى الهصرؼ الهركػزم االحتفػاظ بػتم غطػاء ذٌبػي لهقػدار اإلصػدار, كذلػؾ ألف 

العهمة الكرقية حظيت بالثقة الكاهمة هف قبػؿ الجهٍػكر كبٍػذا الىظػاـ يكتفػي الهصػرؼ بكاػع أصػكؿ 

  حككهة كاألكراؽ الهالية كالتجارية غطاءن ل صدار. هعيىة هف سىدات ال

                                                           
 .190هرجع سابؽ, ص   (1)
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 :(1)وظيفة المصرف المركزي كوكيل  ومستشار الحكومة -2

ا فػي السياسػة الهاليػة, إلػى  يقكـ الهصرؼ الهركزم فػي جهيػع الػدكؿ بكظيفػة ككيػؿ الدكلػة كهستشػاٌر

 جاىب السياسة الىقدية كهف أٌـ ٌذي األعهاؿ: 

دارة إيػػرادات الحككهػػة الهكدعػػة لػػدل  2-1 إدارة الحسػػابات الهصػػرفية لمػػدكائر كالٍيئػػات الحككهيػػة, كا 

 الهصرؼ الهركزم. 

 تقديـ القركض لمحككهة باىتظار جباية الارائب كاإليرادات األخرل لٍا.  2-2

كشػػػراء إدارة رصػػػيد الدكلػػػة كاحتياجاتٍػػػا هػػػف العهػػػعت األجىبيػػػة أك الػػػذٌب, حيػػػث يقػػػـك ببيػػػع  2-3

 العهعت األجىبية لٍا. 

 هراقبة التحكيؿ الخارجي, ككسيمة لمحفاظ عمى استقرار سعر صرؼ العهمة الكطىية.  2-4

تقديـ الىصق كالهشكرة كهساعدة الحككهة في تىفيذ السياسات الىقدية الهختمفة لعػعج الهشػاكؿ  2-5

يػػػػة, كسػػػػكؽ األكراؽ كاألزهػػػػات االقتصػػػػادية كذلػػػػؾ هػػػػف خػػػػعؿ إشػػػػرافً عمػػػػى الهصػػػػارؼ التجار 

 الهالية, كالهصارؼ الهتخصصة, كععقاتً بهؤسسات الىقد كالهاؿ العالهية. 

عػػف الدكلػػة فػػي تسػػيير قركاػػٍا الخارجيػػة, كههػػثعن لٍػػا فػػي الععقػػات الهاليػػة الخارجيػػة  ههػػثعن  2-6

سكاء هع الهصارؼ الهركزية أك الهؤسسات الىقدية الدكلية هثؿ )صىدكؽ الىقد الدكلي, كالبىؾ 

 الدكلي, كبىؾ التسكيات الدكلية(. 

  :(2)مصرف المصارف -3

 يهارس الهصرؼ الهركزم كظيفتً هصرؼ الهصارؼ هف خعؿ قياهً بالهٍاـ التالية: 

 االحتفاظ باألرصدة الىقدية السائمة هف الهصارؼ التجارية: 3-1

يحػػتفظ الهصػػرؼ الهركػػزم بجػػزء هػػف كدائػػع الهصػػارؼ بصػػفة اختياريػػة كبجػػزء آخػػر بصػػفة إجباريػػة 

ػػدؼ الهصػػرؼ الهركػػزم هػػف ٌػػذي العهميػػة ٌػػك حهايػػة الهصػػارؼ فػػي حػػاؿ  )االحتيػػاطي اإللزاهػػي(, ٌك

                                                           
(1)  R.K Suri, J.K Budheraji, Namita Rajput, ISC Economic, Vo1.I, 2005, p241- 242.  

هكسػػى, أحػػعـ, آليػػة رقابػػة البىػػؾ الهركػػزم عمػػى أعهػػاؿ البىػػكؾ فػػي ظػػؿ الهعػػايير الدكليػػة, جاهعػػة الجزائػػر, كميػػة العمػػـك    (2)
 .9, ص2005االقتصادية, 
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عجػػز السػػػيكلة كهكاجٍػػة حػػػاالت األزهػػات الهاليػػػة كالظػػركؼ الطارئػػػة كجعػػؿ الىظػػػاـ االئتهػػاىي أكثػػػر 

 كأكثر هركىة. اتساعان 

 : (1)كظيفة التسكيات كالهقاصة بيف الهصارؼ 3-2

رية لديػً, ههػا يهكىػً يحتفظ الهصرؼ الهركزم بجزء هف االحتياطات الىقدية ككدائع الهصارؼ التجا

هػػػف أف يجػػػرم الهقاصػػػة بػػػيف تمػػػؾ الحسػػػابات كتسػػػكية أرصػػػدتٍا كيصػػػبق هػػػف السػػػٍؿ عميػػػً تسػػػكية 

 الحسابات بيف الهصارؼ بتصفية قيهة الشيكات الهسحكبة عمى بعاٍا البعض. 

 الهمجت األخير ل قراض:  3-3

ػػػي إحػػػدل أٌػػػـ كظػػػائؼ الهصػػػر  ي الهصػػػارؼ ؼ الهركػػػزم تجػػػاكذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ كظيفػػػة الخصػػػـ, ٌك

عادة خصـ ٌػذي األكراؽ ك  تقكـ عمى خصـ الهصارؼ التجارية األكراؽ التجارية لعهعئٍاالتجارية, ك  ا 

لػػدل الهصػػرؼ الهركػػزم عىػػد حاجتٍػػا لمسػػيكلة, كعميػػً يػػتحكـ الهصػػرؼ الهركػػزم فػػي أسػػعار الفائػػدة 

هػف الهصػارؼ بشكؿ غير هباشر هف خعؿ الهعدَّؿ الذم يفراً عمى األكراؽ الهعاد خصػهٍا لديػً 

 التجارية. 

 :(2): دور المصرف المركزي في الدول المتقدمة والدول الناميةرابعاً 

يعهػػػػؿ الهصػػػػرؼ الهركػػػػزم فػػػػي الػػػػدكؿ الهتقدهػػػػة عمػػػػى هقابمػػػػة هتطمبػػػػات االئتهػػػػاف هػػػػف القطاعػػػػات 

ههكف لمعهالة كتخفيض ىسػب البطالػة, كىسػب  الهحافظة عمى أعمى هستكلك  االقتصادية الهختمفة ,

 الرقابة عمى االئتهاف في الهصارؼ التجارية. ك  التاخـ

تمقى عمى عاتؽ الهصارؼ الهركزية هسؤكليات أكثر هف تمػؾ الهػكالة هػف قبػؿ أما في الدول النامية 

الهصػػارؼ الهركزيػػة فػػي الػػدكؿ الهتقدهػػة, كذلػػؾ بسػػبب الخصػػائص التػػي تهيػػز الىظػػاـ الهصػػرفي فػػي 

 الدكؿ الىاهية كهف أٌهٍا:

صػرفي كعػدـ ىهػك العػادات الهصػرفية فػي ىفػكس األفػراد, ههػا يىػتج عىػً الحػػد اػعؼ الػكعي اله -1

  .هف قدرة الجٍاز الهصرفي عمى خمؽ الكدائع لمتكسع في االئتهاف

                                                           
 . 192العيادم, أحهد صبحي, هرجع سابؽ, ص    (1)
 . 177رهااف زيادة, جكدة هحفكظ, هرجع سابؽ , ص   (2)



 
45 

عدـ كجكد سكؽ ىقدية في هعظـ البعد الىاهية, كالسكؽ الىقدية ٌي هجهكعػة األسػكاؽ الهىظهػة  -2

  .لمتعاهؿ بتدكات االئتهاف

االزدكاجية في القطاع الهصرفي, أم كجكد هىػاطؽ تكػكف فيٍػا الهؤسسػات التجاريػة كالصػىاعية  -3

, أك غيػػر هتقدهػػة أك غيػػر هكجػػكدة أصػػعن  كالىقديػػة هتقدهػػة جػػدان كهىػػاطؽ تكػػكف فيٍػػا ٌػػذي الهؤسسػػات

 كجكد هؤسسات هتقدهة جدان في هجاؿ هعيف بيىها تكجد هؤسسات غير هتقدهة في ىفس الهجاؿ.

 استخداـ خدهات إعادة الخصـ أك االقتراض هف الهصرؼ الهركزم.  سكء -4

, حيػػػػث أخػػػػذت (1)إذا يتهثػػػػؿ دكر الهصػػػػرؼ الهركػػػػزم فػػػػي الػػػػدكؿ الىاهيػػػػة بالػػػػدكر التىظيهػػػػي الرقػػػػابي

الهصارؼ الهركزية في الدكؿ الىاهية اتجاي تىظػيـ عهػؿ الهصػارؼ العاهمػة اػهف تشػريعات كقػكاىيف 

صػػارؼ التػػي هػػف اػػهىٍا الهسػػاعدة فػػي عهميػػة التىهيػػة االقتصػػادية, تحػػّدد هػػف خعلٍػػا هٍػػاـ ٌػػذي اله

ٌػك اتبػاع سياسػات كأدكات ككسػائؿ رقابيػة (2)كأصبق هف هٍهػة الهصػرؼ الهركػزم فػي الػدكؿ الىاهيػة

يهكف أف يستخدهٍا لتحقيؽ هٍهة التتثير في عهميات الهصارؼ إذ أف آثػار ٌػذي األدكات ال تختمػؼ 

 عف آثار األدكات التي تستخدـ في البعد الهتقدهة كلكف تعهؿ اهف إطار هختمؼ. 

 :(3)الرقابة المصرفية :اً خامس

جٍػة جهكعة القكاعد كاإلجػراءات كاألسػاليب التػي تتبعٍػا أك تتخػذٌا التعرؼ الرقابة الهصرفية بتىٍا ه

, كذلػػؾ بٍػػدؼ الحفػػاظ عمػػى سػػعهة الهركػػز الهػػالي لمهصػػارؼ كبالتػػالي التػػي تقػػـك بالعهميػػة الرقابيػػة

 .حهاية االقتصاد الكطىي هف انثار السمبية التي قد تىتج عف فشؿ بىؾ ها

إلػػى جٍػػاز هصػػرفي  سػػة الهاليػػة كالىقديػػة فػػي البمػػد كصػػكالن كتٍػػدؼ الرقابػػة الهصػػرفية إلػػى تكجيػػً السيا

 .ؽ الهكدعيف كالهستثهريفسميـ قادر عمى اإلسٍاـ في التىهية االقتصادية كالحفاظ عمى حقك 

                                                           
 . 181هرجع سابؽ, ص   (1)

عهػاف  د. العجمكىي ,هحهد هحهكد, الىقكد كالبىكؾ كالهصػارؼ الهركزيػة, دار اليػازكدم لمىشػر, د. الحعؽ ,سعيد ساهي,   (2)
 .153, ص2010 األردف,

 ,1998التػػػدقيؽ كالرقابػػػة فػػػي البىػػػكؾ ,هىشػػػكر بػػػدعـ هػػػف هعٍػػػد الدراسػػػات الهصػػػرفية, األردف, عهػػػاف,  خالػػػد أهػػػيف, عبػػػد ام,   (3)
 .67ص
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شػػراؼ كالرقابػػة عمػػى الهصػػارؼ هػػف أٌهيػػة الػػدكر الػػذم تمعبػػً ٌػػذي الهؤسسػػات فػػي  كتىبػػع أٌهيػػة اإلف

طيافان هختمفػة هػف الهجتهػع هػف إدارة الهصػرؼ كالهػكدعيف الحياة االقتصادية فٍذي الهؤسسات تخدـ أ

 .ة غالبا بالهصرؼ الهركزمكالدائىيف كتعهؿ عمى حهايتٍا هف خعؿ السمطات الىقدية الههثم

 ويمكن القول بأن أىم أىداف الرقابة المصرفية ما يمي:

 كالدائىيف., كبالتالي الهحافظة عمى حقكؽ الهكدعيف دعـ الجٍاز الهصرفي كحهايتً -ن1

, ههػػا يػػىعكس سػػمبا عمػػى الهىافسػػة الهصػػرفية كىػػكع الخػػدهات هىػػع التركػػز فػػي همكيػػة الهصػػرؼ -ن2

 الهصرفية الهقدهة. 

 الكقكؼ عمى سعهة العهميات الهصرفية التي يقكـ بٍا الهصرؼ كتحقيقً لألٌداؼ الهرسكهة. -ن3

 (1)كتهارس عهمية الرقابة عمى عهؿ الهصارؼ هف خعؿ ثعثة أىكاع:

 .أىكاع الرقابة عمى أعهاؿ الهصارؼ :(6) الشكل رقم

 
 .الباحثة إعدادالشكل من 

, كتشػهؿ فحػص صصة تابعة ل دارة العميػا لمهصػرؼ: تقكـ بٍا أجٍزة فىية هتخالرقابة الداخمية -1

هصػػػػرؼ كتػػػػدقيقٍا, كسياسػػػػتً لجهيػػػع اإلجػػػػراءات الهرتبطػػػػة بالتتكػػػػد هػػػػف سػػػػعهة الٍيكػػػػؿ التىظيهػػػػي لم

رؼ هػف , كحهايػة أصػكؿ الهصػلها ٌك هدكف في الدفاتر كالسػجعت, كاإلجراءات الهحاسبية اإلدارية

, كتتبع ٌذي األجٍزة كسائؿ عديدة هىٍا كرفع الكفاءة اإلىتاجية لمعاهميف, السرقة أك التمؼ أك الاياع

جػػة ٌػػػذي . كترفػػػع ىتيتػػػدقيؽ الهحاسػػبي كالتػػدقيؽ اإلدارمالجػػرد الفعمػػي الهفػػػاج  كالتفتػػيش الهباشػػر كال

 .هدير العاـاألعهاؿ بتقارير هكتكبة إلى رئيس هجمس اإلدارة أك ال

                                                           
 .14, ص2009عبد ربً, هحهد رائد, الهراجعة الداخمية, الجىادرية لمىشر كالتكزيع, عهاف,    (1)

 الرقابة الداخلَة 

 الرقابة الخارجَة

رقابة المصرف 
 المركزٌ 
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, حيػث لهػرتبطيف بػاإلدارة العميػا لمهصػرؼيقػكـ بٍػا هراجعػك الحسػابات غيػر ا الرقابة الخارجيـة: -2

, تػػدقيؽ هسػػؤكلياتٍـ, كهػػا ٌػػك هتعػػارؼ عميػػًيػػتـ تعييػػىٍـ بقػػرار هػػف الٍيئػػة العاهػػة لمهسػػاٌهيف تكػػكف 

 .لختاهيةالهصرؼ كفحص أىظهتً الهالية كالهصادقة عمى قكائهً الهالية احسابات 

عمػى اإلشػرافية  عادة ها يهثؿ الهصرؼ الهركزم السمطة الرقابيػة ك: (1)رقابة المصرف المركزي -3

 بكاسػػطة أجٍػػزة فىيػػة هتخصصػػةهػػف خػػعؿ هفكاػػية الحككهػػة لػػدل الهصػػارؼ , ك عهػػؿ الهصػػارؼ 

 :ائؿككسائؿ هتعددة كأٌـ ٌذي الكس

 .الكسائؿ الهستخدهة هف الهصرؼ الهركزم لمرقابة عمى عهؿ الهصارؼ :(7الشكل رقم )

 
 .الباحثة إعدادالشكل من 

يتػػػػابع الهصػػػػرؼ الهركػػػػزم هٍهػػػػة الرقابػػػػة عمػػػػى الهصػػػػارؼ هػػػػف خػػػػعؿ صػػػػعحياتً  :القــــوانين 3-1

ئتهاف الهكجكدة في القكاىيف هثؿ قاىكف الهصرؼ الهركزم كقكاىيف الهصارؼ كقكاىيف الرقابة عمى اال

ػػا,  دارة االلتػػزاـ كغيٌر كجهيػػع األىظهػػة كالتعميهػػات كالبعغػػات كالهػػذكرات الصػػادرة اسػػتىادا إلػػى ٌػػذي كا 

 .القكاىيف

ـــيش المباشـــر:  3-2  يقػػػـك الهصػػػرؼ الهركػػػزم بتكميػػػؼ هكظػػػؼ أك أكثػػػر بفحػػػص دفػػػاتر أم التفت

, كبػػػػذلؾ يسػػػػتطيع الهصػػػػرؼ الهركػػػػزم إيقػػػػاؼ أعهػػػػاؿ ؼ كتػػػػدقيؽ حسػػػػاباتً ككثائقػػػػً األخػػػػرلهصػػػػر 

الهصػػرؼ الهاػػرة كتصػػحيحٍا إذا كاىػػت ىتػػائج التفتػػيش تكاػػق أف أعهػػاؿ الهصػػرؼ الهػػرخص قػػد 

 .كالهساٌهيف في غير صالق الهكدعيفسارت 

                                                           
 .69ص ,هرجع سابؽ خالد أهيف, عبدام,   (1)

الكشوفات 
 الدورَة

التفتَش 
 المباشر

 القوانَن
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 : اليكهية كالشٍرية كالسىكية لكؿ هف الهكجكدات كالهطمكبات لمهصارؼ.الكشوفات الدورية 3-3
كتٍػػدؼ الرقابػػة الهصػػرفية التػػي يهارسػػٍا الهصػػرؼ الهركػػزم بشػػكؿ عػػاـ إلػػى التتكػػد هػػف أف جهيػػع (1)

إدارتٍػػا تتسػػـ , كأف هػػؿ بشػػكؿ سػػميـ هػػف الىاحيػػة الهاليػػةالهصػػارؼ العاهمػػة فػػي الىظػػاـ الهصػػرفي تع

 . هة لاهاف حقكؽ الهكدعيف كهصالحٍـبالكفاءة العز 

كتعتبػػر خدهػػة )اإلخطػػار الهصػػرفي( هػػف أٌػػـ الخػػدهات التػػي تقػػدهٍا الهصػػارؼ الهركزيػػة لمهصػػارؼ 

العاهمػػة , حيػػث يتعػػيف عمػػى ٌػػذي الهصػػارؼ اإلفصػػاح عػػف جهيػػع العهميػػات كالتسػػٍيعت االئتهاىيػػة 

ىػا يقػـك الهصػرؼ الهركػزم بإعطػاء رقػـ سػرم لمعهيػؿ بمػغ هعػيفلمعهعء كالتػي تتجػاكز ه الهقدهة , ٌك

لعهيػؿ هػف جهيػع يحصر فيػً كػؿ التسػٍيعت االئتهاىيػة الهباشػرة كغيػر الهباشػرة التػي حصػؿ عميٍػا ا

, كعىد تقدـ أحد العهػعء بطمػب تسػٍيعت هػف أحػد الهصػارؼ فٍىػا يطمػب ٌػذا الهؤسسات الهصرفية

عمػػػػى  كاسػػػػتىادان  كالهبػػػػالغ ,( العهيػػػػؿ هػػػػف حيػػػػث أىكاعٍػػػػا تزاهػػػػاتبإخطػػػػار )ديػػػػكف, الاألخيػػػػر تزكيػػػػدي 

الغايػػػػػات الهطمكبػػػػة لٍػػػػػذي , ك ؼ الهركػػػػزم كالهركػػػػػز الهػػػػالي لمعهيػػػػؿالهعمكهػػػػات التػػػػي يقػػػػػدهٍا الهصػػػػر 

  ., يتخذ الهصرؼ القرار االئتهاىي الهىاسب بشتف التسٍيعت الهصرفيةالتسٍيعت

 (2)ارف إلى ثبثة أنواع رئيسية:كما تنقسم الرقابة المصرفية الداخمية عمى المص

ي تٍدؼ إلى التقميؿ هف الهخاطر التي تكاجً الرقابة الوقائية - عهؿ الهصػرؼ أثىػاء ههارسػتً : ٌك

. أهػػا األدكات الهسػتخدهة فػػي ٌػذا الىػػكع هػف الرقابػػة التػالي تجىػػب إهكاىيػة حػػدكث إفعسػً, كبلىشػاطً

اللتػزاـ بػبعض الهؤشػرات كالهعػايير الكهيػة فٍي التعميهات الصادرة عػف السػمطة الرقابيػة بخصػكص ا

, كىسػب التركػزات االئتهاىيػة الهسػهكح بٍػا, كهسػتكيات كفايػة رأس الهػاؿ, كىسػب السػيكلة هثؿ هعيار

ا.  التسٍيعت االئتهاىية إلى الكدائع كغيٌر

: تقػػـك السػػمطة الرقابيػػة بتقيػػيـ أداء الهصػػرؼ عػػف طريػػؽ تحميػػؿ الهعمكهػػات كالبياىػػات رقابــة األداء -

كالتقارير اليكهية كاألسبكعية كالشٍرية الهقدهػة هػف الهصػارؼ إليٍػا كفقػا لتعميهاتٍػا كهٍهتٍػا الكشػؼ 

                                                           
صعح الديف حسف, الهكسكعة الهصرفية العمهية كالعهمية )الجزء الثاىي(, هجهكعػة الىيػؿ العربيػة, االسػكىدرية, السيسي,    (1)

 .177, ص2011 هصر,
جاهعػة دهشػؽ,  السكرية, عمى الهصارؼ الهركزم سكرية هصرؼ رقابة في بازؿ لجىة هؤشرات هراـ, استخداـ إسعهبكلي, (  2)

 .94ص كمية االقتصاد,
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جػػػراء عػػػف األخطػػػاء كالهشػػػاكؿ التػػػي يػػػىجـ عىٍػػػا خمػػػؿ فػػػي أداء الهصػػػرؼ كهتابعػػػة ٌػػػذي األخ طػػػاء كا 

 .التصحيحية لٍا الحمكؿ

: تٍدؼ ٌذي الرقابػة إلػى هتابعػة تصػحيق التجػاكزات الظػاٌرة لػدل الهصػارؼ, الرقابة التصحيحية -

كهػػا تٍػػدؼ إلػػى هعرفػػة األسػػباب التػػي تقػػؼ كراء ٌػػذي التجػػاكزات كهسػػاءلة الهصػػارؼ التػػي تخػػالؼ 

التجػػػاكزات فػػػي  , كذلػػػؾ بٍػػػدؼ تجىػػػب كقػػػكع هثػػػؿ ٌػػػذيمػػػكائق كالىاظهػػػة لعهمٍػػػا كهعاقبتٍػػػاالقػػػكاىيف كال

 الهستقبؿ.

 :(1)ى المصارف ليا عدة أنواع كالتاليأما الرقابة الخارجية عم

ــة المكتبيــة - هٍا الهصػػارؼ إلػػى : كتػػتـ عػػف طريػػؽ دراسػػة البياىػػات الدكريػػة الهاليػػة التػػي تقػػدالرقاب

التػػي تكاػػق الهركػػز الهػػالي  : عىاصػػر األصػػكؿ كالخصػػكـالسػػمطة الرقابيػػة, كهػػف ٌػػذي البياىػػات

, كهػػف خػػعؿ تحميػػؿ ٌػػذي لبياىػػات يهكػػف تقيػػيـ ربػػاح كالخسػػائر, كالهيزاىيػػة, حسػػاب األؼلمهصػػر 

 .ير الهشاكؿ الهحتهمة الظٍكر لديًأداء كؿ هصرؼ كتقد

العاهمػػػة  : كتػػػتـ باىتقػػػاؿ فريػػػؽ عهػػػؿ تػػػابع لمهصػػػارؼ الهركزيػػػة إلػػػى الهصػػػارؼالرقابـــة الميدانيـــة -

بغيػػة التحقػػؽ هػػف أهػػريف ٌهػػا صػػحة لعطػػعع عمػػى الهسػػتىدات كالسػػجعت الخاصػػة بٍػػا كذلػػؾ 

البياىات الهقدهة لمهصرؼ الهركػزم كصػحة تىفيػذ العهميػات الهصػرفية كسػعهتٍا بهػا يتكافػؽ هػع 

كهػف هػدل كفايػة الرقابػة  ,لعهؿ الهصارؼ هف الهصرؼ الهركػزم السياسات كالتعميهات الىاظهة

, ككاع آليػات تهكػف ارؼالهص, كتحديد الثغرات الهكجكدة في ٌذا الىظاـ, كتقكيـ أداء الداخمية

, ككاػع سياسػات كقائيػة لتىفيػذٌا قبػؿ كقػكع ى البىػكؾ التػي تكاجػً هشػاكؿ هعيىػةهف التعرؼ عمػ

 الهخاطر.

حيث يتكاهؿ ٌذاف األسمكباف هعان لمتكصؿ إلػى القػدرة عمػى تقػديـ فحػص شػاهؿ ألداء الهصػرؼ هػف 

 .اإلداريةك  حيث ىتائجً الهالية ككذلؾ كفاءتً الفىية

 

 

                                                           
 , 2011 صػػعح الػػديف حسػػف, الهكسػػكعة الهصػػرفية العمهيػػة كالعهميػػة )الجػػزء الثػػاىي(, هجهكعػػة الىيػػؿ العربيػػة, السيسػػي,   (1)

 .175ص



 
50 

 (1):التالية الشركط هراعاة الرقابية العهميات مب فعاليةكتتط

اتخاذ  هف الهىشتة تتهكف حتى بسرعة الٍاهة االىحرافات اكتشاؼ عمى قادران  الرقابي الىظاـ يككف أف -أ

 .االىحرافات ٌذي عمى لمقااء العزهة التصحيحية اإلجراءات

 اإلداريػة لمهسػتكيات الهعمكهػات إيصػاؿ عمػى يعهػؿك  اقتصػاديان, الرقػابي ىظاهػان  الىظػاـ يكػكف أف -ب

 .الععقة ذات

 .الهرسكهة األٌداؼ هع يىسجـ بها األداء تصحيق في يساٌـ أف -ج

 .لمهىشتة الٍاهةك  الحيكية الىشاط جكاىب كافة يغطي بحيث شاهع الرقابي الىظاـ يككف أف -د

 رقابيػة أىشػطة تظٍػر ال بحيػث ,األىشػطة عمػى الرقابػة حجػـ فػي بػالتكازف الرقػابي الىظػاـ يتسػـ أف -ق

 .أخرل هجاالت في العـز هف أقؿك  االتلهجا بعض في العـز هف أكثر

 أدوات المصرف المركزي في الرقابة 

بػػػاختعؼ تختمػػػؼ سياسػػػات كأدكات الهصػػػارؼ الهركزيػػػة فػػػي الحفػػػاظ عمػػػى اسػػػتقرار السياسػػػة الىقديػػػة 

السياسػات كتختمػؼ ىسػب اسػتخداـ األدكات الرقابيػة, , حيػث تتىػكع ٌػذي الظركؼ كاألحداث الهحيطػة

ٍػػا ألربعػػة أٌػػداؼ رئيسػػية كتسػػعى الهصػػارؼ الهركزيػػة لتحقيػػؽ اسػػتقرار السياسػػة الىقديػػة لػػديٍا بتحقيق

ي  :ٌك

 الرقابة السعرية كالرقابة عمى التاخـ. -1

 الرقابة عمى السيكلة.  -2

 الرقابة عمى الهخرجات.  -3

 .(2)رجية لمعهمة الكطىيةالحفاظ عمى القيهة الخا -4

 :كلتحقيؽ ٌذي األٌداؼ يستخدـ الهصرؼ الهركزم األدكات الرقابية التالية

 

 

                                                           
 (1)

 .214ص هرجع سابؽ, الحسيىي فعح, الدكرم هؤيد, 
(2)  Sylvester Eiifinger, Donat Masciandaro, Hand book of Central Banking, Financial 

Regulation and Supervision After the financial crisis, Copy right by Edward Elgar, 2011, 

p216. 
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 : األدوات المستخدمة لمرقابة الكميةأوالً 

 : (1)سياسة سعر الخصم -1

يسػػتخدـ الهصػػرؼ الهركػػزم ٌػػذي السياسػػة هػػف خػػعؿ إعػػادة خصػػـ الهصػػارؼ التجاريػػة هػػا لػػديٍا هػػف 

لدل الهصرؼ الهركزم هقابؿ فائدة تسهى سعر إعادة الخصػـ, كتغييػر ٌػذا السػعر األكراؽ التجارية 

يػػػؤدم إلػػػى تغييػػػر حجػػػـ االحتياطيػػػات الىقديػػػة لػػػدل الهصػػػارؼ كبالتػػػالي يػػػؤثر عمػػػى حجػػػـ االئتهػػػاف 

هػف الهصػارؼ فإىػً  الههىكح لألفراد, فإذا رغب الهصػرؼ الهركػزم فػي تقميػؿ حجػـ االئتهػاف الههىػكح

ر إعادة الخصـ فترتفع تبعان لذلؾ أسعار الفكائد لػدل الهصػارؼ )عمهػان أف سػعر يعهؿ عمى زيادة سع

إعػػػادة الخصػػػـ ٌػػػك دائهػػػان أقػػػؿ هػػػف سػػػعر الفائػػػدة الػػػذم تاػػػعً الهصػػػارؼ( كبالتػػػالي يػػػىخفض حجػػػـ 

االئتهػػػاف, أهػػػا إذا رغػػػب الهصػػػرؼ بتكسػػػيع االئتهػػػاف فإىػػػً يعهػػػد إلػػػى تخفػػػيض سػػػعر إعػػػادة الخصػػػـ 

خفػػاض أسػػعار الفكائػػد لػػدل الهصػػارؼ كتكسػػيع حجػػـ االئتهػػاف الههىػػكح كبالتػػالي سػػكؼ يػػؤدم إلػػى اى

 (2)يمي: لمجهٍكر. كيتكقؼ هدة فعالية سعر الخصـ عمى ها

أف تقكـ الهصارؼ التجارية بتغييػر أسػعار الفائػدة هػع تغيػر سػعر الخصػـ كفػي ىفػس االتجػاي,  1-1

ىا قد ال تتقيد الهصارؼ بسعر إعادة الخصػـ إاّل إذا تٍػددت بػالمجكء إلػى الهصػرؼ الهركػزم, أهػا  ٌك

ىػا  إذا كاىت الهصارؼ تحتفظ بترصدة ىقدية عالية فٍي بغىى عف المجكء إلػى الهصػرؼ الهركػزم ٌك

 رل أف تتثير آلية سعر الخصـ ليس كبيران عمى الهصارؼ. ى

ترتبط سياسة سعر إعػادة الخصػـ بالكاػع االقتصػادم لمبمػد, حيػث أف الطمػب عمػى القػركض  1-2

حسػاس لمتغيػر فػػي سػعر الفائػػدة , كلكػف لػػيس بشػكؿ كبيػػر, فقػد ترفػػع الهصػارؼ أسػػعار الفائػدة عمػػى 

ػػذا ي كػػكف فػػي أحػػكاؿ الػػركاج االقتصػػادم كقػػد تعهػػؿ القػػركض كال يػػىخفض الطمػػب عمػػى القػػركض ٌك

الهصػػارؼ عمػػى تخفػػيض أسػػعار الفائػػدة كال يػػزداد الطمػػب عمػػى القػػركض فػػي أحػػكاؿ الكسػػاد كتػػراكـ 

 . (3)الهخزكف كاىخفاض األسعار كتدٌكر األرباح

 

                                                           
 . 180ص رهااف زياد, هحفكظ جكدة, هرجع سابؽ,   (1)
 .155, صهرجع سابؽسعيد ساهي,  د. الحعؽ,   (2)
 . 155هرجع سابؽ, ص   (3)
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 : عمميات السوق المفتوحة -2

تعرؼ سياسة السكؽ الهفتكحة بدخكؿ الهصرؼ الهركزم بائعان أك هشػتريان لػألكراؽ الهاليػة هػف جهيػع 

األىػػكاع السػػيها السػػىدات الحككهيػػة الهتعػػددة انجػػاؿ, كسػػهيت بعهميػػات السػػكؽ الهفتكحػػة, كذلػػؾ ألف 

ـ الهصرؼ الهركزم يقكـ بٍا خارج ىطػاؽ الهصػرؼ فػي السػكؽ الهػالي, كسياسػة سػعر إعػادة الخصػ

يىحصػػػػر فيٍػػػػا تعاهػػػػؿ الهصػػػػرؼ الهركػػػػزم هػػػػع الهصػػػػارؼ العاهمػػػػة, ففػػػػي السػػػػكؽ الهفتكحػػػػة يتػػػػدخؿ 

الهصػػػرؼ الهركػػػزم هػػػؤثران فػػػي حجػػػـ الكتمػػػة الىقديػػػة هػػػف خػػػعؿ السػػػكؽ الػػػذم يجهػػػع جهيػػػع أطيػػػاؼ 

 الهجتهع هف هصارؼ كهؤسسات غير هصرفية كأفراد. 

أك ىقصػاىان عػف طريػؽ التػتثير فػي سػعر  كتستخدـ ٌذي السياسة في التتثير عمى حجػـ االئتهػاف زيػادة

الفائػػدة كىسػػبة االحتيػػاطي القػػاىكىي فعىػػدها يريػػد الهصػػرؼ الهركػػزم زيػػادة حجػػـ االئتهػػاف فإىػػً يعهػػؿ 

عمى شراء األكراؽ الهالية كالسىدات الحككهية طكيمة األجؿ, فٍذا يؤدم إلى زيػادة الطمػب عمػى ٌػذي 

ا كيػػىخ فض سػػعر الفائػػدة عميٍػػا كبالتػػالي يشػػجع عمػػى زيػػادة األكراؽ كالسػػىدات كبالتػػالي يرتفػػع سػػعٌر

 . (1)هعّدالت االستثهار الهالي, كيعهؿ العكس إذا أراد تخفيض حجـ االئتهاف

ػػكف بهػػدل إقبػػاؿ الىػػاس كالهؤسسػػات عمػػى اقتىػػاء السػػىدات الحككهيػػة  إال أف ىجػػاح ٌػػذي السياسػػة هٌر

ػي التقمبػات السياسػية كهػدل الثقػة  حيث أف ذلؾ يخاع لعدة عكاهؿ كخصكصان في الػدكؿ الىاهيػة ٌك

 في الىظاـ االقتصادم. 

 :(2)نسب االحتياطي القانوني والسيولة -3

ىػة تعرؼ سياسة االحتياطيات القاىكىية بتىٍا التػزاـ الهصػارؼ التجاريػة باالحتفػاظ بجػزء أك ىسػبة هعي

, كالٍػدؼ هػػف ٌػذي السياسػػة ٌػػك الػتحكـ فػػي ىسػبة السػػيكلة لػػدل هػف أصػػكلٍا لػدل الهصػػرؼ الهركػػزم

الهصارؼ كبالتالي التحكـ باالئتهاف, فػإذا رغػب الهصػرؼ الهركػزم بتقميػؿ حجػـ االئتهػاف فإىػً يرفػع 

هػػف هعػػّدؿ ىسػػبة االحتيػػاطي القػػاىكىي كالسػػيكلة لػػدل الهصػػارؼ كتتكػػكف ىسػػبة االحتيػػاطي القػػاىكىي 

 كالسيكلة هف: 

 : ىسبة هعيىة هف حجـ الكدائع لدل الهصارؼ. ياطي القاىكىيىسبة االحت 3-1

                                                           
 .158هرجع سابؽ, ص    (1)

 . 185رهااف زياد, هحفكظ جكدة, هرجع سابؽ, ص   (2)
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 : ىسػػػبة هػػػػا تحػػػتفظ بػػػً الهصػػػارؼ هػػػػف األصػػػكؿ السػػػائمة إلػػػى الكدائػػػػعالعاهػػػة  ىسػػػبة السػػػيكلة 3-2

كااللتزاهػػػات األخػػػرل, كيهكػػػف لمهصػػػرؼ الهركػػػزم أف يزيػػػد ٌػػػذي الىسػػػبة كإدخػػػاؿ السػػػىدات الحككهيػػػة 

  .هصارؼئتهاف الذم تهىحً الاهف ٌذي األصكؿ كبالتالي تقميؿ حجـ اال

 قاىكىية + السيكلة االختيارية السيكلة الىسبة السيكلة العاهة = 

 الكدائع كاألكراؽ الهخصكهة                        

 

 (1): وسائل الرقابة النوعيةثانياً 

تسػػتخدـ كسػػائؿ الرقابػػة الىكعيػػة عمػػى االئتهػػاف فػػي التػػتثير عمػػى أىػػكاع هعيىػػة هػػف االئتهػػاف كأٌػػـ ٌػػذي 

 األدكات ٌي: 

تحديد أسعار فائدة هختمفة باختعؼ هجاؿ اسػتخداـ االئتهػاف, كذلػؾ هػف خػعؿ تخفػيض أسػعار  -1

سػػعار الفائػػدة بالىسػػبة الفائػػدة بالىسػػبة لمقػػركض التػػي تخػػدـ الهشػػركعات التػػي تشػػجعٍا الدكلػػة, كرفػػع أ

 لمقركض التي ال تعتبر ذات أٌهية لمدكلة كالهجتهع. 

, فيزيػػػد حجػػػـ االئتهػػػاف الههىػػػكح لألىشػػػطة الصػػػىاعية, كيخفػػػض حجػػػـ تحديػػػد االئتهػػػاف الههىػػػكح -2

 االئتهاف الهقدـ لعستٍعؾ هثعن. 

 هعيىان. اشتراط الحصكؿ عمى هكافقة الهصرؼ الهركزم عىدها يتجاكز االئتهاف حدان  -3

 (2): أدوات الرقابة المباشرةثالثاً 

كذلػػػؾ بإصػػػدار التعميهػػػات الهباشػػػرة إلػػػى جهيػػػع الهصػػػارؼ أك إلػػػى هصػػػرؼ هحػػػّدد, يحػػػدد الهصػػػرؼ 

الهركزم بهكجب ٌذي التعميهات أحجاـ االئتهاف الهسهكح بٍا في فترات هقبمة, أك يحػّدد ىسػبة هعيىػة 

 (3)بيف أهكاؿ الهصرؼ الخاصة كبيف جهمة أصكلً.
  

                                                           
 . 196د. العيادم, أحهد صبحي, هرجع سابؽ, ص   (1)
 .187رهااف زياد, جكدة هحفكظ, هرجع سابؽ, ص    (2)
السيسػػي, صػػعح الػػديف حسػػف, الهكسػػكعة الهصػػرفية العمهيػػة كالعهميػػة, جػػزء أكؿ, هجهكعػػة الىيػػؿ العربيػػة, االسػػكىدرية,    (3)

 .172ص, 2011 هصر,
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 (1)رابعا: اإلقناع األدبي

ػػي الكسػػيمة التػػي يتبعٍػػا الهصػػرؼ الهركػػزم لمتػػتثير عمػػى الهصػػارؼ كأعهالٍػػا باالتجػػاي الػػذم يريػػد,  ٌك

كالحػد  كتسّهى أياان سياسة الهصارحة أم يعهؿ عمى إقىاعٍػا كالتاػاهف هعٍػا لتىفيػذ سياسػة هعيىػة

أك التكسػػػع فػػػي االئتهػػػاف, أك تهكيػػػؿ قطاعػػػات اقتصػػػادية هعيىػػػة هػػػف خػػػعؿ الهقػػػاالت فػػػي الصػػػحؼ 

 كالهجعت كالخطب في الهىاسبات كالهشاكرات الجاىبية. 
تسعى الهصارؼ إلى االلتزاـ بعدة هبادئ باستخداـ ٌذي األدكات الرقابية كهف ٌذي الهبػادئ  كحاليان (2)

, كأف تكػػػكف لىقديػػػة كالسياسػػػة الهاليػػػةألسػػػعار كالتكاهػػػؿ بػػػيف السياسػػػة االكصػػػكؿ إلػػػى حالػػػة اسػػػتقرار ا

دخػػػػاؿ هبػػػػادئ الهسػػػػاءلة  كالهحاسػػػػبة لصػػػػاىعي السػػػػكؽ السياسػػػػة الىقديػػػػة سياسػػػػة تطمعيػػػػة لمهسػػػػتقبؿ كا 

, كتجىب الهخػاطر عمػى هسػتكل االقتصػاد كخصكصػا خطػر الركػكد االقتصػادم الهػرتبط كالهصارؼ

 هع حالة عدـ استقرار األسعار.

(3)سياسة المصارف المركزية العالميةفي : التطورات العالمية الحديثة وأثرىا دساً سا
 

شػػٍدت الػػدكؿ هػػع التطػػكرات العالهيػػة الحديثػػة التػػي ذكرىاٌػػا سػػابقا هػػف الخػػدهات الهصػػرفية الحديثػػة 

 األجٍػزة الهصػرفيةتحرير الرقابة كالعكلهة تطكرات أياا عمػى هسػتكل ك  كتحرير تجارة ٌذي الخدهات

, فكػػاف هػػف أٌػػـ ىتػػائج العكلهػػة تػػرابط الهصػػارؼ عمػػى الهسػػتكل الػػدكلي ككػػاف ٌػػذا التػػرابط بػػيف الػػدكؿ

فػي تهكيػؿ العهميػات  فهف خعؿ اشتراؾ الهصارؼ عمى حساب سيادة الهصرؼ الهركزم في الدكؿ,

ػك شػكؿ هػف {: ((Consortium Bank الكبرل الهتخصصة فػي إطػار ككىسػكرتيـك الهصػارؼ ٌك

أشػػػكاؿ التعػػػاكف بػػػيف الهصػػػارؼ يهثػػػؿ تاػػػافر جٍػػػكد بعػػػض الهصػػػارؼ الهسػػػتقمة لتخفػػػيض بعػػػض 

يٍػػدؼ إلػػى ك  ,د كلػيس فػػي تكظيػػؼ رأس الهػاؿلتهكيػػؿ هشػترؾ فٍػػك يركػػز فػي تكظيػػؼ الهػػكار هكاردٌػا 

كتجتهػػع ٌػػذي الهصػػارؼ فػػي تهكيػػؿ  {(4), هجهعػػات صػػىاعية(كبػػرل )بتػػركؿ, بىػػاءتهكيػػؿ هشػػركعات 

 ٌػػػذي الهشػػػركعات بسػػػبب اػػػخاهة الهػػػكارد الهاليػػػة التػػػي تحتاجٍػػػا كال يسػػػتطيع هصػػػرؼ كحػػػدي القيػػػاـ
                                                           

  .هرجع سابؽ   (1)
(2)  

Fredrec, S. Sishkin, Monetary Policy Strategy, Massachusetts institute of technology, 2007, 

p38. 

 .42-41ص هرجع سابؽ,سميهاف,  ىاصر,   (3)
(4)

  Consortium Bank Definition, Investopedia, www.investopedia.com/terms/c/consortium-

bank.asp  a 

http://www.google.com/url?q=http://www.investopedia.com/terms/c/consortium-bank.asp&sa=U&ei=xXc2U7HOBoSnhAfTioDQBQ&ved=0CB4QFjAA&usg=AFQjCNFJ504LEdaQSVeLphU3vWMrZtYCUw
http://www.google.com/url?q=http://www.investopedia.com/terms/c/consortium-bank.asp&sa=U&ei=xXc2U7HOBoSnhAfTioDQBQ&ved=0CB4QFjAA&usg=AFQjCNFJ504LEdaQSVeLphU3vWMrZtYCUw
http://www.google.com/url?q=http://www.investopedia.com/terms/c/consortium-bank.asp&sa=U&ei=xXc2U7HOBoSnhAfTioDQBQ&ved=0CB4QFjAA&usg=AFQjCNFJ504LEdaQSVeLphU3vWMrZtYCUw
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بعاػػان عػػف , فهػػف خعلٍػػا تسػػتطيع الهصػػارؼ أف تػػدعـ بعاػػٍا الهشػػركعات بالتهكيػػؿ الكػػافي لٍػػذي

, كبٍذي الطريقة يهكىٍا أف تتجاكز سياسة الهصرؼ الهركزم في تحديد حجػـ طريؽ الكدائع الهتبادلة

السػػػيكلة كأسػػػعار الفائػػػدة الهحػػػددة لمكدائػػػع كاالئتهػػػاف كتكجيػػػً الهػػػكارد إلػػػى هجػػػاالت كقطاعػػػات هعيىػػػة 

 .تا التتثير في تكازف هيزاف الهدفكعاكاألٌـ أف بإهكاىٍ

, تشػػػجيع بعػػػض تسػػػاٌمة فػػػي هجػػػاؿ الرقابػػػة الهصػػػرفيةكهػػػف ىتػػػائج تحريػػػر الرقابػػػة كتطبيػػػؽ هعػػػايير ه

, تقػػكـ بعهميػػات تهكيػػؿ بعيػػدة عػػف رقابػػة الهصػػارؼ ؼ فػػي تتسػػيس فػػركع لٍػػا فػػي دكؿ أخػػرلالهصػػار 

, كبالتػالي تزعػزع عمػى الهصػارؼ األـي لٍػذي الهصػارؼ الهركزية لدكلٍا, هها أدل إلى التػتثير السػمب

 االستقرار الهالي العالهي.

كهػػػػف أٌػػػػـ انثػػػػار االقتصػػػػادية الىاجهػػػػة عػػػػف العكلهػػػػة ظٍػػػػكر الشػػػػركات هتعػػػػددة الجىسػػػػيات كالزيػػػػادة 

ا الهالية , إذ أىٍا تتعاهؿ يكهيػا بهميػارات الػدكالرات فػي عهميػات الشػراء كالبيػع الهستهرة في قكة هراكٌز

ئؿ بة فػػػػػي هجػػػػػاؿ العهػػػػػعت كاألكراؽ الهاليػػػػػة الهختمفػػػػػة هسػػػػػتخدهة أحػػػػػدث كسػػػػػاكاالكتتػػػػػاب كالهاػػػػػار 

عمػػى الىظػػاـ , ههػػا ىجػػـ عىٍػػا إاػػعاؼ سػػيطرة الهصػػارؼ الهركزيػػة التكىكلكجيػػا فػػي تحكيػػؿ األهػػكاؿ

, حيػػث أىػػً هػػف أٌػػـ هظػػاٌر اػػعؼ الهصػػارؼ الهركزيػػة فػػي السػػيطرة عمػػى الىقػػدم كالهػػالي لمػػدكؿ

 في ظػؿ حريػة رة عف حهاية العهمة الكطىية كاستقرار سعر الصرؼالسياسة الىقدية كعجز ٌذي األخي

ػا عػف السػيطرة عمػى سػعر الفائػدة كذلػؾ الرتبػاط حركة رؤكس األهكاؿ  عمى الهستكل العػالهي كعجٌز

ٌذا التحرير  , صيرة األجؿ في األسكاؽ العالهية سعر الفائدة الهحمي قصير األجؿ بتسعار الفائدة ق

( أزهػة 1975 – 1971أدل لظٍكر أزهات هالية هتكررة كهػا فػي عػاـ )  1971كاالىفتاح هىذ عاـ 

 . 2008- 1997 -1987 -سعر الصرؼ 

كفػػي ظػػؿ تحريػػر حركػػة رؤكس األهػػكاؿ بػػيف الػػدكؿ سػػكؼ يفػػتق الهجػػاؿ لمهاػػاربيف الهػػالييف بكاػػع 

عمػى فػي الهحافظػة  يدٌـ عمى الدكؿ القكية كبالتالي سكؼ تفقد ٌذي الدكؿ سيادة الهصرؼ الهركػزم

, حيػػث تشػػير بعػػض الدراسػػات عمػػى أىػػً إذا اجتهعػػت الهصػػارؼ الهركزيػػة فػػي العػػالـ اسػػتقرار عهمتٍػػا

التخػػاذ هكقػػؼ هعػػيف لحهايػػة عهمػػة هعيىػػة هػػف هكاجٍػػة ٌجػػـك الهاػػاربيف فػػإف أقصػػى هػػا يهكػػف أف 

ع الهاػاربكف اػخٍا فػي هميار دكالر يستطي800هميار دكالر هقابؿ  14تجهعً ٌذي الهصارؼ ٌك 

 .هرة إهكاىيات العالـ أجهع 55فكؽ , إذ أف إهكاىيات الهااربيف تيكهيان السكؽ 
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أف تفقػػد الػػدكؿ أياػػا السػػيطرة عمػػى السياسػػة الهاليػػة بسػػبب حركػػة رؤكس  كبالتػالي هػػف الهحتهػػؿ جػػدان 

رائب األهػػكاؿ التػػي تجعػػؿ الهسػػتثهريف الػػذيف يبحثػػكف عػػف الهىػػاطؽ التػػي تػػىخفض فيٍػػا هعػػدالت الاػػ

, عمهػػا أف هعظػػـ الػػدكؿ تعهػػؿ عمػػى سياسػػة تخفػػيض الاػػرائب بٍػػدؼ األربػػاح كترتفػػع فيٍػػا هعػػدالت

 .بيةجذب االستثهارات األجى

كهػػف أجػػؿ ٌػػذا السػػبب سػػعت الػػدكؿ جاٌػػدة إليجػػاد حمػػكؿ ترهػػي إلػػى التػػرابط كالتكاهػػؿ بػػيف سياسػػاتٍا 

 .ديثةفي ظؿ العكلهة كالتطكرات الحالىقدية كالهالية ليهكىٍا ذلؾ هف هكاجٍة الهخاطر الهالية 

كػؿ (1)لقد أثبتت السياسة الىقدية فيفي كتابً )الصيرفة الهركزية(: " يقكؿ الخبير الهصرفي دم ككؾ

ك هػا  هكاف أىٍا ذات هدل قصير فقط ككسيمة لمهحافظة عمى االستقرار االقتصادم العاـ كالىهك, ٌك

ػػا اسػػي لمسياسػػات االقتصػػادية الكطىيػػة, كالقيػػؿ بشػػكؿ كاسػػع كٍػػدؼ أس أك تىسػػيقٍا هػػع بػػد هػػف تعزيٌز

إجػػراءات هاليػػة هصػػههة لتػػتهيف التعػػديعت الهىاسػػبة فػػي هسػػتكل االسػػتثهار العػػاـ كالىفقػػات الجاريػػة 

, كباختصػػػػار لػػػػـ تعػػػػد ى االسػػػػتثهارات الخاصػػػػة كاالسػػػػتٍعؾككػػػػذلؾ أهػػػػكر الاػػػػرائب الهفركاػػػػة عمػػػػ

االشػػتراؾ هػػع , بػػؿ هػػا يهكػػف أف تفعمػػً بتحقػػؽ السياسػػة الىقديػػة بحػػد ذاتٍػػا الهسػػتلة ٌػػي هػػا يهكػػف أف

 السياسة الهالية.

( أىػػً يجػػب التكاهػػؿ بػػيف الىقػػكد كالبىػػكؾكيقػػكؿ الػػدكتكر هحهػػد زكػػي الشػػافعي فػػي كتابػػً )هقدهػػة فػػي 

السياسػػتيف الهاليػػة كالىقديػػة إلحكػػاـ سػػيطرة الهصػػرؼ الهركػػزم عمػػى اقتصػػاد البمػػد كيكاػػق ٌػػذا فػػي 

فػػػي زيػػػػادة  تهػػػػاف بإلزاهٍػػػا هػػػػثعن هثػػػاؿ أف الحػػػد هػػػػف هقػػػدرة الهصػػػػارؼ التجاريػػػة فػػػػي التكسػػػع فػػػي االئ

االحتياطي اإللزاهي هف األكراؽ الحككهية, ال يبمغ هقصػدي هػف التكسػع فػي االئتهػاف إذا هػا صػاحب 

 .د تهكيؿ العجز في هيزاىية الدكلةذلؾ تكخي الحذر في إصدار األكراؽ الحككهية بقص

التػػي  2008عشػػريف عػػاـ كهػػف الجٍػػكد التػػي بػػذلتٍا الػػدكؿ فػػي خاػػـ األزهػػة هػػؤتهر دكؿ هجهكعػػة ال

ىاقشػػت سػػبؿ تجػػاكز األزهػػة كاإلصػػعح الهػػالي العػػالهي هػػف خػػعؿ عػػدة تكصػػيات لٍػػا أثػػر كبيػػر فػػي 

 اتخػذت قػد بتىٍػا لمهػؤتهر الختػاهي البيػاف فػي الهشػاركة الػدكؿ , كذكػرت(2)أعهاؿ الهصػارؼ الهركزيػة

السػيكالت,  كتػكفير القػركض, أسػكاؽ تىشػيطك  االقتصػاد, تحفيػز إلػى الٍادفػة هػف اإلجػراءات هجهكعػة
                                                           

 .42-41, صهرجع سابؽسميهاف,  ىاصر,   (1)
(2)  World Leaders Launch Action Plan to Combat Financial Crisis, IMF Survey Magazine, 

2008 .  
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 بالرقابػة, الىقػائص الهتعمقػة كتجػاكز كالكدائػع, الهػدخرات كحهايػة الهالية, الهؤسسات هاؿ رأس كتقكية

هػف خػعؿ عػدة أٌػداؼ يهكػف  العػالهي لعقتصػاد الػدعـ بتقػديـ الدكليػة الهاليػة لمهؤسسػات السػهاح

 :تمخيصٍا كالتالي

  .الهالي الىظاـ استقرار في يساٌـ أف شتىً هف إاافي إجراء كؿ كاتخاذ الجٍكد هكاصمة -1

 .بً القياـ الىقدية السياسة بإهكاف الذم اإليجابي بالدكر االعتراؼ -2

 سريعة. ىتائج تحقيؽ أجؿ هف الهيزاىية إجراءات الحاجة عىد استعهاؿ -3

  .العـز التهكيؿ إلى لمكصكؿ الىاهيةك  الىاشئة االقتصاديات هساعدة -4

 .إهكاىياتٍا كاهؿ استعهاؿ عمى األخرل الدكلية التىهية بىكؾك  الدكلي البىؾ تشجيع -5

 الكافيػة الهػكارد الدكليػة التىهيػة بىػكؾك  الػدكلي البىػؾك  دكلػي ىقػد صػىدكؽ هػف كؿ تكفير عمى العهؿ -6

 .األزهة هكاجٍة في فعاؿ دكر بتداء لٍا ستسهق التي

 تقكيةك  بيف الهراقبيف الدكلي التعاكف تكثيؼ اركرة عمى االتفاؽ تـ حيث الهالية األسكاؽ إصعح -7

  .الهعايير لٍذي عادؿ تطبيؽ تحقيؽك  الدكلية, الهعايير

 : األدوات الرقابية التي يمارسيا المصرف المركزي السوري عمى المصارف العاممة ثامناً 

 أسعار الفائدة: -1

الىػاظـ لعهػؿ الهصػرؼ  2011عػاـ  21رقػـ  اهف إطار اإلصعح االقتصادم في سكرية , كالقرار

تزاهف بدأت السياسة الىقدية تتخذ هعهق كااحة في تحديػد األٌػداؼ األكليػة بػال ,(1)الهركزم السكرم

, كاعتهػاد اسػتراتيجية السياسػة الىقديػة بهػا فيٍػا اسػتراتيجية سػعر الفائػدة هع هتغيػرات االقتصػاد الكمػي

ـ إجػػراء تعػػديعت هتتاليػػة عمػػى أسػػعار الفائػػدة كبشػػكؿ حيث تػػلتحقيػػؽ ٌػػذي األٌػػداؼ,كسػػعر الصػػرؼ 

تػػدريجي بٍػػدؼ تصػػحيق ٌيكمتٍػػا بعػػد أف بقيػػت ثابتػػة ألعػػكاـ هتتاليػػة, حيػػث لػػـ تكػػف ٌىػػاؾ سياسػػة 

 .(2)أسعار فائدة هطبقة عمى الميرة السكرية هف قبؿ هصرؼ سكرية الهركزم

                                                           
 الىاظـ لعهؿ هصرؼ سكرية الهركزم, الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم  2011عاـ  21الهرسـك التشريعي رقـ    (1)

http://www.banquecentrale.gov.sy/main-ar.htm 

 الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم.تطكر استراتيجية أسعار الفائدة بسكرية, الهكقع    (2)

http://www.banquecentrale.gov.sy/main-ar.htm
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أحد الهحػددات الرئيسػية لمسياسػة الىقديػة, كتعدح قرارات هجمس الىقد كالتسميؼ الهتعمقة بتسعار الفائدة 

حيػػث يتهثػػػؿ الٍػػدؼ الرئيسػػػي لٍػػذي القػػػرارات فػػػي دعػػـ قيهػػػة الميػػرة السػػػكرية هحميػػان كخارجيػػػان كتشػػػجيع 

فعمػػػى صػػػعيد القطػػػاع الهصػػػرفي, فػػػإف الٍػػػدؼ الػػػرئيس لقػػػرارات أسػػػعار الفائػػػدة  االدخػػػار كاالسػػػتثهار.

تجػػاي الكدائػػع طكيمػػة األجػػؿ ىسػػبيان تتىاسػػب هػػع العائػػد تتهثػػؿ فػػي إعػػادة ٌيكمػػة كدائػػع الميػػرة السػػكرية با

%( 4) الكدائع ألجؿ بالميرة السكرية الهكدعة هػف القطػاع الخػاص تشػكؿ هػا ىسػبتً عميٍا, فقد كاىت

%( حسػػابات 96هػػف إجهػػالي كدائػػع القطػػاع الخػػاص بػػالميرة السػػكرية هقابػػؿ ) 2004فقػػط فػػي عػػاـ 

(1)تحت الطمب(%( كدائع 19%( كدائع تكفير, ك)77)[جارية 
[ 

عاـ  172كقرار رقـ  (3)2005عاـ  160كقرار  (2)2005عاـ  119فقد ٌدفت القرارات ) قرار رقـ 

تعػػػديؿ  التػػػي تتعمػػػؽ بتسػػػعار الفائػػػدة الدائىػػػة سػػػىكيا إلػػػى ((5)2005عػػػاـ  174كقػػػرار رقػػػـ  (4)2005

ٌيكمية الكدائع باتجاي الكدائع طكيمة األجؿ كذلؾ هف خعؿ تصحيق ٌيكمية هعػدالت الفائػدة الدائىػة, 

 هػػع التهكيػػؿ االسػػتثهارم الههىػكح هػػف الهصػػارؼ لقطاعػػات االقتصػػاد الهختمفػػة هعءهػػةلتصػبق أكثػػر 

فػػىعحظ ارتفػػاع ىسػػب كجعمٍػػا أكثػػر اىسػػجاهان هػػع هتطمبػػات االقتصػػاد الػػكطىي كتطػػكر السػػكؽ الىقديػػة 

الكدائع ألجؿ ككدائع التكفير عمػى هػدل ٌػذي القػرارات بٍػدؼ دعػـ الطمػب عمػى الميػرة السػكرية هقابػؿ 

العهػػػعت األجىبيػػػة, كاسػػػتكهاؿ آليػػػة بىػػػاء ٌيكميػػػة هىسػػػجهة كهتكازىػػػة تػػػدعـ اسػػػتقرار كثبػػػات هصػػػادر 

 .التهكيؿ لدل الهصارؼ

                                                           
 .أسعار الفائدة عمى كدائع الميرة السكرية, الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم   (1)
( الىػاظـ بتعػديؿ أسػعار الفائػدة الدائىػة التػي تػدفعٍا الهصػارؼ العاهػة الػكاردة فػي القػرار رقػـ 4ب /ـ ف /119القرار رقـ )   (2)

 (, الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم, قرارات هجمس الىقد كالتسميؼ.5/1/2004تاري   4/ـ ف/ب43)
لمخطػػكات الٍادفػػة لتصػػحيق ٌيكػػؿ الفكائػػد  ( الىػػاظـ بتعػػديؿ أسػػعار الفائػػدة الدائىػػة اسػػتكهاالن 4ب\ـ ف \ 160القػػرار رقػػـ )   (3)

 الهصرفية, الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم, قرارات هجمس الىقد كالتسميؼ.
( الىػػػػاظـ لتحديػػػد أسػػػعار الفائػػػػدة الدائىػػػة التػػػػي تػػػدفعٍا الهصػػػارؼ العاهػػػػة كالخاصػػػة عمػػػػى 4ب/ـ ف /172القػػػرار رقػػػـ )    (4)

كالكدائػع ألجػؿ ككدائػع األطفػاؿ كشػٍادات االسػتثهار بػالميرات السػكرية, الهكقػع الرسػهي الحسابات الجارية ككدائع التكفير 
 لهصرؼ سكرية الهركزم, قرارات هجمس الىقد كالتسميؼ.

, الهكقػػع الرسػػهي لهصػػرؼ سػػكرية الهركػػزم, قػػرارات هجمػػس الىقػػد 172( تعػػديؿ القػػرار رقػػـ 4ب/ـ ف /174القػػرار رقػػـ )   (5)
 كالتسميؼ.
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كحتػى الربػع  2010-2005( عمػى هػدل السػىكات 174, 172, 160, 119كيهتد أثػر القػرارات السػابقة )

% هػف إجهػالي كدائػع القطػاع الخػاص 43, حيث كصمت حصػة الكدائػع ألجػؿ إلػى 2011األكؿ هف عاـ 

كقػػد  .2004(1)% فػػي ىٍايػػة عػػاـ 4, بالهقارىػػة هػػع 2011بػػالميرة السػػكرية فػػي ىٍايػػة الربػػع األكؿ هػػف عػػاـ 

 (2)(174) " هػف القػرار2الػذم يعػدؿ هػادة رقـػ " 2007لعػاـ  298أصدر هجمػس الىقػد كالتسػميؼ القػرار رقـػ 

أك رفعٍػػػػػا  الدائىػػػػػة الفائػػػػػدة هعػػػػػدالت تخفػػػػػيض العاهمػػػػػة الهصػػػػػارؼ إدارات لهجػػػػػالس يجػػػػػكز: "بحيػػػػػث تصػػػػػبق

 ."بالهائة (2) بهقدار

تاحػة  عطػاء ٌػاهش حركػة لمهصػارؼ فػي تحديػد هعػدالت الفائػدة كا  ىا ىرل تحػرؾ ألسػعار الفائػدة كا  ٌك

اسػػتجابت الهصػػارؼ بشػػكؿ فعػػاؿ هػػف خػػعؿ تحريػػؾ أسػػعار الفائػػدة عمػػى  لػػديٍا. كقػػدفػػرص الهىافسػػة 

كمػػي هػػف قبػػؿ بعاػػٍا, اػػهف هعيػػار ربحيػػة ٌػػذي  كدائعٍػػا اػػهف الٍػػاهش الهتػػاح بشػػكؿ جزئػػي, أك

 .الهصارؼ ككفاءتٍا

فقػػد أخػػذ  2010 ,2009 ,2008أهػػا بالىسػػبة لقػػرارات هجمػػس الىقػػد كالتسػػميؼ فػػي األعػػكاـ األخيػػرة 

كحػػدد فيػػً  (3)2008( عػػاـ 393ىقػػد كالتسػػميؼ يغيػػر هػػف سياسػػتً حيػػث صػػدر القػػرار رقػػـ )هجمػػس ال

شػػريطة أف ال يقػػؿ  التػػي حػػددٌا % لمكدائػػع ألجػػؿ حػػكؿ الهعػػدالت2±الهجمػػس إعطػػاء ٌػػاهش حركػػة 

لاهاف كجكد  كذلؾ %3الفرؽ بيف أدىى هعدؿ يدفعً الهصرؼ عمى ٌذي الكدائع كأعمى هعدؿ عف 

ع بػػػػيف الكدائػػػػع قصػػػػيرة كطكيمػػػػة األجػػػػؿ كذلػػػػؾ لاػػػػهاف اسػػػػتهرارية جػػػػذب فػػػػارؽ تفاػػػػيؿ لػػػػدل الهػػػػكد

كقد استجابت الهصارؼ هػف خػعؿ تكسػيع الفػارؽ بػيف هعػدلي الفائػدة  .الهصادر التهكيمية لعستثهار

( 462لٍػػذا القػػرار صػػدرت القػػرارات ) كتبعػػان  %3األدىػػى كاألعمػػى عمػػى الكدائػػع ألجػػؿ لػػديٍا ليقػػارب 

كالتي تعد استكهاالن لمقرارات السابقة,  2010(2)( عاـ728)ك (1)2010( عاـ 698)ك (4)2009عاـ 

                                                           
 الىقدية لهصرؼ سكرية الهركزم, الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم.السياسة    (1)
(, الهكقػػع الرسػػهي 174( هػػف القػػرار رقػػـ )2( لتعػػديؿ الهػػادة رقػػـ )18/6/2007( تػػاري  )4ب /ـ ف /298القػػرار رقػػـ )   (2)

 لهصرؼ سكرية الهركزم, قرارات هجمس الىقد كالتسميؼ.
( الىاظـ بتحديد أسعار الفائدة الدائىة التػي تػدفع عمػى الحسػابات الجاريػة 5/5/2008( تاري  )4ب/ـ ف/393القرار رقـ )   (3)

 كألجؿ, الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم, قرارات هجمس الىقد كالتسميؼ.
( الىػػػػاظـ بتخفػػػػيض هعػػػػدالت الفائػػػػدة الدائىػػػػة عمػػػػى الكدائػػػػع ألجػػػػؿ 31/1/2009( تػػػػاري  )4ب/ـ ف/462القػػػػرار رقػػػػـ )   (4)

 الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم, قرارات هجمس الىقد كالتسميؼ. %,1بهقدار
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فقد خفات تػدريجيان أسػعار الفائػدة عمػى كدائػع الميػرة السػكرية بٍػدؼ خفػض كمفػة اإلقػراض كتشػجيع 

(3)االستثهار الهحمي كاألجىبي, هع الحفاظ عمى هعدالت تشجيعية لعدخار الكطىي
. 

يرفػع فيًػ هعػدالت الفائػدة الدائىػة  2/5/2011 ( بتػاري 5937رقـػ )كقد صدر قرار رئيس هجمس الكزراء 

%, كتخفػػػػيض 1%[±9-7% إلػػػػى ]2%[±7-5] هػػػػفعمػػػػى الكدائػػػػع بػػػػالميرة السػػػػكرية بىقطتػػػػيف هئػػػػكيتيف 

% بػػيف أقػػؿ هعػػدؿ عمػػى أدىػػى أجػػؿ 2ٌػػاهش الحركػػة بهقػػدار ىقطػػة هئكيػػة كاحػػدة, هػػع الحفػػاظ عمػػى فػػارؽ 

دعػػـػ الطمػػػب عمػػػى الميػػػرة السػػػكرية كتعزيػػػز إيػػػداعات الميػػػرة لػػػدل بٍػػػدؼ    كأعمػػػى هعػػػدؿ عمػػػى أطػػػكؿ أجػػػؿ.

 الهصارؼ.

 اليػػكرك اػػهف هجػػاؿ هػػرتبط بػػالعيبكرك  كهػػا جػػاء تحديػػد أسػػعار الفائػػدة عمػػى الكدائػػع ألجػػؿ بالػػدكالر

(Liborعمػػى الػػدكالر )  اػػهف إطػػار دعػػـ الميػػرة السػػكرية (سػػىة -اليػػكرك اػػهف اسػػتحقاؽ )أسػػبكع ك ,

كتخفيػػػػؼ هػػػػف عهميػػػػات الهاػػػػاربة, هػػػػع الحفػػػػاظ عمػػػػى إهكاىيػػػػة االدخػػػػار  هقابػػػػؿ العهػػػػعت األجىبيػػػػة

  .بالعهعت األجىبية لدل الهصارؼ السكرية
فقػػد أشػػار الػػدكتكر أكػػـر الحػػكراىي , لتمػػؾ الفتػػرة ككهػػكجز لكاػػع القطػػاع الهػػالي كالهصػػرفي فػػي سػػكرية 4

يتهتع بىقاط قػكة إلػى جاىػب الى إف القطاع الهالي كالهصرفي جاهعة دهشؽ  -أستاذ في كمية االقتصاد 

ىقػاط الاػػعؼ قػػائع إف أبػػرز ىقػػاط القػػكة تتركػػز بػػتف السياسػػة الىقديػػة اسػػتطاعت جػػذب العهػػؿ الهصػػرفي 

ػػذا ٌػػك الهطمػػكب إاػػافة إلػػى تحقيػػؽ  الخػػاص كزيػػادة هسػػاٌهتً كتهكيمػػً لعهميػػات التىهيػػة االقتصػػادية ٌك

كػػػة رؤكس األهػػػكاؿ كهػػػف ابػػػرز ىقػػػاط االىتشػػػار الجغرافػػػي فػػػي العهػػػؿ الهصػػػرفي كتقميػػػؿ القيػػػكد عمػػػى حر 

الاعؼ في ٌذا القطاع ٌي لجكئً الى التعاهؿ الىقدم الكرقي في حيف تتجً الهؤسسات الهصرفية الى 

اتباع سياسات ىقدية تعتهد بشكؿ أساسي عمػى التػداكؿ الهصػرفي غيػر الػكرقي كتػدخؿ السػمطة التىفيذيػة 

كتزايػػد فػػي  ة كاىكاعٍػػا كاػػعؼ االسػػتثهارفػػي سياسػػات الهصػػرؼ الهركػػزم كقصػػكر الهىتجػػات الهصػػرفي

                                                                                                                                                                          
الهكقػػع الرسػػهي لهصػػرؼ , حػػكؿ تعػػديؿ أسػػعار الفائػػدة فػػي سػػكرية( 28/4/2010( تػػاري  )4ب/ـ ف/698القػػرار رقػػـ )   (1)

 سكرية الهركزم, قرارات هجمس الىقد كالتسميؼ.
الهكقػع الرسػهي لهصػرؼ سػكرية  حكؿ تحديد أسعار الفائدة الدائىة,( 28/12/2010( تاري  )4ب/ـ ف/728القرار رقـ )   (2)

 الهركزم, قرارات هجمس الىقد كالتسميؼ.
 أسعار الفائدة عمى كدائع الميرة السكرية, هرجع سابؽ.   (3)

4
قاعة رضا سعَد , د. الحورانٍ أكرم , تقرَر حول القطاع المالٍ والمصرفٍ فٍ سورَة , ورشة عمل للهَئة العلَا للبحث العلمٍ ,  

 .2014دمشق ,
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حجػػـ القػػركض الهتعثػػرة كاػػعؼ الحككهػػة كعػػدـ كفايػػة رؤكس االهػػكاؿ فػػي ظػػؿ قصػػكر الػػكعي التػػتهيىي 

  .العاهة كالخاصة كدكر شركات التتهيف

 :سعر الصرف -2

يحقػؽ أٌػػداؼ السياسػة الىقديػة القيػاـ بهجهكعػػة بهػا تطمَّػب الكصػكؿ إلػى سػعر صػػرؼ لميػرة السػكرية ي

هف اإلصعحات في سػكؽ القطػع األجىبػي فقػد كػاف الٍػدؼ الرئيسػي هػف ٌػذي اإلصػعحات, هعالجػة 

حػاالت االختىػاؽ فػػي العػرض كالطمػب عمػػى القطػع األجىبػي, الىاجهػػة بشػكؿ رئػيسف عػػف كجػكد سػػكؽ 

غير ىظاهية هىفصمة عف السكؽ الرسهية, كهف جهمة ٌذي اإلصعحات عمى هدل األعكاـ الهااػية 

 ٌي:

 الػذم يػىص بإعػادة هٍهػة  2005(1)/5/5( تػاري  2315سيد رئيس هجمس الػكزراء رقػـ )قرار ال

تحديػػد سػػعر الصػػرؼ إلػػى هصػػرؼ سػػكرية الهركػػزم بعػػد أف كػػاف يقػػـك بٍػػا الهصػػرؼ التجػػارم 

السػػػكرم, حيػػػث أىػػػً بهكجػػػب ٌػػػذا القػػػرار يقػػػـك هصػػػرؼ سػػػكرية الهركػػػزم بإصػػػدار ىشػػػرة أسػػػعار 

 .سعر الصرؼ فيٍا آىيان تبعان لهتغيرات السكؽ صرؼ العهعت األجىبية بحيث يتـ تعديؿ

 ( تػػػاري  197قػػػرار هجمػػػس الىقػػػد كالتسػػػميؼ رقػػػـ )الػػػذم يػػػىص عمػػػى كجػػػكب (2)25/4/2006 ,

اعتهػػػػاد الهصػػػػارؼ التعميهػػػػات الخاصػػػػة بهراكػػػػز القطػػػػع األجىبػػػػي, ىظػػػػران ألٌهيتٍػػػػا فػػػػي حهايػػػػة 

ى الميػرة السػكرية, الهصارؼ هف هخاطر تقمبات أسػعار الصػرؼ, كػذلؾ لمحػد هػف الهاػاربة عمػ

عادة دكرة القطع إلى كاعٍا الصحيق هف خعؿ دخكؿ هصرؼ سكرية الهركزم كهحػرؾ فػي  كا 

السػكؽ الىقديػة كتدخمػػً فػي بيػػع كشػراء القطػػع األجىبػي هػػف الهصػارؼ كفقػػان لهػا يػػىص عميػً ٌػػذا 

 .القرار, كبالتالي تعزيز دكري في الحفاظ عمى قيهة العهمة الكطىية

                                                           
, إعادة هٍهة تحديد سعر الصرؼ إلى هصرؼ سكرية الهركػزم, الهكقػع الرسػهي 5/5/2005( تاري  2315القرار رقـ )   (1)

 لهصرؼ سكرية الهركزم, قرارات رئاسة هجمس الكزراء.
الخاصػػة بهراكػػز القطػػع األجىبػػي الهرفقػػة باعتهػػاد التعميهػات ( الىػػاظـ 25/4/2006( تػػاري  )4بف/ـ  /197القػرار رقػػـ )   (2)

الهكقػع , بٍذا القرار كالطمب إلى الهصارؼ العاهمة في الجهٍكرية العربية السكرية العهػؿ عمػى تطبيػؽ كتىفيػذ هػا كرد فيٍػا
 الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم, قرارات هجمس الىقد كالتسميؼ.
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 الػذم يػىص عمػى تبىػي  (1)15/8/2007( تػاري  3424جمػس الػكزراء رقػـ )قرار السػيد رئػيس ه

ىظػاـ سػعر صػرؼ ياػهف إدارة فعالػة لسػعر صػرؼ حقيقػي كهسػػتقر, هصػرؼ سػكرية الهركػزم 

كفؾ ارتباط الميرة السكرية بالدكالر األهريكي هقابؿ ربطٍا بسمة عهعت تهاثؿ في أكزاىٍا "كحدة 

ية قيهة الميػرة السػكرية هػف انثػار السػمبية لتقمبػات , كذلؾ لحها"SDR" حقكؽ السحب الخاصة

 .(2)أسعار الصرؼ العالهية

 تحرير الحساب الجاري وعمميات تنظيم دورة القطع األجنبي: -3

صػػدرت بعػػض القػػرارات عمػػى هػػدل األعػػكاـ الهااػػية, التػػي كاىػػت تعهػػؿ عمػػى تعػػديؿ أىظهػػة الرقابػػة 

تػػػػـ بشػػػػكؿ تػػػػدريجي كهػػػػدركس إصػػػػدار قػػػػرارات عمػػػػى الىقػػػػد كخمػػػػؽ إدارة هرىػػػػة لسػػػػعر الصػػػػرؼ, كقػػػػد 

كتشريعات تعهؿ عمى إزالة القيكد عمى حركة الحسػاب الجػارم هػف هيػزاف الهػدفكعات كهػف أٌػـ ٌػذي 

 القرارات:

 ( تػػاري  5204قػػرار السػػيد رئػػيس هجمػػس الػػكزراء رقػػـ )الهتعمػػؽ بإزالػػة القيػػكد  (3)15/11/2006

ػػػك الهسػػػتكردات ا لسػػػمعية حيػػػث سػػػهق لمهصػػػارؼ بتهكيػػػؿ هػػػف أٌػػػـ بىػػػد فػػػي الحسػػػاب الجػػػارم ٌك

 هستكردات القطاعيف الخاص كالهشترؾ.

 ( تػاري  397قرار هجمػس الىقػد كالتسػميؼ رقػـ )السػهاح لمهقيهػيف  الػذم ىػص عمػى (4)4/6/2008

كغير الهقيهيف بفتق حسابات بالعهعت األجىبية لدل أحد الهصارؼ الهرّخصػة, كتغػذيتٍا بجهيػع 

كسػػػػائؿ الػػػػدفع الهحػػػػررة بػػػػالعهعت األجىبيػػػػة, كالتصػػػػرؼ بٍػػػػا كفػػػػؽ أىظهػػػػة القطػػػػع الىافػػػػذة, بهػػػػا ال 

                                                           
ية الهركػزم ىظػاـ سػعر الصػرؼ كفػؾ ارتبػاط الميػرة السػكرية , تبىي هصرؼ سكر 51/8/2007( تاري  3424القرار رقـ )   (1)

 بالدكالر األهيركي, الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم, قرارات رئاسة هجمس الكزراء.
 السياسة الىقدية, سعر صرؼ الميرة السكرية, الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم.   (2)
تحريػػر الحسػػاب الجػػارم هػػف هيػػزاف الهػػدفكعات السػػكرم, الهكقػػع الىػػاظـ ب ( 15/11/2006( تػػاري  )5204القػػرار رقػػـ )   (3)

 رئاسة هجمس الكزراء. الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم, قرارات
يهػػيف كلغيػػر الهقيهػػيف بفػػتق حسػػابات بػػالعهعت األجىبيػػة ( السػػهاح لمهق4/6/2008( تػػاري  )4ب/ـ ف/397القػػرار رقػػـ )   (4)

التىفيذيػػة, الهكقػػع  لػػدل أحػػد الهصػػارؼ الهرّخصػػة, كتغػػذيتٍا بجهيػػع كسػػائؿ الػػدفع الهحػػررة بػػالعهعت األجىبيػػة كتعميهاتػػً
 الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم, قرارات هجمس الىقد كالتسميؼ.

http://www.banquecentrale.gov.sy/mone-poli-ar/mini/mi5204-ar.htm
http://www.banquecentrale.gov.sy/mone-poli-ar/mini/mi5204-ar.htm
http://www.banquecentrale.gov.sy/mone-poli-ar/mini/mi5204-ar.htm
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سػؿ األهػكاؿ الهتعمػؽ بهكافحػة غ (1)2005/ لعػاـ 33يتعارض هع أحكاـ الهرسـك التشريعي رقػـ /

اب  .كتهكيؿ اإلٌر

  الهتاػػػهف السػػػهاح لمهصػػػارؼ  (2)16/1/2008تػػػاري   348قػػػرار هجمػػػس الىقػػػد كالتسػػػميؼ رقػػػـ

كالتسػٍيعت الهصػرفية بػالعهعت األجىبيػة لتهكيػؿ الهشػاريع االسػتثهارية  العاهمة بهػىق القػركض

كفقػػػان لقػػػكاىيف  (الهرخصػػػة )لمهتعػػػاهميف الهشػػػهكليف بتحكػػػاـ قػػػكاىيف تشػػػجيع االسػػػتثهار فػػػي القطػػػر

 .تشجيع االستثهار

 / الػذم يػىص عمػى السػهاح لمهصػارؼ كشػركات الصػرافة  (3)4/11/2010/ بتاري  84القرار رقـ

ـ ثهاىيػػة عشػػر عاهػػان  الهرخصػػة بيػػع الهػػكاطىيف السػػكرييف كهػػف فػػي حكهٍػػـ الػػذيف تتجػػاكز أعهػػاٌر

هػػػػف العهػػػػعت األجىبيػػػػة / دكالر أهريكػػػػي فقػػػػط شػػػػٍريان أك هػػػػا يعادلػػػػً 10 000هبمػػػػغ ال يتجػػػػاكز /

حسػاب بطاقػة الػدفع الصػادرة  األخرل لألغراض غير التجارية كذلؾ ىقدان ك/أك حكالػة ك/أك لتغذيػة

عػػػػف أحػػػػد الهصػػػػارؼ الهرخصػػػػة لتسػػػػتعهؿ خػػػػارج أك داخػػػػؿ القطػػػػر لػػػػدل الجٍػػػػات الهػػػػرخص لٍػػػػا 

 بالتعاهؿ بالقطع األجىبي. 

 عمميات السوق المفتوحة : -4

 (23الهتاػهف تعػديؿ قػاىكف الىقػد األساسػي رقػـ ) 2011( لعػاـ 21) الهرسػكـ التشػريعي رقػـ صدر

 , الػػػذم أجػػػاز لهصػػػرؼ سػػػكرية الهركػػػزم, بىػػػاءن عمػػػى تهتعػػػً باالسػػػتقعلية فػػػي تىفيػػػذ2002 لعػػػاـ

 السياسات الىقدية كفي سبيؿ تحقيؽ هٍاهً كأٌدافً, القياـ بها يمي:

انجػػػؿ أك اإلقػػػراض أك االقتػػػراض أك العهػػػؿ فػػػي األسػػػكاؽ الهاليػػػة بالشػػػراء كالبيػػػع الفػػػكرم أك  4-1

 اتفاقات إعادة الشراء.

 إصدار األكراؽ الهالية الحككهية بصفتً ككيعن عف كزارة الهالية. 4-2

 إصدار كتداكؿ شٍادات اإليداع, األدكات كالهشتقات الهالية التقميدية كاإلسعهية 4-3
                                                           

ػػاب, الهكقػػع الرسػػهي لهصػػرؼ 1/5/2005( تػػاري  )33الهرسػػـك التشػػريعي رقػػـ )   (1) ( هكافحػػة غسػػيؿ األهػػكاؿ كتهكيػػؿ اإلٌر
 سكرية الهركزم, التشريعات الىقدية كالهصرفية.

يعت الهصػرفية بػالعهعت 2008/ 16/1تاري  )  348رقـ القرار    (2) ( الهتاهف السهاح لمهصػارؼ العاهمػة بهػىق القػركض كالتسٍػ
 الهرخصة , الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم, قرارات هجمس الىقد كالتسميؼ.األجىبية لتهكيؿ الهشاريع االستثهارية 

  سكرية الهركزم. لجىة إدارة هصرؼ (, الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم, قرارات4/11/2010( تاري  )84القرار رقـ ) (3)
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 .(1)كدفع العكائد الهىاسبة عميٍا

اثىػي عشػر  هف خػعؿ 2011كزم في عهميات السكؽ الهفتكحة لعاـ كقد ظٍر تدخؿ الهصرؼ الهر 

سػػكرية كهجهػػكع  هميػػار ليػػرة 6هػػزادان لمهصػػرؼ الهركػػزم, ككػػاف هجهػػكع أذكىػػات الخزيىػػة بهقػػدار 

 .(2)2011سكرية عاـ  هميار ليرة 14هميار ليرة سكرية , كبمغ هجهكع اإلصدار  8السىدات 

 سياسة سعر الخصم: -5

األساسػػي رقػػـ  الهتاػػهف تعػػديؿ قػػاىكف الىقػػد 2011( لعػػاـ 21التشػػريعي رقػػـ )كهػػف اػػهف الهرسػػـك 

تسػػٍيعت اإلقػػراض هػػف خػػعؿ  تقػػديـ حػػددت صػػعحيات الهصػػرؼ الهركػػزم فػػي 2002( لعػػاـ 23)

كالهؤسسات الهالية التي تقبػؿ الكدائػع الخااػعة  إعادة الخصـ كاتفاقيات إعادة الشراء هع الهصارؼ

 .(3)القكاىيف كاألىظهة الىافذة يؼ كفؽ أحكاـلرقابة هجمس الىقد كالتسم

 :االحتياطي اإللزامي -6

( القااػػي بتخفػػيض ىسػػبة االحتيػػاطي 5938رقػػـ ) 2/5/2011قػػرار رئاسػػة هجمػػس الػػكزراء تػػاري  

, كذلػػؾ بٍػػدؼ تػػتهيف اسػػتقرار القطػػاع الهػػالي كالىقػػدم كتهكيىػػً هػػف (4)%5% إلػػى 10اإللزاهػػي هػػف 

هحتهمػػػة, هػػػع إهكاىيػػػة تخفػػػيض ٌػػػذا الهعػػػدؿ بالىسػػػبة لمجػػػزء هػػػف كدائػػػع هكاجٍػػػة أم حركػػػة سػػػحكبات 

 .(5)كالهشاريع التىهكية األخرل الهصرؼ الهكجٍة لتهكيؿ الهشاريع االستثهارية كالسياحية
 

 

 

 

 
                                                           

 الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم. السياسة الىقدية, سياسة السكؽ الهفتكحة لهصرؼ سكرية الهركزم, الهكقع   (1)
الركزىاهػػة التتشػػيرية لهػػزادات هصػػرؼ سػػكرية الهركػػزم, كحػػدة إدارة األكراؽ الهاليػػة الحككهيػػة, الهكقػػع الرسػػهي لهصػػرؼ سػػكرية    (2)

 الهركزم.
هي لهصػرؼ الىاظـ بتعديؿ قػاىكف الىقػد األساسػي, الهكقػع الرسػ 2011( عاـ 21) الهرسـك التشريعي رقـ", 8الهادة رقـ "   (3)

 سكرية الهركزم, التشريعات الىقدية كالهصرفية.
% , الهكقػػػع 5% إلػػى 10( , تخفػػيض االلحتيػػاطي اإللزاهػػػي عمػػى الكدائػػع هػػػف 2011\5\2( تػػػاري  )5938القػػرار رقػػـ)   (4)

 الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم , قرارات رئاسة هجمس الكزراء.

 اإللزاهي, الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم.السياسة الىقدية , سياسة االحتياطي    (5)
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 الفصل الثالث

 مهام مدٌرٌة االلتتام

 

 Concept and Management of Banking -1 المخاطر المصرفيت وإدارتها.المبحث األول : 

Risks  

مذى كفاءة مذيريت االلتزام في الحذ من  المبحث الثاني: 

 المخاطر المصرفيت .

 2- The Efficiency of Compliance 

Management to reduce Banking Risks  
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 المبحث األول: 

 المخاطر المصرفية
 البيئة المصرفية ونشأة وتطور المخاطر  :أوالً 

, حيػػػث كاىػػػػت ار لمبيئػػػة الهصػػػػرفية فػػػي السػػػػبعيىاتلقػػػد سػػػاعدت عػػػػدة عكاهػػػؿ عمػػػػى تحقيػػػؽ االسػػػػتقر 

العهميػػات الهصػػرفية تقػػكـ عمػػى أسػػاس تجهيػػع الهػػكارد كاسػػتخداهٍا فػػي أكجػػً هختمفػػة هػػف القػػركض 

 .كهستقرةة عمى تحقيؽ ربحية عادلة كالسمؼ, كسٍمت هحدكدية الهىافس

كأها في فترة الثهاىيىات كالتسعيىات فقد حهمت هعٍا هكجات هف التغير الجذرم في الصىاعة, حيػث 

ظٍػػرت عػػدة هعكقػػات أثػػرت فػػي الصػػىاعة الهصػػرفية كغيػػرت هػػف كياىٍػػا كأٌػػـ ٌػػذي الهعكقػػات الػػدكر 

 .الهتاخـ لألسكاؽ الهالية كالتحرر هف المكائق كالقكاعد التىظيهية كازدياد الهىافسة

كلقد كسع التحرير بشكؿ تدريجي هجهكعة هػف الهىتجػات كالخػدهات الهطركحػة بكاسػطة الهصػارؼ, 

, كتـ ابتكار هىتجات جديدة مياتٍا بعيدا عف أعهالٍا األصميةكىكعت هعظـ الهؤسسات االئتهاىية عه

ف فػرص هثؿ الهشتقات كالعقكد الهسػتقبمية, كلقػد ىهػت كظٍػرت هجػاالت أخػرل هػف خػعؿ البحػث عػ

, حيػث تطػكرت خػدهات القيهػة الهاػافة هثػؿ تهمػؾ األصػكؿ كتهكيػؿ سكقية كهىتجػات سػكقية جديػدة

ػػػا هػػػف بىػػػكد خػػػار  ج الهيزاىيػػػة الهشػػػركعات كالتكريػػػؽ كبطاقػػػات االئتهػػػاف كالهشػػػتقات كالكفػػػاالت كغيٌر

, كدخمػت الهصػارؼ هجػاالت أعهػاؿ جديػدة ككاجٍػت هخػاطر جديػدة كدخمػت العهكهية بهعػدؿ سػريع

ىػػػا تىاقصػػػت الحصػػػة السػػػكقيةهصػػػرفية فػػػي هجػػػاؿ األعهػػػاؿ الهصػػػرفيةدة غيػػػر هؤسسػػػات جديػػػ  . ٌك

 (1).افسة داخؿ الحصص السكقية القائهة, كاشتدت الهىلمهصارؼ هع ىهك أسكاؽ رأس الهاؿ

, ى بالهخػػاطركالتطػػكرات القائهػػة عمػػى الهىتجػػات الهصػػرفية هػػا يسػػه لقػػد كلػػدت هكجػػات التغييػػر ٌػػذي

ختفػػاء العكائػػؽ كالحػػكاجز القديهػػة التػػي حػػدت هػػف ىطػػاؽ العهميػػات فػػي كازدادت بتطػػكر العكلهػػة هػػع ا

كاؽ رأس الهىافسة كالتحكؿ هف الصػيرفة التجاريػة إلػى أسػ هعظـ الهؤسسات الهالية كالتجارية كاحتداـ

                                                           
 .195ص ,2008 سكىدرية,اإل الدار الجاهعية, إدارة الهخاطر, طارؽ, د.حهاد,   (1)
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فية , حيػػث كلّػػدت ٌػػذي التطػػكرات تغييػػرا جػػذريا ككميػػا فػػي الصػػىاعة الهصػػر الهػػاؿ كتقمػػب ٌػػذي األسػػكاؽ

 .الهصرفية كهعٍا ظٍرت الهخاطر

فعاليػػة السياسػػة الىقديػػة ألم دكلػػة تعتهػػد عمػػى هػػدل سػػعهة الجٍػػػاز ك  إف سػػعهة االقتصػػاد الػػكطىي

, حيػػػػث أصػػػػبحت الصػػػػىاعة الهصػػػػرفية ترتكػػػػز فػػػػي بػػػػاألخص سػػػػعهة األجٍػػػػزة الهصػػػػرفيةك  الهػػػػالي

ذلؾ في اكء ها شٍدتً ٌػذي الصػىاعة هػف اىفتػاح غيػر هسػبكؽ ك  هاهكىٍا عمى فف إدارة الهخاطر

تي أٌهيػػػػة إدارة هػػػػف ٌىػػػػا تػػػػتك  ,التطػػػػكر السػػػػريع لمتقػػػػدـ التكىكلػػػػكجيك  األسػػػػكاؽ الهاليػػػػة العالهيػػػػة عمػػػػى

ٌػػذا الجٍػػػاز كسػػػعهتً خدهػػػة لعقتصػػػاد ك  ذلػػػؾ هػػػف اجػػؿ الهحافظػػػة عمػػػى قػػػكةك  ,الهخػػاطر الهصػػػرفية

, حيػػث اٌتهػػت الهصػػارؼ بإىشػػاء جٍػػاز الغػػرض هىػػً إدارة العهميػػات الهصػػرفية الػػكطىي كرفػػع كفػػاءة

, لػػيس بٍػػدؼ الهسػػاٌهة فػػي تقميػػؿ الهخػػاطر بػػؿ هراقبػػة هخػػاطر الهصػػارؼ الهختمفػػةك  تكجيػػًك  قيػػاس

تػػػدعيـ ك  اسػػػتراتيجياتٍاك  يهتػػػد دكري إلػػػى الهسػػػاٌهة فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات الهتكافقػػػة هػػػع سياسػػػات البىػػػكؾ

كاػػع سياسػػات ك  الهسػػاعدة فػػي تسػػعير الخػػدهات الهصػػرفية الهختمفػػةك  ,ة فػػي السػػكؽقػػدراتٍا التىافسػػي

, هع تعظػيـ عائػد عهميػات الهصػرؼ التػي ؼ أىكاع الهخاطر عمى أساس عقعىيزية اد هختماحترا

 تتاهف العديد هف الهخاطر.

 : مفيوم المخاطر المصرفيةثانياً 

ا هعءهة التعريؼ الصادر عف لجىة بازؿ  ٌىاؾ العديد هف التعريفات لهصطمق الهخاطر كلعؿ أكثٌر

ك أف الهخػاطر عبػ ارة عػف التقمبػات فػي القيهػة السػكقية لمهؤسسػة, كيعتبػر ٌػذا لمرقابة الهصرفية , ٌك

الهفٍػػكـ كاسػػعان كيعكػػس كجٍػػة الىظػػر التػػي تقػػكؿ أف "إدارة الهخػػاطر ٌػػي العهػػؿ عمػػى تحقيػػؽ العائػػد 

 (1)األهثؿ هف خعؿ الهكازىة ها بيف هستكل العائد كدرجة الهخاطرة".

إلػى خسػائر  الهصػرؼض أف يتعػر احتهاليػة  عبػارة عػف بتىٍػاالهصػرفية  الهخاطركبشكؿ عاـ تعرؼ 

كيعكػس  ,هعػيف أك ىشػاط استثهار هفالهتكقع  في اإليراد غير هتكقعة كغير هخطط لٍا ك/أك تذبذب

دارة الهصػرؼ الػداخمييف كجٍػة ىظػر الهػدققيف ٌػذا التعريػؼ لمتعبيػر عػف قمقٍػـ إزاء انثػار السػمبية  كا 

                                                           
كرقة عهؿ هقدهة في الهؤتهر العمهي السىكم الخاهس  ,2ىصر, الهخاطر التشغيمية حسب هتطمبات بازؿ  د.عبد الكريـ,   (1)

 .7ص ,2007 جاهعة فيعدلفيا األردىية, -
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 الهصػػرؼقػػدرة عمػػى التػػتثير عمػػى تحقيػػؽ أٌػػداؼ  الكقػػكع لٍػػا أحػػداث هسػػتقبمية هحتهمػػةالىاجهػػة عػػف 

 .استراتيجياتً بىجاحلتىفيذ  الهعتهدة

 

 : أنواع المخاطر المصرفيةثالثاً 

, كقد لكحظ تعػاظـ ٌػذي الهخػاطر فػي لمهخاطر تعد الصىاعة الهصرفية هف أكثر الصىاعات تعراان 

التطػػكرات الشػػاهمة فػػي هجػػاؿ , كخاصػػة فػػي هااػػية باإلاػػافة إلػػى تغيػػر طبيعتٍػػاالسػػىكات القميمػػة ال

, حيػػث تكاجػػً الهصػػارؼ أىكاعػػان عديػػدة هػػف ء داخػػؿ ىطػػاؽ الهيزاىيػػة أك خارجٍػػاالعهػؿ الهصػػرفي سػػكا

 . (1)كالتالي:الهخاطر, كقد صىفٍا حهاد عمى أساس الربحية 

 .تكايق الهخاطر الهصرفية حسب تصىيؼ دكتكر حهاد :(8) رقم شكل

 
 .الباحثة إعدادالشكؿ هف 

ها الهخاطر الهالية كالهخػاطر أها  لجىة بازؿ فقد صىفت الهخاطر الهصرفية إلى ىكعيف أساسييف ٌك

  .غير الهالية
  

                                                           
بتىٍػػا كػػؿ هػػف الهقػػاييس الهحاسػػبية كهقػػاييس هراقبػػة تحركػػات السػػكؽ  دتػػـ تعريػػؼ الربحيػػة هػػف قبػػؿ الػػدكتكر طػػارؽ حهػػا   (1)

Mark-to-Market. 

 المخاطر المصرفَة

مخاطر سعر 
 الفائدة

مخاطر 
 السوق

مخاطر سعر 
 الصرف

مخاطر 
القدرة علً 

 السداد

مخاطر 
 ائتمانَة

مخاطر 
 السَولة 
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 .(1)تصىيؼ الهخاطر الهصرفية حسب بازؿ :(9)رقم  الشكل

 
 .الباحثة إعداد الشكؿ هف

إف حيػػث  (2)ة بتصػػىيؼ تمػػؾ الهخػػاطر حسػػب العهميػػات التػػي يقػػـك بٍػػا الهصػػرؼالباحثػػةكقػػد قاهػػت 

 , األكؿ هخػػاطر عهميػػات اإليػػداعأىػػكاع رئيسػػية هػػف الهخػػاطر بشػػكؿ عػػاـ عراػػة لثعثػػة الهصػػارؼ

ي الهخاطر التي يكاجٍٍا الهصرؼ هف خعؿ العهميات الهتعمقػة باإليػداع هخػاطر  التػي تتاػهفك  ٌك

, أهػػا الىػػكع الثػػاىي فٍػػي الهخػػاطر االئتهاىيػػة طر سػػعر الفائػػدة كهخػػاطر سػػعر الصػػرؼالسػػيكلة كهخػػا

تػي يكاجٍٍػا الهصػرؼ هػف خػػعؿ هػىق القػركض كعهميػات االسػتثهار التػػي يقػكـ بٍػا كالتػي تتاػػهف ال

, كأخيػػرا يكجػػد لػػديىا هخػػاطر الخػػدهات اطر السػػكؽ كهخػػاطر سػػعر الصػػرؼالهخػػاطر االئتهاىيػػة كهخػػ

الهصرفية التقميدية هىٍا كالحديثة كأٌـ الهخاطر التي تتعمؽ بالخدهات الهصرفية الهخاطر التشغيمية 

كالتػػػي يهكػػػف تجىبٍػػػا هػػػف خػػػعؿ كاػػػع السياسػػػات الهعئهػػػة , هخػػػاطر السػػػهعة كالهخػػػاطر القاىكىيػػػةك 

كالاػػػػكابط كاإلجػػػػراءات الهىظهػػػػة لمعهػػػػؿ كاختيػػػػار اإلدارة هػػػػف ذكم الكفػػػػاءة كالخبػػػػرة كتتٌيػػػػؿ الكػػػػادر 

 كتحسيف أىظهة الرقابة الداخمية كااللتزاـ بالتعميهات كالقرارات الىاظهة لعهؿ الهصارؼ.

                                                           
(1)  Amalendu ghosh, Managing risks in commercial and retail banking, A practical guide to 

the practices and procedures of effectively managing banking risks, 2012, p121. 
 .618صهرجع سابؽ, صعح الديف حسف, الهكسكعة الهصرفية الجزء األكؿ,  (2)

 مخاطر غَر مالَة

مخاطر 
 تشغَلَة

مخاطر 
 األحداث

مخاطر 
 األعمال

 مخاطر مالَة

مخاطر كفاَة 
 رأس المال

مخاطر 
 االئتمان 

مخاطر 
 السَولة

مخاطر 
 السوق

 

مخاطر سعر 
 الصرف
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 تكايق الهخاطر الهصرفية حسب العهميات الهصرفية  :(10) الشكل

 المخاطر المصرفَة

 

 

 

 

 

 .الباحثةالشكل من إعداد 

مخاطر العملَات 
 المصرفَة

مخاطر 
 تشغَلَة

مخاطر 
 قانونَة

مخاطر 
 السمعة

مخاطر 
 االلتزام

مخاطر 
 استراتَجَة

مخاطر 
 األعمال

مخاطر 
 األحداث

مخاطر اإلقراض 
 واالستثمار

مخاطر 
 ائتمانَة

مخاطر 
 السوق

مخاطر 
 السَولة

مخاطر سعر 
 الفائدة

مخاطر سعر 
 الصرف

 مخاطر اإلَداع

مخاطر 
 السَولة

مخاطر سعر 
 الصرف

مخاطر سعر 
 الفائدة

مخاطر 
 المستقات المالَة

المخاطر 
 الرقابَة

مخاطر 
 االرتباط

مخاطر نسبة 
 الحماَة

مخاطر 
 السَولة

مخاطر 
 التنسَق

مخاطر الرفع 
 المالٍ

 مخاطر منتظمة

 مخاطر السوق

مخاطر 
 السَولة

مخاطر سعر 
 الفائدة

مخاطر القوي 
 الشرائَة

مخاطر سعر 
 الصرف

مخاطر غَر 
 منتظمة

المخاطر 
 االقتصادَة

مخاطر 
 األعمال

 مخاطر المالَة

مخاطر 
 الرافعة المالَة

 مخاطر االستثمار فٍ األدوات المالَة
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 كفيهػػػا يمػػػي تمخػػػيص هػػػكجز ألبػػػرز الهخػػػاطر التػػػي تكاجٍٍػػػا الهصػػػارؼ حسػػػب العهميػػػات كالكظػػػائؼ

 الهصرفية:

  .كظيفة اإليداع -1

 ستثهار.كظيفة اإلقراض كاال -2

 .الهصرفية العهميات -3

 :وظيفة اإليداع -1

تعرؼ الكديعة بتىٍا الهبمغ الهصرح بً بػتم عهمػة كاىػت كالهكدعػة لػدل الهىشػآت الهاليػة كالهصػرفية 

 .بعد إىذار في تاري  استحقاؽ هعيفكالكاجبة الدفع أك التتدية عىد الطمب أك 

 :يةحسب األسس التال كتقسـ الكدائع إلى أىكاع عديدة

, ككدائػػع حككهيػػػة تعػػػكد مكيتٍػػػا لمجهٍػػكر كالشػػػركات األٌميػػػة: كدائػػػع أٌميػػة تعػػػكد هحسػػب الهمكيػػػة -أ

 , ككدائع هختمطة كتعكد همكيتٍا إلى هىشآت القطاع الهختمط.يتٍا لمدكائر كالهؤسسات الحككهيةهمك

ػػي الكدائػػع التػػي يػػتـ إيػػداعٍا ألكؿ -ب هػػرة هػػف قبػػؿ الجهٍػػكر كالشػػركات  حسػػب الهصػػدر: كدائػػع أكليػػة ٌك

ػػػي كدائػػع تشػػػتؽ هػػف الكدائػػػع األكليػػػة بعػػد أف يػػػتـ هػػىق جػػػزء هىٍػػا عمػػػى شػػػكؿ  كالحككهػػة, ككدائػػػع هشػػتقة ٌك

 قركض.

 . (1), ككدائع التكفيرككدائع آجمة ,)تحت الطمب( : كدائع جاريةحسب الهدل الزهىي -ج

  :وينطوي عمى وظيفة اإليداع العديد من المخاطر

 :مخاطر السيولة 1- 1
ٌػػي الهخػػاطر التػػي تىشػػت ىتيجػػة عػػدـ قػػدرة الهصػػرؼ عمػػى الكفػػاء بالتزاهاتػػً فػػي األجػػؿ القصػػير دكف 

كتظٍر عمػى شػكؿ تػدفؽ  ,رة عمى تكظيؼ األهكاؿ بشكؿ هىاسبتحقيؽ خسائر همهكسة أك عدـ القد

 .(2), بسبب تغير هفاج  في سمكؾ بعض الهكدعيفهتكقع لكدائع الهصرؼ إلى الخارج غير

 :أىم أسباب مخاطر السيولة عمى الودائعكهف 

                                                           
 .108-107, صهرجع سابؽالحسيىي فعح, الدكرم هؤيد,    (1)

(2)
 Choduhry, Moorad, An Introduction to Banking Liquidity Risk and Asset- Liability 

Management, CISI, 2011, Chapter 5, p196.  
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: تىشت ٌذي الهخػاطر ىتيجػة تركػز الهصػارؼ فػي هىػاطؽ جغرافيػة ذات التقمبات الموسمية 1-1-1

 .قتصادم هكسهي هثؿ القطاع الزراعيىشاط ا

كتهثػػػؿ التقمبػػػات الىاجهػػػة عػػػف الػػػدكرة االقتصػػػادية كخاصػػػة فػػػي فتػػػرات  :التقمبـــات الدوريـــة 1-1-2

كاالىتعػػاش االقتصػػادم حيػػث تػػزداد عهميػػات السػػحب كاإليػػداع خػػعؿ فتػػرات االىتعػػاش كذلػػؾ الركػػكد 

  .لتهكيؿ هجهؿ األىشطة كالفعاليات االقتصادية

: تػىجـ ٌػذي التقمبػات ىتيجػة التغيػرات السػكاىية كازديػاد حجػـ السػكاف التقمبات طويمة األمـد 1-1-3

الىػػػاس هػػػع أهػػػكالٍـ هػػػف هىطقػػػة ألخػػػرل حيػػػث كهسػػػتكل ثػػػركاتٍـ كدخػػػكلٍـ كعاهػػػؿ الٍجػػػرة إذ يٍػػػاجر 

 .(1)يسكىكف كيستقركف في أعهالٍـ كأىشطتٍـ

: حيث تقـك الهصارؼ أحياىا باقتراض هبالغ كبيرة عمى شكؿ عدم توافق آجال االستحقاق1-1-4

كدائع قصيرة األجؿ كتحصؿ عمى االحتياطات هف األفراد كالشركات كاألجٍزة الحككهيػة الػ ..., ثػـ 

ىا يقع الهصرؼ بهخاطر الكفاء بالتزاهاتً تجػاي تقكـ باست خداـ ٌذي األهكاؿ بقركض طكيمة األجؿ ٌك

 .هتكقعة إلى الخارجالهكدعيف في تكاري  استحقاؽ الكدائع القصيرة األجؿ أك التدفقات الىقدية غير ال

ئػػة : بػػدأت الهصػػارؼ كخاصػػة الكبيػػرة هىٍػػا خػػعؿ فتػػرة السػػبعيىات بتعب(2)اقتــراض الســيولة 1-1-5

ى ٌػذي العهميػة "السػيكلة الهقتراػة" أك األهكاؿ السائمة هف خعؿ االقتػراض هػف السػكؽ الىقػدم كتسػه

ػػػي بشػػػكؿ عػػػاـ اقتػػػراض األهػػػكاؿ السػػػائمة لتغطيػػػة"إدارة الهطمكبػػػات كػػػؿ الطمبػػػات الهتكقعػػػة هػػػف  " ٌك

 , كهف أٌـ هصادر السيكلة الهقتراة:السيكلة

  .األخرل االقتراض هف الهصارؼ كالهىشآت الهالية -أ

: بيػػع خػرل كتعػػرؼ ٌػػذي االتفاقيػػات بتىٍػػاب_ اتفاقيػات إعػػادة الشػػراء لمهصػػارؼ كالهىشػػآت الهاليػػة األ

, هػع التعٍػد بشػرائٍا هػف الهشػترم فػي تػاري  هحػدد أك أصكؿ قابمة لمتسييؿ بسػعر هحػددأكراؽ هالية 

 .(3)كسعر هحدد يتـ االتفاؽ عميً اهف االتفاقية

                                                           
 .111, صهرجع سابؽالحسيىي فعح, الدكرم هؤيد,    (1)
 .543-542, صهرجع سابؽخميؿ,  الشهاع.   (2)

(3)  http://en.wikipedia.org/wiki/ repurchase agreement. 

http://en.wikipedia.org/wiki/%20repurchase
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ا لمشػػركات  CD`S))إصػػدار شػػٍادات اإليػػداع  -ج ذات الهبػػالغ الكبيػػرة كالقابمػػة لمتػػداكؿ يػػتـ إصػػداٌر

الكبيػػرة كالعهػػعء ذكم الهػػعءة الهاليػػة العاليػػة بهػػدة تتػػراكح بػػيف عػػدة أيػػاـ كعػػدة شػػٍكر بتسػػعار فائػػدة 

 .(1)هتفؽ عميٍا ها بيف الهصرؼ كالعهعء

تسػػػعار تتحػػػدد هػػػف خػػػعؿ , بالدكليػػػة كالهصػػػارؼ هتعػػػددة الجىسػػػيةقبػػػكؿ الكدائػػػع هػػػف الهصػػػارؼ  -د

 .لعرض كالطمب في األسكاؽ العالهيةا

, كتكػػكف بسػػعر فائػػدة يحػػددٌا الهصػػرؼ راؽ التجاريػػة لػػدل الهصػػرؼ الهركػػزمإعػػادة خصػػـ األك  -ق

 .كلكىٍا تتهيز بالجاٌزية كالفكريةالهركزم كتاري  استحقاقٍا قصير عادة 

ىػػا تىشػػت يعهػػؿ الهصػػرؼ لهكاجٍػػة سػػحب الكدائػػع إلػػى اقتػػراض السػػيكلة ك  عىػػدها يحتػػاج لٍػػا فعػػع ٌك

, كلة( هف حيث التكمفػة كعػدـ الػكفرةالهخاطر الهتعمقة بصعكبة الحصكؿ عمى السيكلة )اقتراض السي

ػػػذا دليػػػؿ عمػػػى أف ذا هػػػا ازدادت الهشػػػكمة ,الهصػػػارؼ تكاجػػػً هشػػػكمة فػػػي السػػػيكلة ٌك تحكلػػػت إلػػػى ك  كا 

إلػػػى جاىػػػب اىخفػػػاض رغبػػػة . ٌػػػذا عيف فسػػػكؼ يعهمػػػكف عمػػػى سػػػحب كدائعٍػػػـهشػػػكمة ظػػػاٌرة لمهػػػكد

 .صرؼ يعاىي هف هشكعت هالية ظاٌرةالهصارؼ كالهىشآت الهالية األخرل في تقديـ سيكلة له

ىاؾ عدة عكاهؿ ترفع هف هخاطر السيكلة عمى الكدائع ككاحدة هف ٌذي العكاهػؿ ٌػك  1-1-6 السـموك ٌك

ـ ٌػذا السػمكؾ هػف السػحب حيػث يهكػىٍ ,التمييزي الذي يتمتع بـو مودعـو الشـركات والمؤسسـات الكبيـرة

, إف السػػحب الهفػػاج  كغيػػر الهتكقػػع لمكدائػػع هتاحػػة لٍػـػالفػػكرم لػػكدائعٍـ دكف إخطػػار اػػهف الخيػػارات ال

, كتىشػت ٌػذي الحالػة عىػد الهصػارؼ عىػد بب باغكط قكيػة عمػى سػيكلة الهصػارؼهف العهعء الكبار يتس

ارسػػػات الهصػػػرؼ بشػػػكؿ عػػػاـ تجػػػاي سػػػهاح ٌػػػذا األخيػػػر بالسػػػحب السػػػابؽ ألكاىػػًػ لمكدائػػػع ككاحػػػدة هػػػف هه

 .(2)الكدائع

 .(3)كالهىاخ السياسي السائد كالظركؼ االقتصادية كاالجتهاعية لمبمد االستقرار السياسي 1-1-7

 .(1)سكء تكزيع األصكؿ عمى استخداهات يصعب تحكيمٍا ألرصدة سائمة 1-1-8

                                                           
(1)  Allen, Steven , Financial risk management, copy right 2013, John Willey and Sons, 

Hobken , NewJersy, p448. 
(2)  Amalendu ghosh, Managing risks in commercial and retail banking, A practical guide to 

the practices and procedures of effectively managing banking risks, 2012, p197. 

 .626صهرجع سابؽ صعح الديف حسف, الهكسكعة الهصرفية الجزء األكؿ,  السيسي,   (3)
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 .التزاهات فعمية إلىالتحكؿ الهفاج  لبعض االلتزاهات العراية  1-1-9

 :مخاطر سعر الفائدة عمى الودائع 1-2

 يرتبط إيراد الفكائد بعىصريف قيهة الكدائع كالذم تكمهىا عىً سابقا كهعدالت الفكائد.

 :عدة أنواع من مخاطر أسعار الفائدة وأىمياكعادة الهصارؼ تكاجً 

 :(2)مخاطر إعادة التسعير 1-2-1

التػػدفقات الىقديػػة كالتغيػػرات فػػي الهكجػػكدات كالهطمكبػػات خػػارج تىشػػت ٌػػذي الهخػػاطر هػػف التغيػػرات فػػي 

طكيمػػة األجػػؿ  , فػػيهكف أف يهػػكؿ الهصػػرؼ أكراقػػان هاليػػةيػػة ىتيجػػة الخػػتعؼ آجػػاؿ االسػػتحقاؽالهيزاى

ىػا تىشػت هخػاطر إعػادة التسػعير ألف التغيػر فػي تكمفػة الكدائػع ىتيجػة لتغيػػر بكدائػع قصػيرة األجػؿ , ٌك

 .هالية ىتيجة لتغير أسعار الفائدةر العائد عمى األكراؽ السعر الفائدة أسرع هف تغي

 :(3)المخاطر األساسية 1-2-2

ي الهخاطر التي تىشت ىتيجة إعادة تسعير الهطمكبات بىسبة تختمؼ عف إعادة تسعير الهكجكدات  ٌك

, فهػػثع تتغيػػر الفكائػػد عمػػى هػػة بػػيف الهكجػػكدات كالهطمكبػػاتههػػا يػػؤدم إلػػى خمػػؽ فجػػكة كعػػدـ الهكاء

. كال ىىسػى ىقطػة هئكيػة فقػط 25ىقطة هئكيػة بيىهػا تتغيػر عمػى القػركض بهقػدار  50الكدائع بهقدار 

أف فػػػي فتػػػرات أسػػػعار الفائػػػدة ككجػػػكد سػػػكؽ الهىافسػػػة القػػػكم بػػػيف الهصػػػارؼ يقػػػـك بعػػػض الهػػػكدعيف 

 .(4)بسحب كدائعٍـ بحثا عف عكائد أعمى لدل هصارؼ أك هؤسسات هالية أخرل

حيث أىً تقـك الهصارؼ أحياىا بػاقتراض هبػالغ كبيػرة عمػى  :االستحقاقعدم توافق آجال  1-2-3

كالشػػػركات كاألجٍػػػزة الحككهيػػػة  شػػػكؿ كدائػػػع قصػػػيرة األجػػػؿ كتحصػػػؿ عمػػػى االحتياطػػػات هػػػف األفػػػراد

ىػػا يقػػع الهصػػرؼ بهخػػاطر الكفػػاء ...الػػ  , ثػػـ تقػػـك باسػػتخداـ ٌػػذي األهػػكاؿ بقػػركض طكيمػػة األجػػؿ ٌك

                                                                                                                                                                          
السػػػىكم العمهػػػي  رؤتههػػػكرقػػػة عهػػػؿ هقدهػػػة فػػػي ال حسػػػب هتطمبػػػات بػػػازؿ||,د. ىصػػػر, عبػػػد الكػػػريـ, الهخػػػاطر التشػػػغيمية    (1)

 .11ص ,2007الخاهس, جاهعة فيعدلفيا األردىية, 
دارة الهخػػػاطر, صػػػىدكؽ الىقػػػد العربػػػي, هعٍػػػد  د. الكراسػػىة,   (2) ابػػػراٌيـ, أطػػػر أساسػػػية كهعاصػػػرة فػػػي الرقابػػػة عمػػى البىػػػكؾ كا 

 .3, ص2010السياسات االقتصادية, 
 .36ص ,ابؽهرجع س   (3)
 .532ص هرجع سابؽ,, الشهاع, خميؿ   (4)
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تػػػكاري  اسػػػتحقاؽ الكدائػػػع القصػػػيرة األجػػػؿ أك التػػػدفقات الىقديػػػة غيػػػر  بالتزاهاتػػػً تجػػػاي الهػػػكدعيف فػػػي

 .هتكقعة إلى الخارجال

حيػث تسػعى الهصػارؼ لزيػادة حصػتٍا السػكقية كاسػتقطاب عػدد  المنافسة بين المصـارف 1-2-4

 أكبر هف الكدائع, كبالتالي تتجً إلى رفع هعدالت الفكائد حسب الٍكاهش الهتاحة لٍا.

 عػف الهشػاركة هصػرؼ عجػز التجاريػة اإلزاحػة بهخػاطر كيقصػدالتجاريـة  احـةاإلز  مخـاطر 1-2-5

 هها الهىافسة, التقميدية الهصارؼ أك الهشاركة هصارؼ هع بالهقارىة عمى الكدائع هىافس عائد إعطاء

 أهكالٍـ. سحب الهكدعكف لكي يقرر دافع يكفر

ػذا  عىػدها تقػكـ ذلػؾ كيحػدث الهسػاٌهيف, إلػى الكدائػع هخػاطر تحكيػؿ ٌػك الهخػاطر هػف الىػكع ٌك

 أرباح الهساٌهيف هف الكدائع عائدات بدعـ الهصرفية السكؽ في التجارية الهىافسة كبسبب الهصارؼ

 (1) الهىخفاة عميٍا. لمعكائد ىتيجة أهكالٍـ سحب إلى الهكدعيف لجكء هف تقمؿ أك تهىع أف ألجؿ

أٌـ الحاالت التي تتاػهف ٌػذي : كهف مخاطر الخيارات الضمنية في المنتجات المصرفية 1-2-6

ذي الهخاطر ٌي هخػاطر  الهخاطر تحكيؿ الكدائع إلى كدائع ألجؿ هثع عىد ارتفاع أسعار الفائدة ٌك

أسػػعار الفائػػػدة غيػػػر الهباشػػػرة ألىٍػػػا ال تىػػػتج عػػػف تغيػػرات أسػػػعار الفائػػػدة كحسػػػب كأياػػػا عػػػف سػػػمكؾ 

ف اختياراتٍـ تبعا لظركؼ كأحػكاؿ العهعء لمحصكؿ عمى أعمى عائد كتكبد أقؿ التكاليؼ حيث يجرك 

 .(2)السكؽ
 ـ وظٌفة اإلقراض واالستثمار: 2

إف االستخداـ األساسي لألهكاؿ في الهصػرؼ ٌػك عهميػة اإلقػراض, كتحقػؽ القػركض أكبػر قػدر هػف 

 .(3)العكائد كلكىٍا تتحهؿ في ىفس الكقت الكثير هف الهخاطر تىطكم تحت اسـ هخاطر االئتهاف

تهاىيػػة بتىٍػػػا احتهػػاؿ تخمػػؼ العهيػػؿ عػػػف الكفػػاء بالتزاهاتػػً تجػػاي الهصػػػرؼ أم فتعػػرؼ الهخػػاطر االئ

يعجػػز عػػف الكفػػاء بالػػديكف الهترتبػػة عميػػً بالهكاعيػػد الهحػػددة, كيتكلػػد عػػف ٌػػذا العجػػز خسػػارة كميػػة أك 

                                                           
 .9, صهرجع سابؽعهارة, ىكاؿ,    (1)
 .203صهرجع سابؽ, إدارة الهخاطر,  ,د.حهاد, طارؽ   (2)
دارة البىكؾ هىٍج كصفي كتحميمي, الدار الجاهعية, عاطؼ, جابر طً,   (3)  .217, ص2008االسكىدرية,  تىظيـ كا 



 
77 

جزئية ألم هبمغ تـ إقرااً لمعهيؿ. كتشهؿ الهخاطر االئتهاىية البىكد داخػؿ الهيزاىيػة هثػؿ القػركض 

 .(1)ت كبىكد خارج الهيزاىية هثؿ االستثهار في األكراؽ الهالية كالهشتقاتكالسىدا

كالهخاطرة االئتهاىية ٌي أياا هخػاطرة تراجػع الهركػز االئتهػاىي لمطػرؼ الهقابػؿ, فهثػؿ ٌػذا التراجػع 

ىهػػا يعىػػي أف احتهػػاؿ التخمػػؼ عػػف السػػداد يػػزداد, كتقػػكـ أسػػكاؽ رأس  ال يعىػػي التخمػػؼ عػػف السػػداد كا 

يػػيـ الهكقػػؼ أك الهركػػز االئتهػػاىي لمهىشػػآت كالهؤسسػػات هػػف خػػعؿ أسػػعار الفائػػدة األعمػػى الهػػاؿ بتق

 عمى إصدارات الديف لٍذي الهىشآت كالهؤسسات, أك تراجع قيهة أسٍهٍا في السكؽ.

كهػػا زالػػت هخػػاطر االئتهػػاف ٌػػي الهصػػدر األساسػػي لألزهػػات الهاليػػة التػػي تكاجػػً الهصػػارؼ عالهيػػان 

ٍا إلى تدىي هعايير االئتهاف لمهقتراػيف, كسػكء إدارة هخػاطر الهحفظػة, كعػدـ كالتي تعكد أٌـ أسباب

 .(2)إعطاء االٌتهاـ لمهتغيرات االقتصادية الهحيطة

إف الهخاطر االئتهاىية ذات أٌهية كبيرة, حيث أف عجز سداد عػدد صػغير هػف العهػعء الكبػار عػف 

ً بشػػكؿ كبيػػر فػػي هقابمػػة تػػتثر سػػيكلتالػػدفع يهكػػف أف يتكلػػد عىػػً خسػػائر كبيػػرة بالىسػػبة لمهصػػرؼ كت

 (3).التزاهاتً

  :مانأنواع مخاطر االئت

 : (4): ترتبط هخاطر االئتهاف بها يميالمخاطر االئتمانية 2-1

: يىشت ٌذا الىكع هف الهخاطر بسبب تخمؼ العهيؿ عف السػداد هخاطر التخمؼ عف السداد 2-1-1

 سهعتً االئتهاىية كهعءتً الهالية. ب يككف ٌذا الخطر هتعمؽأم 

ذا الىكع هف الهخاطر يتعمؽ بطبيعػة  2-1-2 هخاطر القطاع االقتصادم الذم يعهؿ بً العهيؿ: ٌك

 (5)ىشاط العهيؿ, كهدل الهخاطر التي تكاجً القطاع الذم يعهؿ بً.

تصػادية : يػرتبط ٌػذا الىػكع هػف الهخػاطر بػالظركؼ االقهخاطر الظػركؼ العاهػة كالهحيطػة 2-1-3

 كالتطكرات السياسية االقتصادية كاالجتهاعية كالقكاىيف االقتصادية. 
                                                           

 .628ص,هرجع سابؽ , حسف, الهكسكعة الهصرفية )الجزء الثاىي (السيسي, صعح الديف    (1)

 .77, صهرجع سابؽأبك كهاؿ, هيرفت,    (2)
 .197ص هرجع سابؽ,د.حهاد, طارؽ, إدارة الهخاطر,    (3)
 .90بك كهاؿ , هيرفت, هرجع سابؽ ص   (4)

(5)  Bassiss, Joel, Risk Management in Banking, 3
rd

 Edition, Copy right by John Wiley & Sons 

, 2011, Chapter 4, p162. 
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: تػرتبط ٌػذي الهخػاطر بهػدل كفػاءة إدارة االئتهػاف فػي طر الهتعمقة بتخطاء الهصػرؼالهخا 2-1-4

هتابعة االئتهاف الهقدـ لمعهيؿ, كهراقبة تسديد االئتهاف هف قبؿ العهيؿ حسب الشػركط الهتفػؽ عميٍػا 

االئتهػػاف كهػػف ٌػػذي األخطػػاء عػػدـ قيػػاـ الهصػػرؼ بحجػػز كدائػػع تزيػػد عػػف قيهػػة التسػػٍيعت  عىػػد هػػىق

 . (1)الههىكحة كاهاف لٍذي التسٍيعت

 : (2)مخاطر السوق 2-2

ٌػػي الهخػػاطر التػػي يهكػػف أف يكاجٍٍػػا الهصػػرؼ ىتيجػػة لتغيػػرات غيػػر هتكقعػػة كتحركػػات فػػي القيهػػة 

فػػػي عهمياتٍػػػا الداخميػػػة فػػػي الهيزاىيػػػة  (3)خسػػػارة لمهصػػػرؼالسػػػكقية لػػػألدكات الهاليػػػة, كبالتػػػالي تسػػػبب 

العهكهيػػػة كالعهميػػػات الخارجػػػة كأٌػػػـ هخػػػاطر السػػػكؽ ٌػػػي هخػػػاطر أسػػػعار الفائػػػدة كهخػػػاطر السػػػيكلة 

كهخػػػػػػاطر سػػػػػػعر الصػػػػػػرؼ, تتاػػػػػػهف خيػػػػػػارات أسػػػػػػعار الفائػػػػػػدة كخيػػػػػػارات العهػػػػػػعت عمػػػػػػى هخػػػػػػاطر 

 .(4)السكؽ,ىتيجة لتقمبات أسعار الفائدة

الهصػػرفية التػػي تتعػػرض لهخػػاطر السػػكؽ ٌػػي الهحػػافظ االسػػتثهارية, العهميػػات  كهػػف أٌػػـ األىشػػطة

 الهصرفية, الهتاجرة باألدكات التجارية. 

كتؤثر هخاطر السكؽ بشكؿ أساسي عمى األسٍـ العادية, أها السىدات كاألكراؽ الهالية الههتازة فٍي 

ا بدقػػة أكبػػر هػػف قيهػػة  أقػػؿ عراػػة بالىسػػبة لتغيػػرات سػػعر السػػكؽ ألف قيهتٍػػا الحقيقيػػة يهكػػف تقػػديٌر

 (5)األسٍـ.

كيسعى الهصرؼ دائهان إلى التحكـ بٍذي الهخػاطر هػف خػعؿ سياسػات إدارة هخػاطر تتهيػز بالحيطػة 

كالحكهػػػة بٍػػػدؼ تحديػػػد الفػػػرص الهتاحػػػة فػػػي األسػػػكاؽ, كتحقيػػػؽ األربػػػاح هػػػف تحركػػػات األسػػػعار فػػػي 

 هخاطر السكؽ. بالتفصيؿ عف الهخاطر الهتاهىة ل الحقان  السكؽ, كسىتحدث

 

 
                                                           

 .90, ص,هرجع سابؽأبك كهاؿ, هيرفت,     (1)
(2)  Van Greuning, Hannie, Brajovic Bratanovic, Sonja, Analyzing Banking Risk , 3

rd
 Edition, 

2009, chapter9, p223.  
 .www. Reb. Org, 2011إدارة الهخاطر الهصرفية, السياسات كاإلجراءات, الهصرؼ العقارم في سكرية,    (3)
 .636ص هرجع سابؽ,السيسي, صعح الديف حسف, الهكسكعة الهصرفية )الجزء األكؿ(,     (4)
 .371, ص2008سكىدرية, د.حهاد, طارؽ, إدارة الهخاطر, الدار الجاهعية, اإل   (5)
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 مخاطر السيولة:  2-2-1

تىشػػت ٌػػذي الهخػػاطر هػػف احتهػػاؿ عػػدـ قػػدرة العهيػػؿ عمػػى تسػػديد التزاهاتػػً فػػي الكقػػت الهحػػدد لمتسػػٍيؿ 

, كبالتػػالي عػػدـ قػػدرة الهصػػرؼ عمػػى هكاجٍػػة الػػىقص فػػي االلتزاهػػات أك عمػػى (1)االئتهػػاىي الهقػػدـ لػػً

تهكيؿ الزيادات في الهكجكدات, كعىدها يتعرض الهصرؼ لهثؿ ٌذي الهخاطر, يسػارع لسػد التزاهاتػً 

عف طريؽ زيادة التزاهاتً أك القياـ بتسبيؿ الهكجػكدات القابمػة لػذلؾ, هقابػؿ تكمفػة هعقكلػة, كلكػف ٌػذا 

 عمى ربحيتً.  األهر يؤثر

 ومن أىم أسباب مخاطر السيولة المتعمقة باإلقراض واالستثمار: 

ا اسػتثهاران  بفائض السيولة لدى المصـارفكجكد ها يسّهى  2-2-1-1 كعػدـ القػدرة عمػى اسػتثهاٌر

ا فػػػي هشػػػاريع غيػػػر هربحػػػة  ا أصػػػعن أك اسػػػتثهاٌر جيػػػدان, ٌىػػػا ياػػػطر الهصػػػرؼ إهػػػا لعػػػدـ اسػػػتثهاٌر

يئػػات لمهصػػرؼ, كفػػي ٌػػذي ال حالػػة يظٍػػر الهصػػرؼ بحالػػة غيػػر هراػػية أهػػاـ الهصػػرؼ الهركػػزم ٌك

التصػػىيؼ, كالعهػػعء. كعػػدا عػػف أفَّ الهصػػرؼ يتحهػػؿ تكمفػػة الفرصػػة الاػػائعة الىاشػػئة عػػف األهػػكاؿ 

 .(2)العاطمة التي ال تحقؽ لً أم أرباح

, ثـػ يقتػرض هػػف يكـون أحـد العمـبء يواجـو نـدرة فــي السـيولةقػد  2-2-1-2 , فإىًػ قػد يسػحب كدائعًػ

ػػذا هػا حػػدث فػي أزهػػة السػيكلة عػػاـ  الهصػرؼ, ككػػؿ هىٍهػا يتطمػػب تػكفير السػػيكلة العزهػة لكػػؿ عهميػة, ٌك

, عىػػػػدها اىٍػػػػارت األسػػػػكاؽ الهاليػػػػة العالهيػػػػة, بسػػػػبب أف العهػػػػعء اقتراػػػػكا هبػػػػالغ كبيػػػػرة لتهكيػػػػؿ 1987

ـ عمػػػى أسػػػاس  خػػػذكا بالبحػػػث عػػػف هصػػػادر إاػػػافية لألهػػػكاؿ , حيػػػث أ«الٍػػػاهش»هشػػػترياتٍـ هػػػف األسػػٍػ

ـ الكبيػػػرة بعػػػد أف تػػػدٌكرت القيهػػػة السػػػكقية لٍػػػذي الاػػػهاىات, كقػػػد تكجٍػػػكا إلػػػى  بغػػػرض اػػػهاف قركاػػٍػ

ىػػػا اىتقمػػػت أزهػػػة السػػػيكلة فػػػي األسػػػكاؽ الهاليػػػة العالهيػػػة إلػػػى أزهػػػة سػػػيكلة فػػػي الهصػػػارؼ  هصػػػارفٍـ, ٌك

 العالهية. 

هخػػاطر السػيكلة فػي اإلقػػراض ٌػك األزهػة الهاليػػة  كهػف أٌػـ األحػداث التػػي ظٍػرت بٍػا 2-2-1-3

( حيث تهثمت بهكجػة تػركيج شػراء الهىػازؿ بػيف أزمة الرىون العقارية) 2009-2008العالهية عاـ 

%, كقػػد 2أصػحاب الػػدخكؿ الهتكسػػطة كالهحػدكدة هػػع تػػدىي الفكائػد عمػػى القػػركض بىسػبة ال تتجػػاكز 

                                                           
 .52ص 2007إيهاف, التحميؿ االئتهاىي كدكري في ترشيد عهميات اإلقراض, جاهعة تشريف, كمية االقتصاد,  اىجرك,   (1)
 . 535الشهاع, خميؿ, هرجع سابؽ, ص    (2)
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الهصػػػارؼ إلػػػى رفػػػع قيهػػػة األقسػػػاط العقاريػػػة ترتػػػب عمػػػى ٌػػػذي الخطػػػكة زيػػػادة حػػػدة األزهػػػة كسػػػارعت 

ىػػا اىخفاػػت قيهػػة  ىػػا عهمػػت الهصػػارؼ عمػػى الحجػػز عمػػى الهىػػازؿ كبيعٍػػا, ٌك كشػػركات التػػتهيف, ٌك

العقارات بشكؿ كبير بسبب زيادة العرض عمى تمؾ الهىازؿ, كبالتالي عهػدت الهصػارؼ إلػى تحكيػؿ 

كهع ٌذا لـ تسػتطع الهصػارؼ السػيطرة  ٌذي القركض إلى سىدات كبيعٍا لمهؤسسات الهالية الكبرل,

 . (1)عمى الحفاظ عمى السيكلة, كحدثت األزهة العالهية

ههػػػػا يػػػػؤدم إلػػػػى عػػػػدـ التىاسػػػػؽ بػػػػيف األصػػػػكؿ  ضــــعف تخطــــيط الســــيولة بالمصــــرف 2-2-1-4

 .(2)كااللتزاهات هف حيث آجاؿ االستحقاؽ

السػػداد كلكػػف ال يهكػػف : كتىشػػت ٌػػذي الهخػػاطر فػػي حالػػة العجػػز عػػف مخــاطرة االســترداد 2-2-1-5

االكتفػػػاء بٍػػػذا العاهػػػؿ إذ أف ٌىػػػاؾ عكاهػػػؿ أخػػػرل تحكػػػـ االسػػػترداد هثػػػؿ الاػػػهاىات الهسػػػتمهة هػػػػف 

كىكعيػػة ٌػػذي الاػػهاىات التػػي يهكػػف أف تكػػكف اػػهاىات هػػف طػػرؼ ثالػػث حيػػث يهكػػف أف  الهقتػػرض

أك تظٍػػػر لمهصػػػرؼ هخػػػاطر الطػػػرؼ الثالػػػث فعىػػػد إعسػػػار العهيػػػؿ كاىتقػػػاؿ الهخػػػاطر إلػػػى الاػػػاهف 

الطرؼ الثالث كعجز الااهف كالطػرؼ الثالػث عػف السػداد هعػا تتاػاعؼ الهخػاطر عمػى الهصػرؼ 

كتػػزداد احتهاليػػة التعثػػر هػػع هخػػاطرة عجػػز هشػػترؾ عػػف السػػداد لمهقتػػرض كالاػػاهف كهػػا أىٍػػا تكلػػد 

ي هخاطرة عدـ القدرة عمى تىفيذ الاهاف  .(3)هخاطر قاىكىية ٌك

لكػؿ قػرض ٌىػاؾ اػهاف كالاػهاىات بشػكؿ عػاـ تقمػؿ  :كها ىعمػـ أف مخاطرة الضمان 2-2-1-6

ىػػػػاؾ أىػػػػكاع عديػػػػدة هػػػػف  هػػػػف الهخػػػػاطرة االئتهاىيػػػػة إذا أهكػػػػف تحصػػػػيؿ الاػػػػهاف بسػػػػٍكلة كسػػػػرعة, ٌك

 الاهاىات هثؿ الاهاىات العيىية كالشخصية كالىقدية.

 الهخػاطر أكالن  كعىد إعسار العهيػؿ كتكجػً الهصػرؼ إلػى الاػهاف فإىػً يكاجػً ىػكعيف هػف الهخػاطر:

كالتصػػػرؼ فيػػػً كالتكػػػاليؼ الهترتبػػػة عمػػػى بيعػػػً, ثاىيػػػا  الهتعمقػػػة بالقػػػدرة عمػػػى الكصػػػكؿ إلػػػى الاػػػهاف,

هكاىيػػة تسػػييمً كتكػػػكف  هخػػاطر القيهػػة, التػػي تتكقػػؼ عمػػػى القيهػػة السػػكقية لألصػػؿ كىػػػكع الاػػهاف كا 

 الهخاطرة هعدكهة عىد الاهاىات الىقدية, أها إذا كاىت الاهاىات عمى شكؿ أصكؿ هالية قابمة

                                                           
 .534ص  ,الهرجع السابؽ   (1)

(2)  Credit Risk Management, Hong kong Institute of Bankers, copy right 2012, John Willey 

and Sons, p18.  

 .249ص طارؽ, إدارة الهخاطر, هرجع سابؽ, د. حهاد,   (3)
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 لمتداكؿ في السكؽ الهالية فٍىا تظٍر هخاطر االئتهاف بظٍكر هخاطر السكؽ.

 .طر االسترجاع كهخاطر قيهة األصكؿهخاطر الاهاف يتاهف قسهيف أساسييف ٌها هخا إذان 

: كتىشػػت ٌػػذي الهخػػاطر لػػدل الهصػػارؼ هػػف خػػعؿ اىتقػػاء مخــاطر االحتفــاظ باألصــول 2-2-1-7

االحتفاظ بٍػا, فاحتفػاظ الهصػرؼ بػالىقكد السػائمة يقمػؿ هػف هخػاطر الهصرؼ لألصكؿ الهالية الهراد 

التغير فػي القيهػة أهػا إذا كػاف يحػتفظ بتصػكؿ أخػرل كػاألكراؽ الهاليػة كاألسػٍـ الهاليػة فػإف اىخفػاض 

قيهػػة ٌػػذي األصػػكؿ سػػكؼ يػػؤثر ذلػػؾ عمػػى الهصػػرؼ. كباىخفػػاض ٌػػذي القيهػػة يعجػػز الهصػػرؼ عػػف 

م إلػػػى تػػػدافع الهػػػكدعيف لمهطالبػػػة بػػػكدائعٍـ كيتعػػػرض الهصػػػرؼ الكفػػػاء بالتزاهاتػػػً كبػػػذلؾ سػػػكؼ يػػػؤد

فيجػػػب عمػػػى الهصػػػرؼ أف يراعػػػي فػػػي اختيػػػاري . لعجػػػز فػػػي سػػػيكلتً كالعجػػػز عػػػف الكفػػػاء لمهػػػكدعيف

ألصكلً احتهاالت الخسارة التي تتعرض لٍػا ٌػذي األصػكؿ كبالتػالي ال يسػتطيع الهصػرؼ أف يغػالي 

خمً كألىٍا تعراً لمهخاطر. لذلؾ ال غىى عػف احتفػاظ في قبكؿ كعكد بالدفع قد تزيد هف ربحيتً كد

الهصرؼ بقدر جيد عمى شكؿ ىقد سائؿ حتػى يهكىػً هػف هكاجٍػة طمبػات الهػكدعيف هػف الىقػد بكجػً 

 .(1)السرعة كبتقؿ خسائر ههكىة أك هعدكهة

 : (2)مخاطر الفائدة عمى اإلقراض واالستثمار 2-2-2

تىٍػا هخػاطرة تراجػع اإليػرادات ىتيجػة لتغيػرات فػي أسػعار كها قمىا سابقا تعرؼ هخاطر سعر الفائػدة ب

حيػػػث أف ٌػػػذي التغيػػػرات تػػػؤدم إلػػػى تغييػػػر القيهػػػة السػػػكقية لهكجػػػكدات الهصػػػرؼ كالتزاهاتػػػً,  الفائػػػدة,

 .كبالتالي إلى تغيير حقكؽ الهمكية

, هؤشػػرطة كتكلػػد هعظػػـ بىػػكد الهيزاىيػػة الختاهيػػة إيػػرادات كتكػػاليؼ يػػتـ ربطٍػػا بتسػػعار الفائػػدة بكسػػا

كعىدها تككف أسعار الفائدة غير هستقرة تككف أياا اإليرادات غيػر هسػتقرة كأم شػخص أك هؤسسػة 

تقتػػػرض أك تقػػػرض تكػػػكف هعراػػػة لهخػػػاطر أسػػػعار الفائػػػدة ,فالهخػػػاطر التػػػي يتعػػػرض لٍػػػا الهقػػػرض 

تتهثؿ في ٌبػكط أسػعار الفائػدة كالهخػاطر التػي يتعػرض لٍػا الهقتػرض الػذم يػدفع عمػى أسػاس فائػدة 

غيرة تتهثؿ في ارتفاع أسعار الفائدة, ككػع الحػالتيف فيٍهػا هخػاطرة ألىٍهػا يكلػداف تكػاليؼ هرتبطػة هت

                                                           
 .242, صهرجع سابؽ د.طً, عاطؼ,   (1)
د. صػػالق, هفتػػاح, الهخػػاطر االئتهاىيػػة, هداخمػػة هقدهػػة إلػػى الهػػؤتهر العمهػػي الػػدكلي السػػابع, إدارة الهخػػاطر كاقتصػػاد     (2)

 جاهعة الزيتكىة, األردف.  ,الهعرفة ػ كمية العمـك االقتصادية كاإلدارية
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باألسػػعار السػػكقية كبالجاىػػػب انخػػر فػػإف كػػػع الحػػالتيف يكلػػػداف إيػػرادات لمطػػرؼ انخػػػر هػػف العهميػػػة 

 .كيحصعف أرباح ىتيجة لمتغيرات في أسعار الفائدة

 .(1)ائدة علً القروض واالستثماروهنا أهم مصادر لمخاطر أسعار الف

: تىشػػػت ٌػػػذي الهخػػػاطر عىػػػدها ترتفػػػع أسػػػعار الفائػػػدة, ههػػػا يػػػؤدم إلػػػى مخـــاطر الســـعر 2-2-2-1

اىخفػػاض قػػيـ هعظػػـ السػػىدات كاألكراؽ الهاليػػة كالقػػركض ذات أسػػعار الفائػػدة الثابتػػة كبالتػػالي يتكبػػد 

 الهصرؼ خسائر ىتيجة لمتغيرات الهعاكسة في األسعار السكقية. 

: تظٍػػر ٌػػذي الهخػػاطر عىػػد اىخفػػاض أسػػعار الفائػػدة, فٍىػػا مخــاطر إعــادة االســتثمار 2-2-2-2

ياػػطر الهصػػرؼ إلػػى اسػػػتثهار األهػػكاؿ الجديػػدة )التػػي يحصػػػؿ عميٍػػا هػػف القػػركض كاالسػػػتثهارات 

 كالهكجكدات الهربحة األخرل بتسعار فكائد هىخفاة. 

ىاؾ هخاطر أياان ها يسّهى بالهخاطر الهتاهىة لهخ ي:ٌك  اطر سعر الفائدة ٌك

 الهقتػرض  : كتىشت ٌذي الهخاطر عىػدها يقػرر مخاطر التسديد قبل االستحقاق أو االستعادة

أف يسػػدد ديكىػػً الهترتبػػة عميٍػػا هبكػػران )أم قبػػؿ تػػاري  اسػػتحقاقٍا(, ههػػا يػػؤدم إلػػى تخفػػيض 

 . (2)الدخؿ الهتكقع لمهقرض

 ػػي تىشػػت فػػي مخــاطر النكــول أو المخــاطر االئتمانيــة حػػاالت الفتػػكر االقتصػػادم الػػذم : ٌك

يىعكس بازدياد ىسب البطالة كاىخفاض هبيعات هىشآت األعهاؿ فٍىػا يتكقػع الهصػرؼ فشػؿ 

 عدد هف الهقترايف عمى الكفاء بديكىٍـ الهستحقة عميٍـ. 

 إفَّ ارتفػاع أسػعار السػمع كالخػدهات تقػكد إلػى ظٍػكر هػا يسػّهى بالتاػخـ  مخاطر التضـخم :

كة الشػػػرائية كىتيجػػػة لٍػػػذا يػػػىخفض الػػػدخؿ الىاشػػػ  عػػػف هػػػىق القػػػركض كبالتػػػالي اىخفػػػاض القػػػ

 لمهقترايف. 

  كتظٍػػػػر ٌػػػػذي الهخػػػػاطر هػػػػع ازديػػػػاد هػػػػدة القػػػػركض كأكراؽ  مخــــاطر المــــدة أو االســــتحقاق

 الهديكىية بسبب تزايد عىاصر عدـ التتكد في الهستقبؿ األطكؿ. 

                                                           
(1)  H.R.Machiraju, Modern Commercial Banking, Second Edition, 2008, New Age 

International (P) Ltd., Publishers, New Delhi, p170-172. 

 .128الشهاع, خميؿ, هرجع سابؽ, ص   (2)
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نـى العائـد وبالتـالي ىنـاك مـا إن اجتماع ىذه المخاطر مع بعضيا البعض تشـكل بمـا يسـممى منح 

 :يسممى
 . (1): التي تىشت هف التغيرات في شكؿ هىحىى العائد كهككىاتًمخاطر منحنى العائد  2-2-2-3

: باإلاػػافة إلػػى الهخػػاطر االئتهاىيػػة التػػي يىطػػكم مخــاطر التحويــل والمخــاطر الدوليــة 2-2-2-4

حيػث يىطػكم ٌػذا الىػكع هػف الهخػاطر عميٍا اإلقراض لمعهعء فٍىاؾ أياا هخاطر اإلقراض الدكلي 

االجتهاعيػػػة لبمػػػد الهقتػػػرض كهػػػف الهٍػػػـ االٌتهػػػاـ بالهخػػػاطر ك  عمػػػى الظػػػركؼ السياسػػػية كاالقتصػػػادية

هػف القطػاع العػاـ الدكلية عىد القياـ بعهميات اإلقراض أك االستثهار األجىبي سػكاء كػاف الهقتراػكف 

ىاؾ أياا عىصر آخر هف الهخاطر اأك القطاع الخاص ػي هخػاطر , ٌك لتػي تتعػرض لٍػا البمػداف ٌك

الهخػػاطر عىػػدها يكػػكف االلتػػزاـ الهػػالي لمهقتػػرض غيػػر هحػػرر بالعهمػػة الهحميػػة  التحكيػػؿ كتىشػػت ٌػػذي

 (2)كبالتالي يهكف لمعهمة الهمتـز بٍا أف ال تتكافر لمهقترض بغض الىظر عف هعءتً كهركزي الهالي.

كهػف أٌـػ الحػاالت التػي تتاػهف : (3)المصـرفيةمخاطر الخيـارات الضـمنية فـي المنتجـات  2-2-2-5

فػػػػيهكف لمهقتػػػػرض أف يسػػػػدد القػػػػرض  ٌػػػػذي الهخػػػػاطر الػػػػدفع الهسػػػػبؽ لمقػػػػركض ذات سػػػػعر الفائػػػػدة الثابػػػػت

ػػذي الهخػػاطر ٌػػي  ػػك حػػؽ يهارسػًػ عىػػد اىخفػػاض أسػػعار الفائػػدة اىخفااػػا شػػديدا. ٌك كيقتػرض هػػف جديػػد ٌك

ف تغيػػرات أسػػعار الفائػػدة كحسػػب بػػؿ عػػف سػػمكؾ هخػػاطر أسػػعار الفائػػدة غيػػر الهباشػػرة ألىٍػػا ال تىػػتج عػػ

العهػػعء لمحصػػكؿ عمػػى أعمػػى عائػػد كتكبػػد أقػػؿ التكػػاليؼ حيػػث يجػػركف اختيػػاراتٍـ تبعػػا لظػػركؼ كأحػػكاؿ 

 .السكؽ

 :(4)مخاطر سعر الصرف

تىشػت هػف خػعؿ التحركػات غيػر الهكاتيػة و وىي مخاطر مشتركة ما بين عمميـات اإليـداع واإلقـراض

فػػي أسػػعار الصػػرؼ كتتهثػػؿ ٌػػذي الهخػػاطر فػػي هعحظػػة تحقػػؽ خسػػائر ىتيجػػة لٍػػذي التحركػػات, كهػػف 

أٌـ أسباب هخاطر سػعر الصػرؼ كجػكد هركػز هفتػكح بػالعهعت األجىبيػة, سػكاء بالىسػبة لكػؿ عهمػة 
                                                           

 653صهرجع سابقالهكسكعة الهالية الهصرفية, الجزء األكؿ,    (1)
 .651 ,650هرجع سابؽ   (2)

 (3)
 H.R.Machiraju, Modern Commercial Banking ,previous reference, P172. 

دارة الهخاطر في البىػكؾ ,هػىٍج عمهػي كتطبيػؽ عهمػي,    (4) سػكىدرية, , هىشػتة الهعػارؼ, اإل2005الخطيب, سهير, قياس كا 
 .238ص
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تػػكح العهميػػات الفكريػػة كالعهميػػات عمػػى حػػدة أك بالىسػػبة إلجهػػالي هراكػػز العهػػعت كيشػػهؿ الهركػػز الهف

 الصػرؼ, سػكؽ فػي انجمػة بتشػكالٍا الهختمفػة كالتػي تىػدرج تحػت اسػـ الهشػتقات الهاليػة فالهاػاربة

 أخػرل عكاهػؿ عػف عبػارة انصاعبت باانعًتثكالهشػركطة  األجػؿ طكيمػة كاالقتراض اإلقراض كعهميات

كتػػؤدم عهميػػات اإلقػػراض خطػػر سػػعر الصػػرؼ كبالتػػالي خطػػر السػػكؽ  ىهػػك إلػػى تػػؤدم أف يهكػػف

 كاالقتراض إلى تكليد هخاطر السعر التي تحدثىا عىٍا سابقا.

 مخاطر العمميات المصرفية -3

تتعػػرض الهصػػارؼ لىطػػاؽ كاسػػع هػػف الهخػػاطر فػػي هسػػار عهمياتٍػػا سػػكاء بػػالبىكد داخػػؿ الهيزاىيػػة أك 

حسػػػب الشػػػكؿ  خارجٍػػػا كعميػػػً فػػػإف هخػػػاطر العهميػػػات الهصػػػرفية تتهحػػػكر فػػػي عػػػدة هحػػػاكر أساسػػػية

 التالي: 

 .هخاطر العهميات الهصرفية :(11)رقم  الشكل

 

 .الباحثةالشكل من عمل 

 :(1)المخاطر التشغيمية 3-1

تػىجـ عػف عػدـ كفايػة  ير التعػرض لمخسػائر التػطهخػا»قاهت لجىة بازؿ بتعريػؼ هخػاطر التشػغيؿ  

. حيػث (1)أحػداث خارجيػة أك التػي تػىجـ عػف إخفاؽ العهميات الداخميػة أك األشػخاص أك األىظهػة أك

                                                           
(1)  Trade and Development Bank "ECO", Operational and compliance risk management 

policy, 2008.  

مخاطر 
العملَات 
 المصرفَة

المخاطر 
 التشغَلَة 

المخاطر 
 القانونَة

مخاطر 
 االلتزام

مخاطر 
 السمعة

المخاطر 
 االستراتَجَة

مخاطر 
 األعمال 

مخاطر 
 األحداث



 
85 

تتاػػػػهف ٌػػػػذي الهخػػػػاطر إهكاىيػػػػة حػػػػدكث اىٍيػػػػار فػػػػي إجػػػػراءات الرقابػػػػة الداخميػػػػة, كفػػػػي كفػػػػاءة إدارة 

الهصػػرؼ, كهػػػف الههكػػف لٍػػػذا االىٍيػػار أف يػػػؤدم إلػػػى خسػػائر هاليػػػة ىتيجػػة األخطػػػاء, أك الغػػػش أك 

رؼ, كيهكىىػػػا التقصػػػير فػػػي إجػػػراء الػػػعـز فػػػي الكقػػػت الهىاسػػػب, أك إلحػػػاؽ الاػػػرر بهصػػػالق الهصػػػ

  .(2)تمخيص أٌـ هصادر الهخاطر التشغيمية

االحتيػػاؿ الػػداخمي هػػف قبػػؿ الهػػكظفيف كالعػػاهميف فػػي الهصػػرؼ هػػف خػػعؿ الغػػش أك إسػػاءة  1-3-1

اسػػتعهاؿ الههتمكػػات أك التحايػػؿ عمػػى القػػاىكف كالمػػكائق التىظيهيػػة كتجػػاكز صػػعحياتٍـ فػػي عهميػػات 

 القركض هثعن. 

 االحتياؿ الخارجي: هف قبؿ طرؼ ثالث خارج الهصرؼ.  1-3-2

 األعهاؿ التي ال تتفؽ هع طبيعة الكظيفة كاشتراطات قكاىيف الصحة كالسعهة.  1-3-3

 تكقؼ العهؿ كالخمؿ في األىظهة بها في ذلؾ أىظهة الكهبيكتر.  1-3-4

ا هف الككارث 1-3-5  .(3)كقكع حكادث كالحرائؽ الكبيرة أك غيٌر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
(1)  Basel Committee on Banking Supervision, Principles for the sound management of 

operational risk, 2011, Bank for International Settlements, p3.   
 .654الهكسكعة الهصرفية, الجزء األكؿ,هرجع سابؽ, صالسيسي, صعح الديف حسف,    (2)
ككيفيػػػة احتسػػاب الهتطمبػػات الرأسػػػهالية لٍػػا, صػػػىدكؽ الىقػػد العربػػي, االجتهػػػاع السػػىكم لمجىػػػة إدارة الهخػػاطر التشػػغيمية,    (3)

 .9ص ,2004العربية لمرقابة الهصرفية, أبك ظبي, 
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ها :  إذا الهخاطر التشغيمية تظٍر عمى هستكييف ٌك

 .هستكيات تكزع الهخاطر التشغيمية :(12)رقم  الشكل

 
 .الباحثةالشكل من إعداد 

, فإف أم قصكر في سػعهة العهميػات الهصػرفية يهكػف أف ا الحالتيف تككف العكاقب هتشابٍةكفي كمت

 .ترة التي تـ فيٍا تجاٌؿ الهخاطرةفي الفيكلد خسائر جسيهة إذا لـ يتخذ اإلجراء التصحيحي 

كفي ظؿ عػدـ كفايػة أسػاليب الرقابػة الداخميػة كاػعؼ سػيطرة اإلدارة عمػى إدارة العهميػات الهصػرفية 

, لػػػذلؾ عهمػػػت الهصػػػارؼ عمػػػى كاػػػع ً يترتػػػب عمػػػى الهصػػػرؼ خسػػػائر كبيػػػرةبالشػػػكؿ الصػػػحيق فإىػػػ

ياسػػات التػػي تتبعٍػػا الهصػػارؼ فػػي سياسػػات هعيىػػة لمػػتحكـ بهخػػاطر التشػػغيؿ كتجىبٍػػا كهػػف أٌػػـ الس

 :بهخاطر التشغيؿ ها يميهحاكلتٍا لمتحكـ 

  درايػػة هجمػػس اإلدارة بهخػػاطر التشػػغيؿ كجػػزء هسػػتقؿ هػػف الهخػػاطر التػػي يػػتحكـ بٍػػا كأف يقػػـك

قرار إستراتيجية  .الهصرؼ الخاصة بالتحكـ في ٌذي الهخاطر بهراجعة كا 

 قررة هف قبؿ هجمس اإلدارة بٍذا الشػتف كأف تاػع هسؤكلية اإلدارة العميا عف تىفيذ السياسات اله

 .لتعميهات كاإلجراءات الخاصة بذلؾا

 عػػعـ كجػػكد الثقافػػة لػػدل هجمػػس اإلدارة كاإلدارة العميػػا الهتعمقػػة بػػاإلبعغ عػػف خسػػ ائر التشػػغيؿ كا 

 .الهكظفيف بٍا

مراقبة :المستوي التنظَمٍ 
المخاطرة وكل القواعد 
 والسَاسات ذات الصلة 

نظام : المستوي الفنٍ 
المعلومات أو مقاََس 

 المخاطرة 
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 ا حيث يساعد في اػبطٍا كالتقميػؿ هىٍػا  أف يككف ٌىاؾ ىظاـ لهراقبة هخاطر التشغيؿ كخسائٌر

ععـ اإلدارة عف طريؽ التقارير الهى  .تظهةكا 

 التكمفة كالهىفعة لٍذي السياسات أف يتـ تقييـك  كجكد سياسات لابط هخاطر التشغيؿ. 

  إعػػػداد السػػػمطات الرقابيػػػة بصػػػكرة هباشػػػرة أك غيػػػر هباشػػػرة كبصػػػكرة دكريػػػة تقيػػػيـ السػػػتراتيجيات

جراءات  .الهصرؼ الهتعمقة بهخاطر التشغيؿ كسياسات كا 

 :المخاطر القانونية 3-2

 بػالعقكد االلتػزاـ تحكػـ التػي الرقابيػة كاألكاهػر كالتشػريعات األساسػي تػرتبط الهخػاطر القاىكىيػة بالىظػاـ

بعػض  فػي تػؤثر التػي الرقابيػة الاػكابط هثػؿ خارجيػة الهخػاطر إهػا ٌػذي طبيعػة تكػكفك  (1)كالصػفقات

داخميػة هثػؿ األخطػاء فػي  طبيعػة ذات تكػكف أف يهكػف كهػا الهصػارؼ, تهارسػٍا التػي األىشػطة أىػكاع

تسػػػػػجيؿ الهعػػػػػاهعت كالقصػػػػػكر فػػػػػي ىظػػػػػاـ الهعمكهػػػػػات كاألخطػػػػػاء كغيػػػػػاب األدكات الكافيػػػػػة لقيػػػػػاس 

 .(2)الهخاطر

كيهكف لٍذي الهخاطر أف تخفض هف أصكؿ الهصرؼ أك تزيد هػف التزاهاتًػ بصػكرة هفاجئػة إهػا ىتيجػة عػدـ 

ىػػػػاؾ أياػػػػا  ىتيجػػػػة لعػػػػدـ الدقػػػػةتػػػػكافر الهعمكهػػػػات أك القكاعػػػػد القاىكىيػػػػة أك  أك لعػػػػدـ االلتػػػػزاـ بٍػػػػذي القكاعػػػػد ٌك

 .(3)الهخاطر الىاتجة عف الدخكؿ في الهعاهعت الجديدة التي لـ تىظـ بعد هف الىاحية التشريعية

 :مخاطر السمعة 3-3

كتىشػػت ٌػػذي الهخػػاطر هػػف اإلخفػػاؽ فػػي التشػػغيؿ أك عػػدـ التكيػػؼ هػػع القػػكاىيف كالتشػػريعات الهتعػػارؼ 

ىتيجػة عػدـ قدرتػً عمػى  الهصػرؼتجػاي  سػمبيان  ان عاهػ يػان رأبػيف الهصػارؼ كتشػكؿ ٌػذي الهخػاطر  عميٍا

تقػػديـ خدهاتػػػً كفػػؽ هعػػػايير األهػػاف كالسػػػرية كالدقػػػة هػػع االسػػػتهرارية كاالسػػتجابة الفكريػػػة الحتياجػػػات 

ػػك أهػػر ال يهكػػف تجىبػػً سػػكل بتكثيػػؼ اٌتهػػاـ البىػػؾ بتطػػكير كرقابػػة كهتابعػػة زبػػائف كهتطمبػػاتٍـال , ٌك

 .(4)هصرفيةمىشاطات اللهعايير األداء بالىسبة 
                                                           

(1)  Matthews Kent, Thompson john, The Economics of Banking ,john wiley and sons, 2005, 

Chapter 12, p186. 

 

 .627هرجع سابؽ, ص الهكسكعة الهصرفية, (3)
إدارة الهخػػاطر الهصػػرفية  بمعجػػكز حسػػيف, د.بػػكقرة, رابػػق ,كميػػة العمػػـك االقتصػػادية, عمػػـك التسػػيير كالعمػػـك التجاريػػة, د.   (4)

 .10, ص2011 باإلشارة إلى حالة الجزائر,
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: كيقصػػد بٍػا تعػرض الهصػػرؼ لعقكبػات سػكاء عمػػى شػكؿ جػزاءات هاليػػة أك  مخـاطر االلتـزام 3-4

ت فػػي التشػػريعات كالقػػكاىيف الحرهػاف هػػف ىشػػاط هعػػيف هػف ههارسػػة ىتيجػػة ارتكابػػً هخالفػات كالتجػػاكزا

 .(1)الىاظهة لعهؿ الهصارؼ

 الهسػػار الرئيسػػي الػػذم يتخػػذي الهصػػرؼ لتحقيػػؽ باالسػػتراتيجية: يقصػػد االســتراتيجيةالمخــاطر  3-5

 .كالطكيؿأٌدافً في األجميف القصير 

ٌػػػي الهخػػػاطر الىاجهػػػة عػػػف اتخػػػاذ إدارة البىػػػؾ قػػػرارات خاطئػػػة بشػػػتف ٌػػػذي  االسػػػتراتيجيةكالهخػػػاطر 

األٌػػداؼ أك تىفيػػذ القػػرارات بشػػكؿ خػػاط  أك عػػدـ اتخػػاذ القػػرار فػػي الكقػػت الهىاسػػب, األهػػر الػػذم قػػد 

 يؤدم إلى إلحاؽ خسائر أك اياع فرص بديمة. 

هصػرؼ هثػؿ كاػػع ة ال: كتىشػت ٌػذي الهخػاطر هػػف خػعؿ عكاهػؿ خػارج سػيطر مخـاطر األعمـال 3-6

, أم أف ٌػػذي طػاع الهػالي, الكاػع السياسػي, كالعكاهػؿ القاىكىيػػة كالبىيػة األساسػية لمقاالقتصػاد الكمػي

الهخاطر تتاهف جهيػع أىػكاع الهخػاطر الخارجيػة كالتػي إذا حػدثت يهكػف أف تاػر بجهيػع عهميػات 

 الهصرؼ كهركزي الهالي ككفاية رأس الهاؿ.

أىػػكاع الهخػػاطر الخارجيػػة الهىشػػت التػػي إف تحققػػت يهكػػف أف كتشػػهؿ جهيػػع  مخــاطر األحــداث: 3-7

تػػكدم بخسػػارة كبيػػرة لمهصػػرؼ كيهكػػف اىٍيػػاري كتختمػػؼ عػػف هخػػاطر األعهػػاؿ بتىٍػػا تتعمػػؽ بتحػػداث 

هعيىػة ال يكػكف لمهصػرؼ درايػة بٍػػا هػف قبػؿ هثػؿ )سػقكط حككهػػة هػا( كاىتقػاؿ العػدكل بسػبب اىٍيػػار 

رث الطبيعية كالحركب األٌميػة كهخػاطر األحػداث تكػكف هصرؼ رئيسي كاألزهات االقتصادية كالككا

ىا ال يستطيع الهصرؼ التتٌػب لهكاجٍػة ٌػذي األىػكاع هػف الهخػاطر.  بجهيع األحكاؿ غير هتكقعة ٌك

, فعمػى حػيف أف ٌػذي الهخػاطر يصػعب في هخاطر األحداث كلمسمطات اإلشرافية كالرقابية دكران كبيران 

عمى تقيػيـ تػتثير األحػداث عمػى الجٍػاز الهصػرفي كأدائػً كتعهػؿ التىبؤ بٍا فٍىا تعهؿ ٌذي السمطات 

عػػرض لٍػػا الهصػػارؼ عمػػى إيجػػاد حمػػكؿ كسياسػػات هعيىػػة تقمػػؿ هػػف الىتػػائج السػػمبية التػػي يهكػػف أف تت

 (2).هؤسسات الهالية الفاشمة هف السكؽ, كأخيرا تىظيـ خركج الهصارؼ كالكالسمطات األخرل

                                                           
دارة الهخػػػاطر فػػػي البىػػػكؾ ,هػػػىٍج عمهػػػي كتطبيػػػؽ عهمػػػي,    (1)  سػػػكىدرية,إلالهعػػػارؼ, ا, هىشػػػتة 2005الخطيػػػب, سػػػهير, قيػػػاس كا 

 .241ص
 .626الهكسكعة الهصرفية جزء أكؿ, هرجع سابؽ, ص السيسي, صعح الديف حسف,   (2)
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 مخاطر العمميات المصرفية خارج الميزانية 

ا الهصػػػارؼ خػػػارج الهيزاىيػػػة كقػػػد ىشػػػتت ٌػػػذي البىػػػكد  ػػػي تىشػػػت هػػػف العهميػػػات الهصػػػرفية التػػػي تهارسػػٍػ ٌك

كاألدكات هػػع تطػػكر الخػػدهات الهصػػرفية كالعكلهػػة كازديػػاد حػػدة الهىافسػػة بػػيف الهصػػارؼ كهػػف أٌػـػ ٌػػذي 

 .البىكد

 :المالية والمشتقات الماليةمخاطر االستثمار في األوراق  -4

تعتبػػر هخػػاطر االسػػتثهار فػػي األكراؽ الهاليػػة هػػف أٌػػـ كأخطػػر الهخػػاطر التػػي تكاجػػً الهصػػارؼ فػػي 

 .العصر الحديث ألىٍا تسبب األزهات الهالية كبالتالي األزهات الهصرفية 

ػػي ت عػػد هػػف حيػػث يتفػػرع عػػف هخػػاطر القػػركض كاالسػػتثهار هخػػاطر االسػػتثهار فػػي األكراؽ الهاليػػة ٌك

أٌـ العهميات الهصرفية خػارج الهيزاىيػة كيقصػد بهخػاطر االسػتثهار فػي األكراؽ الهاليػة هػدل تذبػذب 

العائد الهتكلد عىٍػا فالهخػاطرة ٌىػا ٌػي عػدـ التتكػد هػف حتهيػة حصػكؿ العائػد أك هػف حجهػً أك هػف 

  .زهىً أك هف اىتظاهً أك هف تمؾ األهكر هجتهعة

أسػاليب الهحممػيف كهىػاٌجٍـ فػي تقيػيـ األكراؽ الهاليػة فػي سػبيؿ  كيعحظ في السىكات األخيػرة تطػكر

  .تككيف هحفظة هالية تحقؽ أعمى ىسبة هف العكائد هع أقؿ ىسبة هف الهخاطر

 ؽ الهالية إلى ىكعيف هف الهخاطرة.كعادة ها تتعرض عهميات االستثهار في األكرا

ى حركػػة السػػكؽ ككػػؿ إلػػى الهخػػاطرة : تهثػػؿ ىسػػبة الهخػػاطرة التػػي تعػػكد إلػػالهخػػاطرة الهىتظهػػة 4-1

الكمية أك ٌي تىشت هف عكاهؿ تؤثر بشكؿ هستهر عمى كافة أسعار األكراؽ الهالية التي يتـ التعاهؿ 

. كأٌػػػـ عىاصػػػر ٌػػػذي الهخػػػاطر: الهخػػػاطر االقتصػػػادية العاهػػػة كهخػػػاطر السػػػكؽ (1)بٍػػػا فػػػي السػػػكؽ

خػػاطر السػػكؽ فقػػد تحػػدثىا عػػىٍـ سػػابقا كهخػػاطر القػػكل الشػػرائية أهػػا بالىسػػبة لمهخػػاطر االقتصػػادية كه

 في هخاطر اإلقراض. 

                                                           
الدار الجاهعية, الجػزء  د.حهاد, طارؽ, الهشتقات الهالية )هفاٌيـ,إدارة,هخاطر(, سمسمة البىكؾ التجارية قاايا هعاصرة,   (1)

 .250, ص2001 الخاهس,
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 الهالية كاألدكاتالهَجَدات  في الهستثهريو تَاجً التي الهخاطرة : ٌَي(1)هخػػاطرة القػػكة الشػػرائية

 كيكػػػكف ,الهَجَدات ٌذي تحققٍا التي العَائد في التاخن أثر ؿحَ التتكػػػددن ػػػػع حالة عو َالىاتجة

 أَ اةػػػػػػػالحي عمى التتهيو أَ التَفير حسابات في االسػػػػػػتثهار حالة فيكبيػػػػػػران الهخاطر  هو الىَع ٌذا

 .ثابت فائدة ؿهعد هعً ؿيحه الذي االستثهارو ػه أي أَ ىداتػالس

في األسٍن العادية في هعظن األحياو حهاية لمهستثهر هو هخاطر القَة الشرائية  االستثهارؤهف يَ

اً لظرَف ػػػػػػػػػػػػتجيب غالبػػػػػػػػػػػػالي تسػػػػػػػػػػػػَذلك عمى أساس أو أسعار األسٍن في السَق اله, لَحدة الىقد

 .(2)اػفيٍ لعستثهارهها يحافظ عمى القيهة الحقيقية , األخرلفترتفع ٌي , التاخن

ىػػاؾ الهخػػاطر غيػػر الهىتظهػػة  التػػي تتعػػرض لٍػػا األكراؽ الهاليػػة بشػػكؿ هىفػػرد أك ٌػػي الجػػزء هػػف ٌك

 الهخاطر الكمية التي تتعرض لٍا صىاعة هعيىة أك هىشتة هعيىة كأٌـ هككىات ٌذي الهخاطر ٌي:

 المخاطر غير المنتظمة: 4-2

: تعكس هخاطر البيئة االقتصادية التػي تعهػؿ فػي ظمٍػا الهىشػتة بهػا المخاطرة االقتصادية 4-2-1

 ذلؾ الهخاطر االقتصادية العاهة كهخاطر السكؽ. في

: كتتعمػػؽ بعػػدـ التتكػػد أك اليقػػيف الػػذم يعيػػؽ الهىشػػتة عمػػى تحقيػػؽ العكائػػد مخــاطر األعمــال 4-2-2

ػػػي تتعمػػػؽ بهجهكعػػػة عكاهػػػؿ عىػػػد تحديػػػد ذلػػػؾ العائػػػد ,كتشػػػهؿ عكاهػػػؿ الهىافسػػػة كهػػػزيج  الهطمكبػػػة ٌك

 الهىتجات كقدرة اإلدارة كفعاليتٍا.

: التػػي تتعمػػؽ بٍيكػػؿ رأس الهػػاؿ كقػػدرة الهىشػػتة عمػػى هكاجٍػػة االلتزاهػػات خــاطر الماليــةالم 4-2-3

كالهصػػػاريؼ الثابتػػػة كتتعمػػػؽ بعكاهػػػؿ السػػػيكلة قصػػػيرة األجػػػؿ كالقػػػدرة عمػػػى سػػػداد االلتزاهػػػات طكيمػػػة 

 األجؿ.

ؿ يػػ: تػػزداد الرافعػػة الهاليػػة ألم هؤسسػػة هػػع زيػػادة اسػػتخداهٍا لمتهك مخــاطر الرافعــة الماليــة 4-2-4

ة أك بالىسػػبة , كتقػػاس الرافعػػة الهاليػػة عػػادة بالػػديكف إلػػى حقػػكؽ الهمكيػػبالػػديكف هقارىػػة بحقػػكؽ الهمكيػػة

                                                           
ا في العائد كالهخاطرة, أبك رحهة,   (1)  الجاهعة اإلسعهية ,كمية التجػارة, قسػـ إدارة األعهػاؿ, سيريف, السيكلة الهصرفية كأثٌر

 .44, ص2009غزة, 
 



 
91 

اسػتخداـ الهىشػتة فإف عراة حاهمي األسٍـ لمخطر بتبػايف عكائػدٌـ تزيػد هػع  ,بيف الديكف كاألصكؿ

ك ها يطمؽ عميً اسـ هخاطر الرافعة الهاليةلمرافعة الهالية  .(1), ٌك

 : (2)المشتقات الماليةمخاطر  -6

أدل إلػى ظٍػكر  ماألهػر الػذ ,لهتكقعة خطرا كبيرا عمى الهؤسسػاتغير اك  لقد شكمت التقمبات الكبيرة

ابتكػػارات هاليػػة لتحكيػػؿ الهخػػاطر سػػهيت بالهشػػتقات الهاليػػة كلقػػد عرفٍػػا بىػػؾ التسػػكيات الدكليػػة عمػػى 

أك تتطمػػب  ياقػػد كلكىٍػػا ال تقتاػػأىٍػػا عقػػكد تتكقػػؼ قيهتٍػػا عمػػى أسػػعار األصػػكؿ الهاليػػة هحػػؿ التع

ككعقػػػد بػػػيف طػػػرفيف عمػػػى تبػػػادؿ الهػػػدفكعات عمػػػى أسػػػاس  .ي األصػػػكؿالهػػػالي لٍػػػذ ؿاسػػػتثهار األصػػػ

األسػػعار أك العكائػػد فػػاف أم اىتقػػاؿ لهمكيػػة األصػػؿ هحػػؿ التعاقػػد كالتػػدفقات الىقديػػة يصػػبق أهػػرا غيػػر 

فػػاف قيهتٍػػا السػػكقية تشػػتؽ أك  ,كهػػا يػػدؿ عميٍػػا اسػػهٍاك  ,ةفالهشػػتقات الهاليػػة عقػػكد هاليػػ. اػػركرم

تتكقػػؼ عمػػى القيهػػة السػػكقية ألصػػؿ آخػػر يتػػداكؿ فػػي سػػكؽ حااػػر,فقيهة عقػػد خيػػار لبيػػع سػػىد هػػا 

كتتعػػرض الهشػػتقات إلػػى ىفػػس  .(3)سػػكؽ األكراؽ الهاليػػة تتكقػػؼ عمػػى القيهػػة السػػكقية لٍػػذا السػػىد فػػي

طر السكؽ كالهخاطر أسػعار أىكاع الهخاطر التي تتعرض لٍا عهميات اإلقراض كاالستثهار هف هخا

الفائدة كهخاطر السيكلة كلكف ٌىاؾ ها يهيز الهشتقات في هخاطر هعيىة تسهى بالهخاطر الخاصة 

 :خاصة الهتعمقة بالهشتقات الهاليةأٌـ الهخاطر ال

: تىشت ٌذي الهخاطر هػف حػدكث خمػؿ أك قصػكر فػي أىظهػة الرقابػة الداخميػة المخاطر الرقابية 6-1

ػك لمهصرؼ في هىع  أك اكتشاؼ الهشكعت هثؿ االحتياؿ كالتزكير كقصكر أىظهة إدارة الهخاطر ٌك

 ها يىتج عىً كجكد الهعكقات بالىسبة لمهاارب أك الهتعاهؿ بالهشتقات عف تحقيؽ أٌدافً.

ي أكثر أىػكاع الهخػاطر الخاصػة بػاألداة الهاليػة الهشػتقة كتىػتج هػف تغيػر  :مخاطر االرتباط 6-2 ٌك

الهالية الهشتقة بهعدؿ ال يتسػاكل هػع هعػدؿ التغيػر فػي األصػؿ الهػالي الػذم يػتـ حهايتػً قيهة األداة 

كتزيد ٌدي الهخاطر عىدها يتـ حهاية أصؿ ها بتداة هالية هشػتقة هختمفػة فػي الىػكع أك سػكؽ التػداكؿ 

  .عف األصؿ الذم يتـ حهايتً
                                                           

 367-366طارؽ, إدارة الهخاطر ,هرجع سابؽ, ص د.حهاد,   (1)
 .252, صهرجع سابؽهخاطر(,  إدارة, د.حهاد, طارؽ, الهشتقات الهالية )هفاٌيـ,   (2)
ػػا,ةبػػزاز, حميهػػ أ.   (3)  جاهعػػة األهيػػر عبػػد القػػادر لمعمػػـك اإلسػػعهية, جاهعػػة هىتػػكرم, قسػػىطيىة , ,الهشػػتقات الهاليػػة كهخاطٌر

 .2, ص2007
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قبمية أك عقػكد الهشػتقات التػي كتعىي ىسػبة الحهايػة قيهػة العقػكد الهسػت :مخاطر نسبة الحماية 6-3

يتـ استخداهٍا لمحهاية هقارىة بقيهة األصػكؿ التػي يػتـ حهايتٍػا كيػتـ حسػاب ٌػدي الىسػبة عػف طريػؽ 

 ىة بهعدؿ التغير في العقد الهشتؽ.هعرفة هعدؿ التغير في سعر األصؿ هقار 

لحاجػػة إلػػى كترجػػع إلػػى عػػدـ القػػدرة عمػػى الػػتخمص هػػف العقػػد الهشػػتؽ عىػػد ا :مخــاطر الســيولة 6-4

خاصػػة العقػػكد التػػي ال يػػتـ تػػداكلٍا بصػػفة كاسػػعة, كغالبػػا هػػا يفػػرض الطػػرؼ الػػذم يقبػػؿ شػػراء ك  ذلػػؾ

 .اهاىات كبيرة في ٌذي الحالةك  العقد شركطان 

ىهػاذج ريااػية هتقدهػة ك  حيث يحتاج تسعير العقكد الهشتقة إلى خبرة كبيػرة :مخاطر التسعير 6-5

كلػـ يػتـ التكصػؿ بعػد إلػى ىهػكذج ريااػي كػؼء  ,بالسػىداتعير الهشػتقات الهرتبطػة كخاصة فػي تسػ

 .لتسعير العقد الهشتؽ بدكف أخطاء

حيػػث تتقمػػب األربػػاح أك الخسػػائر الهرتبطػػة بالتعاهػػؿ فػػي ٌػػدي األدكات  :مخــاطر الرفــع المــالي 6-6

بدرجػػة أكبػػر هػػف تقمػػب إيراداتٍػػا ههػػا يػػؤدم إلػػى تحقيػػؽ خسػػائر كبيػػرة عىػػد حػػدكث تغيػػر طفيػػؼ فػػي 

 .(1)أك تكاليفٍا ٍاإيرادات

 : قياس المخاطر المصرفية رابعاً 

يعتبر قياس الهخاطر قاعدة أك ىظاهان يجب أف تمتـز بشهكليتً جهيع الهؤسسات الهالية كالهصرفية, 

كيغطي جهيع األىشطة الهصرفية كيتـ هف خعلً قياس جهيع الهخاطر كهراقبتٍا كالتي تكاجً العهؿ 

 نهًخاطش كايم بفهى يتًتعىٌ انًخاطش بإداسة يمىيىٌ انزيٍ األشخاصالهصرفي, لمتتكد هف أف جهيع 

انًحتًهت انخسائش ولىع دوٌ نهحيهىنت ورنك وكفء، فعال بأسهىب تُذاس وأَها تىاجه انًصشف، انتي
(2). 

انًحتًهت
(2). 

 

 

                                                           
ػػا ,ةبػػزاز, حميهػػ أ.   (1)  جاهعػػة األهيػػر عبػػد القػػادر لمعمػػـك اإلسػػعهية, جاهعػػة هىتػػكرم, قسػػىطيىة, ,الهشػػتقات الهاليػػة كهخاطٌر

 .18ص تركيا ,,2007
لجىػة بػازؿ لمرقابػة الهصػرفية, الهجمػة  كهعػايير العالهيػة االقتصػادية التحػكالت ظػؿ فػي الهصػرفية الرقابػة هاجػدة, ,شػمبي   (2)

 .2003االقتصادية, القاٌرة, 
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  (1)النسب المالية واالختبارات المعتمدة لقياس مخاطر السيولة -1

 عمػى تػكفير الهحافظػة يكفػؿ بهػا السػيكلة هخػاطر إلدارة شػاهؿ إطػار اعتهػاد كػؿ هصػرؼ عمػى يتكجػب

 يتىاسػب كالػذم بػً الهرغػكب الهخػاطر هسػتكل بكاػكح يحػدد أف الهصػرفي العهؿ لسير الكافية السيكلة

هػف  كػاؼ هسػتكل الهصػرؼ احتفػاظ كاػهاف لمدكلة الهالي الىظاـ كدكري في البىؾ عهؿ اتيجيةر هع إست

 السيكلة. هخاطر هراقبة كهتابعة كقياس لتحديد هتيىة إجراءات تكفر الهصرؼ أف إدارة السيكلة كعمى

 الظػػركؼ اختبػػارات تىفيػػذك  فقيػػاـ الهصػػرؼ بحسػػاب الىسػػب الهاليػػة التػػي تتعمػػؽ بهخػػاطر السػػيكلة

 هصادر هختمؼ عمى)تىفيذا لقرارات لجىة بازؿ || في إدارة هخاطر السيكلة( دكرم  بشكؿ الااغطة

 ٌػذي ىتػائج اسػتخداـ يعتبػر أهػر ٌػاـ جػدا هػف أجػؿ لمسػيكلة الهكلػدة كالهػكارد األجػؿ التهكيػؿ قصػيرة

 إلدارة فعالػة طػكارئ خطػط كتطػكير لديػً السػيكلة كهكاقػؼ كسياسػات لتعػديؿ اسػتراتيجيات االختبػارات

 هخاطر السيكلة.

 :(2)كهف أٌـ الىسب الهالية التي تستخدـ لقياس هخاطر السيكلة ٌي

 لدل الهصارؼالىقد كاألرصدة  مخاطر السيولة =
 إجهالي الهكجكدات

كتعبر ٌذي الىسبة عف هدل تكافر األرصدة الىقديػة لػدل الهصػرؼ فػي الصػىدكؽ أك لػدل الهصػارؼ 

لهكاجٍة التزاهاتً الهختمفػة كيشػير ارتفػاع ٌػذي الىسػبة )الهؤشػر( إلػى اىخفػاض هخػاطر السػيكلة لػدل 

 الهصرؼ.

 مخاطر السيولة =
 األجؿالىقد كاالستثهارات قصيرة 
 إجهالي الهكجكدات

كتعبر ٌذي الىسبة عف هدل تكافر األرصدة الىقدية كشبً الىقدية لدل الهصرؼ في الصىدكؽ أك هف 

إلى يعتبر ارتفاع ٌذي الىسبة )الهؤشر( ك  خعؿ االستثهارات قصيرة األجؿ لهكاجٍة التزاهاتً الهختمفة

 اىخفاض هخاطر السيكلة لدل الهصرؼ.

 

                                                           
(1)  Bank for international settlements, principles for sound liquidity risk management and 

supervision Basel committee on banking supervision, 2008. 
(2)

 Cipy, Joseph, Advanced Credit Risk Analysis and Management, copy right 2013 John 

Willey and sons, United Kingdom, p 116–118.. 
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 مخاطر السيولة =
 إجهالي القركض
 إجهالي الكدائع

كتعبػػر ٌػػذي الىسػػبة عػػف ىسػػبة القػػركض فػػي الهصػػرؼ إلػػى ىسػػبة كدائعػػً كيشػػير ارتفػػاع ٌػػذي الىسػػبة 

)الهؤشر( إلى ارتفاع هخاطر السيكلة ىظرا إلى زيػادة ىسػبة القػركض التػي يصػعب تصػفيتٍا بسػٍكلة 

عىػػد الحاجػػة إلػػى سػػيكلة كهػػف جٍػػة أخػػرل تشػػير ٌػػذي الىسػػبة )الهؤشػػر( إلػػى صػػعكبة تمبيػػة طمبػػات 

 حاجة الهصرؼ إلى البحث عف هصادر ىقدية جديدة.ك  إقراض جديدة

 مخاطر السيولة =
 الهكجكدات الهتداكلة
 إجهالي الكدائع

لهكاجٍة التزاهاتػً الهختمفػة إذ كتعبر ٌذي الىسبة عف هدل تكافر الهكجكدات الهتداكلة لدل الهصرؼ 

 .(1)أىً يشير ارتفاع ٌذي الىسبة )الهؤشر( إلى اىخفاض هخاطر السيكلة لدل الهصرؼ

 االختبارات المستخدمة لقياس مخاطر السيولة

 اختبارات الضغط لقياس مخاطر السيولة المصرفية:

لػػدل الٍيئػػات الرقابيػػة كهىٍػػا لقػػد قػػدهت األزهػػة الهاليػػة العالهيػػة دركسػػا تهثػػؿ انف ىقػػاط عهػػؿ ٌاهػػة 
إرسػػػاء إطػػػار عهػػػؿ سػػػميـ إلدارة الهخػػػاطر الهصػػػرفية كهػػػف أٌػػػـ ٌػػػذي الىقػػػاط إدخػػػاؿ تقىيػػػة اختبػػػارات 
الاػػغط الهصػػرفية لمتىبػػؤ بالهخػػاطر الهصػػرفية كالهشػػاكؿ الهاليػػة قبػػؿ حػػدكثٍا إلػػى جاىػػب اسػػتخداـ 

 الىسب الهالية كاألساليب الكهية الهعتهدة لقياس الهخاطر.
( حػػدكث أزهػػة هاليػػة لهصػػرؼ تػػؤثر عمػػى األسػػعار بػػارات الاػػغط عمػػى افتػػراض )سػػيىاريكاخت فتقػػكـ

كتعكس ٌذي األزهة عمى بىكد الهيزاىيػة لػدل الهصػرؼ فتقػدـ اختبػارات الاػغط ىتيجػة هتكقعػة لهػدل 
تتثير ٌذي األزهة عمى الهصػرؼ, كتعطػي لػً هػف خػعؿ الىتػائج آليػة العهػؿ الهىاسػبة لتخطػي انثػار 

 .(2)الهتكقعة الحدكث السمبية
 
 

                                                           
دراسػة تحميميػة لعيىػة  ,الهصارؼ هف لعيىة كالهخاطرة األداء في لمحاكهية انليات تتثير رااي, الحسيف عبد حهد, الخالدم   (1)

 .2007هف الهصرؼ العراقية, 
(2)  Dimitris, Chorafas, stress Testing for Risk Control Under Basel||, 2007, Elsevier Ltd, 

Oxford, p40.  
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 تعريف اختبارات الضغط:  -أ
يهكف اختبارات الاغط عمػى أىٍػا "أداة كهيػة تسػتخدـ لقيػاس الهخػاطر الهصػرفية, تسػتخدـ هػف قبػؿ 

الهصػػارؼ الهركزيػػة, لمكقػػكؼ عمػػى سػػعهة الىظػػاـ الهػػالي فػػي ظػػؿ كجػػكد حادثػػة ك  الجٍػػات اإلشػػرافية
 "(1)كاألزهات الهالية.غير اعتيادية كيهكف حدكثٍا, كالصدهات 

 اختبار الضغط لمسيولة: -ب
تقكـ دراسة اختبارات الاغط عمى السيكلة عمى دراسة كيفية تتثر بىكد الهيزاىيػة بالصػدهة أك األزهػة 
التػػي كاجٍتٍػػا كالتػػي تسػػهى السػػيىاريك, حيػػث يهكػػف تقسػػيـ هراحػػؿ صػػدهة السػػيكلة إلػػى عػػدة هراحػػؿ 

 :(2)كالتالي
ىتيجػة لػىقص هصػادر التهكيػؿ عمػى فػرض كجػكد هصػادر تهكيػؿ بتكمفػة  ىقص السيكلة الهفاج  -1

 عالية كبدخؿ هىخفض, كبذلؾ يصبق التهكيؿ الكبير غير آهف كتتزايد هتطمبات الاهاف لمتهكيؿ.
اهتىاع هؤسسػات التهكيػؿ عػف تهكيػؿ بعػض الهصػارؼ أك جهيعٍػا, حيػث يتػزاهف ذلػؾ هػع ىػدرة  -2

 صبق التهكيؿ غير انهف الهصدر األكؿ لمسيكلة., كيوارتفاع تكلفتهالتهكيؿ انهف, 
الهرحمػػة األخيػػرة ٌػػي بػػدء إفػػعس الهصػػارؼ هػػع تكّاػػق هعػػالـ األزهػػة, حيػػث يٍػػرع الهكدعػػكف  -3

لسػػػحب كدائعٍػػػـ هػػػف الهصػػػارؼ, كذلػػػؾ بػػػالتزاهف هػػػع اشػػػتداد الهىافسػػػة بػػػيف الهصػػػارؼ السػػػتقطاب 
 صرفي هف آثار األزهة.الكدائع لتجىب تزايد الهخاطر كتخفيؼ هعاىاة الجٍاز اله

 الخطوات العممية الختبارات الضغط لمسيولة: -ج

الخطػػػكة األكلػػػى: تحديػػػد الىسػػػب كالهسػػػتكيات لمهخػػػاطر الهػػػراد اختبػػػار الهصػػػارؼ عىػػػدٌا هػػػع تحديػػػد 

 السيىاريك )الصدهة( التي سيتعرض لٍا الهصرؼ عىد تمؾ الهستكيات.

فػػػي الهيزاىيػػػة التػػػي سػػػكؼ تػػػدخؿ كتتػػػتثر بحالػػػة )األصػػػكؿ كالخصػػػكـ(  الخطػػػكة الثاىيػػػة: تحديػػػد البىػػػكد

 الاغط, قبؿ, تعريض الهصرؼ لعختبار.

الخطػػػكة الثالثػػػة: تقػػػدير التػػػدفقات الىقديػػػة الداخمػػػة كالخارجػػػة الىاتجػػػة عػػػف االختبػػػار بهػػػا يتىاسػػػب هػػػع 

 السيىاريك الهفركض في الخطكة األكلى.

                                                           
(1)  Quagliariello, M. Stress-testing the Banking System Methodologies and Applications, 

2009, Cambridge University, New York, page 24. 
(2)  Quagliariello, M. Stress-testing the Banking System Methodologies and Applications, 

previous reference, page 271.  
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السػيىاريك الهفػركض فػي كػؿ  د تطبيػؽالخطكة الرابعة: حساب الرصيد أك صافي التػدفقات الىقديػة بعػ

 يـك هف أياـ االختبار.

الخطكة الخاهسة: تحديد السيكلة الحاارة كالهتػكفرة لػدل الهصػرؼ عمػى اػكء الىتػائج بعػد االختبػار 

 كهع هقارىة الهتطمبات الهعيارية لمسيكلة هع الىتائج الظاٌرة في االختبار.

الكقػػكؼ عمػػى الىتػػائج السػػمبية هػػع تقيػػيـ ألداء ك  الىتػػائج الخطػػكة السادسػػة: قيػػاـ اإلدارة الهعىيػػة بتحميػػؿ

 .(1)الهصرؼ كحصر الهخاطر هع تقديـ الحمكؿ لتجىب الىتائج السمبية عمى سيكلة الهصرؼ

 :(2)النسب المالية المعتمدة لقياس مخاطر االئتمان -2

ػذي االئتهػاف هخػاطر كسياسػات االئتهػاف هخػاطر إدارة إسػتراتيجيةيجػب عمػى الهصػرؼ كاػع   ٌك

 التػي األربػاح االئتهػاف كهسػتكل هخػاطر لتحهػؿ الهصػرؼ احتهػاؿ هػدل تعكػس أف يجػب االستراتيجية

 كاإلجراءات السياسات االئتهاىية باإلاافة إلى تطكير الهخاطر لهختمؼ التعرض حاؿ تحقيقٍا يتكقع

 سػميهة ائتهػاف هىق هعايير ظؿ في تعهؿ االئتهاف, كأف هخاطر كابط كهراقبة كقياس تحديد الهتعمقة

الداخميػة إلدارة  الهخػاطر تصػىيؼ ىظػاـ كاسػتخداـ تطػكير عمػى الهصػارؼ تشػجيعك  جيػدا كهعرفػة

 عمػى اإلدارة لهسػاعدة تحميػؿ كتقىيػات هعمكهػات أىظهػة تهتمػؾ أفك  الهصػارؼ عمػى هخاطر االئتهػاف.

 الهيزاىية. خارج أك داخؿ الهدرجة األىشطة هع الهتعزهة االئتهاف, قياس هخاطر

 :(3)النسب المالية المعتمد عمييا عالميا لقياس مخاطر االئتمان 2-1

 االئتمان =ر مخاط
 مخصص تدني التسييبت االئتمانية

 التسييبت االئتمانية

كتعبر ٌذي الىسػبة إلػى قػدرة الهصػرؼ عمػى هكاجٍػة التعثػر فػي التسػٍيعت االئتهاىيػة هػف هخصػص 

بتككيىً كهف ٌىػا فػإف ارتفػاع ٌػذي الىسػبة )الهؤشػر( تشػير التسٍيعت االئتهاىية الذم يقكـ الهصرؼ 

 %.3 -% 1.5إلى اىخفاض هخاطر االئتهاف لمهصرؼ كتتراكح ٌذي الىسبة بيف 
                                                           

التجػارم السػكرم, التقىيات الحديثة في إدارة السيكلة الىقدية, دراسػة تطبيقيػة كتحميميػة عمػى الهصػرؼ بحث في حبقة, عمي,  (1)
 .155, ص2014جاهعة دهشؽ, 

(2)
 Glantz, Morton , Managing Bank Risk , copy right 2003, Academic Press, p 49-52. 

, 2003بىػػػػػكؾ( الػػػػدار الجاهعيػػػػػة, اإلسػػػػػكىدرية,  -شػػػػركات -إدارات -عبػػػػد العػػػػػاؿ حهػػػػاد, طػػػػػارؽ, إدارة الهخػػػػػاطر)أفراد   (3)
 .239ص
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 االئتمان =ر مخاط
 صافي الديون المعدومة

 التسييبت االئتمانية

كتعبر ٌذي الىسبة عف ىسبة الديكف الهعدكهة إلى إجهالي التسٍيعت االئتهاىية في الهصرؼ كيشير 

كزيػادة ارتفاع ٌذي الىسػبة )الهؤشػر( إلػى صػعكبة إهكاىيػة الهصػرؼ فػي تقػديـ طمبػات إقػراض جديػدة 

 . صافي الديكف الهعدكهة كبالتالي ارتفاع هخاطر االئتهاف

 االئتمان =ر مخاط
 الودائع

 التسييبت االئتمانية

تعتبر ٌػذي الىسػبة هػف أٌػـ هؤشػرات قيػاس هخػاطرة السػيكلة كهخػاطر االئتهػاف لػدل الهصػارؼ فكهػا 

شػرحىا فػػي هخػاطر السػػيكلة إلػى أف ارتفػػاع ٌػػذي الىسػبة )الهؤشػػر( تػؤدم إلػػى تقميػؿ سػػيكلة الهصػػرؼ 

اإلقراض كتتكحد انراء عمى عدـ في تمبية طمبات الكدائع كتتهيف هصادر ىقدية جديدة لتمبية طمبات 

 .(1)% في جهيع األحكاؿ60تجاكز ٌذي الىسبة 

ػػػي ثػػػعث طػػػرؽ أك  أسػػػاليب كقػػػد قػػػدهت لجىػػػة بػػػازؿ || أسػػػاليب جديػػػدة لقيػػػاس الهخػػػاطر االئتهاىيػػػة ٌك

ي  :لحساب هخاطر االئتهاف ٌك

 The Standardized Approachأسموب التصنيف النمطي:  2-2

 رأس هتطمبػات الحتسػاب األبسػط الهىٍجيػةلقيػاس الهخػاطر االئتهاىيػة  يعد أسػمكب التصػىيؼ الىهطػي

 يتـ الهعيار, ٌذا كبهكجب هعقدة غير أىشطة تهارس التي الهصارؼ كتستخدهً االئتهاف, لهخاطر الهاؿ

 ,Standard & Poor's, Moody's) التصػىيؼ العالهيػة هؤسسػات عمػى باالعتهػاد الهخػاطر تصػىيؼ

Fitch) ركض كفقػػا لدرجػػة هخػػاطر ٌػػذي القػػركضكذلػػؾ هػػف خػػعؿ إعطػػاء أكزاف هخػػاطر هعيىػػة لمقػػ ,

, كسػىكرد بػازؿ لجىػة فصػمتٍا هحددة هعايير كحسب هؤسسات التصىيؼحسب هعايير كدرجات تحددٌا 

 دكليػة هؤسسػات ثػعث أقػكل هػف كاحدة تعتبر كالتي S&P درجات التصىيؼ االئتهاىي حسب تصىيؼ

ي االئتهاىي, لمتصىيؼ  :2ٌك
Best Credit Quality AAA: في الهىشتة تتهتع االئتهاىية, لمهعءة تقييـ درجة أعمى  

                                                           
 .404, ص2005سكىدرية, سعيد, إدارة البىكؾ, دار الجاهعة الجديدة, اإلد. سمطاف, هحهد    (1)

(2)  The standrdised Approach to Credit risk, Basel Committee on Baking supervision, Bank 

for international settelements, 2001, p9-13. 
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بالهقارىػة  هكاعيػدٌا, فػي كالفكائػد األقسػاط هػف االلتزاهػات سػداد عمػى فائقػة بقػدرة التقيػيـ هػف الهسػتكل ٌػذا

 ذاتٍا. الدكلة في التزاهات عميٍـ بآخريف

Very Good Credit Quality AA: قكيػة قدرةكتشير إلى  االئتهاىية لمهعءة جدا عالية تقييـ درجة 

 التزاهات عميٍـ بآخريف هقارىة استحقاقٍا, هكعد في كالفكائد األقساط هف بالتزاهاتٍا الكفاء عمى لهىشتة جدان 

 هخػاطر عػف طفيفػا اختعفػا إال االلتزاهػات بٍػذي الهرتبطػة االئتهاىيػة الهخاطر تختمؼ كال .ذاتٍا الدكلة في

 .AAAالتقييـ  درجة في الهصىفة االلتزاهات تمؾ

More susceptible to economic conditions, still Good A :لمهػعءة درجػة تقيػيـ عاليػة 

ذا االئتهاىية,  هكعدٌا, في كالفكائد األقساط هف بالتزاهاتٍا الكفاء عمى لهىشتة قكية قدرة يعكس التصىيؼ ٌك

 األكاػاع فػي هكاتية غير نثار تغيرات عراة أكثر لكىٍا ذاتٍا, الدكلة في التزاهات عميٍـ بآخريف هقارىة

 .درجات تقييـ أعمى في هصىفة هىشتة قدرة هع بالهقارىة الهالية أك االقتصادية

Lowest Credit Quality BBB :ػي االئتهاىيػة, لمهػعءة جيػدة تقيػيـ درجػة  قػدرة أف إلػى تشػير ٌك

 بػآخريف عمػيٍـ هقارىػة هراػية, اسػتحقاقٍا هكعػد فػي كالفكائػد األقسػاط هػف التزاهاتٍػا سػداد عمػى الهىشػتة

ػا احتهػاؿ لكػف ذاتٍػا, الدكلػة فػي التزاهػات  الهاليػة االقتصػادية أك األكاػاع فػي هكاتيػة غيػر بتغيػرات تتثٌر

 أعمى. تقييـ درجات في هصىفة هىشتة قدرة هف بكثير أكبر

Caution is necessary BB :التزاهاتٍػا سػداد عمػى هىشػتة قػدرة فػي شػككؾ إلػى التصىيؼ ٌذا كيشير 

 ٌذي ىطاؽ , كفيالدكلة ذاتٍا في التزاهات عميٍـ بآخريف هقارىة استحقاقٍا, هكعد في كالفكائد األقساط هف

 في الهستحقات سداد عمى أف القدرة كها ها, حد إلى ائتهاىية بهخاطر هحفكفة الهىشتة التزاهات ت عد الدكلة

 األكااع االقتصادية أك الهالية. في هكاتية غير لتغيرات عراة ستظؿ هكعدٌا

Vulnerable to changes in economic conditions Bكيشػير ٌػذا التصػىيؼ إلػى ازديػاد : 

 بػآخريف ,هقارىػة اسػتحقاقٍا هكعػد فػي كالفكائػد األقسػاط هػف التزاهاتٍػا سػداد عمػى هىشػتة قػدرة فػي الشػككؾ

 هكاتيػة غيػر تغيػرات حالػة كقػكع فػي االلتزاهػات لٍػذي كافية حهاية تكفر ال ذاتٍا, الدكلة في التزاهات عميٍـ

 الهخاطر هف أكبر ائتهاىية بٍا هخاطر تحؼ االلتزاهات ٌذي أف كها الهالية, أك االقتصادية األكااع في

 .األعمى التقييـ درجات في الهكجكدة
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كلكف ال يهكف األخذ بٍذا الىهط في سكرية كذلؾ ألف الهصارؼ السكرية غير هصىفة في هؤسسات 

 ٌػذي هػف الكثيػر يسػتطيع كال هرتفعػة, الخػارجي االئتهػاىي التقيػيـ تكػاليؼالتصػىيؼ العالهيػة كذلػؾ ألف 

 .االئتهاىي التقييـ خارج بقاءٌا يستدعي هها ,كال يكجد هؤسسات تصىيؼ هحمية الهصارؼ تحهمٍا,

 The Internal Ratings – Based Approach (IRB): الداخمي التصنيف أسموب 2-3

 السػمطات هكافقػة تىػاؿ أف اإلفصػاح, كهتطمبػات شػركط بعػض هػف األدىػى الحػد تسػتكفي التػي لمهصػارؼ يهكف

 الداخميػة تقػديراتٍا عمػى االئتهػاف كاالعتهػاد هخػاطر قيػاس أجؿ هف الداخمي التصىيؼ أسمكب الستخداـ الرقابية

 فئػات الهخاطر في تحديد هتطمبات رأس الهػاؿ هقابػؿ الهخػاطر االئتهاىيػة, كذلػؾ هػف خػعؿ تحديػد لهككىات

ػا كترجيحٍػا بىسػبة هخػاطرة هعيىػة ىسػبة لدرجػة  تقػدير فػي الهػدخؿ ٌػذا عمػى تسػتىد التػي األصػكؿ هخاطٌر

هخاطرة ٌذي األصكؿ كقد عهمت سكرية هف خعؿ قرارات هجمس الىقد كالتسميؼ كقػرارات الهصػرؼ الهركػزم 

يعت االئتهاىيػػػة كالحػػػد الهسػػػهكح بػػًػ كتطبيقػػػا لهبػػػادئ تركػػػزات  عمػػػى اعتهػػػاد التعميهػػػات الخاصػػػة بهػػػىق التسػػٍػ

رؽ التصىيؼ االئتهاىي الداخمي لمهصارؼ قاـ هجمس الىقػد كالتسػميؼ بإصػدار الهخاطر كترجيحٍا كعهع بط

يعت األقصػى بالحػد الخاصػة التعميهػات الىػاظـ باعتهػاد 2008( عػاـ 4 ب ن م/395 ( رقـم قـرار  لمتسٍػ

لتطبيػػؽ  ىاظهػػان  ( كالػػذم يعػػد قػػراران 4ب/ن م 501)القػػرار رقػـػ ك  بٍػػا لمهصػػارؼ العاهمػػة الهسػػهكح كالتهػكيعت

 العاهمة.الهصارؼ العاهمة لهتطمبات لجىة بازؿ || ألسمكب التصىيؼ االئتهاىي الداخمي لمهصارؼ 

 :األساليب واالختبارات المستخدمة إلدارة مخاطر سعر الفائدة -3
ػػا تطػػكرا كشػػيكعا لقيػػاس كتجىػػب هخػػ ارة إداطر سػػعر الفائػػدة ٌػػي اسػػتراتيجية "هػػف أٌػػـ األدكات كأكثٌر

فػػرص إعػػادة التسػػعير التػػي لٍػػا ك  ", حيػػث تتطمػػب تحميػػؿ اسػػتحقاقاتالحساسػػة لسػػعر الفائػػدةالفجػػكة 

الىقػػػػدم , كالكدائػػػػع كاالقتػػػػراض هػػػػف السػػػػكؽ ات الحساسػػػػة لسػػػػعر الفائػػػػدة بالهصػػػػرؼععقػػػػة بػػػػالهكجكد

ذا هػػػا كجػػػد الهصػػػرؼ ىفسػػػً هػػػف خػػػعؿ ٌػػػذا التحميػػػؿ أىػػػً هعػػػرض الحسػػػاس أياػػػا لسػػػعر الفائػػػدة , كا 

دة فإىػػػً سػػػكؼ يحػػػاكؿ تحقيػػػؽ التطػػػابؽ قػػػدر اسػػػتطاعتً بػػػيف حجػػػـ هكجػػػكدات لهخػػػاطر أسػػػعار الفائػػػ

, هػػع حجػػـ الهطمكبػػات كالكدائػػع ٌا اسػػتجابة لتغييػػر أسػػعار الفائػػدةالهصػػرؼ التػػي يهكػػف إعػػادة تسػػعير 

ا عمى ىفس الىحكالتي ي  .(1), بحسب األسعار السائدة بالسكؽ كخعؿ الهدة ذاتٍاهكف إعادة تسعيٌر

                                                           
(1)
 Rose, Peter, Bank Management & Financial services, copy right 2005, McGrow-Hill 

Companies, p105. 



 
100 

 :الوقاية من مخاطر أسعار الفائدة أساليب

 :(1)وقاية ىامش الفائدة الصافي من مخاطر أسعار الفائدة 3-1

ر الهػدهرة لتقمبػات هف أٌـ أٌداؼ هعالجة هخاطر أسعار الفائدة ٌي عزؿ أرباح الهصرؼ عػف انثػا

قر هػف , فهٍها كاف اتجاي أسعار الفائػدة فػإف الهصػرؼ يسػعى إلػى تحقيػؽ هسػتكل هسػتأسعار الفائدة

األرباح كبها يتكافؽ هع أٌدافً, كحتى يستطيع الهصرؼ تحقيؽ ٌذا الٍدؼ يىبغي عميػً حسػف إدارة 

الهككىات الهكجكدة في هحفظتي هكجكداتً كهطمكباتً الحساسة لسعر الفائدة, حيث تتاهف هحفظة 

اسػػة الهكجػػكدات الحساسػػة لسػػعر الفائػػدة القػػركض كاالسػػتثهارات كتتاػػهف هحفظػػة الهطمكبػػات الحس

لسػػػعر الفائػػػدة الكدائػػػع كاألهػػػكاؿ الهقتراػػػة كيهكػػػف لمهصػػػرؼ عػػػزؿ األربػػػاح عػػػف الحركػػػة الهعاكسػػػة 

 ألسعار الفائدة بتثبيت ٌاهش الفائدة الصافي كالذم يعبر عىً كها يمي:

 ىامش الفائدة الصافي = 
 (المقترضة)مصروف الفوائد عمى الودائع واألموال  - )دخل الفوائد من القروض واالستثمارات(

 100جموع الموجودات المربحة *م

, فػػػػػإذا ارتفعػػػػػت ىسػػػػػبة تكمفػػػػػة األهػػػػػكاؿ %(3.5الطبيعػػػػػي بالىسػػػػػبة لمهصػػػػارؼ ) يعػػػػد هعػػػػػدؿ الٍػػػػػاهش

الهقتراػػة بىسػػبة اكبػػر هػػف ارتفػػػاع الػػدخؿ هػػف القػػركض كاالسػػػتثهارات فػػإف ٌػػاهش الفائػػدة الصػػػافي 

ذا اىخفاػػػت الفكائػػػد هػػػف إعمػػػى أربػػػاح الهصػػػرؼ أك  سػػػكؼ يػػػىكهش كيػػػؤدم ذلػػػؾ إلػػػى آثػػػار سػػػمبية

اىخفاض  ىلإهكاؿ الهقتراة أياا سكؼ يؤدم القركض كاالستثهارات بتسرع هف اىخفاض تكمفة األ

ػذا ائػد كهصػركؼ الفائػدة ٌػك لػيس ثابتػان الٍاهش كبالتالي فإف الفارؽ بيف دخػؿ الهصػرؼ هػف الفك  , ٌك

ال ترتفػػػع بشػػػكؿ تكمفػػػة هصػػػادر التهكيػػػؿ يتطمػػػب هػػػف الهصػػػرؼ البحػػػث عػػػف كسػػػائؿ تاػػػهف لػػػً أف 

 , هقارىة بارتفاع دخؿ الفكائد لكي ال يتعرض دخؿ الهصرؼ لمتدٌكر.همحكظ

 تحميل الفجوة:  3-2

يعػػػد تحميػػػؿ الفجػػػكة األسػػػمكب األساسػػػي كاألٌػػػـ فػػػي قيػػػاس هخػػػاطر أسػػػعار الفائػػػدة كيػػػتـ اعتهػػػادي فػػػي 

كيترتػب عمػى ٌػذي الػدكؿ تقػديـ تقريػر لمفجػكة  الكاليات الهتحدة األهيركية ككىدا ككثير هػف دكؿ العػالـ

 :هاكيعتهد أسمكب تحميؿ الفجكة عمى هدخميف أساسييف ٌ (2)بجاىب التقارير الهالية التي تقدهٍا

                                                           
 .153شهاع, خميؿ, ص   (1)

(2)  Hillar,Christine, Dhanani,Alpa, Fifield,Suzanne, Stevenson, Lorna, Interest Rate Risk 

Management, CIMA publishing, 2005, Oxford, p91. 
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جهالي الهطمكبات   إجهالي الهكجكدات كا 
 , فقط.الفكائد كالهطمكبات ذات الفكائد الهكجكدات ذات

المطموبــات الحساســة لســعر  –: الموجــودات الحساســة لســعر الفائــدة وحيــث تعــرف الفجــوة بأنيــا

 الفائدة 

ىاؾ   : ىكعاف هف الفجكة عمى حسب الىتائجٌك

ـــة " "الهطمكبػػػات "الهكجػػػكدات الحساسػػػة لسػػػعر الفائػػػدة: ٌػػػي الحالػػػة التػػػي تفػػػكؽ فيٍػػػا الفجـــوة الموجب

 تسعير الهطمكبات.الحساسة لسعر الفائدة كتعىي أياا إعادة تسعير الهكجكدات قبؿ إعادة 

: ٌػػػػي الحالػػػػة التػػػػي تفػػػػكؽ فيٍػػػػا الهطمكبػػػػات الحساسػػػػة لسػػػػعر الفائػػػػدة" "الهكجػػػػكدات الفجــــوة الســــالبة

 الحساسة لسعر الفائدة" كتعىي أياا إعادة تسعير الهطمكبات قبؿ إعادة تسعير الهكجكدات.

 .(1)هقارىة بيف الفجكة الهكجبة كالفجكة السالبة :(14-13) شكل

 
 

 

                                                           
(1)
 Rose, Peter, Bank Management & Financial services, previous reference, P109.  
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َؤدٌ انخفاض أسعار الفائدة إلً •
 انخفاض دخل الفائدة الصافٍ

 أثر التغٌٌرات فً 

 أسعار الفائدة
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 ةالباحثةاألشكال من إعداد 

ارتفػاع كحصػؿ  لديـو فجـوة موجبـةأم  حساسا لمموجوداتىعحظ هف الشكؿ أىً إذا كاف الهصرؼ 

كذلػػؾ بسػػبب أف دخػػؿ الفكائػػد  يرتفــعىــامش دخــل الفائــدة الصــافي ســوف فػػإف  أســعار الفائــدةفػػي 

الهتحقػػؽ هػػف الهكجػػكدات سػػكؼ يرتفػػع بهػػا يفػػكؽ ارتفػػاع تكمفػػة الكدائػػع كاألهػػكاؿ الهقتراػػة بػػافتراض 

ىــامش  انخفــاضسػػيؤدم إلػػى  أســعار الفائــدة اىخفاػػت, كبالتػػالي إذا لعكاهػػؿ األخػػرلثبػػات جهيػػع ا

ــدة الصــافي سػػكؼ يػػىخفض بهػػا يفػػكؽ كذلػػؾ ألف دخػػؿ الفكائػػد الهتحقػػؽ هػػف الهكجػػكدات  دخــل الفائ

 اىخفاض تكمفة الكدائع كاألهكاؿ الهقتراة.

فػػإف  أســعار الفائــدة وارتفعــت فجــوة ســالبةأم لديػً  حساســا لممطموبــاتكبالىسػبة لمهصػػرؼ إذا كػاف 

ألف ارتفػػػاع تكمفػػػة الهطمكبػػػات تفػػػكؽ ارتفػػػاع تكمفػػػة  يـــنخفضسػػػكؼ  ىـــامش دخـــل الفائـــدة الصـــافي

ذا  ألف اىخفػاض تكمفػة  يرتفـع ىامش دخل الفائدة سـوففػإف  الفائدةأسعار  انخفضتالهكجكدات كا 

 الهطمكبات تفكؽ اىخفاض دخؿ الهكجكدات.

 :(1)األساليب المتعددة لقياس الفجوة الحساسة لسعر الفائدة 3-3

المطموبـات الحساسـة  –الفجوة المقاسة بالمبمغ = الموجودات الحساسـة لسـعر الفائـدة  3-3-1

 لسعر الفائدة.

 .رسىاٌا سابقان كالتي د

                                                           
 .156الخميؿ, الشهاع, هرجع سابؽ, ص   (1)

 المطلوبات الحساسة•

َعاد تسعَر المطلوبات قبل •
 الموجودات

 الفجوة سالبة

َتم تموَل جزء من •
المطلوبات قصَرة األجل 
 بموجودات طوَلة األجل

 المركز
 

َؤدٌ ارتفاع أسعار الفائدة إلً •
 انخفاض دخل الفائدة الصافٍ

َؤدٌ انخفاض أسعار الفائدة إلً •

 الفائدة الصافٍارتفاع دخل 

أثر التغََرات فٍ 
 أسعار الفائدة
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لســعر الفائــدة/ حجــم المصــرف الفجــوة النســبية الحساســة لمفائــدة = الفجــوة الحساســة  3-3-2

   بمجموع الموجودات مثبً   مقاساً 

ذا هكجبػػة فػػإف الهصػػرؼ حسػػاس لمهكجػػكدات" "الفجػػكة الىسػػبية الحساسػػة لمفائػػدةفػػإذا كاىػػت ىسػػبة  , كا 

 .سالبة فإف الهصرؼ حساس لمهطمكبات" "الفجكة الىسبية الحساسة لمفائدةكاىت ىسبة 

 المطموبات الحساسة لمفائدة  نسبة الحساسية لمفائدة = الموجودات الحساسة لمفائدة/ 3-3-3

" أكبػػر هػػف الكاحػػد الصػػحيق فػػإف الفجػػكة لمهصػػرؼ هكجبػػة كيكػػكف فػػإذا كاىػػت ىسػػبة "الحساسػػية لمفائػػدة

 .الصحيقاىت الىسبة أقؿ هف الكاحد حساسا لمهكجكدات كالعكس إذا ك

 :المستخدمة إلدارة مخاطر التشغيل األساليب والمعايير -4

, حيػػث إدارة الهخػػاطر فػػي الهصػػارؼأصػػبحت إدارة هخػػاطر التشػػغيؿ هػػف سػػهات الههارسػػة السػػميهة 

, كتحػػدد أٌػػـ طر التشػػغيؿ الهاديػػة التػػي تكاجٍٍػػايجػػب أف تتخػػذ الهصػػارؼ فػػي االعتبػػار جهيػػع هخػػا

ىستعرض فيها يمي اإلطار العاـ ل دارة الفعالػة لهخػاطر التشػغيؿ , كسكؼ التي تؤدم إليٍااألسباب 

 .(1)ككيفية احتساب رأس الهاؿ الهقابؿ لٍا

كقػدهت لجىػػة بػػازؿ إطػػارا هتطػػكران كهتكافقػػان هػع هتطمبػػات الصػػىاعة الهصػػرفية إلدارة هخػػاطر التشػػغيؿ 

حسػػاب رأس الهػػاؿ  كيعػػد ٌػػذا األسػػمكب ىظػػاـ رقابػػة داخميػػان لمهصػػارؼ يجػػب االلتػػزاـ بػػً عػػف طريػػؽ

ي  :(2)العـز لهقابمة هخاطر التشغيؿ كيتاهف ٌذا اإلطار ثعث طرؽ هختمفة ٌك

 :أسموب المؤشر األساسي 4-1
يتكجػػب عمػػى الهصػػارؼ التػػي تريػػد تطبيػػؽ أسػػمكب الهؤشػػر األساسػػي أف تحػػتفظ بػػرأس هػػاؿ لهقابمػػة 

ة عمػى تػاري  االحتسػاب % هف هجهؿ الربق خعؿ الثعث سىكات السػابق15هخاطر التشغيؿ بىسبة 

ذا كاىت قائهة الدخؿ في ىٍاية العا , يىبغػي اسػتبعادٌا هػف ـ تعكس هجهؿ خسائر أك قيهػة صػفريةكا 

. كتحتسػػب هتطمبػػات رأس الهػػاؿ لهقابمػػة هخػػاطر التشػػغيؿ ط كيخفػػض عػػد السػػىكات فػػي الهقػػاـالبسػػ

 :سب أسمكب الهؤشر األساسي كها يميح
                                                           

كرقة هىاقشة هف أجؿ تطبيؽ هتطمبات رأس الهاؿ العـز لهقابمة هخاطر التشغيؿ, البىؾ الهركزم الهصرم, قطاع الرقابة    (1)
 .3كاإلشراؼ, ص

(2)  Tarantino, Anthony, Operational Risk Management in Financial Services, John Willey and 

Sons Copy Right 2008, Chapter 17 .  
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 (   )  
∑ (        )

 
 

K(bia)رأس الهػػاؿ الػػعـز لهقابمػػة هخػػاطر التشػػغيؿ كفقػػا ألسػػمكب الهؤشػػر األساسػػي  = هتطمبػػات

(BIA) 

GI 1…n  = ( لثعث سىكات سابقة هجهؿ الربق )إذا كاف هكجبان 

a  (1)% لها قررتً لجىة بازؿ15= هعاهؿ ألفا  

n د السىكات الثعث إذا كاىت هكجبة= عد. 

 األسموب المعياري  4-2

يتـ حساب رأس الهاؿ العـز لهقابمة هخاطر التشغيؿ عمى أساس األسػمكب الهعيػارم بتقسػيـ أىشػطة 

حيث يتـ احتساب هتكسط هجهؿ الربق عػف  business linesالهصرؼ إلى ثهاىي أىشطة أساسية 

فػي هعاهػؿ  ثعث سىكات سابقة عمى تاري  االحتساب لكؿ ىكع ىشػاط أساسػي فػي كػؿ عػاـ هاػركبان 

كفػػي حػػاؿ تحقيػػؽ الهصػػرؼ لخسػػارة فػػي أحػػد السػػىكات فيبػػدؿ هقػػدار  betaيػػً هعاهػػؿ بيتػػايطمػػؽ عم

 .سط فقط لكؿ ىكع هف أىكاع األىشطةالقيهة السالبة بقيهة صفرية في الب

      ∑     ∑
(            )   

        
 

K(TSA) الهعيارم= هتطمبات رأس الهاؿ العـز لهقابمة هخاطر التشغيؿ كفؽ األسمكب ((TSA. 

GI 1-8 لمتعريؼ الكارد أععي كفقا ألسمكب الهؤشر األساسي  , كفقان = هجهؿ الربق عف سىة هحددة

(BIAلكؿ ىكع هف األىشطة الثهاىية ). 

1-8β  ىسبة هئكية ثابتػة قررتٍػا لجىػة بػازؿ يىسػب فيٍػا هسػتكل رأس الهػاؿ الهطمػكب إلػى هسػتكل =

 .الثهاىيةربق لكؿ ىكع هف األىشطة هجهؿ ال

 :(2)لعطعع يتـ تقسيـ األىشطة الثهاىية لمهصرؼ عمى األساس التالي

 

 

 
                                                           

 تهثؿ ٌذي الىسبة الهستكل العاـ لرأس الهاؿ الهطمكب لمصىاعة الهصرفية هقسكها عمى الهؤشر العاـ لمصىاعة.   (1)
(2)  Operational Risk Management, Hong kong Institute of Bankers, 2013, p154. 
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 .تقسيـ أىشطة الهصرؼ حسب األسمكب الهعيارم لقياس الهخاطر التشغيمية :(15) الشكل

 
 : األسموب المعياري البديل 4-3

ػػك يحتسػػب رأس الهػػاؿ هػػف خعلػػً بػػىفس طريقػػة احتسػػابً فػػي األسػػمكب الهعيػػارم لكافػػة األىشػػطة   ٌك

هػػا التجزئػػة الهصػػرفية كتهكيػػؿ الشػػركات , حيػػث كفقػػا لٍػػذا األسػػمكب تحػػؿ  باسػػتثىاء ىػػكعيف هىٍػػا ٌك

هػا  "M"القركض كالسمفيات هاركبة في هعاهػؿ ثابػت هحػؿ هجهػؿ الػربق لٍػذيف الىشػاطيف باعتباٌر

  :لمتكظيؼ حيث تصبق الهعادلة كالتالي هؤشريف
                  

  
  

تموَل هَكلة الشركات               
 %18معامل بَتا 

أعمال االستثمارات                  
 %18معامل بَتا 

التجزئة المصرفَة                    
 %12معامل بَتا 

تموَل الشركات                      
 %15معامل بَتا 

المدفوعات والتسوَات               
 %      18معامل بَتا 

أعمال الوكالة                        
 %15معامل بَتا 

إدارة األصول                        
 %12معامل بَتا 

أعمال الوساطة والسمسرة            
 %12معامل بَتا 
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 :  المبحث الثاني

 مدى كفاءة مديرية االلتزام في الحد من المخاطر المصرفية
إف تكالي األزهػات الهاليػة كالهصػرفية خػعؿ التسػعيىات, كاىتقػاؿ تمػؾ األزهػات هػف دكلػة ألخػرل دفػع 

الهؤسسات الهاليػة الدكليػة كالرسػهية إلػى البحػث عػف أسػباب حػدكث تمػؾ األزهػات التػي تاػعؼ هػف 

 كفػػػاءة الجٍػػػاز الهصػػػرفي كاألىظهػػػة الهصػػػرفية العالهيػػػة كخصكصػػػان الهؤسسػػػات الهاليػػػة كاالقتصػػػادية

الدكليػػة هثػػؿ صػػىدكؽ الىقػػد الػػدكلي كالبىػػؾ الػػدكلي كبىػػؾ التسػػكيات الدكليػػة كهسػػؤكلي الػػدكؿ العشػػػر 

)كزراء الهالية كهحافظي الهصارؼ الهركزية( كهعٍد االستقرار الهالية. فبسػبب ٌػذي األحػداث قاهػت 

دكؿ التػي تمؾ الهؤسسات كهعٍد االستقرار الهالي بدراسة أسباب األزهات الهصرفية فػي كثيػر هػف الػ

ا  حدثت فيٍا تمؾ األزهات كتقديـ الهقترحات كالحمكؿ الهىاسبة لتجىب تمؾ األزهات كالتقميؿ هف آثاٌر

 السمبية. 

-1975كجػػدير بالػػذكر أف عػػدد الػػدكؿ التػػي حػػدثت بٍػػا أزهػػات هصػػرفية كهاليػػة خػػعؿ الفتػػرة هػػف )

 . (1)الىاهية دكلة هىكعة بيف دكؿ هتقدهة كهعظهٍا كاف هف الدكؿ 130( فقط ٌي 2000

لقػػػد كػػػاف اػػػعؼ الرقابػػػة الداخميػػػة الهتهثمػػػة بىظػػػاـ الهصػػػرؼ كالرقابػػػة الخارجيػػػة الهتهثمػػػة بالسػػػمطات 

ػػػي فػػػي الغالػػػب الهصػػػارؼ الهركزيػػػة هػػػف أٌػػػـ األسػػػباب التػػػي أدت إلػػػى حػػػدكث األزهػػػات  الرقابيػػػة ٌك

 1975فػي عػاـ الهصرفية, كاستجابة لتمؾ األحداث كاألزهات تتسسػت لجىػة بػازؿ لمرقابػة الهصػرفية 

أك  (Group of ten)بقػرار هػػف هحػػافظي الهصػػارؼ الهركزيػػة لهجهكعػػة الػػدكؿ الصػػىاعية العشػػر 

(G-10)  ػػػػذي المجىػػػػة هؤلفػػػػة هػػػػف كبػػػػار ههثمػػػػي السػػػػمطات الرقابيػػػػة لمرقابػػػػة الهصػػػػرفية كالهصػػػػارؼ ٌك

ػػي بمجيكػػا, كىػػدا, فرىسػػا, ألهاىيػػا, اليابػػاف, إيطاليػػا, لككسػػهبكرج, ٌكلىػػدا,  الهركزيػػة فػػي دكؿ عديػػدة ٌك

ات سكيسػػرا, السػػكيد, الههمكػػة الهتحػػدة, الكاليػػات الهتحػػدة كيػػتـ اىعقادٌػػا الػػدائـ بهقػػر هصػػرؼ التسػػكي

ي هقر أهاىة سر المجىة الدائـ  . (2)الدكلي في هديىة بازؿ ٌك

                                                           
 .17, ص2007الرقابة الهصرفية الداخمية كالخارجية في الهصارؼ, حشاد, ىبيؿ, اتحاد الهصارؼ العربية,    (1)
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 1997حيػػػث أصػػػدرت ٌػػػذي المجىػػػة كثيقػػػة خاصػػػة باألسػػػس الهحكريػػػة لمرقابػػػة الهصػػػرفية الفعالػػػة عػػػاـ 

 حيػث تتعمػؽ ٌػذي الهبػادئ تاهىت خهسة كعشريف هبدأ أساسيان تحتاج إليٍػا الرقابػة الهصػرفية الفعالػة,

 بػ: 

 لمرقابة الهصرفية الفعالة. الشركط الهسبقة  -1

 عهمية إصدار التراخيص كالٍيكمة.  -2

 المكائق كالهتطمبات الفعالة.  -3

 كسائؿ الرقابة الهصرفية الهستهرة.  -4

 هتطمبات الهعمكهات.  -5

 السمطات الرسهية لمهراقبيف.  -6

 الصيرفة عبر الحدكد.  -7

, كفػػي إطػػار التطػػكير 1999كأعقبتٍػػا بإصػػدار كثيقػػة عػػف هىٍجيػػات الرقابػػة الهصػػرفية الفعالػػة عػػاـ 

الهسػػتهر الػػذم تىتٍجػػً لجىػػة بػػازؿ, كخصكصػػان فػػي هجػػاؿ القطػػاع الهصػػرفي, أصػػدرت لجىػػة بػػازؿ 

المتيف تاػهىاف سػعهة لمقطػاع الهصػرفي,  2006لمرقابة الهصرفية تحديثان لمكثيقتيف في ىيساف عاـ 

دارة السػػميهة لمهخػػاطر الهصػػرفية ككػػذلؾ اىاػػباط السػػكؽ الػػذم يعتهػػد عمػػى الشػػفافية كاإلفصػػاح, اإل

هعدؿ كفاية رأس الهاؿ الهطمكب لمهصارؼ. ككػاف ذلػؾ ىتػاج هتابعػة دؤكبػة لتطػكر الهصػارؼ عمػى 

 الهستكل العالهي هع التركيز عمى السمبيات كاألزهات. 

ػػػي هعػػػدؿ كفايػػػة رأس الهػػػاؿ ف الػػػذم تاػػػهّ  IIككػػػاف هػػػف اػػػهف ٌػػػذي اتفػػػاؽ بػػػازؿ  شػػػركط هعيىػػػة ٌك

ػػػك أياػػػان الحػػػد األدىػػػى فػػػي اتفػػػاؽ بػػػازؿ  ركػػػزت عمػػػى إدارة الهخػػػاطر  II, إال أف بػػػازؿ Iالهطمػػػكب ٌك

يجػػػاد سياسػػػة شػػػاهمة كهتكاهمػػػة إلدارة الهخػػػاطر Iهكهمػػػة لهقػػػررات بػػػازؿ  كاسػػػتراتيجيةالهصػػػرفية  , كا 

رأس الهاؿ, كأف تككف هستكيات رأس الهاؿ كااحة ل استراتيجيةالهصرفية لدل الهصارؼ هع كجكد 

التي يخطط الهصرؼ لعحتفاظ بٍا هتسقة هع الهخاطر الهصػرفية الفعميػة التػي يكاجٍٍػا الهصػرؼ, 

ػذا هػا يتكافػؽ هػع هعىػى رأس الهػاؿ االقتصػادم.  الثػاىي الرائػدة االقتصػاديات هػف دكلػة 27 هػف مٌك

  هف عشر
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يبػدك فيٍػا أف الهىظهػيف يكػافحكف هػف أجػؿ تعػديؿ الىظػاـ التػي ||| كأخيرا صػدرت هقػررات لجىػة بػازؿ

الهالي لهىع كقكع أزهة أخرل. كهف بيف أحدث الجٍكد: هتطمبات رأس الهاؿ أكثر صراهة لمهسػاعدة 

 في هىع الهصارؼ الكبرل هف االىٍيار تحت كطتة خسائر غير هتكقعة.

الهركزيػػة إلػػى العهػػؿ عمػػى  حيػػث دعػػا زعهػػاء دكؿ العشػػريف الجٍػػات التىظيهيػػة كهحػػافظي الهصػػارؼ

كاػػع لػػكائق كقكاعػػد أكثػػر صػػراهة عمػػى هتطمبػػات رأس الهػػاؿ كذلػػؾ فػػي أعقػػاب األزهػػة الهاليػػة التػػي 

جػراءات غيػر آهىػة هػف قبػؿ الهصػارؼ بخصػكص عهميػات اإلقػراض كبٍػدؼ  ىتجت عف تصرفات كا 

 .(1)تجاكز األزهات الهالية الهستقبمية

بػػػازؿ إلػػػزاـ الهصػػػارؼ باالحتفػػػاظ بقػػػدر هػػػف رأس الهػػػاؿ  اتفاقيػػػةكهػػػف أٌػػػـ اإلصػػػعحات الػػػكاردة فػػػي 

ػػك يتاػػهف رأس الهػػاؿ الهػػدفكع الههتػػاز يسػػهى )رأس الهػػاؿ األساسػػي ػػك هػػف الهسػػتكل األكؿ ٌك ( ٌك

% عمى األقؿ هف أصكلٍا الحساسة تجػاي الهخػاطرة أك 4,5إاافة إلى األرباح الهحتفظ بٍا بىسبة 

 %.2بهقدار  2تفاقية بازؿ اهىصة في التي تكتىفٍا الهخاطر بزيادة عف الىسبة ال

% هػػػف األصػػػكؿ كبػػػذلؾ 2,5حتيػػػاطي جديػػػد هىفصػػػؿ يتػػػتلؼ هػػػف األسػػػٍـ العاديػػػة كيعػػػادؿ اكتكػػػكيف 

كاػعت المجىػة خطػة ك  %.7ههتػاز ثعثػة أاػعاؼ ليصػؿ إلػى عهمت عمى زيادة ىسبة رأس الهاؿ ال

 زهىية لتحقيؽ ٌذي الهتطمبات اهف ثهاىي سىكات تقريبا 

حتياطيػػػات لهكاجٍػػػة انثػػػار السػػػمبية االتفاقيػػػة سػػػكؼ تحػػػتفظ الهصػػػارؼ بىػػػكع آخػػػر هػػػف االكبهكجػػػب ٌػػػذي 

 (2)%. هػػف رأس الهػػاؿ األساسػػي2,5% إلػػى 0الهترتبػػة عمػػى حركػػة الػػدكرة االقتصػػادية بىسػػبة تتػػراكح هػػف 

ػػا فػػي هػػىق )حقػػكؽ الهسػػاٌهيف( . هػػع تػػكافر حػػد أدىػػى هػػف هصػػادر التهكيػػؿ الهسػػتقرة لاػػهاف عػػدـ دكٌر

الكفػػاء بالتزاهاتٍػػا تجػػاي كاالسػػتثهار جىبػػا إلػػى جىػػب هػػع تػػكافر ىسػػب هحػػددة هػػف السػػيكلة لاػػهاف  االئتهػػاف

 .العهعء

                                                           
(1)  Wharton School of the University of Pennsylvania November 02, 2010 in Arabic 

Knowledge@Wharton p1, 

: "رأس الهػػاؿ ال 3عرفػػت لجىػػة بػػازؿ فػػي هتطمبػػات بػػازؿ    (2) كتتػػب بػًػ كاألربػػاح غبػػر الهكزعػػة هاػػافا إليػًػ هرأس الهػػاؿ األساسػػي أىػًػ
أم األدكات القػػػادرة عمػػػػى اسػػػتيعاب الخسػػػائر فػػػػكر  أدكات رأس الهػػػاؿ غيػػػر الهشػػػركطة بعكائػػػػد كغيػػػر الهقيػػػد بتػػػػاري  اسػػػتحقاؽ,

 حدكثٍا".
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% كعػػدـ 6% إلػػى 4كأخيػػرا ٌػػدفت إلػػى رفػػع الهسػػتكل األكؿ هػػف رأس الهػػاؿ اإلجهػػالي الحػػالي هػػف 

 .(1)احتساب الشريحة الثالثة في هعدؿ كفاية رأس الهاؿ

كتتكاهؿ تحقيؽ ٌذي الشركط هف هتطمبات رأس الهاؿ كسياسة إدارة هخػاطر شػاهمة كهتكاهمػة بكجػكد 

ػػي فػػي الغالػػب الهصػػارؼ الهركزيػػة  ىظػػاـ جيػػد لمرقابػػة الداخميػػة كالخارجيػػة )هػػف السػػمطات الرقابيػػة ٌك

كفػػي بعػػض األحػػكاؿ تكػػكف هىفصػػمة عػػف الهصػػارؼ الهركزيػػة هثػػؿ إىكمتػػرا( كاىاػػباط السػػكؽ كالػػذم 

تحقؽ عىد قياـ الهصارؼ باإلفصػاح عػف كثيػر هػف الهعمكهػات كالبياىػات كالسياسػات الخاصػة بٍػا, ي

حتػػى يتعػػرؼ الهتعػػاهمكف هػػع تمػػؾ الهصػػارؼ عمػػى هسػػتكل أدائٍػػا كهػػف ثػػـ يهكػػىٍـ هػػف اتخػػاذ القػػرار 

 الهىاسب تجاي التعاهؿ هع تمؾ الهصارؼ. 

عالجػػػػة القاػػػػايا الهصػػػػرفية كتعزيػػػػز كهػػػػف بػػػػيف الجٍػػػػكد الهتكاصػػػػمة التػػػػي بػػػػذلتٍا بػػػػازؿ فػػػػي هجػػػػاؿ ه

الهؤسسػػػػات الهصػػػػرفية كفػػػػي سػػػػبيؿ إدارة الهخػػػػاطر عمػػػػى الههارسػػػػات السػػػػميهة فػػػػي عهميػػػػات الرقابػػػػة 

كخصكصػػػػان الهخػػػػاطر التشػػػػغيمية كهخػػػػاطر السػػػػهعة أصػػػػدرت لجىػػػػة بػػػػازؿ كثيقػػػػة عػػػػف كحػػػػدة االلتػػػػزاـ 

ف تبعات العقكبات القاىكىية لهساعدة الهصارؼ في إدارة هخاطر االلتزاـ كالتي يهكف تعرفيٍا بتىٍا ه

بالقكاعػػد كالقػػكاىيف التػػي تػػىجـ  الهصػػرؼ أك الرقابيػػة أك الخسػػائر الهاليػػة أك خسػػائر ىتيجػػة عػػدـ التػػزاـ

عىٍا خسارة السهعة لمهصرؼ كيشار أحياىان لعلتزاـ بهخاطر الىزاٌة )التكاهؿ( ألف سهعة الهصػرؼ 

الهراقبػػكف الهصػػرفيكف  عمػػىهػػؿ العػػادؿ كيجػػب هرتبطػػة إلػػى حػػد كبيػػر بتقيػػدي بهبػػادئ التكاهػػؿ كالتعا

جػػراءات االلتػػزاـ الفعالػػة ك سيا إتبػػاع أف اإلدارة تقػػـك بعهػػؿ التصػػحيق الهىاسػػب فػػي حػػاؿ كجػػكد سػػات كا 

 خمؿ بالهعايير كالقكاىيف. 

 (: BIS: ويمكن تعريف وحدة االلتزام )أوالً 

االلتزاـ الخاصة, كالتي تهثؿ هخػاطر كحدة هستقمة تقكـ بتحديد كتقييـ كهراقبة التقرير عف هخاطر »

العقكبػػات الرقابيػػة القاىكىيػػة أك الخسػػارة الهاليػػة أك هػػا قػػد يعاىيػػً الهصػػرؼ هػػف خسػػارة لسػػهعتً ىتيجػػة 

إخفاقً في تطبيؽ ها يعهؿ بً هف المكائق كالقكاىيف كقكاعد السمكؾ كهعايير الههارسة السػميهة )سػكيان 

 .(2)«(القكاىيف, القكاعد, الهعايير»
                                                           

ا هعٍد الدراسات الهصرفية, الككيت, كاىكف الثاىي,   (1)  .5, السمسمة الخاهسة, العدد 2012 إااءات, ىشرة تكعية يصدٌر
(2)

   Basel Committee on Banking Supervision, Compliance and compliance function in banks, 

April 2005, Bank for International Settelments, p3. 
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ػػا ح يػػث أف االهتثػػاؿ لمقػػكاىيف كالمػػكائق كالهعػػايير األخػػرل هسػػتلة ٌاهػػة بالىسػػبة لمهصػػارؼ بسػػبب دكٌر

البىيػػة التحتيػػة االجتهاعيػػة كاالقتصػػادية, كعػػعكة عمػػى ذلػػؾ فػػإف فػػي الرئيسػػي فػػي الىظػػاـ العػػالهي ك 

دكؿ كتىػاهي هطالبة الهصارؼ بالشفافية أصػبق أهػران ٌاهػان بعػد اشػتداد الهىافسػة عبػر الحػدكد كبػيف الػ

 .(1)بعد ازدياد ظاٌرة العكلهة , خصكصاالهىتجات الهصرفية كتعقدٌا

إف القػػكاىيف كالقكاعػػد كالهعػػايير الهعهػػكؿ بٍػػا ٌػػي فػػي األسػػاس تمػػؾ التػػي تتعمػػؽ باألىشػػطة التجاريػػة 

دارة  ػػػاب كا  لمهصػػػرؼ كتتاػػػهف تمػػػؾ التػػػي تتعاهػػػؿ هعػػػً لهىػػػع عهميػػػات غسػػػؿ األهػػػكاؿ كتهكيػػػؿ اإلٌر

يػػة التجاريػػة الخاصػػة بالبىػػؾ )بهػػا فيٍػػا هكاػػكعات هىػػع أك تقميػػؿ تاػػارب الهصػػالق( كحهااألعهػػاؿ 

, كيهكػف أياػان أف تتجػاكز األىشػطة التجاريػة العاديػة لمهصػرؼ إلػى البياىات كالخصكصية كاالئتهػاف

هجػاالت أخػرل هثػػؿ العهالػة كقػػاىكف الاػرائب, اعتهػػادان فػي الهقػػاـ األكؿ عمػى األسػػمكب الػذم تتبىػػاي 

 مطة الرقابية أك الهصرؼ ىفسً. الس

يهكػػف أف يكػػكف لمقػػكاىيف كالقكاعػػد كالهعػػايير الهعهػػكؿ بٍػػا هصػػادر هتعػػددة تشػػهؿ التشػػريع األساسػػي 

ا الهراقبػػػكف  ا الهصػػػرؼ الهركػػػزم أك ٌيئػػػات الرقابػػػة كالتػػػي يصػػػدٌر كالقكاعػػػد كالهعػػػايير التػػػي يصػػػدٌر

صػػػىاعة كهجهكعػػػة قكاعػػػد السػػػمكؾ التػػػي كاتفاقػػػات السػػػكؽ كقكاعػػػد الههارسػػػة التػػػي تقػػػدهٍا اتحػػػادات ال

تىطبػػؽ عمػػى هػػكظفي الهصػػرؼ كالتػػي غالبػػان هػػا تتجػػاكز هػػا ٌػػك همػػـز قاىكىػػان كتتاػػهف هعػػايير أشػػهؿ 

 لمىزاٌة كالتعاهؿ العادؿ. 

 :(2)( االلتزامأىمية وظيفة )إدارة

تعتبر كظيفة االلتزاـ في البىكؾ أحد أسس كعكاهؿ ىجاحٍػا, ككىٍػا تمعػب دكرا أساسػيا فػي الهحافظػة 

عمػػػى سػػػهعتٍا كهصػػػداقيتٍا كعمػػػى هصػػػالق الهسػػػاٌهيف كالهػػػكدعيف, كتػػػكفير الحهايػػػة هػػػف العقكبػػػات, 

 كذلؾ هف خعؿ قياهٍا كهساٌهتٍا بها يمي: 

                                                           
شركة "سكهيتكهك هيتسكم الهصرفية" كاحدة هف الهؤسسات الهالية الرائدة . Compliance, 1, صSMBC ,2002ػ     (1)

 فرع في كؿ هف كطىٍا األـ الياباف, كفي هختمؼ أىحاء العالـ. 400عمى هستكل العالـ, هع أكثر هف 
هؤسسػػػة الىقػػػد العربػػػي السػػػعكدم, إدارة التفتػػػيش البىكػػػي,  السػػػعكدية,دليػػػؿ االلتػػػزاـ باألىظهػػػة لمبىػػػكؾ العاهمػػػة فػػػي الههمكػػػة العربيػػػة    (2)

 .4ص
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كهخػاطر السػهعة كهخػاطر العقكبػات الهاليػة الهخػاطر الىظاهيػة  درء هخاطر عدـ االلتزاـ, هثؿ -1

كالقكاعػد  هف خعؿ التقيد بالتعميهات الىافذة عف الهصرؼ الهركزم كجهيػع القػكاىيف كالتشػريعات

 .التي تحكـ عهؿ الهصارؼ

 تكطيد الععقة هع الجٍات كالٍيئات الرقابية. -2

 إرساء هبادئ ىٍج اإلدارة السميهة في الهؤسسات الهصرفية.  -3

يات كاألطر التي تكفؿ هكاجٍة الجرائـ كبكجً خاص هسؤكليتٍا عف هكافحػة عهميػات إيجاد انل -4

اب.  غسؿ األهكاؿ كتهكيؿ اإلٌر

 الهحافظة عمى القيـ كالههارسات الهٍىية في العهؿ الهصرفي. -5

 مسؤوليات مجمس إدارة المصرف نحو االلتزام:  :ثانياً 

إدارة االلتػػزاـ  هػػع تكاػػيق ٌػػذي الهبػػادئ ة بعػػرض هبػػادئ لجىػػة بػػازؿ لبيػػاف عهػػؿ الباحثػػةسػػكؼ تقػػـك 

يكمية  تبعا لكظائؼ كهبادئ  .عهؿ إدارة االلتزاـ  كىطاؽٌك

يتحهػػؿ هجمػػس إدارة الهصػػرؼ هسػػؤكلية اإلشػػراؼ عمػػى إدارة هخػػاطر التػػزاـ الهصػػرؼ, كهػػا (: "1المبــدأ )

رسػػهي يشػػير إلػػى هػػا فيٍػػا تعٍػػد أك أم هسػػتىد بجمػػس عمػػى سياسػػة االلتػػزاـ بالهصػػرؼ يىبغػػي أف يكافػػؽ اله

تتسػػػػيس كحػػػػدة التػػػػزاـ دائهػػػػة. كيقػػػػـك الهجمػػػػس أك لجىػػػػة هىبثقػػػػة عىػػػًػ بهراجعػػػػة سياسػػػػة االلتػػػػزاـ الخاصػػػػة 

لهخػػػاطر  الهصػػػرؼكتطبيقٍػػػا الهسػػػتهر هػػػرة كػػػؿ عػػػاـ عمػػػى األقػػػؿ لتحديػػػد هػػػدل فعاليػػػة إدارة  الهصػػػرؼب

 .(1)االلتزاـ الخاصة بً"

ة إال إذا كػػػاف ٌىػػػاؾ اٌتهػػػاـ كااػػػق هػػػف هجمػػػس ة كذات فعاليػػػكءتكػػػكف سياسػػػة االلتػػػزاـ بالهصػػػرؼ كفػػػ لػػػف

اإلدارة بتشػػػػجيع هبػػػػادئ األهاىػػػػة كالىزاٌػػػػة داخػػػػؿ الهؤسسػػػػة كألجػػػػؿ ذلػػػػؾ يجػػػػب هراجعػػػػة االلتػػػػزاـ بػػػػالقكاىيف 

ة إلدارة هخػػػاطر كالهعػػػايير الهطبقػػػة. كهػػػا أف الهجمػػػس هسػػػؤكؿ عػػػف التتكػػػد هػػػف تطبيػػػؽ السياسػػػة الهىاسػػػب

, كهػا يجػب عميًػ هراجعػة تطبيػؽ تمػؾ السياسػة كالتتكػد هػف حػؿ قاػايا االلتػزاـ بفاعميػة االلتزاـ بالهصػرؼ

 كبسرعة. 

 

                                                           
(1)  Basel Committee on Banking Supervision, Compliance and compliance function in banks, 

April 2005, Bank for International Settelments, p4 . 
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 مسؤوليات اإلدارة العميا بالمصرف فيما يتعمق بااللتزام:  :ثالثاً 

, كرفػػػع إتباعٍػػػاتعػػػد اإلدارة العميػػػا لمهصػػػرؼ هسػػػؤكلة عػػػف كاػػػع سياسػػػة التػػػزاـ اػػػهاف (: 2المبـــدأ )

اـ بٍا إلى هجمس اإلدارة كها تعد اإلدارة العميا هسؤكلة أياان عػف تقيػيـ هػا إذا التقارير الخالصة بالتز 

 .(1)اىت سياسة االلتزاـ هعئهة أـ الك

يجب أف يكػكف ٌىػاؾ سياسػة التػزاـ هكتكبػة تقػـك بتعريػؼ هكاػكعات هخػاطر االلتػزاـ الرئيسػية التػي 

تكاجػػً الهصػػرؼ كتكاػػق كيفيػػة اعتػػزاـ الهصػػرؼ إدارة ٌػػذي الهخػػاطر, كهػػا يىبغػػي أف تتاػػهف تمػػؾ 

هػػػف قبػػػؿ الهػػػكظفيف )كهػػػىٍـ اإلدارة العميػػػا(, ككػػػذلؾ  إتباعٍػػػاالسياسػػػة الهبػػػادئ األساسػػػية التػػػي يجػػػب 

 إلطار العاـ لتىفيذ اإلرشادات الهفصمة لمهكظفيف حسب ها تقتايً الظركؼ. ا

كلتحقيؽ الكاكح كالشفافية في العهؿ, يجب تكايق الفركؽ بيف الهعايير العاهػة لجهيػع الهػكظفيف, 

 كالقكاعد التي يتـ تطبيقٍا عمى هجهكعة هحددة فقط هىٍـ. 

سياسػػة االلتػػزاـ, كأىػػً قػػد تػػـ اتخػػاذ إجػػراءات االىاػػباط  إتبػػاعكهػػف هٍػػاـ اإلدارة العميػػا أف تتتكػػد هػػف 

 الهىاسبة في حالة حدكث اختراقات. 

 كيىبغي عمى اإلدارة العميا أف تقـك بها يمي: 

هراجعػػة سياسػػة االلتػػزاـ كاسػػتهرار تطبيقٍػػا هػػرة كػػؿ عػػاـ عمػػى األقػػؿ لمتتكػػد هػػف أف السياسػػة ال  -

 زالت هعئهة. 

جمس عمى األقؿ هرة كؿ عاـ باألهكر الهتعمقة بسياسة االلتػزاـ إععـ هجمس اإلدارة أك لجىة اله -

جػػػراء أم تغيػػػرات اػػػركرية لتمػػػؾ السياسػػػة , كهشػػػاركة الهجمػػػس هػػػف خػػػعؿ ك  ككيفيػػػة تطبيقٍػػػا, ا 

ا عمى هخاطر  االلتزاـتقارير العهؿ بتقييـ هدل تقيد الهصرؼ بسياسة   .االلتزاـكتتثيٌر

هجمػػػػس عػػػػف أم خػػػػرؽ هػػػػادم لمقػػػػكاىيف كالقكاعػػػػد اإلخطػػػػار الفػػػػكرم لهجمػػػػس اإلدارة أك لجىػػػػة ال -

 .(2)كالهعايير

تعػػػد اإلدارة العميػػػا بالهصػػػرؼ هسػػػؤكلة عػػػف تتسػػػيس كحػػػدة التػػػزاـ دائهػػػة كفعالػػػة داخػػػؿ (: "3المبـــدأ )

 .(1)الهصرؼ بحيث تهثؿ جزءان هف سياسة التزاـ الهصرؼ"

                                                           
(1)  Previous reference, p7-9 

 .350دليمؾ إلى الرقابة الداخمية كالخارجية لمهصارؼ, هرجع سابؽ, صحشاد, ىبيؿ,    (2)
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يهكىػً االعتهػاد عمػى كحػدة يىبغي أف تتخذ اإلدارة العميا التػدابير الاػركرية لمتتكػد هػف أف الهصػرؼ 

 الة كدائهة كتتهتع بهكارد كافية.التزاـ فع

 مبادئ وحدة االلتزام  :رابعاً 

ذا سػػػادت "هبػػػادئ االلتػػػزاـيجػػػب أف يكػػػكف االلتػػػزاـ جػػػزءن ال يتجػػػزأ هػػػف ثقافػػػة ا " فػػػي ثقافػػػة لهصػػػرؼ كا 

 بااللتزاـ. الهصرؼ فإىً سيتهكف هف التعاهؿ بقدرة ككفاءة هع الهخاطر الىاجهة عف عدـ التقيد

 أ ـ النظام األساسي: 

يىبغي أف يككف ٌىاؾ كاع رسهي لكحدة االلتزاـ داخؿ الهصرؼ. كيتحقؽ ذلؾ بشكؿ (: "4المبدأ )

كقػػػؼ أهثػػػؿ عىػػػدها يكػػػكف هكثقػػػان بهيثػػػاؽ أك هسػػػتىد رسػػػهي هعتهػػػد هػػػف هجمػػػس اإلدارة, هكاػػػق فيػػػً ه

 .(2)الكحدة كسمطتٍا كاستقعلٍا"

 يجب أف يشار في الهيثاؽ أك الهستىد الرسهي إلى الىقاط التالية: 

 تدابير لمتتكد هف استقعلية كحدة االلتزاـ عف أىشطة الهصرؼ التجارية.  -1

ا كهسؤكليتٍا.  -2  دكٌر

ععقتٍا باإلدارات أك الكحدات األخرل داخػؿ الهصػرؼ حيػث يتطمػب هػف اإلدارة العميػا أف تقػـك  -3

الثقة كالتجاىس في الععقة بيف إدارة االلتزاـ كبقية اإلدارات كالدكر الػذم تؤديػً  بإيجاد هىاخ هف

 .(3)ءات العزهة كالتىسيؽ لتسٍيؿ ذلؾكأف تاع اإلجرا

 الحؽ في الحصكؿ عمى الهعمكهات الاركرية لمقياـ بهسؤكلياتٍا.  -4

اـ كتعييىٍػا لهستشػار الحؽ في عهؿ تحقيقٍا الكتشاؼ أم فرؽ يحتهػؿ حدكثػً فػي سياسػة االلتػز  -5

 قاىكىي خارجي لمقياـ بٍذي الهٍهة إذا كاف ذلؾ هعئهان. 

 التزاـ كحدة االلتزاـ بتقديـ التقارير ل دارة العميا كهجمس اإلدارة.  -6

 حؽ كحدة االلتزاـ في االتصاؿ الهباشر بهجمس اإلدارة أك لجىة هجمس اإلدارة.  -7

                                                                                                                                                                          
(1)

   Basel Committee on Banking Supervision, Compliance and compliance function in banks, 

April 2005, Bank for International Settelments. 
  .هرجع سابؽ   (2)
 هؤسسة الىقد العربي السعكدم, إدارة التفتيش البىكي, العاهمة في الههمكة العربية السعكدية,دليؿ االلتزاـ باألىظهة لمبىكؾ    (3)
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يىبغػػػي أف تطمػػػع جهيػػػع هجهكعػػػات العهػػػؿ داخػػػؿ الهصػػػرؼ عمػػػى هيثػػػاؽ االلتػػػزاـ ككثائقػػػً الرسػػػهية ك 

 األخرل. 

 االستقبلية:  -ب

 يجب أف تككف كحدة االلتزاـ بالهصرؼ هستقمة عف أىشطة الهصرؼ التجارية". (: "5المبدأ )

يهىحٍػػا الهكاىػػة الهىاسػػبة كاالسػػتقعلية,  يىبغػػي أف تكػػكف لكحػػدة االلتػػزاـ كاػػع رسػػهي فػػي الهصػػرؼ

عمى أف يككف ذلؾ هدرجان في سياسة االلتػزاـ الخاصػة بالبىػؾ أك أيػة كثيقػة رسػهية أخػرل. كأف تعهػـ 

قػػادرة هػػف خعلػػً عمػػى القيػػاـ بهسػػؤكلياتٍا فػػي جهيػػع ك  ٌػػذي الكثيقػػة عمػػى كافػػة العػػاهميف فػػي الهصػػرؼ

كيىبغػػي أف تتهتػػع بحريػػة التقريػػر لػػ دارة العميػػا  (1)ـ,إدارات الهصػػرؼ التػػي يكجػػد بٍػػا هخػػاطر االلتػػزا

كهجمس اإلدارة, أك لجىة هجمس اإلدارة عف أم هخالفات, أك خمؿ هحتهؿ حدكثً أك تـ اكتشافً هف 

خعؿ تحقيقٍػا, عمػى أف يػتـ ٌػذا دكف خػكؼ هػف االىتقػاـ, أك الاػرر الػذم يهكػف أف يكػكف رد فعػؿ 

 لهصرؼ. هف اإلدارة, أك هف أعااء هجهكعة العهؿ با

كيىبغي أف يككف لكحدة االلتػزاـ الحػؽ فػي االتصػاؿ بتعاػاء هجهكعػة العهػؿ كحريػة الحصػكؿ عمػى 

ا كهسؤكلياتٍا.   أية سجعت أك همفات اركرية تهكىٍا هف القياـ بدكٌر

كتتطمب االستقعلية أياان أف يتـ تزكيد كحدة االلتزاـ بالهكارد الكافية لتهكيىٍا هف القياـ بهسػؤكلياتٍا 

فاعمية. كيجب أف يككف لكحدة االلتزاـ الهكازىة الهالية الخاصة بٍػا ككػذلؾ ىظػاـ هكافػآت لهجهكعػة ب

العهػػؿ, عمػػى أف يكػػكف ٌػػذا الىظػػاـ هىاسػػبان لطبيعػػة كأٌػػداؼ كحػػدة االلتػػزاـ, كبالتػػالي يجػػب أف يكػػكف 

 .(2)هستقعن عف األداء الهالي لخطكط العهؿ الهختمفة

تبػػايف فػػي كيفيػة تعاهػػؿ البىػػكؾ فػػي تىظػيـ هٍػػاـ إدارة االلتػػزاـ تبعػػا يىبغػي هعحظػػة أىػػً سػيككف ٌىػػاؾ 

يكمػػػً التىظيهػػػي, كىكعيػػػة الهىتجػػػات كالخػػػدهات الهصػػػرفية,  العتبػػػارات هتعػػػددة هىٍػػػا, حجػػػـ البىػػػؾ ٌك

كجغرافيػة الىشػاط كعػدد الفػركع, كىشػاطات البىػػؾ عمػى الصػعيد الػدكلي, كشػرائق العهػعء الهسػػتٍدفة. 

بكات فػػركع كاسػػعة تتعاهػػؿ هػػع أعػػداد كبيػػرة هػػف العهػػعء كتقػػدـ خػػدهات فالهصػػارؼ التػػي تهتمػػؾ شػػ

ػا هػف البىػكؾ  هصرفية هتىكعة كشاهمة, كبالتالي فٍػي هعراػة لقػدر أكبػر هػف الهخػاطر هقارىػة بغيٌر
                                                           

 .16ص ,هرجع سابؽ   (1)
(2)

  Basel Committee on Banking Supervision , Compliance and compliance function in banks, 

April 2005, Bank for International Settelments. 
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, كأيا كاف ٌػذا التبػايف فإىػً يجػب أف يتسػؽ تىظػيـ كهٍػاـ إدارة ألقؿ هف حيث األىشطة كعدد الفركعا

يكمػػة إدارة الهخػػاطر بالبىػػؾ, كيهكػػف تىظيهٍػػا بتشػػكاؿ هتعػػددة عمػػى الىحػػك  جيةاسػػتراتيااللتػػزاـ هػػع  ٌك

 (1)انتي:

 إدارة اهف اإلدارات العميا في الٍيكؿ التىظيهي لمبىؾ, كيتىاسب ذلؾ هع البىكؾ الكبيرة. (1)

إدارة التػػزاـ عمػػػى هسػػتكل الهجهكعػػػة كعمػػى الهسػػػتكل الهحمػػػي, كيتىاسػػب ذلػػػؾ هػػع البىػػػكؾ التػػػي  (2)

 ىشطة عمى الصعيد الدكلي.تزاكؿ بعض األ

إدارة التزاـ كاحدة هركزية, كيتىاسب ذلؾ هع البىكؾ التي تركػز عمػى أىشػطة هحػددة كعػدد فػركع  (3)

 هحدكد.

كحػػدات إداريػػة هسػػتقمة أك هىفصػػمة هػػف الهختصػػيف فػػي بعػػض الىػػكاحي التشػػغيمية, هثػػؿ حهايػػة  (4)

ابالبياىات كهك  . افحة غسؿ األهكاؿ كتهكيؿ اإلٌر

االلتزاـ في أم هصرؼ هركزيػة أك ال هركزيػة, كفػي أم هػف الحػالتيف يجػب أف يكػكف قد تككف كحدة 

ػػك الػػذم يتسػػمـ جهيػػع  (2)ٌىػػاؾ رئػػيس التػػزاـ ػػك الهسػػؤكؿ يكهيػػان عػػف إدارة أىشػػطة كحػػدة االلتػػزاـ ٌك ٌك

تقػارير هجهكعػة العهػؿ. قػد تاػعؼ اسػتقعلية هجهكعػة العهػؿ فػي كحػدة االلتػزاـ العهركزيػة تػدريجيان 

ـ إلدارة كحدة عهمٍـ بدالن هف تقديهٍا لرئيس االلتزاـ. إذا قده  كا تقاريٌر

 :(3)االلتزامدائرة ومن أىم ميام رئيس 

أك يصػػدر كهػػا يتبعٍػػا هػػف تعػػديعت, ألىظهػػة كالتعميهػػات ذات الععقػػة )الحصػػكؿ عمػػى جهيػػع ا ( 1)

 ( الخاصة بالعهميات كاألىشطة البىكية.بعدٌا هف أىظهة كتعميهات

جػػػػراءات شػػػػاهمة لعلتػػػػزاـ تتاػػػػهف جهيػػػػع األىظهػػػػة كالتعميهػػػػات كال( إعػػػػداد 2) ههارسػػػػات سياسػػػػات كا 

 , بحيث يتـ اعتهادٌا هف هجمس إدارة البىؾ.الهطبقة في ىشاطات البىؾ

                                                           
 .355إتحاد الهصارؼ العربية,  ,د.حشاد, ىبيؿ, دليمؾ إلى الرقابة الداخمية كالخارجية في الهصارؼ   (1)
هسػػؤكؿ »بيىهػػا فػػي بىػػكؾ أخػػرل يشػػير هصػػطمق « هسػػؤكؿ االلتػػزاـ»فػػي بعػػض البىػػكؾ, يكصػػؼ رئػػيس كحػػدة االلتػػزاـ بػػػ     (2)

كلتفادم أم خمط بسب بٍذا االختعؼ, يستخدـ ٌػذا إلى أعااء هجهكعة العهؿ التي تقـك بهسؤكليات االلتزاـ, « االلتزاـ
 «.رئيس االلتزاـ»البحث هصطمق 

 .357د.حشاد, ىبيؿ, دليمؾ إلى الرقابة الداخمية كالخارجية في الهصارؼ, هرجع سابؽ, ص   (3)



 
116 

( إجػػراء هراجعػػة سػػىكية لجهيػػع التعميهػػات الهدرجػػة فػػي أدلػػة السياسػػات كاإلجػػراءات الهطبقػػة فػػي 3)

االلتػػػزاـ البىػػػؾ لمتتكػػػد هػػػف تطابقٍػػػا كتكافقٍػػػا هػػػع هتطمبػػػات جهيػػػع األىظهػػػة كالتعميهػػػات كأىػػػً يػػػتـ 

 بتطبيقٍا. 

كالسياسػػػات الهطبقػػػة ( اإلطػػػعع كاالسػػػتهرار فػػػي إطػػػعع اإلدارة العميػػػا فػػػي البىػػػؾ بجهيػػػع القكاعػػػد 4)

 الخاصة بااللتزاـ التي يتكجب التزاـ البىؾ بٍا.

إطػػعع جهيػػع العػػاهميف بالبىػػؾ عػػف طريػػؽ اإلدارة العميػػا عمػػى جهيػػع سياسػػات كتعميهػػات االلتػػزاـ  (5)

 كها يطرأ عميٍا هف تحديث. 

(6 .  ( الهحافظة عمى تكفير الهعمكهات بشكؿ دائـ ككاؼو

ص كالتتكػػد أف جهيػػع السياسػػات كاإلجػػراءات الهكتكبػػة الهعتهػػدة فػػي ( اإلعػػداد لخطػػة شػػاهمة لمفحػػ7)

 البىؾ هتكافقة كهتطابقة هع قكاعد االلتزاـ الهطبقة.

( التتكػد بػػتف تكػكف جهيػػع السياسػػات كاإلجػراءات الهعتهػػدة فػي البىػػؾ هتكافقػػة كهتطابقػة هػػع جهيػػع 8)

لتػزاـ, كعمػى هػدير إدارة االلتػػزاـ الهتطمبػات فػي برىػاهج االلتػزاـ باألىظهػة الهعػد هػف قبػؿ إدارة اال

إعطاء الهقترحات حكؿ التغييرات الكاجب إدخالٍا عمى هثؿ تمؾ السياسات كاإلجراءات لتحقيؽ 

 االلتزاـ كفقان لدليؿ االلتزاـ باألىظهة.

( الحصػكؿ عمػػى تكجيػً رسػػهي كتعميهػات هػػف اإلدارة العميػػا هكجٍػة إلػػى جهيػع إدارة أعهػػاؿ البىػػؾ 9)

ي ذلػػؾ العهميػػات كالهسػػاىدة, بكاػػع الترتيبػػات كاإلرشػػادات الهعئهػػة العزهػػة هػػف الهعىيػػة بهػػا فػػ

قػػػبمٍـ لتىفيػػػذ تعميهػػػات كتكجيٍػػػات هػػػدير إدارة االلتػػػزاـ, كذلػػػؾ بٍػػػدؼ التتكػػػد هػػػف أف البىػػػؾ يتقيػػػد 

 كبصكرة جيدة بتطبيؽ األىظهة كالتعميهات كالسياسات كاإلجراءات.

بػااللتزاـ فػي البىػؾ, كدعػـ الػكعي كبىػاء ثقافػة التفكيػر ( العهؿ باستهرار عمػى خمػؽ بيئػة خاصػة 10)

االيجػابي لػػدل هسػئكلي البىػػؾ كبػػاقي الهػكظفيف كبىػػاء هفٍػـك أٌهيػػة االلتػػزاـ باألىظهػة فػػي البىػػؾ 

 بشكؿ عاـ كالتقيد بذلؾ أثىاء أدائٍـ لهٍاـ عهمٍـ.

ـ فػي البىػؾ, كجهيػع ( هراجعة جهيع الىهاذج كالعقكد الهستخدهة هف قبؿ جهيع اإلدارات كاألقسا11)

, لمتتكػد كاػهاف تكافقٍػا هػع كافػة األىظهػة كالتعميهػات كهكاد الدعاية كاإلعػعف كالتسػكيؽىهاذج 
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كسياسات البىؾ, عمهػان أف تحديػد التزاهػات البىػؾ الهىبثقػة عػف تمػؾ الىهػاذج كالعقػكد كأىٍػا تهكػف 

 رة القاىكىية.هف قدرة البىؾ عمى الكفاء بالتزاهاتً الهستقبمية ٌي هسئكلية اإلدا

( هراجعػػػة كاعتهػػػاد جهيػػػع الهىتجػػػات البىكيػػػة الحاليػػػة كالجديػػػدة لمتتكػػػد هػػػف اسػػػتيفائٍا لمهتطمبػػػات 12)

 الىظاهية. 

( التعػػػاكف هػػػع كافػػػة إدارات البىػػػؾ كهراجعػػػي الحسػػػابات الخػػػارجييف كهؤسسػػػة الىقػػػد فيهػػػا يتعمػػػؽ 13)

كػػد اتخػػاذ اإلجػػراءات التصػػحيحية باألىظهػػة كالتعميهػػات الهشػػهكلة فػػي التقػػارير ذات الصػػمة, كالتت

 العزهة.

( تصهيـ ككاع ىظاـ إلعداد التقارير الداخمية الخاصة بهراقبة االلتزاـ كالتقيػيـ الػذاتي لهخػاطر 14)

 عدـ االلتزاـ.

 ( إعداد كرفع تقارير االلتزاـ. 15)

الهستشػػػاريف ( التىسػػػيؽ بػػػيف الهؤسسػػػة كالبىػػػؾ فيهػػػا يتعمػػػؽ بػػػااللتزاـ كبػػػيف جهيػػػع إدارات البىػػػؾ ك 16)

القػػػػاىكىييف الػػػػداخمييف كالخػػػػارجيف لاػػػػهاف حسػػػػف اسػػػػتيعاب التعميهػػػػات كتطبيقٍػػػػا عمػػػػى الكجػػػػً 

 الصحيق.

( في كهسػػػئكلي االلتػػزاـ الفػػرعييف )عمػػى هسػػتكل اإلدارةكهركػػزي الكظػػػيهػػدير االلتػػزاـ  سػػـا( تعهػػيـ 17)

االتصػاؿ بٍػـ هػف قبػؿ كهسئكؿ هكافحة غسؿ األهكاؿ, عمى جهيع إدارات البىؾ لتسٍيؿ عهمية 

أم هكظؼ بالبىؾ يسعى لمحصػكؿ عمػى تكاػيق بخصػكص الهتطمبػات الىظاهيػة أك التعميهػات 

 (1)أك التبميغ عف هخالفة أك اشتباي بعهميات هخالفة.

قد يككف رئيس االلتزاـ بالهصرؼ عاكان هف أعااء اإلدارة العميػا, أك قػد ال يكػكف كػذلؾ, فػإذا كػاف 

ً/ لٍػػا هسػػؤكلية هباشػػرة فػػي خػػط العهػػؿ. أهػػا إذا لػػـ يكػػف رئػػيس االلتػػزاـ عاػػكان يجػػب أف ال يكػػكف لػػ

عاػػكان فػػي اإلدارة العميػػا فيجػػب أف يكػػكف لػػً/ لٍػػا خػػط تقريػػر هباشػػر لػػ دارة العميػػا ككػػذلؾ يىبغػػي أف 

يككف لً/ لٍا حؽ االتصاؿ الهباشر بهجمس اإلدارة أك لجىة هجمػس اإلدارة هتخطيػان خطػكط التقػارير 

 ا يككف ذلؾ اركريان. الطبيعية عىده

                                                           
 م, إدارة التفتيش البىكي,هؤسسة الىقد العربي السعكد دليؿ االلتزاـ باألىظهة لمبىكؾ العاهمة في الههمكة العربية السعكدية,   (1)

 .24ص
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فػػػي الهصػػػارؼ الصػػػغيرة يهكػػػف أف تهػػػارس هجهكعػػػة عهػػػؿ كحػػػدة االلتػػػزاـ هٍػػػاـ ال تخػػػص االلتػػػزاـ, ك 

شريطة أال تسبب تمؾ الهٍاـ تااربان في الهصالق هػع هسػؤكليات االلتػزاـ الخاصػة بٍػـ, عمػى سػبيؿ 

العائػػد أك التبػػػادؿ أك الهثػػاؿ, ال يىبغػػي أف يكػػػكف لهجهكعػػة عهػػؿ االلتػػػزاـ هسػػؤكليات خاصػػة بتكليػػػد 

 التسكيؽ أك إعطاء الىصيحة لمعهعء. 

 خامسًا: الميام والمسؤوليات:

إف دكر كحػػدة االلتػػزاـ بالهصػػرؼ ٌػػك أف تقػػـك بتحديػػد كتقيػػيـ كهراقبػػة هخػػاطر االلتػػزاـ " (:6المبــدأ )

تقػارير لٍهػا عػف التي يكاجٍٍا الهصرؼ, ككذلؾ تقديـ الىصيحة ل دارة العميا كهجمس اإلدارة كتقديـ 

 . (1)ٌذي الهخاطر"

يجػػب أف تتاػػهف هسػػؤكليات كحػػدة االلتػػزاـ غالبيػػة, إف لػػـ يكػػف جهيػػع, هػػا يمػػي. إف االختصاصػػات 

التػػػي ال تقػػػـك بٍػػػا كحػػػدة االلتػػػزاـ يجػػػب أف تقػػػـك بٍػػػا كحػػػدة أخػػػرل هسػػػتقمة. كتتىػػػكع هسػػػؤكليات كحػػػدة 

 االلتزاـ لتتاهف انتي: 

فعاليػػة تحديػػد كتقيػػيـ هخػػاطر االلتػػزاـ الهرتبطػػة بتىشػػطة الهصػػرؼ التجاريػػة كتشػػهؿ فيهػػا يتعمػػؽ  -1

بتطػػكير الهىتجػػات كالههارسػػات الجديػػدة, إقاهػػة ععقػػات عهػػؿ أك ععقػػة جديػػدة هػػع العهػػعء أك 

رية في طبيعة هثؿ ٌذي الععقات.   التغيرات الجٌك

ؽ الهىاسػػػب لمقػػػكاىيف كالقكاعػػػد كالهعػػػايير كاػػػع إرشػػػاد كتػػػابي لهجهكعػػػة العهػػػؿ خػػػاص بػػػالتطبي -2

بطريقػػػة هعءهػػػة, هػػػف خػػػعؿ السياسػػػات كاإلجػػػراءات كالكثػػػائؽ األخػػػرل هثػػػؿ كتيبػػػات االلتػػػزاـ, 

رشادات الههارسة؛  كقكاعد السمكؾ الداخمية, كا 

تقػػديـ الهشػػكرة لػػ دارة العميػػا فيهػػا يتعمػػؽ بتىظهػػة كقكاعػػد كهعػػايير االلتػػزاـ, كيشػػهؿ ذلػػؾ إفػػادتٍـ  -3

خر التطكرات في البمد كالهىطقة كعمػى الهسػتكل الػدكلي. كتتاػهف الهٍهػة االستشػارية تعػاكف بآ

أفػػػراد إدارة االلتػػػزاـ عػػػف قػػػرب هػػػع إدارات أعهػػػاؿ البىػػػؾ, كتقػػػديـ الػػػدعـ لػػػ دارات فػػػي عهمياتٍػػػا 

اليكهيػة فػي البىػػؾ. كعمػى إدارة االلتػػزاـ تقػديـ الخػػدهات االستشػارية فػػي هجػاؿ االلتػػزاـ فػي البىػػؾ 

 ؛كالعهؿ كحمقة اتصاؿ فيها يتعمؽ بجهيع استفسارات هىسكبيً ذات الععقة بااللتزاـ

                                                           
(1)

  Basel Committee on Banking Supervision, Compliance and compliance function in banks, 

April 2005, Bank for International Settelments. 
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تقيػػػيـ هعءهػػػة اإلجػػػراءات كاإلرشػػػادات الداخميػػػة ككػػػذلؾ الهتابعػػػة الفكريػػػة ألم أكجػػػً قصػػػكر فػػػي  -4

عداد اقتراحات لتعديؿ ذلؾ عىد الاركرة؛  السياسات كاإلجراءات كا 

  تقيػػػيـ كاختبػػػار هخػػػاطر االلتػػػزاـ بطريقػػػة هىظهػػػة كشػػػاهمة هراقبػػػة االلتػػػزاـ بالسياسػػػة هػػػف خػػػعؿ

كتقديـ التقػارير الهىتظهػة لػ دارة العميػا كهجمػس اإلدارة أك لجىػة هجمػس اإلدارة عىػد الاػركرة. 

كيجػػب أف تشػػير تمػػؾ التقػػارير إلػػى تقيػػيـ كاختيػػار االلتػػزاـ الػػذم تػػـ خػػعؿ إعػػداد فتػػرة التقريػػر, 

لى ها تـ تحريري هف خرؽ ك/أك تقص ير باإلاافة إلى إجراءات التصحيق التي تػـ اتخاذٌػا. كا 

كهػػػا يجػػػب أف تحتػػػكم التقػػػارير عمػػػى هعمكهػػػات عػػػف تػػػدريب االلتػػػزاـ الخػػػاص بكحػػػدة االلتػػػزاـ 

 كهجهكعات العهؿ األخرل بالهصرؼ؛

  ههارسػػة أيػػة هسػػؤكليات قاىكىيػػة هحػػددة )عمػػى سػػبيؿ الهثػػاؿ, القيػػاـ بػػدكر هسػػؤكؿ فػػي هكافحػػة

 غسؿ األهكاؿ(؛

 كتػػدريب جهيػػع أفػػراد البىػػؾ فيهػػا يتعمػػؽ بقكاعػػد االلتػػزاـ ذات الصػػمة بهسػػئكلياتٍـ الفرديػػة  تثقيػػؼ

 في الهصرؼ.

  االتصػػاؿ بٍيئػػات خارجيػػة ذات صػػمة تشػػهؿ الهػػراقبيف ككااػػعي الهعػػايير, ككػػذلؾ الهستشػػار

 القاىكىي الخارجي. 

الهسػػؤكليات, ففػػي  فمػػيس هػف الاػػركرم قيػػاـ كحػػدة االلتػػزاـ بتحهػؿ كػػؿ ٌػػذي أعمػػى ككهػا ٌػػك هػػذككر 

بعػػض الهصػػارؼ, عمػػى سػػبيؿ الهثػػاؿ, ىجػػد أف الكحػػدة القاىكىيػػة ككحػػدة االلتػػزاـ هىفصػػمتاف, فػػاإلدارة 

القاىكىيػػػة تعػػػد هسػػػؤكلة عػػػف اإلدارة لمقػػػكاىيف كالقكاعػػػد كالهعػػػايير الهطبقػػػة كإلعػػػداد اإلرشػػػاد لهجهكعػػػة 

اـ بالسياسػػات كاإلجػػراءات كرفػػع العهػػؿ, بيىهػػا تكػػكف كحػػدة االلتػػزاـ هسػػؤكلة عػػف هراقبػػة اػػبط االلتػػز 

التقػػػارير لػػػ دارة. يجػػػب أف يكػػػكف تخصػػػيص الهسػػػؤكليات لكػػػؿ كحػػػدة كااػػػحان إذا كػػػاف ٌىػػػاؾ تقسػػػيـ 

ذا كاف هىاسبان, ك يجب أف يككف ٌىاؾ أياـ رسهية لمتعاكف بيف  لمهسؤكليات بيف الكحدات الهختمفة كا 

 جهيع الكحدات. 

لػػى هسػػؤكؿ االلتػػزاـ عػػف االختبػػار الػػذم لػػـ تجريػػً كحػػدة كهػػف الاػػركرم أف يػػتـ رفػػع التقريػػر فػػكران إ

االلتػػػزاـ )هثػػػػؿ الهراجعػػػػة الداخميػػػػة أك التقيػػػػيـ الػػػػذاتي لاػػػػبط اإلدارة( كلكىػػػػً يحػػػػدث خمػػػػعن هعيىػػػػان فػػػػي 

 االلتزاـ. 
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حيػػث تقػػـك كحػػدة االلتػػزاـ بهسػػؤكلياتٍا فػػي ظػػؿ برىػػاهج االلتػػزاـ الػػذم يكاػػق هجػػاالت أىشػػطة الكحػػدة 

اسػػتعراض السياسػػات كاإلجػػراءات الهحػػددة كاختيػػار االلتػػزاـ, كتتثقػػؼ هجهكعػػة الهحػػددة هثػػؿ تطبيػػؽ 

 العهؿ بتهكر االلتزاـ. 

 :(1)فعالية إدارة االلتزام

إف سياسة االلتزاـ الهعتهدة التي يتبعٍا الهصرؼ لػف تكػكف ذات فاعميػة هػا لػـ تشػتهؿ اػهف بىكدٌػا 

فػػي حالػػة اإلٌهػػاؿ كالهسػػتكيات التػػي يجػػب  عمػػى تعزيػػز ثقافػػة االلتػػزاـ كهسػػئكليات الهػػكظفيف كالعقػػاب

 الكصكؿ إليٍا, كها لـ يقـ هجمس اإلدارة بانتي:

 دعـ كتعزيز قيـ األهاىة كالىزاٌة في كافة أرجاء البىؾ.   (1)

إيجػػاد تعٍػػد كمػػي كشػػاهؿ بكافػػة األىظهػػة كالقكاعػػد كالهعػػايير ذات الععقػػة ككاػػعٍا فػػي صػػمب   (2)

 سياسات البىؾ. 

 ة الهىاسبة إلدارة األهكر الهتعمقة بهخاطر عدـ االلتزاـ. التتكد هف كجكد السياس  (3)

اإلشػػػراؼ عمػػػى تىفيػػػذ السياسػػػة بهػػػا فػػػي ذلػػػؾ التتكػػػد هػػػف الهكااػػػيع الهتعمقػػػة بػػػااللتزاـ كالتكصػػػؿ   (4)

 لمحمكؿ بشتىٍا هف قبؿ اإلدارة العميا بسرعة كفاعمية كذلؾ بهساعدة إدارة االلتزاـ.

 الهىاط بٍا هٍاـ االلتزاـ.( تكفير الهكارد الكافية لمجٍة 5)

 مجموعة عمل االلتزام:  :سادساً 

يتحهػػػؿ هسػػػؤكؿ كحػػػدة االلتػػػزاـ هسػػػؤكلية اإلدارة اليكهيػػػة ألىشػػػطة كحػػػدة االلتػػػزاـ كفقػػػان " (:7المبـــدأ )

 .(2)بحث"هلمهبادئ الهحددة في ٌذا ال

 كيتطمب ذلؾ قياـ الكحدة بالهراقبة الهىاسبة لألىشطة الخاصة بهجهكعة عهؿ كحدة االلتزاـ. 

لتػزاـ لتػكلي هٍػاـ االلتػزاـ بحيػث تىػاط بػً هسػؤكلية عيف هديران تىفيذيان أك هسػؤكؿ االعمى كؿ بىؾ أف ي

االلتػػزاـ. التىسػػيؽ كالتعػػرؼ عمػػى هخػػاطر عػػدـ االلتػػزاـ كعمػػى هػػدل تقيػػد العػػاهميف فػػي عهميػػة تطبيػػؽ 

 .(1)بحيث يككف تعييىً هف قبؿ هجمس اإلدارة أك هف قبؿ الهسؤكؿ األكؿ في الفرع

                                                           
العربي السعكدم, إدارة التفتيش البىكي, هؤسسة الىقد  دليؿ االلتزاـ باألىظهة لمبىكؾ العاهمة في الههمكة العربية السعكدية,   (1)

2008. 
(2)

  Basel Committee on Banking Supervision, Compliance and compliance function in banks, 

April 2005, Bank for International Settelments. 
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 كهف هٍاهً أياا إخطار هراقب الهصرؼ في حالة ترؾ رئيس االلتزاـ هىصبً. 

عت كالخبػرة " (:8المبدأ ) يجب أف تتكافر لدل هجهكعػة العػاهميف القػائهيف بهسػؤكليات االلتػزاـ الهػٌؤ

 . (2)صية كالهٍىية التي تهكىٍـ هف القياـ بهٍاهٍـ بفاعمية"كالصفات الشخ

ػػا العهمػػي  كتشػهؿ الصػػفات الهٍىيػػة الهىاسػػبة الفٍػـ السػػميـ لمقػػكاىيف كالقكاعػػد كالهعػايير الهطبقػػة كتتثيٌر

عمى عهميات الهصرؼ. يجب الحفاظ عمى الهٍػارات الهٍىيػة لهجهكعػة العػاهميف بكحػدة االلتػزاـ هػف 

 هي كالتدريب. خعؿ التثقيؼ الىظا

عت الشخصػػية الهىاسػػبة الىزاٌػػة  كبالىسػػبة لهعظػػـ هجهكعػػات العهػػؿ األخػػرل بالهصػػرؼ تشػػهؿ الهػػٌؤ

كالتساؤؿ كالحياد, كاالستقعلية في الحكـ عمى األهكر, كهٍارات االتصاؿ الجيػدة, كالحػذر, كالمياقػة, 

 .(3)كعات االلتزاـباإلاافة إلى القدرة القكية عمى تحدم انخريف بالهىظهة فيها يخص هكا

 قضايا عبر الحدود:  :سابعاً 

ـــدأ ) يجػػػب ٌيكمػػػة كحػػػدة االلتػػػزاـ فػػػي الهصػػػارؼ التػػػي تػػػدير أعهػػػاؿ خػػػارج ىطػػػاؽ السػػػمطة (: "9المب

القاائية لاهاف هعالجة هكاػكعات االلتػزاـ الهحميػة فػي إطػار سياسػة االلتػزاـ الخاصػة بالهصػرؼ 

 . (4)ككؿ"

يهكف لمهصارؼ أف تدير األعهاؿ دكليان هف خعؿ الفركع الهحمية أك في ىطاؽ سمطة قاائية أخرل 

لػػيس لتمػػؾ البىػػكؾ تكاجػػد هػػادم فيٍػػا. كحيػػث إف الهتطمبػػات القاىكىيػػة كالرقابيػػة قػػد تختمػػؼ هػػف ىطػػاؽ 

سػػمطة قاػػائية ألخػػرل, فإىػػػً يجػػب تىسػػيؽ هكاػػػكعات االلتػػزاـ الخاصػػة بكػػػؿ هىطقػػة داخػػؿ ٌيكمػػػة 

اسة التزاـ الهجهكعة الخاصة بالبىؾ. كيجب أف يتهاشى ٌيكؿ كتىظيـ كحػدة االلتػزاـ كهسػؤكلياتٍا سي

 هع الهتطمبات الرقابية كالقاىكىية الهحمية. 

 

 

                                                                                                                                                                          
 .17ص ,دليؿ التزاـ باألىظهة في هصارؼ الههمكة العربية السعكدية   (1)
 .هرجع سابؽ   (2)
 .362ص ىبيؿ, دليمؾ إلى الرقابة الداخمية كالخارجية في الهصارؼ, هرجع سابؽ, د.حشاد,   (3)

(4)  www.bis.org/ Basel Committee on Banking Supervision, Compliance and compliance 

function in banks, April 2005, Bank for International Settelments. 

http://www.bis.org/
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 عبقة وحدة االلتزام مع المراجعة الداخمية  :ثامناً 

أىشػطة كحػدة  يجب عمى كحػدة الهراجعػة أف تقػكـ بعهػؿ هراجعػة دكريػة لىطػاؽ كاتسػاع(: 10المبدأ )

 االلتزاـ.

دارة الهراجعػػة الداخميػة إدارتػػيف هىفصػػمتيف داخػػؿ الهصػرؼ. كهػػف أٌػػـ هسػػؤكليات  تعػد إدارة االلتػػزاـ كا 

التػػزاـ الهصػػرؼ بقكاعػػد االلتػػزاـ. أهػػا هسػػئكليات إدارة الهراجعػػة الداخميػػة  إدارة االلتػػزاـ هتابعػػة كهراقبػػة

يتاهف هىٍجية تقييـ الهخاطر الخاص بكحدة الهراجعة هخاطر االلتزاـ, حيث  (1)فٍي أكثر شهكلية

compliance risk .ىا يجب أف  إلى جاىب تتسيس برىاهج هراجعة يتكافؽ هع هستكل الهخاطر ٌك

يختبر استعراض كحدة الهراجعة ألىشطة االلتزاـ كاع الاكابط في هحمٍا داخؿ الهصػرؼ لاػهاف 

 كالهعايير الهطبقة.  االلتزاـ بالقكاىيف كالقكاعد

كيقتاي ٌذا الهبدأ أف تككف كحػدة االلتػزاـ هىفصػمة عػف كحػدة الهراجعػة الداخميػة حتػى يهكػف التتكػد 

كبالتػػالي فإىػػً هػػف الهٍػػـ أف يكػػكف ٌىػػاؾ فٍػػـ  هػػف أف أىشػػطة كحػػدة االلتػػزاـ تخاػػع لهراجعػػة هسػػتقمة

بػػيف اإلدارتػػيف, كأف يػػتـ  كااػػق داخػػؿ الهصػػرؼ حػػكؿ كيفيػػة تقسػػيـ أىشػػطة تقيػػيـ كاختبػػار الهخػػاطر

. كبػالطبع, يجػب أف تقػـك إدارة الهراجعػة الداخميػة ي سياسػة االلتػزاـ الخاصػة بالهصػرؼتكثيؽ ذلؾ ف

 بإخطار هدير إدارة االلتزاـ بىتائج الهراجعة ذات الصمة بااللتزاـ.

دارة الهراجعػة الداخميػة كجٍتػي كلهزيػد هػف الهعمكهػات حػكؿ دكر كػؿ هػف إدارة االلتػزاـ ف هسػتقمتيف, كا 

فإف كع اإلدارتيف تختصاف بالرقابة عمى أىشطة البىؾ إال أف لكؿ هىٍها هىظكري الخاص فػي عهميػة 

الرقابة, فإدارة االلتزاـ تعىى بحصػر كتكاػيق األىظهػة كالتعميهػات كالسياسػات كاإلجػراءات الهطمػكب 

جػراءات كبػرا هج العهػؿ الهعتهػدة, تطبيقٍا في الهصرؼ, كهػف ثػـ التتكػد هػف كاػعٍا فػي سياسػات كا 

اإلجراءات يػتـ العهػؿ فعػعن بهكجبٍػا, كيػتـ تحػديثٍا ك  ككذلؾ التتكد الدائـ كالهستهر أف ٌذي السياسات

الهسػػتىدية عمػػى  ك بشػػكؿ هسػػتهر. أهػػا دكر الهراجعػػة الداخميػػة فيقػػـك عمػػى إجػػراء الهراجعػػة الهيداىيػػة

دارات العهػػػؿ بالبىػػػؾ بهكجػػػب عيىػػػات أك جهيػػػع كحػػػدات اهمة, كالهتابعػػػة الهسػػػتهرة لػػػىظـ تغطيػػػة شػػػ كا 

كاإلجػػراءات التػػي سػػبؽ إلدارة االلتػػزاـ العهػػؿ  الرقابػػة الداخميػػة فػػي البىػػؾ, كهػػدل االلتػػزاـ بالسياسػػات

                                                           
 .34ص ,دليؿ التزاـ باألىظهة في هصارؼ الههمكة العربية السعكدية   (1)
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ت عمػػػى تفعيمٍػػػا كالهسػػػاعدة فػػػي إعػػػدادٌا اػػػهف السياسػػػات كاإلجػػػراءات اسػػػتىادان لألىظهػػػة كالتعميهػػػا

 .كالمكائق الىاظهة لعهؿ الهصارؼ

 االستعانة بالمصادر الخارجية:  :تاسعاً 

هػػف الههكػػف االسػػتعاىة بالهصػػادر الخارجيػػة فيهػػا يتعمػػؽ بػػبعض هٍػػاـ كحػػدة االلتػػزاـ, (: "11المبــدأ )

 (1)كها يهكف أف تخاع, إلشراؼ رئيس االلتزاـ الذم يجب أف يظؿ هكظفان بالهصرؼ".

ر ىشػػاط إدارة الهخػػا طر داخػػؿ الهصػػرؼ. إال أف يجػػب الىظػػر إلدارة هخػػاطر االلتػػزاـ عمػػى أىٍػػا جػػٌك

ٌىػػاؾ هٍػػاـ هعيىػػة خاصػػة بكحػػدة االلتػػزاـ )هثػػؿ فحػػص كاػػبط االلتػػزاـ( هػػف الههكػػف فيٍػػا االسػػتعاىة 

 بهصادر خارجية بشرط أف تككف ترتيبات تمؾ الهصادر الخارجية تحت إشراؼ رئيس االلتزاـ. 

بهصػػادر خارجيػػة, يظػػؿ بغػػض الىظػػر عػػف إلػػى أم هػػدل تحتػػاج هٍػػاـ كحػػدة االلتػػزاـ إلػػى االسػػتعاىة 

هجمػػػس اإلدارة كاإلدارة العميػػػا هسػػػؤكليف عػػػف التػػػزاـ الهصػػػرؼ بػػػالقكاىيف كالقكاعػػػد كالهعػػػايير الهعهػػػكؿ 

 .(2)بٍا

 :(3)إدارة االلتزام والمخاطر الصرفية :عاشراً 

  :تحديد المخاطر -1

ذات الصػػػػمة عمػػػى إدارة االلتػػػػزاـ أف تكػػػكف سػػػػباقة فػػػي تحديػػػػد كتكثيػػػػؽ كتقيػػػيـ هخػػػػاطر عػػػدـ االلتػػػػزاـ 

, أك هخاطر ف كهخاطر السكؽ كهخاطر التشغيميةبىشاطات البىؾ )هخاطر ىظاهية كهخاطر االئتها

ػا(استراتيجية, أك هخاطر غير ىظاهية كهخاطر السهعة حيػث تػدير ٌػذي اإلدارة سياسػات  ,, أك غيٌر

جراءات الهخاطر التي تغطي اإلقراض كاالستثهار كهىتجات كهعػاهعت الخزيىػة. كترصػ د هخػاطر كا 

السكؽ هف خعؿ تقارير يكهية تحتكم عمى هعمكهات هثؿ صافي الهركز الهفتػكح, كالػربق كالخسػارة, 

تطػػػػكير الهىتجػػػػات الجديػػػػدة كههارسػػػػات العهػػػػؿ ك  كالقيهػػػػة الهعراػػػػة لمهخػػػػاطر فػػػػي الهراكػػػػز التجاريػػػػة

 ي األعهػػػاؿكاألىػػكاع الجديػػدة هػػػف األعهػػاؿ أك ععقػػات العهػػػعء أك التغييػػرات الهاديػػة فػػػي طبيعػػة ٌػػذ

                                                           
(1)

  Basel Committee on Banking Supervision, Compliance and compliance function in banks, 

April 2005, Bank for International Settelments. 

 تحاد الهصارؼ العربية,اىبيؿ, دليمؾ إلى الرقابة الداخمية كالخارجية في الهصارؼ,  د.حشاد,   (2)
 .45عربية السعكدية, هرجع سابؽ, صلتزاـ في الههمكة الدليؿ اال   (3)
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ذا كاف في الهصرؼ لجىػة هىتجػات جديػدك  , فيجػب أف ي شػارؾ ههثػؿ هػف هىسػكبي إدارة ةالععقات. كا 

 االلتزاـ في تمؾ المجىة.

بكاع استراتيجية إلدارة الهخاطر حيث يتـ تقييـ هستكل كاتجػاي الهخػاطر فػي هجػاالت  كتقكـ سىكيان 

 الهخاطر الرئيسية كتقديـ الهبادرات العزهة إلدارة تمؾ الهخاطر.

 :قياس المخاطر -2

عمػػى إدارة االلتػػزاـ أف تقػػكـ بدراسػػة طػػرؽ "لقيػػاس هخػػاطر عػػدـ االلتػػزاـ" كهيػػان كىكعيػػان )هثػػؿ هؤشػػرات 

اسػػتخداـ ٌػػذي الهقػػاييس لتحسػػيف تقيػػيـ هخػػاطر عػػدـ االلتػػزاـ. كيهكػػف اسػػتخداـ عػػدة أسػػاليب األداء( ك 

ككسيمة لكاع هؤشرات األداء هف خعؿ تجهيع أك تصفية البياىات التي يهكف أف تككف هؤشران عمى 

 , الػػىقص فػػيأك تزايػػد حػػاالت االحتيػػاؿثعن, تزايػػد عػػدد شػػكاكل العهػػعء, هشػػاكؿ االلتػػزاـ الهحتهمػػة )هػػ

 ...(.الهعمكهات لدل الفركع

 :تقييم المخاطر -3

, كالهتابعة لة السياسات كاإلجراءات بالهصرؼأف تقكـ إدارة االلتزاـ بتقييـ هعءهة سياسة االلتزاـ كأد

الفكريػػة ألم أكجػػً قصػػكر يػػتـ تحديػػدٌا, ككاػػع هقترحػػات كالحمػػكؿ الهىاسػػبة لمتعػػديؿ عىػػد الاػػركرة, 

 .هقترحات كحمكؿ كؿ حسب اختصاصًاع كحث اإلدارات الهعىية بك 

 : مراقبة المخاطررابعاً 

أف تقػػػـك إدارة االلتػػػزاـ بالهراقبػػػة الهسػػػتهرة لعلتػػػزاـ هػػػف قبػػػؿ جهيػػػع الكحػػػدات كاألقسػػػاـ الداخميػػػة فػػػي 

 .الهصرؼ كاختباري عف طريؽ عيىات كافية كرفع تقارير بشتف الجكدة كالهعئهة

 

 

 

 

 

 

 



 
125 

 الفصل الرابع

 االلتتامبعض تجارب إدارة 

 

المبحــــث األول : تجــــارب إدارة االلتــــزام فــــي 

 بعض المصارف العربية والعالمية 

 1-Compliance Management  

Experiments in Some of Foreign 

and Arab banks in the World.  

ــاني :  ــاري المبحــث الث ــة المصــرف العق تجرب

 . االلتزامفي إدارة  السوري

2- Compliance management 

Experience in Real Estate Bank in 

Syria.  
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 : تجربة بنك االئتمان األوروبي في إدارة االلتزام

" كالذم أصدر كثيقة ليكاق بٍا أٌـ هعالـ كظيفة االلتزاـ في "CEBبىؾ االئتهاف األكركبي  تجربة

تكاػػق ٌػػذي  حيػػث, هكػػف أف يتعػػرض لٍػػا الهصػػرؼالهصػػرؼ هػػع األٌػػداؼ كهخػػاطر االلتػػزاـ التػػي 

دارة عهميػػات هخػػاطر  الكثيقػػة أٌػػـ أعهػػاؿ الهصػػرؼ تجػػاي الحككهػػة الرشػػيدة كاألدكار كالهسػػؤكليات كا 

 .(1)االلتزاـ

 كتٍػػدؼ اإلدارة الفعالػػة لهخػػاطر االلتػػزاـ إلػػى تىشػػيط كرصػػد كهراقبػػة تىفيػػذ القػػكاىيف كاألىظهػػة كالقكاعػػد

التػي لٍػا صػمة هباشػرة بقػاىكف  يير التجاريػةكالتػي تتاػهف هبػادئ االلتػزاـ الهدرجػة فػي الهعػا الداخمية

الىزاٌػة كحسػف السػمكؾ فػػي الهصػارؼ فػإف الىزاٌػػة ٌػي هكاػع تركيػز هػػف أجػؿ إدارة فعالػة لهخػػاطر 

ليسػت  . فػإف الىزاٌػةدارة كالعىاصػر الخارجيػة إف كجػدتااللتزاـ هف قبؿ هسؤكلي االلتػزاـ كهجمػس اإل

ىه ىػا سػكؼ يكاػق  .دل الهصارؼا ٌي بكليصة التتهيف لهفٍكها ىظريا فحسب كا  كيػؼ  ""CEBٌك

كيجب أف تككف ٌػذي , االلتزاـهف كظيفة  أيهكف السيطرة عمى هخاطر الىزاٌة التي ٌي جزء ال يتجز 

كتقػػدـ ٌػػذي , االلتػػزاـالكثيقػػة قابمػػة لمتعػػديؿ هػػع كػػؿ تغييػػر فػػي القكاعػػد كالقػػرارات فيهػػا يتعمػػؽ بكظيفػػة 

تتاػػهف عىاصػػر ٌػػذي ك  لعلتػػزاـالتػػي تشػػهمٍا التعميهػػات الىافػػذة  الكثيقػػة اإلطػػار لكػػؿ كيػػاف الهجهكعػػة

 الهجهكعة حسب بىؾ االئتهاف األكركبي:

  .االئتهاف األكركبي بىؾالفركع الهصرفية الهباشرة كغير الهباشرة ل -1

 الشركات غيػر الهصػرفية التابعػة لمهصػرؼ الهباشػرة كغيػر الهباشػرة كيقصػد ٌىػا بالشػركات غيػر -2

ا.الهصرفية أم هؤسسة   هالية تابعة لمهصرؼ هثؿ شركات التتهيف كشركات اإليجار كغيٌر

 تىفيذا لكؿ الهعايير التي بحيث تتتي ٌذي الكثيقة ,ا الكياف يىدرج تحت إطار الكثيقةكؿ ٌذ

  .ة داخؿ الجٍاز الهصرفييتتعمؽ بااللتزاـ كالهتطمبات التشريعية كالتىظيه

  

                                                           
 ,Credit Europe Bank (CEB), Compliance Charter,2012ترجهػة تجربػة بىػؾ االئتهػاف األكركبػي كاهمػة   (1)

Amsterdam . 
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 :االئتمان األوروبيفي بنك أىداف وظيفة االلتزام  :أوالً 

دارتػػً,  فػػيكظيفػػة االلتػػزاـ فػػي بىػػؾ االئتهػػاف األكركبػػي  يظٍػػر دكر دعػػـ الكيػػاف الػػذم ذكرىػػاي سػػابقا كا 

دارة هخػػػاطر عػػػدـ االلتػػػزاـ كتاػػػهيف كتطػػػكير آليػػػات عهػػػؿ االلتػػػزاـ فػػػي جهيػػػع هسػػػتكيات ٌياكػػػؿ ك  كا 

 :إلى تحقيؽ األٌداؼ التاليةكلذلؾ تسعى إدارة االلتزاـ  ,الكياف

 رفػػػاد الجٍػػػات التػػػي يٍهٍػػػا األهػػػر بالتقػػػارير الدكريػػػة , االلتػػػزاـد كتقيػػػيـ كهراقبػػػة هخػػػاطر تحديػػػ كا 

 .التي تكاجً الهصرؼكالسىكية كالتي تتاهف كؿ أىكاع هخاطر عدـ االلتزاـ 

  هجمػػػس اإلدارة كذلػػػؾ لمكفػػػاء بهسػػػؤكلياتٍا فػػػي إدارة هخػػػاطر ل دارة العميػػػا ك لػػػدعـ كالهشػػػكرة الػػػك تقػػػديـ

 .االلتزاـ

  تقػػػديـ الهشػػػكرة كالػػػدعـ ألم هكظػػػؼ فػػػي الهصػػػرؼ فيهػػػا يتعمػػػؽ بكظيفػػػة االلتػػػزاـ كػػػؿ حسػػػب

 .هسؤكلياتً كالقسـ الذم يعهؿ بً

 في بنك االئتمان األوروبي: : تعريف ونطاق مخاطر االلتزام ثانياً 

االئتهػػاف األكركبػػػي بهخػػاطر الىزاٌػػػة كيعرفٍػػا الهصػػػرؼ  بىػػػؾيػػتـ تعريػػؼ هخػػػاطر عػػدـ االلتػػػزاـ فػػي 

 :كانتي

إف هخػػاطر الىزاٌػػة التػػي تتعػػرض لٍػػا أم هىظهػػة أك هؤسسػػة هاليػػة تىشػػت هػػف تجػػاكزات أك هخالفػػات "

كتتاػػػهف أياػػػا , قبػػػؿ الجٍػػػات الرقابيػػػة كالتشػػػريعية لمهعػػػايير كاألىظهػػػة كالتشػػػريعات الهكاػػػكعة هػػػف

 ."اإلدارة داخؿ الهصرؼخعقي هف قبؿ الهكظفيف ك األغير السمكؾ غير العئؽ كالسمكؾ 

 هخػاطر فرعيػة هسػببة لهخػاطر الىزاٌػة كقد قسـ بىػؾ االئتهػاف األكركبػي هخػاطر الىزاٌػة إلػى خهسػة

 :الجدكؿ التاليكها ٌي هبيىة في 
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 .يكاق الهخاطر الفرعية الهسببة لهخاطر الىزاٌة (1.4الجدول رقم )
خطر 

 النزاىة

 لمخطرالفئة الفرعية 

 الخطر الفرعي المسبب
 التعريف

الىػػاتج عػػف أاػػرار تسػػببٍا , صػػالق ٌػػك خطػػر فقػػداف السػػهعة لمهصػػرؼتاػػارب اله ( تاارب الهصالق1) 

ػػػذي األاػػػرار تىشػػػت بسػػػبب هشػػػاركة  أطػػػراؼ ثالثػػػة فػػػي هصػػػالق داخػػػؿ الهصػػػرؼ ٌك

 الهصرؼ أك الهؤسسة أك الهىشتة في هصالق هتعددة كهتااربة.

( التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداكالت 2) 

 كالتعاهعت الداخمية

يىشت الخطر لمهىشتة هف ٌذا البىد هف خعؿ سػكء اسػتخداـ الهعمكهػات الػكاردة )هػف 

هعمكهػػات التػػي تتاػػهف القبػػؿ الهػػكظفيف أك اإلدارة( التػػي تبػػيف جهيػػع التطػػكرات أك 

ػػػػذا يػػػػؤثر عمػػػػى سػػػػير العهػػػػؿ هثػػػػؿ  تعميهػػػػات أك تعػػػػديعت جديػػػػدة عمػػػػى القػػػػكاىيف ٌك

فعىد سكء استخداـ الهعمكهات التي تتعمؽ باألكراؽ الهالية  هعاهعت األكراؽ الهالية

فٍػػػذا سػػػكؼ يػػػؤدم إلػػػى حػػػدكث أخطػػػاء فػػػي ٌػػػذي التعػػػاهعت كالتػػػداكالت كيهكػػػف أف 

 كارثية. ان تسبب لمهصرؼ أخطار 

كتىشت هخاطر فقداف السهعة أياػان هػف خػعؿ الخسػارة الهاليػة كالهعىكيػة الهتاػهىة  ( غسيؿ األهكاؿ3) 

اإلجػػراءات الكقائيػػة كالقهعيػػة التػػي تتبعٍػػا السػػمطات الهختصػػة ردان عمػػى تػػكرط )عػػف 

 غير قصد( العهعء كالكسطاء أك هكظفي الهىشتة في غسيؿ األهكاؿ.قصد أك عف 

اب.4)  لهخػػػاطر السػػػهعة الىاشػػػئة عػػػف تعػػػاهعت الهىشػػػتة هػػػع أشػػػػخاص تتعػػػرض الهىشػػػتة  ( تهكيؿ اإلٌر

ىػػػا  ػػػاب أك جػػػرائـ أك تهكيمٍهػػػا ٌك طبيعيػػػيف أك اعتبػػػارييف قػػػاىكىييف يشػػػارككف فػػػي إٌر

 أياان يتتثر الهركز الهالي لمهىشتة.

( السػػػػػػػػػػػػػػػػمكؾ غيػػػػػػػػػػػػػػػػر 5) 

 العئؽ.

يسػػػبب السػػػمكؾ غيػػػر العئػػػؽ خطػػػر السػػػهعة لمهصػػػرؼ كربهػػػا أياػػػان يتػػػتثر الهركػػػز 

لمهىشتة هف خعؿ تصرفات هتعهدة أك غيػر هتعهػدة تسػاٌـ فػي تصػرفات ال الهالي 

 أخعقية أك جرائـ.

 

 في بنك االئتمان األوروبيثالثا: نطاق وظيفة االلتزام 

دارة هخاطرتعرؼ كظيفة االلتزاـ بتىٍا  كبالتػالي قّسػـ بىػؾ االئتهػاف  .االلتػزاـعدـ  اإلشراؼ كالرقابة كا 

ػػػػي إلػػػػى أربعػػػػة أقسػػػػاـ رئيسػػػػيةاألكركبػػػػي ىطػػػػاؽ كظيفػػػػة االلتػػػػزاـ  ف, التىظػػػػيـ, ك , الهكظفػػػػالعهػػػػعء :ٌك

 .كالخدهات
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 :في ٌذي األقساـ األربعةىطاؽ كظيفة االلتزاـ  (2.4رقم )ويقدم الجدول 
 نزاىة الخدمات نزاىة النظام نزاىة العمبء نزاىة الموظفين

المصـــــــــــــال  تضـــــــــــــارب 

 الشخصية.

مثــال: )اليــدايا  التوظيــف 

ــــــــــــامبت  ــــــــــــانوي  مع الث

 االستثمار الخاص(

هكافحػػػػػػة غسػػػػػػيؿ األهػػػػػػكاؿ 

اب.  كتهكيؿ اإلٌر

عمهػػػػػػػػػػػػػػػػا أف الهصػػػػػػػػػػػػػػػػارؼ 

األكركبيػػة كاألهيركيػػة تقػػػـك 

% هػػف أهػػكاؿ 60بتبيػػيض 

 3الفسػػػاد العػػػالهي البالغػػػة 

 تريميكف دكالر أهيركي.

تاػػػػػػػػارب الهصػػػػػػػػالق فػػػػػػػػي 

 الهؤسسة.

ــال: ات األطػػراؼ )صػػفق مث

ذات الععقػػة: التعاهػػؿ هػػع 

األطػػػػػػػػػػػػػراؼ ذكم ععقػػػػػػػػػػػػػة 

خاصػػػػػػػة أك ذكم هصػػػػػػػالق 

 هع الهؤسسة(.

الهعمكهػػػػات التػػػػي يحصػػػػؿ عميٍػػػػا 

الهعمكهػػات العاهػػة  مثــال:العهػعء 

عػػػف الهصػػػرؼ, ىكعيػػػة الخػػػدهات 

 الهصرفية.

معالجـــــــــــة المعمومـــــــــــات 

)اســــــــتخدام المعمومــــــــات 

ومشـــاركتيا ألجـــل غـــرض 

 معين(

المعمومــــات أكانــــت ىــــذه 

ُمعالجــــــــــــة أو مقدمــــــــــــة 

 لممعالجة )غير معالجة(.

شػػركط اعػػرؼ عهميػػؾ بهػػا 

فػػػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػػػؾ األشػػػػػػػػػػػخاص 

 (PEPs)السياسييف 

الهكافقػػػػػة عمػػػػػى الهىتجػػػػػات 

الجديػػػػػػػػدة بهػػػػػػػػا فػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػؾ 

االسػػػػػػػػػػػػػػػػػتعاىة بهصػػػػػػػػػػػػػػػػػادر 

 خارجية.

الهتطمبػػػػات القاىكىيػػػػة )التىظيهيػػػػة( 

لمتسػػػجيؿ هثػػػاؿ )تعػػػديؿ أك تجديػػػد 

ىشػػػاط تجػػػارم هعػػػيف أك هىػػػتج أك 

 خدهة(.

ـــــل  ـــــوظفين قب ـــــة الم مراقب

 وأثناء التوظيف

العقكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػات )عهميػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 ر(حظال

 التعاهؿ هع الشكاكل حهاية البياىات

 

 ىيكل إدارة االلتزام في بنك االئتمان األوروبي :رابعاً 

 :كغير الهصرفية( هها يمي تتتلؼ إدارة االلتزاـ في بىؾ االئتهاف األكركبي )بفركعً الهصرفية

 :االلتزاممسؤول  -1

ػػك هػػدير قسػػـ االلتػػزاـ هسػػؤكؿ  دكيعػػ, هػػع إدارة الهصػػرؼكهٍهتػػً األساسػػية تىسػػيؽ كظيفػػة االلتػػزاـ  ٌك

حسف سير عهؿ الهجهكعة أك هكظفي الهصرؼ اػهف  االلتزاـ ٌك الهشرؼ كالهسؤكؿ الداخمي عف

 إداريػةهعيىػيف داخػؿ الهصػرؼ كأجٍػزة  قبػؿ هسػؤكليف . كيتـ تعيػيف هسػؤكؿ االلتػزاـ هػفااللتزاـإطار 

كفػػػي حػػػاؿ غيػػػاب هسػػػؤكؿ االلتػػػزاـ يػػػتـ اعتهػػػاد شػػػخص هعػػػيف ليقػػػـك  .هعيىػػػة داخػػػؿ الهصػػػرؼ أياػػػان 
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كيىٍض بكؿ الكاجبات الهخصصة لهسؤكؿ االلتزاـ كيتـ اختيار ٌذا الشخص هف اهف فريؽ عهػؿ 

 إدارة االلتزاـ. 

 :االلتزامن وظيفة وممثم -3

, تىػػػاط كظيفػػػة االلتػػػزاـ عمػػػى ههثمػػػي لهصػػػرفية لبىػػػؾ االئتهػػػاف األكركبػػػيافػػػي الشػػػركات التابعػػػة غيػػػر 

  .االلتزاـ

 في بنك االئتمان األوروبي: وظيفة االلتزام مجتمعة مع وظائف أخرى خامساً 

هكػػف جهػػع يفإىػػً  ,كظيفػػة االلتػػزاـ فػػي اإلدارة العاهػػةلإلػى الحػػد الػػذم تسػػهق بػػً القػػكاىيف الهعهػػكؿ بٍػػا 

كذلؾ باألخػذ , التابعة لبىؾ االئتهاف األكركبي في الفركع كالشركات كظائؼ أخرلكظيفة االلتزاـ هع 

, هػػع عػػدـ ىفػػي (ىشػػاطًك  كحجػػـ أعهالػػً تػػًحجػػـ الهصػػرؼ كطبيع)عػػدة عكاهػػؿ هثػػؿ لبعػػيف االعتبػػار 

فيجػب , ق كاالستقعلية بكياىٍػا كأعهالٍػاهثؿ تجىب تاارب الهصال, االلتزاـ األساسيةهبادئ كظيفة 

التكافػػؽ هػػا بػػيف الجهػػع بػػيف كظيفػػة االلتػػزاـ ككظػػائؼ أخػػرل بىػػاء عمػػى التقيػػد بهبػػادئ االلتػػزاـ هراعػػاة 

يجػػب أف تكػػكف الكظيفػػة األخػػرل هتكافقػػة هػػع يػػً كعم .II تٍا الهىاطػػة بهقػػررات لجىػػة بػػازؿكهسػػؤكليا

 هػػع تػػكفير هػػا, غيػػر تجاريػػة أك كاىػػت كظيفػػة رقابيػػةسػػكاء كاىػػت كظيفػػة تجاريػػة أك , االلتػػزاـكظيفػػة 

يػػتـ اتخػػاذ أم قػػرار بشػػتف شػػهؿ ك  .االلتػػزاـيهكػػف هػػف اإلهكاىيػػات كالهسػػاحة لتحقيػػؽ أٌػػداؼ كظيفػػة 

كظيفػػػة االلتػػػزاـ هػػػع كظيفػػػة أخػػػرل هػػػف قبػػػؿ هسػػػؤكؿ االلتػػػزاـ هػػػع التشػػػاكر كالبحػػػث كالتعػػػاكف هػػػا بػػػيف 

 .كاإلدارة العمياهسؤكؿ االلتزاـ 

قالة موظفي وظيفة االلتزام سادساً   االئتمان األوروبيفي بنك : تعيين وا 

هػػكظفيف الهػػدرجيف يتكػػكف فريػػؽ عهػػؿ كظيفػػة االلتػػزاـ هػػف هسػػؤكؿ االلتػػزاـ كهىػػدكبي االلتػػزاـ كسػػائر ال

, أك يطػػرد هػػف هىصػػبً االلتػػزاـ, أك يكقػػؼ عهمػػً )كقػػؼ التىفيػػذ(هسػػؤكؿ . يعػػّيف اػػهف ٌػػذي الكظيفػػة

زاـ كالتػي ٌػػي لجىػة فرعيػػة بقػرار هػف هجمػػس إدارة الهصػرؼ بالتعػػاكف كالتشػاكر هػػع لجىػة هراقبػة االلتػػ

, أك يطػػػرد هػػػف أك يكقػػػؼ عهمػػػً )كقػػػؼ التىفيػػػذ( هىػػػدكب االلتػػػزاـكيعػػػّيف  هػػػف هجمػػػس إدارة الهصػػػرؼ.

هىصػػبً بقػػرار هػػف اإلدارة الهحميػػة لمشػػركة الهصػػرفية غيػػر التابعػػة لمهصػػرؼ بالتعػػاكف كالتشػػاكر هػػع 

  .هسؤكؿ االلتزاـ
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 األوروبيفي بنك االئتمان : حوكمة االلتزام سابعاً 

 االئتهاف األكركبي تتهيف هساحة كافيػة كفعالػة لفريػؽ االلتػزاـ إلدارة بىؾيقع عمى عاتؽ هجمس إدارة 

, كألجػػػػؿ ٌػػػػذا الغػػػػرض أكلػػػػى رئػػػػيس إدارة الهخػػػػاطر فػػػػي بىػػػػؾ االئتهػػػػاف األكركبػػػػي هخػػػػاطر االلتػػػػزاـ

"CRO"(
1
ٌذي الهخاطر يجب أف اٌتهاها خاصا إلدارة هخاطر االلتزاـ كالتتكيد عمى أف فعالية إدارة  (

كهػػػف أجػػػؿ تجىػػػب . تكػػػكف تحػػػت إشػػػراؼ هجمػػػس إدارة الهصػػػرؼ كهجمػػػس اإلدارة الهحميػػػة لمهصػػػرؼ

, يجب أف تككف كظيفة االلتزاـ هستقمة عف الكظائؼ األخرل حتى كلك كاىت تمػؾ تاارب الهصالق

 .أعهالٍا قريبة هف أعهاؿ االلتزاـالكظائؼ 

ػػي ادئ السػػتقعؿ كظيفػػة االلتػػزاـ كقػػد حػػدد بىػػؾ االئتهػػاف األكركبػػي عػػدة هبػػ عػػف الكظػػائؼ األخػػرل ٌك

 :كانتي

 .صفة رسهية داخؿ الهصرؼإف لدل كظيفة االلتزاـ  -1

 "."CROهسؤكؿ االلتزاـ في الهصرؼ لديً تسمسؿ ٌرهي لكصكؿ تقاريري إلى  -2

ػػػي   -3  د هكظػػػؼ االلتػػػزاـ التقػػػارير بشػػػكؿ هىػػػتظـ عمػػػى الهسػػػتكل الهكحػػػد هباشػػػرة إلػػػى هجمػػػس إدارةعف

الهصػػرؼ, كلهسػػؤكؿ االلتػػزاـ فػػي جهيػػع الظػػركؼ تكاصػػؿ هباشػػر هػػع لجىػػة هراقبػػة االلتػػزاـ فػػي 

الهصػػػرؼ كخصكصػػػا فيهػػػا يتعمػػػؽ بػػػتهكر االلتػػػزاـ ألعاػػػاء هجمػػػس اإلدارة كهجمػػػس الرقابػػػة فػػػي 

   .الهصرؼ

 . االلتزاـإلى هجمس هراقبة  بشكؿ دكرم, يقدـ هسؤكؿ االلتزاـ تقارير كباإلاافة إلى ذلؾ

كتحػت كافػة  ,كالشػركات الفرعيػة غيػر الهصػرفية فػي بىػؾ االئتهػاف األكركبػيلدل ههثػؿ االلتػزاـ  -5

هخػػػاطر , كالػػػى لجىػػػة التػػػدقيؽ كالااللتػػػزاـ هسػػػؤكؿ/ أك خػػػط تصػػػعيدم إلػػػى هباشػػػر الظػػػركؼ, اتصػػػاؿ

 .لمشركات الفرعية الهصرفية

الهعمكهػات كالعىاصػر  العىاصر العػاهميف فػي فريػؽ عهػؿ االلتػزاـ هخػكليف بالحصػكؿ عمػى لكافة -6

 . ـ كهٍهاتٍـ بطريقة كافية كهىاسبةالاركرية ألداء أعهالٍ
  

                                                           
(1)   CRO .رئيس إدارة الهخاطر 
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 في بنك االئتمان األوروبي: واجبات وصبحيات عمل االلتزام ثامناً 

قاهة هعايير, لٍاالقكاعد التابعة ك  القكاىيفك  تعريؼ هخاطر االلتزاـ -  .عهؿ ىاجحة كا 

لعلتػػػزاـ كالتشػػػريعات كالقكاعػػػد كهعػػػايير العهػػػؿ الهتعمقػػػة تكاػػػيق أك تغييػػػر فػػػي القػػػكاىيف التابعػػػة  -

 بااللتزاـ.

 تقديـ التقارير عف هكقع الخمؿ كالىكاقص ل دارة كتقديـ الىصق لتحسيف الكاع.  -

 . إلى اإلدارة العمياتقديـ التهاسات كىصق حكؿ االلتزاـ  -

 .ة بااللتزاـالهتعمق إبداء الىصق لمعاهميف في تكايق القكاىيف كالهعايير الهختمفة -

 .اؿ هع السمطات الهعىية اإلشرافيةالهحافظة عمى االتص -

 .الهختصة في هجاؿ االلتزاـالهحافظة عمى عىاصر اتصاؿ هع الشركات االقتصادية  -

 الهعمكهات كالتدريب  -

كالٍدؼ هف ذلؾ ٌك تجسيد االلتزاـ في الحيػاة اليكهيػة فػي عقميػة  ,االلتزاـالثقافة ٌها لب ك  التعميـ -

 . بىؾ االئتهاف األكركبيكسمكؾ كؿ فرد يعهؿ في 

 تقديم التقارير لبلتزام : تاسعاً 

تقدـ التقارير الصادرة عف إدارة االلتزاـ الهعمكهات الكاهمة إلى فريؽ عهؿ إدارة االلتزاـ كاإلدارة العميا 

 حكؿ إدارة هخاطر االلتزاـ بشكؿ دقيؽ ككاهؿ في الكقت الهىاسب. 

 : شكؿ هتكاتر, يهكىىا أف ىهيز بيفبىاء عمى تقديـ التقارير ب

االلتػػزاـ فػػي البمػػد إهػػا بشػػكؿ فػػردم أك بشػػكؿ هكحػػد بتقػػديـ التقػػارير  كيقػػـك هكظفػػ :تقــارير الســنويةال

 .االلتزاـ( بتقرير التزاـ سىكم)هسؤكؿ  كتزكيد اإلدارة الهحمية كهكظؼ االلتزاـ في الهجهكعة

كيدعـ التقرير السىكم بخطػة عهػؿ هىاسػبة لمعػاـ القػادـ كالتػي تػتـ هىاقشػتٍا كتكثيقٍػا هػف قبػؿ اإلدارة 

. كتسػتهد هحتكيػات خطػة العهػؿ هػف تقيػيـ لهخػاطر فػي البمػدبىؾ االئتهػاف األكركبػي الهحمية لهكتب 

 كالتي تجرم هرة سىكيا عمى األقؿ., االلتزاـ

  االلتزاـ. هسؤكؿااللتزاـ في البمد تقرير التزاـ ربعي إلى  كيقدـ هكظف: التقارير الربعية

 كيفاػؿ, لمهخػاطر )حتػى ىٍايػة الربػع( هرفػؽ بخطػة عهػؿ هىاسػبة ان يدعـ تقرير االلتزاـ الربعي تقييهػ

 .في البمد بىؾ االئتهاف األكركبيتـ هىاقشتٍا هع اإلدارة الهحمية ككذلؾ هكتب تف تب
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ــة ــارير الطارئ تركػػز التقػػارير الطارئػػة عمػػى الحقػػائؽ أك حػػكادث التػػزاـ رئيسػػية التػػي تجػػب عمػػى  :التق

. إف حػكادث االلتػزاـ الرئيسػية البمػد الهعرفػة بٍػا بػدكف أم تػتخيرهكظػؼ االلتػزاـ فػي ك  اإلدارة الهحمية

كخركقػػػات خطيػػػرة فػػػي التشػػػريع التػػػي يهكػػػف أف يىػػػتج عىٍػػػا هخػػػاطر التػػػي هازالػػػت هعمقػػػة )كالحػػػكادث 

 .االلتزاـلسهعة الهصرؼ( يجب أف تقدـ إلى هكظؼ االلتزاـ في البمد كالى ههثؿ 

 

 تجربة المممكة العربية السعودية

ػذا العاهػؿ ٌػك هػف أحػد عكاهػؿ قػتعد  كة االقتصػاد الهصارؼ السعكدية هػف أقػكل الهصػارؼ عربيػا ٌك

كاىت هؤسسة الىقػد العربػي السػعكدم اػهف الهجهكعػة األكلػى هػف البمػداف ك  ,بشكؿ عاـ في الههمكة

 ـ.2008في يىاير  2ـ, ثـ بازؿ1992في عاـ  1, كالتي طبقت بازؿىة بازؿ حيىٍاخارج لج

تكيػػد عمػػى الهصػػارؼ بتٌهيػػة تعزيػػز أطػػر إدارة الهخػػاطر كالهىٍجيػػات التػػي تتطمبٍػػا, حيػػث قػػد تػػـ الت

دارة البىػكؾ عمػى ىحػك سػميـ. كال  إاافة إلى تكجيً هجالس اإلدارة بترسي  هبادئ الحككهػة الفاعمػة كا 

سػيها أف هؤسسػة الىقػد العربػي السػعكدم تتػابع بشػػكؿ هسػتهر كدقيػؽ التطػكرات الحديثػة فػي األسػػكاؽ 

حيػث أىٍػا هػف  (1)ة كالعالهية هػف أجػؿ اإلشػراؼ بشػكؿو شػاهؿو لاػهاف اسػتقرار الىظػاـ الهػالي.الهحمي

في إىشاء كحدة االلتزاـ لػدل الهصػارؼ العاهمػة لػديٍا  2ت بهقررات لجىة بازؿ يأكائؿ الدكؿ التي عى

يػػػؽ عهػػػؿ الهكااػػػيع الهحاسػػػبية أصػػػدر فر  2عمػػػى هسػػػتكل الػػػكطف العربػػػي .كتطبيقػػػا لهقػػػررات بػػػازؿ 

, الكرقػة الخاصػة بػااللتزاـ ككظيفػة الىقػد العربػي السػعكدم فػي عاػكيتً , الػذم تشػارؾ هؤسسػةجىةلم

لهبحث كالتي سبؽ أف ذكرىاٌا في اهبادئ أساسية لعلتزاـ باألىظهة لتزاـ كالتي أدرجت فيٍا عشر الا

بهكجب التعهػيـ كقد قاهت هؤسسة الىقد العربي السعكدم بتكجيً البىكؾ العاهمة في الههمكة  .السابؽ

بكاػػػع هبػػػادئ االلتػػػزاـ باألىظهػػػة ككظيفػػػة االلتػػػزاـ فػػػي ـ 2005أيػػػار  25/ـ أ ش كتػػػاري  242قػػػـ ر 

هيداف التطبيؽ لدل الهصارؼ كذلؾ بدهجٍا هع هخاطر عدـ االلتزاـ التػي سػبؽ لمهصػارؼ تطبيقٍػا 

ا بىاءن  بهكجػب التعهػيـ البىػكؾ عمػى تعميهػات الهؤسسػة فػي الفتػرات السػابقة, كهػا طمبػت هػف  كتطكيٌر

 إجراء تقييـ ذاتي بشتف تطبيؽ ٌذي الهبادئ.ـ 21/10/2006كتاري   584/ـ أ ش/35372رقـ 

                                                           
" األعهػاؿ هػف التطػكير التىظيهػياسػتخراج قيهػة " كأبعادٌػا الهسػتقبمية 3استراتيجيات إدارة الهخاطر لعلتزاـ بهقررات بػازؿ   (1)

 .5, ص2011ىكفهبر,  30(, الرياض Moody’s Analyticsالهعٍد الهصرفي كشركة )
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السػعكدم الصػادر بالهرسػـك لثة هف ىظاـ هؤسسة الىقد العربي "كاستىادا إلى الفقرة )د( هف الهادة الثا

تجارية كالهشتغميف ٌػ التي خكلت لمهؤسسة هراقبة الهصارؼ ال23/5/1377كتاري   23الهمكي رقـ 

, كالفقػرة الثالثػة هػف الهػادة السادسػة عشػر هػف ىظػاـ عهعت ككاع التعميهػات الخاصػة بٍػـبهبادلة ال

ٌػػ, كبىػاءن عمػى الصػعحيات 22/2/1386 كتػاري  5كؾ الصػادر بالهرسػـك الهمكػي رقػـ ـ/هراقبة البى

ٌػػ بشػتف 14/10/1406 كتػاري  2149/ 3الهخكلة لمهؤسسػة بهكجػب قػرار هعػالي كزيػر الهاليػة رقػـ

كػػذلؾ اسػػتىادان إلػػى الهػػكاد الرابعػػة كالسادسػػة كالعاشػػرة هػػف ك  قكاعػػد تطبيػػؽ أحكػػاـ ىظػػاـ هراقبػػة البىػػكؾ,

كاسػػػتهرارا لمػػػىٍج الػػػذم اتبعتػػػً الهؤسسػػػة كالجٍػػػكد  ,غسػػػؿ األهػػػكاؿ كالئحتػػػً التىفيذيػػػة" ىظػػػاـ هكافحػػػة

الهبذكلة إزاء الرقابة الهصرفية القكاعد كالتعميهات الىاظهة كإلعطاء الهزيد هف الدعـ لتحقيػؽ أٌػداؼ 

تشػػػكيؿ إدارات لعلتػػػزاـ باألىظهػػػة فػػػي الهصػػػارؼ, فقػػػد أعػػػدت هؤسسػػػة الىقػػػد العربػػػي السػػػعكدم دليػػػؿ 

في الههمكة العربية السػعكدية اسػتىادان عمػى هػا تاػهىتً هبػادئ لجىػة االلتزاـ باألىظهة لمبىكؾ العاهمة 

جػػراءات العهػػؿ الهحميػػة, كبهػػا يحسػػف هػػف هسػػتكل كفاعميػػة االلتػػزاـ  بػػازؿ كبهػػا يتهاشػػى هػػع أعػػراؼ كا 

باألىظهػػة لػػديٍا. كقػػد تػػـ تبكيبػػً فػػي ثعثػػة أبػػكاب كهمحقػػيف يتطػػرؽ كػػؿ هىٍػػا إلػػى جاىػػب هػػف جكاىػػب 

ختيػػار الكسػػائؿ كاإلجػػراءات الهعئهػػة لبمػػكغ الىطػػاؽ كاألغػػراض كاألٌػػداؼ االلتػػزاـ, كعمػػى كػػؿ بىػػؾ ا

 .إرفاؽ ٌذا الدليؿ كهمحؽ هع البحث, كسيتـ هىً, كذلؾ كحد أدىى في ٌذا الصددالهىشكدة 

ىا سىعرض أٌـ الجكاىب الههيزة إلدارة االلتزاـ في الههمكة  .(1)ٌك

 :في المممكة العربية السعوديةمصادر قواعد االلتزام 

 تشتهؿ هصادر قكاعد االلتزاـ الهطبقة عمى البىكؾ العاهمة في الههمكة العربية السعكدية انتي:

ؿ الهصارؼ كتىظػيـ األىظهة كالتشريعات اإلشرافية كالرقابية, كالىقدية كالتىظيهية التي تحدد عه :أوالً 

قبػػة البىػػكؾ, كىظػػاـ هرا, كقكاعػػد تطبيقٍػػا, كهػػا يتعمػػؽ بٍػػا هػػف تعػػاهيـ كتعميهػػات, الجٍػػاز الهصػػرفي

, كىظاـ هكافحة غسؿ األهكاؿ كالئحتً التىفيذيػة, كىظػاـ الىقػد, كىظػاـ هكافحػة كقكاعد تطبيؽ أحكاهً

, كدليػؿ هكافحػة عهميػات غسػؿ األهػكاؿ كتهكيػؿ يهات باألهف كالسعهة في الهصػارؼالتزكير, كالتعم

اب, كقكاعد فتق الحسابات البىكية كالقكاعد العاهة لتشغ يمٍا ,كدليؿ هكافحػة عهميػات االخػتعس اإلٌر

رشػػادات الرقابػػة الداخميػػة, كهعػػايير الهحاسػػبة لمهصػػارؼ التجاريػػة, كقكاعػػد  كاالحتيػػاؿ الهػػالي, دليػػؿ كا 
                                                           

  .2008دليؿ االلتزاـ باألىظهة لمبىكؾ العاهمة بالههمكة العربية السعكدية, هؤسسة الىقد العربي السعكدم,    (1)
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تىظيـ لجاف الهراجعة كالدليؿ االسترشادم لتىظيـ لجاف الهراجعة, كدليؿ هخاطر التشغيؿ هػف خػعؿ 

, كهتطمبػػػات ف الخػػػدهات الهصػػػرفية عبػػػر االىترىػػػتهػػػىظػػػاـ التػػػتهيف الهىاسػػػب, كالػػػدليؿ اإلرشػػػادم أل

التعييف في الكظائؼ القيادية, كهتطمبػات تىظػيـ كحػدات غسػؿ األهػكاؿ, كاػكابط هعالجػة الشػكاكم, 

, كاػػكابط استىسػػاخ العهػػعت فػػي الههمكػػة العربيػػة السػػعكدية, كاػػكابط تىظػػيـ التهكيػػؿ االسػػتٍعكي

ا.التعرفة البىكية, كتعميهات البطاقات االئته  اىية, كتعميهات اإلسىاد, كغيٌر

  ,ا الجٍػات الحككهيػة ذات االختصػاص هثػؿ ىظػاـ الشػركات األىظهة كالتعميهػات التػي تصػدٌر

رشػػادات االسػػتثهار األجىبػػي,  كىظػػاـ العهػػؿ كالعهػػاؿ, كأىظهػػة ٌيئػػة السػػكؽ الهاليػػة, كىظػػاـ كا 

ا.  المكائق الداخمية في الشركات, كغيٌر

 جراءات االلتزاـ بال هػة فػي البىػكؾ دليػؿ االلتػزاـ باألىظتطبيقات الداخمية الهتكافقػة هػع "أىظهة كا 

 .(1)" كسياسة االلتزاـالعاهمة في الههمكة

  الهبػػػادئ الصػػػادرة عػػػف لجىػػػة بػػػازؿ ل شػػػراؼ عمػػػى الهصػػػارؼ كجهيػػػع هبػػػادئ كظيفػػػة االلتػػػزاـ

العهػػؿ , كأيػػة أكراؽ أك تقػػارير أك قػػرارات أك تكصػػيات أخػػرل تصػػدر هػػف فريػػؽ كآليػػات عهمٍػػا

 .لي كصىدكؽ الىقد العربي كالسعكدم( أك صىدكؽ الىقد الدك FATFالهالي )

كيىبغػػي إدراؾ أف إدارة االلتػػزاـ قػػد ال تكػػكف هسػػؤكلة هسػػؤكلية هباشػػرة عػػف التتكػػد هػػف تطبيػػؽ االلتػػزاـ 

ا عمى تطبيؽ القكاعد ذات الععقة بهخػاطر  ىها يقتصر دكٌر بكافة قكاعد االلتزاـ الهكاحة أععي, كا 

دـ االلتزاـ, كعمى إبعغ كافة إدارات كأعهاؿ الهصرؼ بالقكاعد التي ليس لٍا ععقة بهخاطر عدـ ع

االلتػػػزاـ كالتتكػػػػد هػػػف إدراجٍػػػػا فػػػي السياسػػػػات كاإلجػػػراءات الخاصػػػػة بتمػػػؾ اإلدارات كاألعهػػػػاؿ كعمػػػػى 

 .(2)الهراقبة كاإلبعغ في حالة هخالفة ألم هف تمؾ القكاعد

إلدارة االلتػػزاـ فقػػد عػػرؼ ؿ تعريفػػات هٍهػػة لمتسمسػػؿ الػػكظيفي ذا الػػدليكلقػػد كاػػق البػػاب األكؿ هػػف ٌػػ

رئػػيس ك  ٌػػك الهػػدير الػػذم يػػتـ تعييىػػً هػػف قبػػؿ هجمػػس إدارة البىػػؾ الهحمػػي"مســؤول أو مــدير االلتــزام 

الفػػرع بالىسػػبة لبىػػكؾ دكؿ هجمػػس التعػػاكف الخميجػػي لػػدكؿ الخمػػيج العربيػػة كالبىػػكؾ األجىبيػػة بالههمكػػة 
                                                           

ٌػي السياسػة الهعتهػدة هػف هجمػػس إدارة البىػؾ التػي تحػدد كتكاػػق  االلتػػزاـ "لقػد تػـ تعريػؼ سياسػة االلتػػزاـ هػف قبػؿ دليػؿ    (1)
 .الهبادئ الرئيسية كالركائز كالهىٍجية التي يتبعٍا البىؾ إلدارة هخاطر عدـ االلتزاـ"

غسػؿ , الىػدكة السػىكية األكلػى لعلتػزاـ كهكافحػة  /www.sama.gov.saالهكقع الرئيسي لهؤسسة الىقد العربػي السػعكدم    (2)
 .2012األهكاؿ, 
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سئكليات إدارة االلتزاـ ككظيفة االلتزاـ عهكها كاإلشراؼ عميٍا, كسيتـ اإلشارة إليً في لمقياـ بهٍاـ كه

 كؿ االلتزاـ كمها اقتات الحاجة ذلؾ. ؤ سياؽ ٌذا الدليؿ بهس

كي عرففً ٌذا الدليؿ بتىً رئيس إدارة االلتزاـ, الػذم يتحهػؿ الهسػؤكلية الشػاهمة عػف التىسػيؽ كتحديػد هخػاطر 

دارتٍػا كاإلشػػراؼ عمػى ىشػػاطات هػكظفي عهميػػة االلتػزاـ انعػدـ االلتػػزاـ فػي  خػػريف. كيسػتخدـ ٌػػذا البىػػؾ كا 

هػػدير( االلتػػزاـ عمػػى ) هػػدير إدارة االلتػػزاـ" لكصػػؼ ٌػػذي الكظيفػػة". كيجػػب أف يكػػكف هسػػئكؿالػػدليؿ لقػػب "

اللتػزاـ درجة عالية هف الكفاءة, كأف تتكفر لديً خبرة كاسػعة فػي العهػؿ الهصػرفي كقػدرة عمػى فٍـػ هراقبػة ا

بجهيػع األىظهػػة البىكيػػة كالتعميهػػات الخاصػػة بهختمػػؼ عهميػػات البىػػكؾ كاألىظهػػة كالتعميهػػات األخػػرل ذات 

 الععقة.

أىٍـ كؿ هف يقكـ بتداء هٍاـ كهسئكليات كظيفة االلتزاـ سكاء كاىكا هف موظفي االلتزام كعرؼ أياا 

هػػػػدير إدارة االلتػػػػزاـ القيػػػػاـ  كاػػػػٍـهػػػػكظفي إدارة االلتػػػػزاـ أك هػػػػف هػػػػكظفي اإلدارات األخػػػػرل الػػػػذم يف

 بهسئكليات كهٍاـ كظيفة االلتزاـ.

دٌػػػا فػػػي هسػػػؤكؿ كهػػػكظفي االلتػػػزاـ هػػػع أٌػػػـ ك جك كقػػػدـ ٌػػػذا الػػػدليؿ هسػػػتكل الكفػػػاءة كالخبػػػرة الكاجػػػب 

عت الهطمكبة كالقدرات كالسهات الشخصية الهطمكبة لٍذي الكظيفة.  الهٌؤ

ىاؾ ها يسهى أياا  ي لجىػة داخميػة تقػكـ بهسػاىدة لجىػة الهراجعػة الداخميػة حيػث  بمجنة االلتزامٌك ٌك

تقػػػػـك بكظػػػػائؼ كهسػػػػؤكليات تتعمػػػػؽ بػػػػدعـ هراقبػػػػة كاػػػػهاف كفػػػػاءة التىفيػػػػذ لسياسػػػػة ككظيفػػػػة االلتػػػػزاـ 

 .االلتزاـبالهصرؼ, كفقا لمهبادئ كالاكابط الىاظهة لعهؿ الهصرؼ كفقا لدليؿ 

كلكف ىعحظ إسقاط ىهػكذج || تي صدرت عف لجىة بازؿكأها الباب الثاىي فقد اٌتـ بهبادئ االلتزاـ ال

لجىة بازؿ عمى الهصارؼ السعكدية كتكايق ٌذي الهبادئ كشرحٍا بالتفصيؿ لتككف هرجعا هتكاهع 

 لجهيع الهصارؼ العاهمة في الههمكة العربية السعكدية.

ف التجارب العالهية كلقد تطرؽ ٌذا القسـ إلى هكاكع االستقعؿ الٍيكمي إلدارة االلتزاـ حيث ىرل ه

أف ٌىػػاؾ بعػػض الػػدكؿ التػػي تقػػـك بعػػض هصػػارفٍا عمػػى دهػػج ٌيكػػؿ إدارة االلتػػزاـ هػػع إدارات أخػػرل 

هثػػؿ الهراجعػػة الداخميػػة أك إدارة الهخػػاطر بيىهػػا ىػػرل فػػي ٌػػذي التجربػػة حػػرص الههمكػػة عمػػى إعطػػاء 

ف إلدارة االلتػػزاـ فػػي هصػػارؼ حيػػث أىػػً يكػػك  ,لهقػػررات لجىػػة بػػازؿ تىفيػػذان  هسػػتقعن  إدارة االلتػػزاـ ٌػػيكعن 

الههمكػػة كاػػع رسػػهي داخػػؿ الهصػػرؼ يهىحٍػػا الهكاىػػة الهىاسػػبة كاالسػػتقعلية, عمػػى أف يكػػكف ذلػػؾ 
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هدرجان في سياسة االلتزاـ الخاصة بالهصرؼ أك أية كثيقة رسهية أخرل, كأف تعهـ ٌذي الكثيقة عمػى 

 كافة العاهميف في الهصرؼ.

ي بالهمخصاللتزاـ كتطرؽ أياا إلى هسؤكليات إدارة ا  :ٌك

 .كتعميهاتًهساعدة اإلدارة العميا في تطبيؽ هبادئ االلتزاـ  -1

دارات أخػػرل هفػػكض إلػػيٍـ إالتىظػػيـ لكافػػة هسػػؤكليات هػػكظفي االلتػػزاـ األساسػػييف أك هػػكظفي  -2

 .عمى إداراتٍـكظيفة االلتزاـ 

بػااللتزاـ هػع كافػة التطػكرات تقديـ االستشارات ل دارة العميا لكافة األىظهػة كالهعػايير الخاصػة  -3

 قتصاد بشكؿ عاـ.عمى هستكل االك  عمى هستكل القكاىيف كالتعاهيـ كالقكاعد لكظيفة االلتزاـ

االلتػزاـ ذات الصػمة بهسػؤكلياتٍـ داخػؿ  اإلرشاد كالتثقيؼ كالتدريب لكؿ أفراد الهصرؼ بقكاعػد -4

 األقساـ التي يعهمكف بٍا.

 .عدـ االلتزاـ في الهصرؼتحديد كقياس كتقييـ كهراقبة هخاطر  -5

  .برىاهج االلتزاـ السىكم -6

تقػػػديـ التقػػػارير لػػػ دارة العميػػػا كرئػػػيس هجمػػػس اإلدارة كلجىػػػة الهراجعػػػة كلجىػػػة االلتػػػزاـ بالىسػػػبة   -7

لمبىػكؾ الهحميػة أك رئػيس االلتػزاـ فػي الهركػػز الرئيسػي فػي البمػد األـ بالىسػبة لفػركع بىػػكؾ دكؿ 

كفػػركع البىػػكؾ األجىبيػػة فػػي الههمكػػة التػػي تتاػػهف التػػزاـ  هجمػس التعػػاكف لػػدكؿ الخمػػيج العربيػػة

دارات الهسػػاىدة بقكاعػػد كهتطمبػػات االلتػػزاـ, كأف  داراتػػً التشػػغيمية كا  الهصػػرؼ ككافػػة أعهالػػً كا 

جراءات العهػؿ هحدثػة كفقػان لهسػتجدات األىظهػة كالتعميهػات كالاػكابط كاإلرشػادات  سياسات كا 

حيػػث يكػػكف هتاػػهىان الىتػػائج التػػي يػػتـ الحصػػكؿ عميٍػػا كأف التطبيػػؽ العهمػػي يػػتـ كفقػػان لٍػػا, كب

 خعؿ هسار برىاهج هراقبة االلتزاـ.

ػػي   كأٌػػـ أىػػكاع ٌػػذي التقػػارير ٌػػي التقػػارير الدكريػػة التػػي تقػػدـ كػػؿ ثعثػػة أشػػٍر كالتقػػارير السػػىكية ٌك

رة تقارير سىكية شاهمة في هكعد ال يتعدل ىٍاية شٍر آذار هف كؿ عاـ كرفعً إلى رئػيس هجمػس إدا

عػداد ىسػػخة هعتهػػدة هػػف التقريػػر  السػىكم يػػتـ رفعػػً إلػػى هؤسسػػة البىػؾ كاإلدارة العميػػا كلجىػػة االلتػػزاـ كا 

 .الىقد

ىا سىدرج أٌـ ها يجب أف يتاهف التق  :رير السىكم حسب ها كرد في الدليؿٌك
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 تقييـ هستكل االلتزاـ خعؿ فترة التقرير. -"

 قاييس ذات صمة هثؿ هؤشرات األداء.هخاطر االلتزاـ قائهة عمى ه أم تغييرات في -

 أك أكجً قصكر.مخيص أم اىتٍاكات يتـ تحديدٌا ك/ت -

أك أكجػػً القصػػكر كالجػػدكؿ لهكصػػى بٍػػا لهكاجٍػػة االىتٍاكػػات ك/تمخػػيص اإلجػػراءات التصػػحيحية ا -

 الزهىي لتىفيذٌا.

 اإلجراءات التصحيحية التي تـ تىفيذٌا بالفعؿ. -

 هة لهكظفي البىؾ. التدريب عمى االلتزاـ باألىظ -

بحيػػث تتىاسػػب صػػيغة التقريػػر هػػع هخػػاطر عػػدـ االلتػػزاـ كالىشػػاطات الخاصػػة بالبىػػؾ. كأف يتاػػهف 

إحصػػائيات لعػػدد الهخالفػػات كىكعٍػػا كالهخػػاطر الهصػػاحبة لكػػؿ حالػػة كترتيبٍػػا كتصػػىيفٍا حسػػب كػػؿ 

ة ككفايػػػحالػػػة كانثػػػار الهاليػػػة كغيػػػر الهاليػػػة الهترتبػػػة عمػػػى الهخالفػػػات, كالبػػػراهج التدريبيػػػة كجكدتٍػػػا, 

 ".الهكارد البشرية كالهالية

الهسؤكليات التىظيهية كالتىسيؽ هف خعؿ هتابعة كهكاكبة كافػة القػرارات كالتعػاهيـ كالهعػايير  -8

 .فيها يتعمؽ بتعهالٍا كهسؤكلياتٍاهف الجٍات الرقابية الداخمية هىٍا كالخارجية 

ػك هػف الهٍػاـ الرئيسػية إلدارة -9 اب ٌك االلتػزاـ كلقػد كاػق  هكافحة غسيؿ األهكاؿ كتهكيؿ اإلٌر

ٌػذا الػدليؿ األٌهيػػة الخاصػة لٍػػذا البىػد لهػػا لػً هػػف آثػار تدهيريػػة عمػى الهصػػرؼ إذا لػـ تكػػف 

إدارة االلتػػزاـ بهسػػتكل هػػف الكفػػاءة كالخبػػرة كالىزاٌػػة ليهكىٍػػا هػػف هكاجٍػػة كهتابعػػة كاكتشػػاؼ 

ابعهم لتتكد هف التػزاـ ا , فإف هسئكلية إدارة االلتزاـ ٌىا ٌكيات غسيؿ األهكاؿ كتهكيؿ اإلٌر

ػاب, كهبػػادئ هعػػايير  الهصػرؼ بتطبيػػؽ قكاعػد هكافحػػة عهميػػات غسػؿ األهػػكاؿ كتهكيػػؿ اإلٌر

( كاإلشراؼ الفىي عمػى لبىكية كالقكاعد العاهة لتشغيمٍاقكاعد فتق الحسابات ا)اعرؼ عهيمؾ 

, بهػا فػي ذلػؾ هسػؤكليتً عػف اإلبػعغ عػف حػاالت دة الهىشتة في الهصرؼ لٍذا الغرضالكح

اب كذلؾ تحقيقػا لػىص الهبػدأ السػابع هػف هبػادئ تكػكيف اال شتباي بغسؿ األهكاؿ كتهكيؿ اإلٌر

 إدارات االلتزاـ باألىظهة لمجىة بازؿ حكؿ هٍاـ كبراهج االلتزاـ باألىظهة. 

ػػذي القاعػػدة األساسػػية لمهصػػرؼ كهرجعػػً األساسػػي فػػي جهيػػع  -10 قاعػػدة بياىػػات إدارة االلتػػزاـ ٌك

 تحديث ٌذي القاعدة بشكؿ هستهر لهكاكبة جهيع التطػكرات كالقػراراتعهميات االلتزاـ كيجب 
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التعػاهيـ كالقكاعػد الحديثػة كجهيػع التعػديعت التػي تطػرأ عمػى سػكؽ العهػؿ كسػكؽ االقتصػػاد ك 

بشػػػكؿ عػػػاـ, كأٌػػػـ هصػػػادر ٌػػػذي القاعػػػدة كافػػػة األىظهػػػة كالتعميهػػػات الصػػػادرة هػػػف السػػػمطات 

ت الهالية كالتجارية كاالسػتثهارية الهعهػكؿ بٍػا هػف قبػؿ الرقابية كاإلشرافية كاألىظهة كالتعميها

الجٍػػػاز الهصػػػرفي كقكاعػػػد كهعػػػايير السػػػمكؾ كالههارسػػػة الهٍىيػػػة السػػػميهة كىظػػػاـ العهػػػؿ فػػػي 

الىظػػاـ األساسػػي لمهصػػرؼ كالقػػكاىيف الداخميػػة هػػف قػػرارات هجمػػس اإلدارة ك  الجٍػػاز الهصػػرفي

ا لً.  كغيٌر

كالعهميػات كأكراؽ العهػؿ كجػزء أساسػي هػف أداء أعهالٍػا تكثيؽ جهيع السياسات كاإلجػراءات  -11

  .عمى أكهؿ كجً

ي هف التىبيٍات الههيزة التػي يجػب أف تكػكف اػهف البرىػاهج السػىكم  -12 الععهات التحذيرية ٌك

لكظيفة االلتزاـ حيث يجب أف يتاهف البرىاهج تىبيً في حاؿ كجكد أم تجاكزات أك اىتٍاؾ 

عػف عكاهػؿ كثيػرة يىػتج عىٍػا هخػاطر عػدـ االلتػزاـ فػي هكاقػؼ  لألىظهة الهكاكعة كالىاشئة

 .دة لمهصرؼ كالىهك السريع لمهصارؼهعيىة هثؿ افتتاح فركع جدي

كهف أٌـ األهكر التي أشار إليٍا ٌػذا الػدليؿ ٌػك الهٍػاـ كاألعهػاؿ التػي ال تقػع اػهف هسػؤكلية إدارة 

هع اإلشارة إلى أٌػـ الهٍػاـ التػي ههكػف  االلتزاـ كذلؾ لتكايق هسؤكليات ٌذي اإلدارة بشكؿ تفصيمي

  .أف تتداخؿ هع هٍاـ إدارة االلتزاـ

 كأٌـ ٌذي الكظائؼ كاألعهاؿ:

 دارة الهراجعػػػة الداخميػػػة إدارتػػػيف هىفصػػػمتيف داخػػػؿ إدارة الهراجعػػػة الداخميػػػة : تعػػػد إدارة االلتػػػزاـ كا 

د االلتػػػزاـ كتجىػػػب الهصػػػرؼ. كهػػػف أٌػػػـ هسػػػؤكليات إدارة االلتػػػزاـ هتابعػػػة التػػػزاـ الهصػػػرؼ بقكاعػػػ

. أها هسؤكليات إدارة الهراجعة الداخميػة فٍػي أكثػر شػهكلية فٍػي تشػهؿ االلتػزاـ. هخاطر االلتزاـ

كعمى الرغـ هف أىً قد يككف ٌىاؾ تداخؿه بيف هسؤكليات اإلدارتيف فػي هجػاالت هعيىػة, إال أف 

ف كيعتبػػر تقيػػيـ كػػؿ إدارة هسػػتقمة عػػف األخػػرل كال يػػؤثر أم تػػداخؿ عمػػى عهػػؿ أم هػػف اإلدارتػػي

هػػدل كفػػاءة كفاعميػػة إدارة االلتػػزاـ فػػي الهصػػرؼ هػػف أسػػس ىجػػاح إدارة الهراجعػػة الداخميػػة حيػػث 

يتعيف عميٍا إدراج هخاطر عدـ االلتزاـ في هىٍجية تقييـ الهخاطر التي تعتهدٌا إدارة الهراجعة 
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ختبػػار الاػػكابط الداخميػػة, بحيػػث تاػػع برىػػاهج هراجعػػة دكرم ألىشػػطة كأعهػػاؿ إدارة االلتػػزاـ كا

 التي تتىاسب هع هستكل الهخاطر الهحتهمة.

 حيػػث أف إعػػداد التقػػارير عػػف أداء الهصػػرؼ الهػػالي كالتجػػارم ال التقػػارير عػػف أداء الهصػػرؼ :

 تقع اهف هسؤكليات إدارة االلتزاـ.

  هخاطر االئتهاف كهخػاطر السػكؽ كالهخػاطر التشػغيمية: حيػث أكػد ٌػذا الػدليؿ عمػى عػدـ كجػكد

 .كبيف ٌذي الهخاطربيف هخاطر االلتزاـ ككظيفة االلتزاـ أم ععقة 

 هػػا الجػػرائـ الهاليػػة : فقػػد تػػـ التىكيػػً عمػػى الجػػرائـ الهاليػػة التػػي تتاػػهف عهػػؿ كظيفػػة االلتػػزاـ ٌك

اب فقط.  جريهة غسيؿ األهكاؿ كجريهة تهكيؿ اإلٌر

 تقااػػػي كالهرافعػػػات : تعتبػػػر عهميػػػات هراجعػػػة العقػػػكد كاالستشػػػارات القاىكىيػػػة كالاإلدارة القاىكىيػػػة

كالتحصػػػيؿ كتحديػػػد االلتزاهػػػات كهػػػا شػػػابٍٍا هػػػف هٍػػػاـ اإلدارة القاىكىيػػػة كال يكجػػػد ععقػػػة إلدارة 

 االلتزاـ بٍذي الهٍاـ كاألعهاؿ.

كهػػػف جٍػػػة أخػػػرل فقػػػد تػػػـ التطػػػرؽ إلػػػى كيفيػػػة هزاكلػػػة أعهػػػاؿ االلتػػػزاـ لمفػػػركع السػػػعكدية خػػػارج ىطػػػاؽ 

رج حدكد الههمكػة حيػث أىػً يتعػيف عمػى الهصػارؼ التػي الههمكة )أم في هصارؼ أجىبية( كبعد خا

ت كالمكائق السارية كها كرد "أف تمتـز باألىظهة كالتعميها تختار هزاكلة بعض األىشطة في دكؿ هعيىة

يكػؿ كظيفػة االلتػزاـ كهسػؤكلياتٍا هتكافقػة هػع في تمػؾ الػدكؿ , كيجػب أف تكػكف الفػركع أك الهكاتػب ٌك

 ات الهحمية في تمؾ البمداف."الهتطمبات الىظاهية كالتعميه

كبالىسبة لهكظفي االلتزاـ فيتحتـ عميٍـ "االلتزاـ بجهيع األىظهة كالتعميهات الهحمية الهطبقة في تمػؾ 

البمداف. فهثعن البىكؾ التي تعهؿ في شكؿ شركة تابعة عميٍا أف تمبػي هتطمبػات األىظهػة كالتعميهػات 

فػػي شػػكؿ فػػرع أجىبػػي  ان . كالبىػػكؾ التػػي تػػزاكؿ ىشػػاطالخاصػػة بالشػػركات فػػي البمػػداف التػػي تستاػػيفٍا

عميٍا الكفاء بالهتطمبات الهحددة في حالة فركع البىكؾ األجىبيػة. كعمػى البىػكؾ السػعكدية التتكػد هػف 

أف هسئكليات االلتزاـ الهطبقة في البمداف الهستايفة يقكـ بٍا أفراد لػديٍـ هعرفػة كخبػرات هحميػة فػي 

شراؼ هف هدير إدارة االلتزاـ بالتعاكف هع كحػدات إدارة الهخػاطر كالرقابػة تمؾ البمداف, إلى جاىب اإل

 األخرل بالبىؾ في الههمكة."
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 ية مصر العربية في مجال االلتزامتجربة جميور 

عهمػػت جهٍكريػػة هصػػر العربيػػة عمػػى إعطػػاء قػػاىكف الحككهػػة كااللتػػزاـ أٌهيػػة كبيػػرة فػػي ظػػؿ ازديػػاد 

 كالهخػاطر لمصػعكبات كبيػر بشػكؿ كتعراػٍا ,درالهصػا تقػدهٍا كتشػعب الخػدهات الهاليػة التػي

 هصػالق كحهايػة أهػكاؿ الهسػاٌهيف حهايػة بجاىػب الهػكدعيف هصػالق حهايػة إلػى الحاجػة الهحتهمػة,

, كصػدر أكؿ هػع الهصػرؼ الهتعػاهميف كجهيع الداخمييف العاهميف أهثاؿ الععقة ذكم األخرل األطراؼ

الحككهػة فػي جهٍكريػة  فػي الجيػدة كالههارسػات الهبػادئ كبعػض قػاىكف لمحككهػة الػذم يشػهؿ االلتػزاـ

هكاكبة لهتطمبات كهقررات لجىة بازؿ ل شراؼ الهصرفي كقػد تػـ  2005هصر في تشريف أكؿ عاـ 

تصىيؼ لجىة االلتزاـ كتقييـ الهخاطر كمجىة هستقمة هػف لجػاف هجمػس اإلدارة فػي البىػكؾ كقػد عػرؼ 

 :(1)يمي ٌذا الدليؿ عهؿ لجىة االلتزاـ كها

 : المخاطر االلتزام وتقييم متابعة لجنة

ى  كهعمكهاتٍا الهراقبة كآليات االلتزاـ, سياسات تحددي الت االلتزاـ كالهخاطر بهتابعة الهعىية المجىة "ٌك

 التشػغيؿ, كهخػاطر السػكؽ, كهخػاطر ئتهػاف,اال هخػاطر هثػؿ الهخػاطر هجػاؿ فػى الىشػاطات لجهيػع

 لجىػة تكػكيف الهفيػد هػف يكػكف كقػد عميٍػا, اإلشػراؼ يقتاػى أخػرل كهخػاطر الىقديػة, كهخػاطر السػيكلة

 الداخميػة كالمػكائق بػالقكاىيف بالبىػؾ العػاهميف التػزاـ لهتابعػة الهخػاطر تقيػيـ لجىػة االلتػزاـ هىفصػمة عػف

 ."سىكيان  اإلدارة هجمس ىال تقرير كتقديـ األهكاؿ غسيؿ االلتزاـ بسياسة هكافحة ككذلؾ

ىػػا سػػكؼ ىػػدرج  أٌػػـ انليػػات كاإلجػػراءات التػػي تهارسػػٍا هصػػارؼ هعيىػػة فػػي جهٍكريػػة هصػػر فػػي ٌك

هجػػاؿ تطبيػػؽ هعػػايير االلتػػزاـ الهصػػرفي كأٌػػـ التػػدابير التػػي تتخػػذٌا ٌػػذي الهصػػارؼ لهكافحػػة غسػػيؿ 

اب التي تعد هف أٌـ كظائؼ لجىة  األهكاؿ  .االلتزاـكتهكيؿ اإلٌر

 

 

 

                                                           

 ثكرىتكف جراىت هحهد طارؽ, إرشادات الحككهة في البىكؾ طبقا ألفاؿ الههارسات الدكلية كاإلقميهية كالهحمية, يكسؼ, 2

  .3ص اىترىاشكىاؿ ثكرىتكف جراىت عاك - ٌعؿ هحهد
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 (1)بنك القاىرةأوال: االلتزام المصرفي في 

تعتهد سياسة بىػؾ القػاٌرة عمػى تطبيػؽ أفاػؿ الههارسػات الخاصػة بتطبيػؽ هعػايير االلتػزاـ الهصػرفي, 

جراءات البىؾ في التعاهعت الهصرفية, كااللتزاـ الخػارجي  كالتي تتهثؿ في االلتزاـ الداخمي بتعميهات كا 

ارجية هثؿ البىؾ الهركػزم بكؿ التعميهات كالقكاىيف كاإلجراءات التي تفراٍا الهؤسسات كاالتفاقيات الخ

ػػاب, حيػػث  الهصػػرم كهقػػررات بػػازؿ, كأخيػػران الهتطمبػػات الخاصػػة بهكافحػػة غسػػيؿ األهػػكاؿ كتهكيػػؿ اإلٌر

لهحمي كالدكلي في ٌذيف الهجاليف, هف اي كلي بىؾ القاٌرة اٌتهاهان كبيرا بتكسيع تعاكىً عمى الهستكييف 

التىفيذيػػػة العميػػػا كجهيػػػع العػػػاهميف لتحقيػػػؽ ٌػػػذا  خػػػعؿ الجٍػػػكد الحثيثػػػة لكػػػؿ هػػػف هجمػػػس اإلدارة كاإلدارة

 .الٍدؼ

كلمداللة عمى هدل االلتزاـ بقػاىكف هكافحػة غسػيؿ األهػكاؿ الهصػرم كاػكابط البىػؾ الهركػزم الهصػرم 

فػػي ٌػػذا الشػػتف, فقػػد أطمػػؽ بىػػؾ القػػاٌرة برىاهجػػان هتكػػاهع لهكافحػػة غسػػيؿ األهػػكاؿ يغطػػي جهيػػع فػػركع 

ستهرار ليتهاشى هػع هعػايير كهتطمبػات اإلشػراؼ. يغطػي البرىػاهج الىقػاط البىؾ, كيتـ تقييهً كتطكيري با

 :التالية

 •سياسة قبكؿ العهعء. 

 ًهعرفة العهيؿ كالتقصي عى. 

 سياسات حفظ السجعت. 

 ابة الفعالة لجهيع تحكيعت البىؾالرق. 

 الهريبة إجراءات تحديد كفحص األىشطة غير الهعتادة, كاإلبعغ عف التحكيعت. 

  كلي االلتزاـ الهتخصصيف كتحديد هسؤكلياتٍـؤ هستعييف.  

 اب لجهيع العاهميف بالفركع برىاهج تدريب سىكم لهكافحة غسيؿ األهكاؿ كتهكيؿ  .اإلٌر

 هراجعة هستقمة لمحسابات. 

 ان لدرجة الهخاطر غير االئتهاىيةتصىيؼ العهعء كفق. 

                                                           
 برىاهج االلتزاـ , .http://www.bdc.comالهكقع الرسهي لبىؾ القاٌرة,    (1)
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اهميف عمػػػى آخػػػر هسػػػتجدات بػػػراهج هػػػف ىاحيػػػة أخػػػرل, يقػػػـك بىػػػؾ القػػػاٌرة بتػػػدريب اإلدارة العميػػػا كالعػػػ

ػػاب, بهػػا ياػػهف اسػػتعداد البىػػؾ بصػػكرة كاهمػػة لهىػػع عهميػػات  هكافحػػة غسػػيؿ األهػػكاؿ كتهكيػػؿ اإلٌر

اب, باإلاافة لتقميؿ الهخاطر الهتعمقة بذلؾ  .غسيؿ األهكاؿ كتهكيؿ اإلٌر

كبػػػراهج االلتػػػزاـ, كهػػػا تقػػػـك إدارة البىػػػؾ برفػػػع تقػػػارير ربػػػع سػػػىكية كسػػػىكية لهجمػػػس اإلدارة عػػػف هٍػػػاـ 

كتتاػػهف تكصػػيات هىاسػػبة بػػالتغييرات الهطمكبػػة لتقيػػيـ هػػدل قػػدرة البىػػؾ عمػػى إدارة هخػػاطر االلتػػزاـ 

بكفاءة كفاعمية, كها يقكـ بىؾ القاٌرة باستثهار كتطكير التكىكلكجيا التي تسػاعد عمػى هراقبػة االلتػزاـ 

 .ابككؿ داخؿ البىؾ هع التركيز عمى غسيؿ األهكاؿ كتهكيؿ اإلٌر

 (1)بنك مصر لتنمية الصادراتثانيا: االلتزام المصرفي في 

حهايػة الهؤسسػة هػف هخػاطر هخالفػة القػكاىيف كالاػكابط الرقابيػة  ىلػإيٍدؼ عهؿ االلتػزاـ الهصػرفي 

كهحاصػرة الهخػاطر الىاجهػة عػف عػدـ االلتػزاـ  دارةإالسارية داخميا كخارجيا كبالتالي فٍك يسػاعد فػي 

بالمكائق كالقكاىيف الداخمية كالخارجية التي تكاجٍٍا الهؤسسة, كالتي يهكف تعريفٍا بالهخاطر القاىكىية 

 كهخاطر السهعة. 

دارة االلتػػزاـ الهصػػرفي بدراسػػة كتعهػػيـ كهتابعػػة تطبيػػؽ تعميهػػات إطػػار القيػػاـ بٍػػذا الػػدكر, تقػػـك إكفػػى 

 قابية الداخمية كالخارجية لمتتكد هف االلتزاـ بٍا كذلؾ هف خعؿ هحاكر العهؿ التالية:الجٍات الر 

عهػػاؿ بالهؤسسػػة كذلػػؾ لكافػػة تحديػػد كتقيػػيـ كهتابعػػة هخػػاطر االلتػػزاـ الهرتبطػػة بتىشػػطة كحػػدات األ• 

 .الهصرفية بالهصرؼ الهعاهعت 

قابيػػػة الهعىيػػػة عػػػف هكقػػػؼ التػػػزاـ كافػػػة دارة كالجٍػػػات الر , هجمػػػس اإلالػػػدكرم لػػػ دارة العميػػػاالتقريػػػر • 

عهػػػاؿ بالهؤسسػػػة بالتعميهػػػات الرقابيػػػة كالسياسػػػات الداخميػػػة كالتعميهػػػات الرقابيػػػة ىشػػػطة ككحػػػدات األأ

 الخارجية.

جػراءات العهػؿ الداخميػة لمتتكػد هػف تهاشػيٍا هػع ا  التقييـ الػدكرم اللتػزاـ هصػرفىا بالسياسػات كىظػـ ك • 

 ابية السائدة.القكاىيف كالقكاعد كالاكابط الرق

                                                           
, االلتػػزاـ الهصػػرفي كهكافحػػة غسػػيؿ  http://www.edbebank.com الرسػػهي لبىػػؾ هصػػر لتىهيػػة الصػػادرات, الهكقػػع (1)

 األهكاؿ.

http://www.edbebank.com/
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طرافٍػػػا عمػػػى قػػػكائـ الحظػػػر الدكليػػػة أهػػػف  أمهتابعػػػة التحػػػكيعت الخارجيػػػة لمتتكػػػد هػػػف عػػػدـ كجػػػكد • 

 كالهحمية

 دراسػػػػة الهىتجػػػػات الهصػػػػرفية الجديػػػػػدة كالتتكػػػػد هػػػػف اسػػػػتيفائٍا لكافػػػػػة تعميهػػػػات الجٍػػػػات الرقابيػػػػػة.• 

 هتابعة التزاـ البىؾ بتطبيؽ قكاعد الحككهة فيها يخص:• 

 فصاح كالشفافية هتطمبات اإل. 1

 خعقي.األ . االلتزاـ بهيثاؽ العهؿ كقكاعد السمكؾ2

هػػكاؿ كتهكيػػؿ جػػراءات عهػػؿ هكافحػػة غسػػؿ األا  التتكػػد هػػف تطبيػػؽ كهتابعػػة تعميهػػات سياسػػة كىظػػـ ك • 

اب بالهؤسسة. اإل  ٌر

لعزهة لمعاهميف التعاكف كالتىسيؽ هع قطاع الهػػػكارد البشرية بالبىؾ في شتف كاع خطط التدريب ا• 

اب.  في هجاؿ هكافحة غسؿ األهكاؿ كتهكيؿ اإلٌر

 (1)لبنك الرئيسي لمتنمية واالئتمان الزراعيا ثالثا: االلتزام المصرفي في

ظٍرت جٍكد البىؾ الرئيسي لمتىهية كاالئتهاف الزراعي بكافة فركعػً عمػى هسػتكل الجهٍكريػة لتػدعيـ 

اعػد هكافحػة كافة البعد التي يكجد بٍا حيث يٍػتـ البىػؾ بػااللتزاـ الصػاـر بكػؿ قػكاىيف كقك  يسهعتً ف

 .كالقكاعد الىاظهة ألىشطتًكجهيع المكائق كالقكاىيف غسؿ األهكاؿ الهطبقة 

عػػػعكة عمػػػى االلتػػػزاـ باإلرشػػػادات الدكليػػػة األساسػػػية الخاصػػػة بهكافحػػػة غسػػػؿ األهػػػكاؿ الصػػػادرة عػػػف 

هػكاؿ ( فقػد أكاػق الهصػرؼ أٌػـ هتطمبػات بػراهج هكافحػة غسػؿ األFATFلي )هجهكعة العهؿ الها

ي كانتي  :لمبىكؾ بشكؿ عاـ ٌك

 . كجكد ىظاـ الرقابة الداخمية بها في ذلؾ السياسات  .1

 . كلي االلتزاـ كهكافحة غسؿ األهكاؿؤ تعييف هس  .2

 . تدريب هكظفي البىؾ .3

حيث قاـ هجمس إدارة الهصرؼ بتبىي كاعتهاد برىاهج شاهؿ لهكافحة غسؿ األهػكاؿ كالػذم يىفػذ هػف 

خعؿ خطة الٍدؼ الرئيسي هىٍا ٌك تعزيز كتكسيع ىطاؽ عهؿ ىظػـ هكافحػة غسػؿ األهػكاؿ لتشػهؿ 

                                                           
, االلتػػػػػزاـ الهصػػػػػرفي http://www.pbdac.com.egالهكقػػػػػع الرئيسػػػػػي لمبىػػػػػؾ الرئيسػػػػػي لمتىهيػػػػػة كاالئتهػػػػػاف الزراعػػػػػي    (1)

 كالحككهة, جٍكد البىؾ الرئيسي لمتىهية كاالئتهاف الزراعي في هجاؿ االلتزاـ الهصرفي.

http://www.pbdac.com.eg/
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, يجرل تطكير براهج تدريب هكافحة غسؿ األهكاؿ التي تقػدـ لهػكظفي كحاليان  ,كع الهصرؼجهيع فر 

هصرؼ إاافة إلى ذلؾ, فقد تـ تعييف هسؤكؿ عػف هكافحػة غسػؿ األهػكاؿ بػالفركع كيتبػع لهسػؤكؿ ال

ػػذا الٍيكػػؿ التىظيهػػي هػػف شػػتىً دعػػـ سػػعهةبالهصػػرؼ الرئيسػػيااللتػػزاـ  برىػػاهج هكافحػػة غسػػؿ  , ٌك

ععكة عمػى ذلػؾ كافػة إجػراء عهميػة هراجعػة دكريػة هسػتقمة لبرىػاهج هكافحػة غسػؿ , كفاعميتًاألهكاؿ 

 .بالقكاىيف كالمكائق الهعهكؿ بٍا هكاؿ ياهف التزاـ البىؾاأل

كلقد عهؿ الهصرؼ عمى تطبيؽ سياسات داخمية لهكافحة غسؿ األهكاؿ لاهاف االلتزاـ بالهتطمبات 

" إجػػػراءات العىايػػػة الكاجبػػػة" كهتابعػػػة هعػػػاهعت هبػػػدأ "اعػػػرؼ عهيمػػػؾ الرقابيػػػة الهختمفػػػة كالتػػػي تشػػػهؿ

بػعغ العهعء لرصد أم عهميات غسػؿ  ػاب أك حظػر أك عقكبػات عمػى العهيػؿ كا  أهػكاؿ أك تهكيػؿ إٌر

, تركز ٌذي السياسات عمػى هىػع عهميػات غسػؿ األهػكاؿ الهختصة بالهعاهعت الهشتبً بٍا السمطات

اب كتهىع بشكؿ   :صاـركتهكيؿ اإلٌر

هية. ")أ  ( التعاهؿ هع البىكؾ أك الشركات الٌك

 فتق حسابات بىكية هجٍكلة أك رقهية". ( )ب

 كتشهؿ هراحؿ هكافحة غسؿ األهكاؿ كعن هها يمي: 

  .إجراءات فتق حسابات العهعء  .1

 ..الهعاهعت الهصرفية  .2

اب .3  ..اإلبعغ عف الهعاهعت الهشتبً أف بٍا غسيؿ أهكاؿ أك تهكيؿ إٌر

  .التكثيؽ كحفظ الهستىدات .4

 .التدريب ككاع اكابط داخمية .5

جػػػراءات  ػػػاب كاػػػع البىػػػؾ ك  هكافحػػػة غسػػػؿ األهػػػكاؿكلػػػدعـ التطبيػػػؽ الفعػػػاؿ لسياسػػػات كا  تهكيػػػؿ اإلٌر

 . التي يتـ تحسيىٍا بشكؿ هستهرك  برىاهج تدريب هستهر لمهكظفيف كىظـ رقابة داخمية

ػذا  الباحثةكيجدر  باإلشارة ٌىا إلى أف جهٍكريػة هصػر أسسػت هػا يسػهى بصػىدكؽ تحيػا هصػر , ٌك

% هف تبييض األهكاؿ كالتي تسػاٌـ الهصػارؼ الهصػرية هػف 10الصىدكؽ تستفيد هىً الدكلة بىسبة 

 .% هىٍا لمصىدكؽ10خعؿ هساعدة الفاسديف كالهتععبيف بتبييض أهكالٍـ كتحكيؿ 
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 :هقارىة بيف التجارب الدكلية (3.4رقم ) جدول
 جميورية مصر العربية المممكة العربية السعودية بنك االئتمان األوروبي 

ـــــــل 1) ـــــــاري  تفعي ( ت
 مديرية االلتزام

قاهػػػػػػػػػػػت هؤسسػػػػػػػػػػػة الىقػػػػػػػػػػػد  
السػػػػػعكدم إصػػػػػدار تعهػػػػػيـ 

 2005تػػػػػػاري   242رقػػػػػػـ 
لكاػػػػػػػػع هبػػػػػػػػادئ االلتػػػػػػػػزاـ 
الهصػػرفي ككظيفػػة االلتػػزاـ 
فػػػػي هيػػػػداف التطبيػػػػؽ لػػػػدل 

 الهصارؼ.

صػػػػػػػػػدر أكؿ قػػػػػػػػػاىكف لمحككهػػػػػػػػػة 
كالػػػػػػذم ياػػػػػػـ تعػػػػػػاليـ كهبػػػػػػادئ 
كههارسػػػػػػػػػػػػػػات االلتػػػػػػػػػػػػػػزاـ فػػػػػػػػػػػػػػي 
هصػػػػػػػػػػارؼ جهٍكريػػػػػػػػػػة هصػػػػػػػػػػر 

 .2005العربية في عاـ 

( مســــــــــــــــــؤوليات 2)
وظيفــــة االلتــــزام فــــي 

 المصارف.

تحديػػػػػػػػػد كتقيػػػػػػػػػيـ كهراقبػػػػػػػػػة  -1
رخػػػػػػػػػػػػاء  هخػػػػػػػػػػػػاطر االلتػػػػػػػػػػػػزاـ كا 
الجٍػػػػػػات التػػػػػػي يٍهٍػػػػػػا األهػػػػػػر 

 بالتقارير الدكرية.
كدعػػػػػػػػـ كتقػػػػػػػػديـ هسػػػػػػػػاعدة  -2

الهشػػكرة لػػ دارة العميػػا كهجمػػس 
إلدارة لمكفػػػػػاء بهسػػػػػؤكليتٍا فػػػػػي 

 إدارة هخاطر االلتزاـ.
تقػػػػػػػػػديـ الهشػػػػػػػػػكرة كالػػػػػػػػػدعـ  -3

لهػػػػػكظفي االلتػػػػػزاـ كػػػػػؿ حسػػػػػب 
هسػػػؤكلياتً كالقسػػػـ الػػػذم يعهػػػؿ 

 بً.

هسػػػاعدة اإلدارة العميػػػا  -1
فػػػػػػػػػػػػػػي تطبيػػػػػػػػػػػػػػؽ هبػػػػػػػػػػػػػػادئ 

 كتعميهات االلتزاـ.
تىظػػػػػػػػػػػػيـ هسػػػػػػػػػػػػؤكليات  -2

تػػػػزاـ فػػػػي كػػػػؿ هػػػػكظفي االل
األقسػػػػػػػػػػػػػاـ كػػػػػػػػػػػػػؿ حسػػػػػػػػػػػػػب 

 هسؤكلياتً.
تقػػػػػػػػػػديـ االستشػػػػػػػػػػػارات  -3

لػػػػػػػػػػ دارة العميػػػػػػػػػػا لكظيفػػػػػػػػػػة 
 االلتزاـ.

اإلرشػػػػػػػػػػػػاد كالتثقيػػػػػػػػػػػػؼ  -4
كالتػػػػػػػػػػدريب لكافػػػػػػػػػػة أفػػػػػػػػػػراد 
الهصػػػػرؼ بقكاعػػػػد االلتػػػػزاـ 
ذات الصػػػػػمة بهسػػػػػػؤكلياتٍـ 

 داخؿ أقساهٍـ.
تحديػػػػد كقيػػػػاس كتقيػػػػيـ  -5

كهراقبػػػػػػػػػة هخػػػػػػػػػاطر عػػػػػػػػػدـ 

الكفػػػاء بالهتطمبػػػات الرقابيػػػة  -1
كالتتكػػػد هػػػف أف الهصػػػرؼ لديػػػً 
ىظػػػػػاـ هحكػػػػػـ كهىاسػػػػػب لتحديػػػػػد 

دارة كااللتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاـ  بهكاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كا 
 الهتطمبات الرقابية.

الحفػػػػػػػػػػػػاظ عمػػػػػػػػػػػػى قىػػػػػػػػػػػػكات  -2
االتصاؿ الهىاسبة هع السمطات 
الرقابيػػػة الهختصػػػة لتىفيػػػذ هٍػػػاـ 
 االلتزاـ كرفع التقارير الهطمكبة.

هتابعػػػػػة أىشػػػػػطة الهصػػػػػرؼ  -3
لمتتكػػػػػػد هػػػػػػف الههارسػػػػػػة الفعميػػػػػػة 
لمتشػػريعات القاىكىيػػة كالتعميهػػات 

 الهحمية كالدكلية.
ميف فػػي تمقػػي بعغػػات العػػاه -4

الهصػػرؼ عػػف كافػػة الهعػػاهعت 
غيػػػػػػػػػػػػر الهشػػػػػػػػػػػػركعة أك غيػػػػػػػػػػػػر 

 خعقية في هكاف العهؿ.األ
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 االلتزاـ في الهصرؼ.
برىػػػػػػػػػػػػػػػػػاهج االلتػػػػػػػػػػػػػػػػػزاـ  -6

 السىكم.
تقػػػديـ التقػػػارير لػػػ دارة  -7

العميػػػػػػػػػػا كرئػػػػػػػػػػيس هجمػػػػػػػػػػس 
دارة كلجىػػػػػػػػػة الهراجعػػػػػػػػػة اإل

كلجىػػػػػػػػػة االلتػػػػػػػػػزاـ لمبىػػػػػػػػػكؾ 
تتاػػػػهف التػػػػػزاـ الهصػػػػػرؼ 
 بقكاعد كهتطمبات االلتزاـ.

قيػػػاس التػػػتثير الهتكقػػػع فػػػي  -5
حػػػػػاؿ حػػػػػدكث أم تغييػػػػػر عمػػػػػى 
اإلطػػػار القػػػاىكىي الػػػذم يخاػػػع 

 لً الهصرؼ.
كاػػػػػػػػػػػع كهتابعػػػػػػػػػػػة تىفيػػػػػػػػػػػذ  -6

سػػػػػػػػػػػػػمككيات العػػػػػػػػػػػػػاهميف كاإلدارة 
 العميا كتىفيذ دليؿ الحككهة.

ي الييكل التنظيم -3
 لموظفي االلتزام

ػػػػػػػػػك  -1 هسػػػػػػػػؤكؿ االلتػػػػػػػػزاـ: ٌك
هػػػػػػدير قسػػػػػػـ االلتػػػػػػزاـ كهٍهتػػػػػػً 
األساسية تىسيؽ كظيفة االلتزاـ 
هػػػع إدارة الهصػػػػرؼ كاإلشػػػػراؼ 
عمػػػػػػػػػػى حسػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػير عهػػػػػػػػػػؿ 
الهجهكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أك هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكظفي 
الهصػرؼ اػػهف إطػػار االلتػػزاـ 
كيػػػتـ تعييىػػػً هػػػف قبػػػؿ هسػػػؤكلي 

 اخؿ الهصرؼ.دأجٍزة إدارية 
القطػػػػرم: هسػػػػؤكؿ االلتػػػػزاـ  -2

فػػي حػػاؿ كجػػكد فػػركع كشػػركات 
هصػػػػػرفية تابعػػػػػة كالػػػػػذم يػػػػػرأس 
كحدات االلتزاـ في ٌػذي الفػركع 

 كالشركات األجىبية.
هىػػدكبي االلتػػزاـ: فػػي حػػاؿ  -3

كجػػػػكد شػػػػركات غيػػػػر هصػػػػرفية 
تابعػػػة لمهصػػػرؼ يقػػػـك هىػػػدكبي 
االلتػػزاـ بػػػإدارة هخػػػاطر االلتػػػزاـ 

هسػػػػػػػػػػػػػؤكؿ أك هػػػػػػػػػػػػػدير  -1
الهػػدير الػػذم االلتػػزاـ: ٌػػك 

يتـ تعييىً هػف قبػؿ هجمػس 
إدارة الهصػػػػػػػػػػرؼ كرئػػػػػػػػػػيس 
الفػػػػػرع بالىسػػػػػبة لهصػػػػػارؼ 
دكؿ هجمػػػػػػػػػػػػػػػس التعػػػػػػػػػػػػػػػاكف 
الخميجػػػػػػي كالػػػػػػذم يتحهػػػػػػؿ 
الهسػػػػػػؤكلية الشػػػػػػاهمة عػػػػػػف 
التىسػػػػيؽ كتحديػػػػد هخػػػػاطر 
دارتٍػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػدـ االلتػػػػػػػػػػزاـ كا 
كاإلشػػػػػراؼ عمػػػػػى هػػػػػكظفي 

 عهمية االلتزاـ انخريف.
االلتػػػػػػػػػػػػػػزاـ:  كهكظفػػػػػػػػػػػػػػ -2

ء هٍػػاـ كالػذيف يقكهػكف بػتدا
كهسؤكليات كظيفػة االلتػزاـ 
سػػػػكاء كػػػػػاىكا هػػػػف هػػػػػكظفي 
االلتػػػػػػزاـ أك هػػػػػػػف هػػػػػػػكظفي 
إدارات أخػػػػرل كػػػػؿ حسػػػػب 

هسػػؤكؿ االلتػػزاـ: يعػػيف فػػي  -1
الهصػػػػػػرؼ بىػػػػػػاءن عمػػػػػػى هكافقػػػػػػة 

صػػػػػرؼ الهركػػػػػزم الهصػػػػػرفي اله
 .(1)عمى تعييىً

                                                           
كرقة هىاقشة الرقابة الداخمية في البىكؾ, البىؾ الهركزم الهصرم, قطاع الرقابة كاإلشراؼ, الفصؿ الثاىي, كحدة االلتزاـ,  (1)

 .15ص
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 اختصاصً. في ٌذي الكحدات.
االلتػػػػزاـ فػػػػي  كهسػػػػؤكل -3

ػػػػػك  الػػػػػبعد الهستاػػػػػيفة: ٌك
هسػػػػػػؤكؿ لكظيفػػػػػػة االلتػػػػػػزاـ 
لفػػػػػركع هصػػػػػارؼ سػػػػػعكدية 

 في بعد أجىبية.

مصـــــادر أســـــس  -4
 وقواعد االلتزام.

األىظهػػػػػة كالتشػػػػػريعات  -1 تعريفات لجىة بازؿ.
اإلشرافية كالرقابيػة كالىقديػة 
كالتىظيهيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تحػػػػػػػػدد 
عهػػػؿ الهصػػػارؼ كالجٍػػػاز 
الهصػػػرفي كىظػػػاـ هكافحػػػة 
غسػػػػػػػػيؿ األهػػػػػػػػكاؿ, ىظػػػػػػػػاـ 

, كجهيػػػػػػػػع األىظهػػػػػػػػة الىقػػػػػػػػد
ٌػا فػي األخرل التي تـ ذكر 

تجربػػػػػػػة الههمكػػػػػػػة العربيػػػػػػػة 
 .السعكدية

جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات  -1 تعميهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كا 
الهصػػػػػػػػػػارؼ فػػػػػػػػػػي التعػػػػػػػػػػاهعت 
الهصػػػػػرفية, كهقػػػػػررات كقػػػػػكاىيف 
البىػػػػػػػػػػؾ الهركػػػػػػػػػػزم الهصػػػػػػػػػػرم, 
كهقػػػػػػػػررات بػػػػػػػػازؿ, الهتطمبػػػػػػػػات 
الخاصػػػػػػػػػػػة بهكافحػػػػػػػػػػػة غسػػػػػػػػػػػيؿ 
ػػػػػػػػػػػاب  األهػػػػػػػػػػػكاؿ كتهكيػػػػػػػػػػػؿ اإلٌر
الصػػػػادرة عػػػػف هجهكعػػػػة العهػػػػؿ 

كجهيػػػػػػػػػػػػػػع  (FATF)الهػػػػػػػػػػػػػػالي 
تعميهػػػػػػات كالهتطمبػػػػػػات الرقابيػػػػػػة 

 هف كافة الجٍات الرقابية.

عبقــــــــــــــــة إدارة  -5
االلتــــــــزام بــــــــاإلدارات 

 األخرى.

بالىسػػػػػػػػػػػػػػبة لبىػػػػػػػػػػػػػػؾ االئتهػػػػػػػػػػػػػػاف 
األكركبػػػػػػي فإىػػػػػػً هػػػػػػف الههكػػػػػػف 
جهػػػػػػػػػع كظيفػػػػػػػػػة االلتػػػػػػػػػزاـ هػػػػػػػػػع 
كظػػػػػػػائؼ أخػػػػػػػرل فػػػػػػػي الفػػػػػػػركع 
كالشػػػركات التابعػػػة فقػػػط, كذلػػػؾ 
باألخػػػػػذ بعػػػػػيف االعتبػػػػػار حجػػػػػـ 
الهصػػرؼ كحجػػـ أعهالػػً كذلػػؾ 
هػػع عػػدـ ىفػػي هبػػدأ االسػػتقعلية 
فعميػػً يجػػب أف تكػػكف الكظيفػػػة 
األخػػػػػػرل هتكافقػػػػػػة هػػػػػػع كظيفػػػػػػة 

عهالٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػا االلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أ
كهسػػػػؤكلياتٍا بىػػػػاء عمػػػػى التقيػػػػد 
بهبػػػػػػػػػػػػادئ االلتػػػػػػػػػػػػزاـ الهىاطػػػػػػػػػػػػة 

حرصػػػػت الههمكػػػػة العربيػػػػة 
دية عمػػػػػػػى إعطػػػػػػػاء السػػػػػػػعك 

إدارة االلتػزاـ ٌيكػؿ هسػتقؿ 
تىفيػذان لهقػررات بػازؿ حيػث 
أىػػػػػً يكػػػػػكف إلدارة االلتػػػػػزاـ 
فػػػػػػػػػي الهصػػػػػػػػػارؼ كاػػػػػػػػػع 
رسػػػػػػهي داخػػػػػػؿ الهصػػػػػػرؼ 
يهىحٍػػا االسػػتقعؿ كبػػالرغـ 
هػػػػف تػػػػداخؿ عهػػػػؿ كظيفػػػػة 
االلتزاـ هع أعهاؿ كظػائؼ 
أخػػػػػػػػػػرل هثػػػػػػػػػػؿ الهراجعػػػػػػػػػػة 
الداخميػػػػػة إال أىػػػػػً ال يػػػػػؤثر 
أم تػػداخؿ فػػي أعهػػاؿ كػػؿ 

جػػػػػاء فػػػػػي دليػػػػػؿ الحككهػػػػػة فػػػػػي 
هصػػػػر تصػػػػىيؼ لجىػػػػة االلتػػػػػزاـ 
كتقيػػيـ الهخػػاطر كمجىػػة هسػػتقمة 
هػػػػػف لجػػػػػاف هجمػػػػػس اإلدارة فػػػػػي 

 الهصارؼ.
كلكػػػف ٌىػػػاؾ بعػػػض الهصػػػارؼ 
لديٍا إدارة االلتزاـ بٍيكؿ ككياف 
 هستقؿ عف اإلدارات األخرل.

فػػػػػػػػػػػػىعحظ أف ٌىػػػػػػػػػػػػاؾ بعػػػػػػػػػػػػض 
صػػػػر جهعػػػػت الهصػػػػارؼ فػػػػي ه

كظيفػػػػػػػة االلتػػػػػػػزاـ هػػػػػػػع كظػػػػػػػائؼ 
ىػاؾ هصػارؼ كاػعت  أخرل ٌك
إدارة االلتػػػػػػػػػزاـ بكيػػػػػػػػػاف هسػػػػػػػػػتقؿ 
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كعميػػػً  2بهقػػػررات لجىػػػة بػػػازؿ 
يتـ اتخػاذ أم قػرار بشػتف شػهؿ 
كظيفػػػػػػػة االلتػػػػػػػزاـ هػػػػػػػع كظيفػػػػػػػة 
أخرل هػف قبػؿ هسػؤكؿ االلتػزاـ 
هػػع التشػػاكر هػػع هجمػػس اإلدارة 
كهسػػػػػػػػػػؤكؿ االلتػػػػػػػػػػزاـ القطػػػػػػػػػػرم 

 كاإلدارة العميا.

إدارة االلتػػػػػػػػػػزاـ هػػػػػػػػػػع  هػػػػػػػػػػف
 اإلدارات األخرل.

 ٌيكميان كظيفيان.

ــــــــــــــزام  -6 إدارة االلت
ومكافحـــــــــة غســـــــــيل 
األمــــــــــوال وتمويــــــــــل 

 اإلرىاب.

أكلػػػػػػػػت الههمكػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة  
السػػػػػعكدية أٌهيػػػػػة خاصػػػػػة 
لجػػػػػػػػرائـ غسػػػػػػػػيؿ األهػػػػػػػػكاؿ 
ػػػػاب, كلػػػػذلؾ  كتهكيػػػػؿ اإلٌر

تجىػب أكدت عمى اػركرة 
ػػػػػػػػا  ٌػػػػػػػػذي الجػػػػػػػػرائـ كاعتباٌر
جػػزءان هػػف هخػػاطر االلتػػزاـ 
كهٍهػػػة أساسػػػية هػػػف هٍػػػاـ 
االلتػػػػػػػػػػزاـ كأكػػػػػػػػػػدت عمػػػػػػػػػػى 
هسػػػػػػػػػػػػؤكلية إدارة االلتػػػػػػػػػػػػزاـ 
بتطبيػػػػػػػؽ قكاعػػػػػػػد هكافحػػػػػػػة 
عهميػػػػػػات غسػػػػػػيؿ األهػػػػػػكاؿ 
ػػػػاب كهبػػػػادئ  كتهكيػػػؿ اإلٌر
هعػػػػػػػػايير اعػػػػػػػػرؼ عهيمػػػػػػػػؾ 
كاإلشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ الفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي, 
كهسػػػػػؤكليتٍا فػػػػػي اإلبػػػػػػعغ 
عػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػاالت االشػػػػػػػػػػتباي 

األهػػػػػػكاؿ كتهكيػػػػػػؿ بغسػػػػػػيؿ 
اب.  اإلٌر

أظٍػػػػػػػػػرت الدراسػػػػػػػػػة أف هعظػػػػػػػػػـ 
الهصػػارؼ فػػي جهٍكريػػة هصػػر 
أكلػػػػػػػت اٌتهاهػػػػػػػان كبيػػػػػػػران بجػػػػػػػرائـ 
ػػاب  غسػػيؿ األهػػكاؿ تهكيػػؿ اإلٌر
كاعتبرتٍػػػػػا جػػػػػزءان هػػػػػف هخػػػػػاطر 
االلتػػػػػػزاـ كهٍهػػػػػػة أساسػػػػػػية هػػػػػػف 
هٍػاـ االلتػزاـ كقػد أطمقػت بػراهج 
هتكاهمػػػػػػػػػػػػة لهكافحػػػػػػػػػػػػة غسػػػػػػػػػػػػيؿ 
ػػػاب هثػػػؿ  األهػػػكاؿ كتهكيػػػؿ اإلٌر

ة قبػػػػكؿ العهػػػػعء كاعػػػػرؼ سياسػػػػ
عهيمػػػػػػػػػػػػؾ كحفػػػػػػػػػػػػظ السػػػػػػػػػػػػجعت 
كالرقابة الفعالة لجهيع تحكيعت 
الهصػػػػػػػرؼ كفحػػػػػػػص األىشػػػػػػػطة 
غير الهعتادة, اإلبعغ في حػاؿ 
االشػػػػػػػػػػػػتباي كبػػػػػػػػػػػػراهج التػػػػػػػػػػػػدريب 
السىكية لهكافحة غسيؿ األهكاؿ 
اب لكافػة العػاهميف  كتهكيؿ اإلٌر
في الهصرؼ كدراسة الهىتجػات 
 الهصػػػرفية الجديػػػدة كالتتكػػػد هػػػف
اسػػػتيفائٍا لكافػػػة التعميهػػػات هػػػف 

 الجٍات الرقابية.
 الباحثةالجدول من إعداد 
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 :  المبحث الثاني

 تجربة المصرف العقاري السوري في إدارة االلتزام
 لهصػػارؼىظػػران لمتطػػكرات الهصػػرفية التػػي تؤكػػد عمػػى أٌهيػػة إرسػػاء هبػػادئ ىٍػػج اإلدارة السػػميهة فػػي ا

كعمػػى أٌهيػػة كجػػكد انليػػات كاألطػػر التػػي هػػف شػػتىٍا تطػػكير الههارسػػات الصػػحيحة كالهحافظػػة عمػػى 

صػػرفي يعهػػؿ بكفػػاءة هالقػػيـ كالههارسػػات السػػميهة فػػي العهػػؿ الهصػػرفي دعػػت الحاجػػة إليجػػاد ىظػػاـ 

لتػي كتىافسية كهمتػـز بالهعػايير الدكليػة كذلػؾ هػف خػعؿ التعميهػات الخاصػة بكظيفػة هراقبػة االلتػزاـ كا

 يتعيف عمى البىكؾ إتباعٍا كاتخاذ اإلجراءات العزهة لتىفيذ ها كرد فيٍا.

 أواًل ـ القوانين والتشريعات والموائ  المحمية الناظمة لمعمل المالي والمصرفي:

 .الهراسيـ التشريعية كالقكاىيف 

 .قرارات كتعاهيـ رئاسة هجمس الكزراء كالتعميهات التىفيذية الخاصة بٍا 

  اب.قرارات  كتعاهيـ لجىة إدارة ٌيئة هكافحة غسؿ األهكاؿ كتهكيؿ اإلٌر

 .قرارات كتعاهيـ كزارة الهالية 

 .قرارات كتعاهيـ كزارة االقتصاد 

 .قرارات كتعاهيـ لجىة إدارة هكتب القطع 

 .قاىكىي التجارة كالشركات كتعديعتٍها 

 .قرارات كتعاهيـ ٌيئة األكراؽ كاألسكاؽ الهالية كالسكؽ الهالي 

 .دليؿ الحككهة الخاص بالهصرؼ العقارم 

 .ًكؿ تعهيـ أك قاىكف هؤثر بطريقة أك بتخرل عمى العهؿ الهصرفي كالهالي بهختمؼ ىكاحي 

 المعايير واالتفاقيات الدولية:

 .قكائـ هجمس األهف لألشخاص الههىكع التعاهؿ هعٍـ 

  تكصيات لجىة بازؿII. 

  عػػف هجهكعػػة العهػػؿ الهػػالي الخاصػػة بهكافحػػة التكصػػيات األربعػػكف كالتسػػعة الهاػػافة الصػػادرة

اب.  غسؿ األهكاؿ كتهكيؿ اإلٌر
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 القوائم الصادرة من دول مؤثرة:

   قائهةOFAC 

   قائهةEurope 

   قائهةUK 

 معايير الجودة والسموك الميني:

ػ أسس كهعايير السمكؾ الهٍىي كهيثاؽ األخعؽ الهتعارؼ عميٍا عالهيان كخاصػة لألعهػاؿ الهرتبطػة 

 الخدهات الهالية. بتداء

 : ىيكمية مديرية االلتزامثانياً 

 ٌيكمية هديرية االلتزاـ في الهصرؼ العقارم :(16الشكل )

 
 الباحثةالشكل من إعداد 

 :(1)دائرة مراقبة االلتزام -1

 :كهف أبرز هٍاهٍا

تطػػػرأ تقػػػديـ الىصػػػق لػػػ دارة التىفيذيػػػة حػػػكؿ القػػػكاىيف كاألىظهػػػة كالهعػػػايير الهطبقػػػة كأم تعػػػديعت  -

 عميٍا.

                                                           
 ة شخصية هع هديرة االلتزاـ, السيدة سكسف بشارة, الهصرؼ العقارم السكرم, اإلدارة العاهة, دهشؽ, سكرية.هقابم   (1)

 مجلس اإلدارة

 مدَر االلتزام 

دائرة مكافحة 
غسَل األموال 
 وتموَل اإلرهاب 

دائرة مخاطر 
 االلتزام

دائرة مراقبة 
 االلتزام
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تزكيػػػد هجمػػػس اإلدارة بالىتػػػائج التػػػي يػػػتـ التكصػػػؿ إليٍػػػا فػػػي حػػػاؿ حػػػدكث خػػػرؽ لقػػػاىكف هعػػػيف أك  -

سياسات هعيىة ككاع التكصيات العزهػة لمحػد هػف الهخػاطر الهترتبػة عمػى ذلػؾ, كتزكيػد اإلدارة 

 التىفيذية بىسخة عىٍا.

رشادات االلتزاـ الخاصػة بالهصػرؼ - كتتبػع أم قصػكر يػتـ اكتشػافً  تقييـ هدل هعءهة إجراءات كا 

 فيٍا كصياغة االقتراحات الهىاسبة إلجراء التعديعت.

عداد إرشادات هكتكبة بٍذا الخصكص هثؿ كاع دليػؿ  - تثقيؼ الهكظفيف حكؿ هكاايع االلتزاـ كا 

لعلتػػزاـ يتىاسػػب هػػع حجػػـ كطبيعػػة كتعقيػػد عهميػػات الهصػػرؼ كتىظيهػػً الػػداخمي كدليػػؿ إرشػػادات 

 كهيثاؽ السمكؾ الهٍىي. الههارسة العهمية

التتكػػد هػػػف التقيػػد بسياسػػػة هراقبػػة االلتػػػزاـ الهكاػػكعة, كذلػػػؾ هػػف خػػػعؿ إجػػراء االختبػػػارات كرفػػػع  -

التقػػػارير لهجمػػػس اإلدارة, كىسػػػخة إلػػػى اإلدارة التىفيذيػػػة, بحيػػػث تتاػػػهف التقػػػارير تقيػػػيـ هخػػػاطر 

ػا خػعؿ فتػرة التقريػر, كالهخا لفػات, كجكاىػب القصػكر التػي تػـ االلتزاـ, كاالختبارات التي تػـ إجراٌؤ

 الكشؼ عىٍا, كاإلجراءات التصحيحية التي تـ اتخاذٌا.

 كاع برىاهج التزاـ يحدد األىشطة كالهٍاـ الهخطط لٍا. -

 ٌذا باإلاافة إلى:

تتبػع القػػكاىيف كالمػكائق كالهعػػايير ك  تقػديـ الهػادة القاىكىيػػة الكااػحة لمهسػػتخدهيف بشػكؿ هيسػر ككااػػق

ا بشكؿ ي  دراسة ٌذي القكاىيف كالمكائق الهستجدة كتحديد الىقاط الكاجػب االلتػزاـ بٍػاك  كهيهف هصادٌر

جراءاتػػً الهكتكبػػة هػػع القػػكاىيف كالمػػكائق الهسػػتجدةك  حكػػاـ ك  التتكػػد هػػف تكافػػؽ سياسػػات البىػػؾ كا  الرقابػػة ا 

لرقابيػػػة التىسػػػيؽ الػػػدائـ هػػػع اإلدارات اهػػػع  الهيداىيػػػة كالعيىػػػات العشػػػكائية الدكريػػػة لكافػػػة هراكػػػز العهػػػؿ

 التدقيؽ(. - األخرل )الهخاطر

 :(1)دائرة مخاطر االلتزام -2

 :كهف أبرز هٍاهٍا

 هساعدة اإلدارة التىفيذية كهكظفي الهصرؼ في إدارة هخاطر االلتزاـ التي يكاجٍٍا الهصرؼ. -

                                                           
دليػػؿ هديريػػة االلتػػزاـ فػػي الهصػػرؼ العقػػارم السػػكرم, بياىػػات غيػػر هىشػػكرة, الهصػػرؼ العقػػارم, اإلدارة العاهػػة, دهشػػؽ,    (1)

 سكرية.
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تعريؼ كتكثيؽ كتقييـ هخاطر االلتزاـ الهتصمة بتىشطة الهصرؼ كفقان ألسس هدركسة هسبقان بهػا  -

 ذلؾ هخاطر االلتزاـ الهرتبطة باستحداث هىتج هصرفي جديد.في 

كاػػػع خطػػػة سػػػىكية بالتعػػػاكف هػػػع دائػػػرة هراقبػػػة االلتػػػزاـ بحيػػػث تتخػػػذ باالعتبػػػار أم قصػػػكر فػػػي  -

السياسة أك اإلجراءات أك التطبيؽ, كتحدد الحاجة إلى أم سياسات أك إجراءات إاػافية لمتعاهػؿ 

 التقييـ السىكم لٍذي الهخاطر.هع هخاطر االلتزاـ الجديدة الىاتجة عف 

 دائرة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب: -3

ػاب هػف خػعؿ كحػدة التحقػؽ الهشػكّ يهتابعة إجراءات هكافحة غس  مة بهكجػب ؿ األهكاؿ كتهكيػؿ اإلٌر

ػػاب رقػػـ /12الهػػادة /  6/12/2007/ تػػاري  6/ هػػف قػػرار ٌيئػػة هكافحػػة غسػػؿ األهػػكاؿ كتهكيػػؿ اإلٌر

 االلتزاـ بٍذي اإلجراءات. كالتتكد هف هدل

 الرقابة اليكهية لكافة عهميات كحركات حسابات العهعء. -

 استخراج التقارير اليكهية كاألسبكعية كالشٍرية الهتههة لعهمية الرقابة. -

 الرقابة عمى حركة الحكاالت كالععقات هع البىكؾ الهراسمة. -

ػػػاب هػػػف يالتحقػػؽ الػػػدكرم هػػف اكتهػػػاؿ اإلجػػراءات الهتعمقػػػة بهكافحػػػة غسػػ - ؿ األهػػػكاؿ كتهكيػػؿ اإلٌر

جػراءات قبػكؿ العهػعء هػف أجػؿ تحديػد ٌكيػة العهػعء كهراقبػة الحسػابات  حيث تطبيؽ سياسات كا 

 ذات الهخاطر الهرتفعة, كتعهيـ ٌذي السياسات كاإلجراءات كالتتكد هف االلتزاـ بٍا.

ػػػاب عػػػف الحػػػاالت - ة بعػػػد  اإلبػػعغ كاإلخطػػػار لٍيئػػػة هكافحػػػة غسػػػؿ األهػػػكاؿ كتهكيػػػؿ اإلٌر الهشػػػبٌك

ة كفقان لمهؤشرات الهحددة هف قبؿ الٍيئة.  التتبع كالتحقؽ هف ككىٍا هشبٌك

 التدريب الدائـ كفؽ استراتيجيات هحددة لكافة شرائق الهكظفيف كهستكياتٍـ. -

 تقارير نتائج االختبارات: ثالثاً 
 :(1)تقارير االلتزام الموجية لمجمس اإلدارة -1

الرقابة الهجهعة عمى كافة هراكز العهؿ الهتعمقة بااللتزاـ القاىكىي كاإلجرائي تقارير ىتائج تتككف هف 

ػػػاب ترسػػػؿ ىسػػخة هػػػف كػػػؿ تقريػػػر إلػػػى اإلدارة  حيػػػث كالخاصػػة بهكافحػػػة غسػػػؿ األهػػػكاؿ كتهكيػػؿ اإلٌر

يعػاد تقيػيـ الكاػع بكػؿ اسػتقعلية كذلػؾ بعػد تقػديـ التقريػر ك  التىفيذية العميا )الرئيس التىفيػذم كىائبػً(
                                                           

 هرجع سابؽ.   (1)
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يعػػاد إدراج ىتػػائج الهراجعػػة بالتقػػارير العحقػػة هػػع اقتػػراح كأخيػػرا  هجمػػس اإلدارة كاإلدارة التىفيذيػػة إلػػى

 العقكبات في حاؿ استهرار الثغرات.

 تواتر عممية رفع التقارير: -2

ترفػػع إدارة االلتػػزاـ تقريػػريف بالسػػىة كحػػد أدىػػى إلػػى هجمػػس اإلدارة كذلػػؾ كفقػػان لقكاعػػد الحككهػػة   -

 .كتكصيات بازؿ

 ترسؿ ىسخة هف التقرير إلى اإلدارة التىفيذية العميا )الرئيس التىفيذم ػ ىائبً(. -

يجػػب أف تحػػيط التقػػارير بكافػػة جكاىػػب رقابػػة االلتػػزاـ القاىكىيػػة كاإلجرائيػػة هىٍػػا كالهتعمقػػة بكافػػة  -

الخاصػة القكاىيف كالمكائق كالهعايير الىاظهػة لمعهػؿ الهػالي كالهصػرفي إاػافة إلػى ىتػائج الرقابػة 

اب.  بهكافحة غسؿ األهكاؿ كتهكيؿ اإلٌر
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 الفصل الخامس

 الدراسة العملٌة
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   الدراسة العممية:

سػػػيتـ هػػػف خػػػعؿ ٌػػػذا الهبحػػػث حسػػػاب الهؤشػػػرات الهكاػػػحة فػػػي جػػػدكؿ التحميػػػؿ الهقػػػارف لهخػػػاطر 

السيكلة كهخاطر االئتهاف كهخاطر أسعار الفائدة كهخػاطر التشػغيؿ حيػث سػىدرس هخػاطر السػيكلة 

( كهخػاطر االئتهػاف 2010, 2009هف خعؿ الىسب الهاليػة كاختبػارات الاػغط الهصػرفية لعػاهي )

الهاليػػػة الهعتهػػػد عميٍػػػا عالهيػػػا كهخػػػاطر سػػػعر الفائػػػدة هػػػف خػػػعؿ تحميػػػؿ الفجػػػكة  هػػػف خػػػعؿ الىسػػػب

كهخػػػاطر التشػػػغيؿ هػػػف خػػػعؿ ىهػػػكذج هقتػػػرح لحسػػػاب هتطمبػػػات رأس الهػػػاؿ الػػػعـز لهقابمػػػة هخػػػاطر 

ها  لعاهيفالتشغيؿ كتـ أخذ الىسب الهالية   2010 عػاـك  االلتػزاـقبػؿ إىشػاء إدارة  2009 عاـفقط ٌك

كالتبريػػر ٌػػك أف الدراسػػة تقػػـك عمػػى أثػػر إىشػػاء إدارة االلتػػزاـ عمػػى الهخػػاطر  االلتػػزاـبعػػد إىشػػاء إدارة 

الهصػػرفية كال يهكػػف األخػػذ ببياىػػات سمسػػمة زهىيػػة ألف الدراسػػة ال تقػػـك عمػػى دراسػػة ععقػػة هتغيػػرات 

ىها تقكـ عمى تكايق دكر إدارة  في تجىب الهصػرؼ لمهخػاطر الهصػرفية  االلتزاـببعاٍا البعض كا 

 2012ك 2011ألف بياىػػػات أعػػػكاـ  االلتػػػزاـلبيػػػاف جػػػدكل إدارة  2010ببياىػػػات عػػػاـ  الكتفػػػاءاكتػػػـ 

ة تبعا لظركؼ األ 2013ك  .زهة الحالية كال يهكف األخذ بٍاهشٌك

 

 قياس مخاطر السيولة  :أوالً 

سػػيتـ هػػف خػػعؿ ٌػػذا الهبحػػث حسػػاب الهؤشػػرات الهكاػػحة فػػي جػػدكؿ التحميػػؿ الهقػػارف أدىػػاي لىتػػائج 

( لهخػاطر 2010, 2009السيكلة باالعتهاد خعؿ ٌػذا التحميػؿ سػيتـ الهقارىػة بػيف سػىتيف )هخاطر 

السػػيكلة فػػي الهصػػرؼ العقػػارم تقمػػيص الهخػػاطر الهصػػرفية فػػي الهصػػرؼ كجػػدكل التػػزاـ الهصػػرؼ 

 .ؼ الهركزم لتجىب هخاطر السيكلةبتعميهات الهصر 
 

 

 



 
157 

 النسب المالية المتعمقة بمخاطر السيولة لممصرف:

 ػ هخاطر السيكلة =  1
 

 عمى بياىات الهيزاىية العهكهية كهف

 لبياف جدكل إدارة االلتزاـ في

إذ يشػير ارتفػػاع ٌػذا الهؤشػػر إلػى اىخفػػاض هخػاطر السػػيكلة عمػى اعتبػػار ذلػؾ الهؤشػػر يعكػس زيػػادة 

األرصػػػدة الىقديػػػة لػػػدل الهصػػػرؼ سػػػكاء كاىػػػت فػػػي الصػػػىدكؽ أك لػػػدل الهصػػػارؼ لهكاجٍػػػة التزاهاتػػػً 

 الهختمفة.

 

 ػ هخاطر السيكلة = 2
 

 الىقد كاالستثهارات قصيرة األجؿ

 إجهالي الهكجكدات

يشير ارتفاع ٌذا الهؤشر إلى اىخفاض هخاطر السيكلة كاستعداد الهصرؼ لتسييؿ األصكؿ السريعة 

 التسييؿ لهكاجٍة التزاهاتً.

 ػ هخاطر السيكلة = 3
 

 إجهالي القركض

 إجهالي الكدائع

ارتفاع ٌذا الهؤشر إلى ارتفػاع هخػاطر السػيكلة عمػى اعتبػار أف ذلػؾ يزيػد هػف ىسػبة القػركض يشير 

التي يتعذر تصفيتٍا بسٍكلة عىد الحاجة إلى سيكلة لتمبية طمبات الكدائع كهف جٍة أخػرل إّف زيػادة 

 ٌذي الىسبة تشير إلى حاجة الهصرؼ إلى هصادر ىقدية جديدة لتمبية طمبات اإلقراض الجديدة.

 ػ هخاطر السيكلة = 4
 

 الهكجكدات التداكلة

 إجهالي الكدائع

يشير ارتفاع ٌذا الهؤشر إلى اىخفػاض هخػاطر السػيكلة ألف ذلػؾ يعكػس هػدل هػعءة الهصػرؼ هػف 

 هكجكداتً الهتداكلة لتمبية طمبات سحب الكدائع.
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 .ىتائج تحميؿ هخاطر السيكلة لمهصرؼ العقارم السكرم :(1.5) جدول

 2010 2009 السيولةمخاطر 

 النقد واألرصدة لدى المصارف (1)

 إجمالي الموجودات       
21% 19% 

               النقد واالستثمارات قصيرة (2)

 جمالي الموجوداتإ      
33% 40% 

 إجمالي القروض  (3)

 إجمالي الودائع      
82% 86% 

 الموجودات المتداولة  (4)

 إجمالي الودائع        
1,1 1,1 

 

 :ئج النسب المالية لمخاطر السيولةتحميل نتا

 إجمالي الموجودات  /النقد واألرصدة لدى المصارف -1

تحتسػػػب ٌػػػذي الىسػػػبة هػػػف خػػػعؿ قسػػػهة الىقػػػد كاألرصػػػدة لػػػدل الهصػػػارؼ عمػػػى إجهػػػالي الهكجػػػكدات 

السػػكرم أف كىعحػػظ هػػف جػػدكؿ تحميػػؿ هخػػاطر السػػيكلة الهػػذككر أعػػعي بالىسػػبة لمهصػػرؼ العقػػارم 

عمػى  % كهػف خػعؿ الهقارىػة اعتهػادان 19ٌػي  2010 كفي عاـ %,21ٌي  2009الىسبة في عاـ 

التحميػػػؿ الىظػػػرم لمىسػػػبة ىعحػػػظ اىخفػػػاض هؤشػػػر هخػػػاطر السػػػيكلة األكؿ كبالتػػػالي ارتفػػػاع هخػػػاطر 

ػػػذا يشػػػير إلػػػى ىقػػػص األرصػػػدة لػػػدل  2010ك 2009السػػػيكلة لمهصػػػرؼ العقػػػارم هػػػا بػػػيف عػػػاهي  ٌك

 .صارؼ لهكاجٍة التزاهاتً الهختمفةص أرصدتً لدل الهالهصرؼ كىق
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 إجمالي الموجودات  /ستثمارات قصيرة األجلالنقد واال -2

سػتثهارات قصػيرة األجػؿ لػدل الهصػرؼ عمػى إجهػالي تحتسب ٌذي الىسبة هف خػعؿ قسػهة الىقػد كاال

 2009فػػي عػػاـ ي أف الىسػػبة الهكجػػكدات كىعحػػظ هػػف جػػدكؿ تحميػػؿ هخػػاطر السػػيكلة الهػػذككر أعػػع

% كهف خعؿ الهقارىة اعتهادا عمػى التحميػؿ الىظػرم 40ارتفعت إلى  2010, كفي عاـ %34ٌي 

لمىسػػػبة ىعحػػػظ ارتفػػػاع ىسػػػبة )هؤشػػػر( هخػػػاطر السػػػيكلة الثػػػاىي كبالتػػػالي اىخفػػػاض هخػػػاطر السػػػيكلة 

ػػذا يشػػير إلػػى زيػػادة فػػي أرصػػدتً شػػبً السػػائمة  2010ك 2009لمهصػػرؼ العقػػارم هػػا بػػيف سػػىتي  ٌك

 لهكاجٍة التزاهاتً الهختمفة. 

 

 إجمالي الودائع  /إجمالي القروض -3

تحتسػػب ٌػػذي الىسػػبة هػػف خػػعؿ قسػػهة إجهػػالي القػػركض عمػػى إجهػػالي الكدائػػع كىعحػػظ هػػف جػػدكؿ 

ٌػي  2010كفػي عػاـ  %82ٌػي  2009تحميؿ هخاطر السيكلة الهذككر أععي أف الىسبة فػي عػاـ 

التحميػػػؿ الىظػػػرم لمىسػػػبة ىعحػػػظ ارتفػػػاع هؤشػػػر هخػػػاطر % كهػػػف خػػػعؿ الهقارىػػػة اعتهػػػادا عمػػػى 86

 2010ك 2009السػػيكلة الثالػػث كبالتػػالي ارتفػػاع هخػػاطر السػػيكلة لمهصػػرؼ العقػػارم هػػا بػػيف عػػاهي 

ػػذا يشػػير إلػػى  زيػػادة ىسػػبة القػػركض التػػي يتعػػذر تصػػفيتٍا بسػػٍكلة عىػػد الحاجػػة إلػػى سػػيكلة لتمبيػػة ٌك

الهصػرؼ إلػى هصػادر ىقديػة جديػدة لتمبيػة طمبػات طمبات الكدائع كهف جٍة أخرل تشػير إلػى حاجػة 

 اإلقراض الجديدة.

 

 إجمالي الودائع  /الموجودات المتداولة -4

ىعحػظ هػف جػدكؿ ك  تحتسب ٌذي الىسبة هف خعؿ قسػهة الهكجػكدات الهتداكلػة عمػى إجهػالي الكدائػع

% كالىسبة ذاتٍا فػي عػاـ 1.1ٌي  2009تحميؿ هخاطر السيكلة الهذككر أععي أف الىسبة في عاـ 

كهػػػف خػػػعؿ الهقارىػػػة اعتهػػػادا عمػػػى التحميػػػؿ الىظػػػرم لمىسػػػبة ىعحػػػظ ارتفػػػاع هؤشػػػر هخػػػاطر  2010
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هصػرؼ العقػارم السيكلة ىسبة إلى الىسب الهعتهد عميٍا عالهيا كبالتالي اىخفاض هخاطر السػيكلة لم

ك ٌػػذا يشػػير إلػػى هػػعءة الهصػػرؼ هػػف هكجكداتػػً الهتداكلػػة لهقابمػػة 2010ك 2009هػػا بػػيف عػػاهي 

 طمبات السحب عمى الكدائع. 

ىعحػػظ هػػف خػػعؿ تحميػػؿ الىتػػائج الهعياريػػة لمهصػػػرؼ العقػػارم السػػكرم كفػػؽ هؤشػػرات قيػػاس هخػػػاطر 

خػػػرل اىخفػػػاض ٌػػػذي الىسػػػبة كبالتػػػالي السػػػيكلة بالىسػػػبة لألرصػػػدة الىقديػػػة فػػػي الصػػػىدكؽ كالهصػػػارؼ األ

ذا داللة عمى سحب الهصػرؼ لمسػيكلة الىقديػة هػف أجػؿ هكاجٍػة التزاهاتػً أك  ارتفاع هخاطر السيكلة ٌك

ػػذا االسػتىتاج ىجػػدي فػي الىسػػبة )الهؤشػػر( الثالثػة هػػف خػعؿ ارتفػػاع ىسػػبة  تمبيػة طمبػػات إقػراض جديػػدة ٌك

جمس الىقػد كالتسػميؼ كالهصػرؼ الهركػزم فػي عػاهي إجهالي القركض إلى إجهالي الكدائع فهع اتجاي ه

إلى تخفيض هعدالت الفائػدة لتشػجيع االسػتثهار ىجػد أف الهصػرؼ قػاـ بتمبيػة طمبػات  2010ك 2009

ػذا هػا يرفػع هخػاطر  اإلقراض كتجاكزت ىسبة زيادة القركض خعؿ العاهيف عمى ىسػبة زيػادة الكدائػع ٌك

كهػػػا سػػػيؤكد ٌػػػذي الىتػػػائج ٌػػػك هػػػدل تحهػػػؿ الهصػػػرؼ السػػػيكلة لػػػدل الهصػػػرؼ عمػػػى هكاجٍػػػة التزاهاتػػػً 

 2010في اجتياز اختبػار الاػغط لعػاـ  العقارم الختبار الاغط عمى السيكلة فإذا لـ يىجق الهصرؼ

ي السىة التي زادت بٍا هخاطر السيكلة( كلة سيككف هكهع لمتفسيرات التي تقػيـ هػدل هخػاطر السػي )ٌك

ع ىسػػبة الهؤشػػر الثػػاىي لهخػػاطر السػػيكلة فٍػػذا ههكػػف أف , كهػػع ارتفػػاالتػػي يكاجٍٍػػا الهصػػرؼ العقػػارم

يىاقض التفسيرات السابقة كلكػف التبريػر ٌػك أف ٌػذي الىسػبة تقػـك بحسػاب قػدرة الهصػرؼ عمػى هكاجٍػة 

ػػػذي  االسػػػتثهاراتالتزاهاتػػػً الهختمفػػػة هػػػف الىقػػػد الهكجػػػكد لديػػػً هػػػع  تعتبػػػر  االسػػػتثهاراتقصػػػيرة األجػػػؿ ٌك

هػة ٌػػذي الهكجػػكدات تعىػػي قػػدرة الهصػرؼ عمػػى هكاجٍػػة التزاهاتػػً عمػػى هكجػكدات شػػبً سػػائمة كارتفػػاع قي

 .القصير كليس االلتزاهات الهفاجئةالهدل 
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   ثانيًا: قياس مخاطر االئتمان

سيتـ حساب الهؤشرات الهكاحة في جدكؿ التحميؿ الهقارف أدىاي لىتائج هخاطر االئتهاف باالعتهاد 

كالتقرير السىكم لدل الهصرؼ العقارم كهف خعؿ ٌذا التحميؿ سيتـ عمى بياىات الهيزاىية العهكهية 

( لهخػػاطر االئتهػػاف فػػي الهصػػرؼ العقػػارم لبيػػاف جػػدكل إدارة 2010, 2009الهقارىػػة بػػيف سػػىتيف )

االلتػػزاـ فػػي تقمػػيص الهخػػاطر الهصػػرفية فػػي الهصػػرؼ كجػػدكل التػػزاـ الهصػػرؼ بتعميهػػات الهصػػرؼ 

 الهركزم لتجىب هخاطر االئتهاف.

 لنسب المالية المتعمقة بمخاطر االئتمان لممصرف:ا

 ( هخاطر االئتهاف=1)
 هخصص تدىي التسٍيعت االئتهاىية

 التسٍيعت االئتهاىية

يشير ارتفاع الهؤشر األكؿ لهخاطر االئتهاف إلى قدرة الهصرؼ عمى هكاجٍة التعثر في التسٍيعت 

 االئتهاىية كبالتالي إلى اىخفاض هخاطر االئتهاف.

 

 ( هخاطر االئتهاف =2)
 صافي الديكف الهعدكهة

 التسٍيعت االئتهاىية

كيشػػػير ارتفػػػاع الهؤشػػػر الثػػػاىي لهخػػػاطر االئتهػػػاف إلػػػى صػػػعكبة إهكاىيػػػة الهصػػػرؼ فػػػي تقػػػديـ كتمبيػػػة 

 طمبات إقراض جديدة بسبب زيادة صافي الديكف الهعدكهة كبالتالي ارتفاع هخاطر االئتهاف.

 

 

 

 



 
1  ٍى

 = ( هخاطر االئتهاف3) 
 الكدائع

 التسٍيعت االئتهاىية

كيعتبر ٌذا الهؤشر هف أٌػـ هؤشػرات قيػاس هخػاطرة السػيكلة كاالئتهػاف لػدل الهصػارؼ فكهػا شػرحىا 

فػػي هخػػاطر السػػيكلة إلػػى أف ارتفػػاع ٌػػذي الىسػػبة يػػؤدم إلػػى تقميػػؿ سػػيكلة الهصػػرؼ فػػي تمبيػػة طمبػػات 

 الكدائػػع كتػػتهيف هصػػادر جديػػدة لتمبيػػة طمبػػات اإلقػػراض كتتكحػػد انراء عمػػى عػػدـ تجػػاكز ٌػػذي الىسػػبة

 .(1)% في جهيع األحكاؿ 60

 .ىتائج تحميؿ هخاطر االئتهاف لمهصرؼ العقارم السكرم: (2.5) جدول

 2010 2009 مخاطر االئتمان

 مخصص تدني التسييبت االئتمانية( 1)

 التسييبت االئتمانية          
1,5% 2% 

 صافي الديون المعدومة( 2)

 التسييبت االئتمانية      
12% 9% 

 التسييبت االئتمانية( 3)

 الودائع         
82% 86% 

 

 :تحميل نتائج النسب المالية لمخاطر االئتمان

 التسييبت االئتمانية  /مخصص تدني التسييبت االئتمانية -1

كتحتسػػػب ٌػػػػذي الىسػػػػبة هػػػػف خػػػػعؿ قسػػػػهة هخصػػػص تػػػػدىي التسػػػػٍيعت االئتهاىيػػػػة عمػػػػى التسػػػػٍيعت 

ٌػي  2009االئتهاىية كىعحظ هف جدكؿ تحميؿ هخاطر االئتهاف الهذككر أععي أف الىسبة في سىة 

% كهػػف خػػعؿ الهقارىػػة اعتهػػادا عمػػى التحميػػؿ الىظػػرم بالهصػػرؼ 2ٌػػي  2010% كفػػي سػػىة 1.5
                                                           

 .404, ص2005سكىدرية, إلإدارة البىكؾ, دار الجاهعة الجديدة, اد. سمطاف, هحهد سعيد,    (1)
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ػذا يػدؿ عمػى  فاع هؤشر هخاطر االئتهػاف كبالتػالي اىخفػاض هخػاطر االئتهػاف,العقارم ىعحظ ارت ٌك

اتخاذ الهصػرؼ ل جػراءات الكقائيػة الهىاسػبة لتجىػب هخػاطر االئتهػاف كاػهف الحػدكد الهسػهكح بٍػا 

عالهيػػا لتكػػكيف ٌػػذا الهخصػػص كبالتػػػالي يشػػير ارتفػػاع ٌػػذي الىسػػبة إلػػػى زيػػادة قػػدرة الهصػػرؼ عمػػػى 

 لتسٍيعت االئتهاىية. هكاجٍة التعثر في ا

 

 التسييبت االئتمانية  /صافي الديون المعدومة -2

كتحتسب ٌػذي الىسػبة هػف خػعؿ قسػهة صػافي الػديكف الهعدكهػة عمػى التسػٍيعت االئتهاىيػة كىعحػظ 

% كفػي سػىة 12ٌػي  2009هف جدكؿ تحميؿ هخاطر االئتهاف الهػذككر أعػعي أف الىسػبة فػي سػىة 

هقارىة اعتهادا عمػى التحميػؿ الىظػرم لمىسػبة ىعحػظ اىخفػاض الػديكف % كهف خعؿ ال9ٌي  2010

ػػػػذا يشػػػػير إلػػػػى اىخفػػػػاض هخػػػػاطر االئتهػػػػاف بالىسػػػػبة  2010ك 2009الهعدكهػػػػة هػػػػا بػػػػيف سػػػػىتي  ٌك

ذا ىتيجػة إل يعت تبػاع الهصػرؼ لسياسػات كقائيػة هػف خػعؿ رفػع هخصػص تػدىي التسػٍلمهصرؼ ٌك

هػع  صبق لمهصػرؼ قػدرة أكبػر فػي تمبيػة طمبػات إقػراض جديػدةأ, كبالتالي االئتهاىية كها ذكرىا سابقا

 .ثبات جهيع العكاهؿ األخرل

 

 الودائع  /التسييبت االئتمانية -3

كتػػـ هىاقشػػة ىتػػائج ٌػػذي ة عمػػى الكدائػػع كتحتسػػب ٌػػذي الىسػػبة هػػف خػػعؿ قسػػهة التسػػٍيعت االئتهاىيػػ

 .ي الىسب الهتعمقة بهخاطر السيكلةالىسبة ف

الىتػػائج الهعياريػػة كفػػؽ هؤشػػرات هخػػاطر االئتهػػاف لمهصػػرؼ العقػػارم السػػكرم, ىعحػػظ هػػف خػػعؿ تحميػػؿ 

يعت  ارتفػاع ىسػبة )هؤشػر( هخػاطر االئتهػاف األكؿ أم أف الهصػرؼ قػاـ بزيػادة هخصصػات تػدىي التسػٍػ

ي زيػػػػادة القػػػػركض الههىكحػػػػة االئتهاىيػػػػة كسياسػػػػة تقديريػػػػة لىتػػػػائج قػػػػرارات اىخفػػػػاض أسػػػػعار الفائػػػػدة كبالتػػػػال
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% بػيف 2ٌذا ها عكس هباشرة عمى الىسبة )الهؤشر( الثاىية باىخفاض الديكف الهعدكهة بىسػبة ك  ,ءلمعهع

 .لهخصصاتكفقا لمسياسات الكقائية التي استخدهٍا الهصرؼ هف خعؿ زيادة ا 2010ك 2009عاهي 

 : حساب مخاطر سعر الفائدة ثالثاً 

أدىػػػاي لىتػػػائج هخػػػاطر سػػػعر الفائػػػدة سػػػيتـ حسػػػاب الهؤشػػػرات الهكاػػػحة فػػػي جػػػدكؿ التحميػػػؿ الهقػػػارف 

باالعتهػػػاد عمػػػى بياىػػػات الهيزاىيػػػة العهكهيػػػة كالتقريػػػر السػػػىكم كبياىػػػات قائهػػػة الػػػدخؿ لػػػدل الهصػػػرؼ 

( لهخػاطر سػعر الفائػدة 2010, 2009العقارم كهف خعؿ ٌػذا التحميػؿ سػيتـ الهقارىػة بػيف سػىتيف )

الهخػػػاطر الهصػػػرفية فػػػي الهصػػػرؼ فػػػي الهصػػػرؼ العقػػػارم لبيػػػاف جػػػدكل إدارة االلتػػػزاـ فػػػي تقمػػػيص 

 كجدكل التزاـ الهصرؼ بتعميهات الهصرؼ الهركزم لتجىب هخاطر سعر الفائدة.

)بعـد  2010 ( وفـي سـنة)قبـل إنشـاء إدارة االلتـزام 2009 قياس الفجـوة لسـعر الفائـدة فـي سـنة

 (.إنشاء إدارة االلتزام

 :تحميل الفجوة

 .لتحميؿ الفجكةالبياىات الهالية العزهة  :(3.5)جدول 

 الموجودات الحساسة لسعر الفائدة 2009 2010

 التسٍيعت االئتهاىية 136.280 167.985

 االستثهارات القصيرة األجؿ 66.033 95.869

 الهجهكع 202.314 263.854

 الهطمكبات الحساسة لسعر الفائدة  

 كدائع هصارؼ كهؤسسات هصرفية 551.256 1.955.709

 كدائع عهعء 165.987 195.022

 أهكاؿ هقتراة 455.092 1.836.066

 الهجهكع 166.993.892 198.814.377
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 الموجودات الحساسة لسعر الفائدة 2009 2010

 بىكد قائهة الدخؿ  

 دخؿ الفكائد هف القركض كاالستثهارات 11.745 13.644

 هصركؼ الفكائد هف الكدائع كاألهكاؿ الهقتراة 5.620 6.721

  :الفجكةٌىاؾ هدخميف أساسييف لتجهيع البياىات العزهة لتحميؿ 

 ائد ذات الفك  تكالهطمكبا الهكجكدات 

جهالي الهطمكبات   إجهالي الهكجكدات كا 

كسػػػىتخذ بدراسػػػتىا الهكجػػػكدات كالهطمكبػػػات ذات الفكائػػػد فقػػػط لىكػػػكف أقػػػرب لمىتػػػائج الهرغكبػػػة لتحميػػػؿ 

 الفجكة 

 31/12/2009تحميل الفجوة لممصرف العقاري بتاري  

ــدة الصــافي = ) ــد ىــامش الفائ ــى  –مــن القــروض واالســتثمارات دخــل الفوائ ــد عم مصــروف الفوائ

 100مجموع الموجودات المربحة * /الودائع واألموال المقترضة(

ــالمبمغ = الموجــودات الحساســة لســعر الفائــدة  ــات الحساســة لســعر  –الفجــوة المقاســة ب المطموب

 الفائدة 

المصــرف مقاســا  حجــم \الفجــوة النســبية الحساســة لمفائــدة = الفجــوة الحساســة لســعر الفائــدة 

 بمجموع الموجودات 

ــدة  ــدة = الموجــودات الحساســة لســعر الفائ ــات الحساســة لســعر  \نســبة الحساســية لمفائ المطموب

 الفائدة 

  



 
166 

 .تطكرات هعدالت أسعار الفائدة لمهصرؼ العقارم(: 4.5جدول )

 الودائع 2008 2009 2010

 ودائع ألجل لمدة شير 8% 5% 4.5%

 ألجل لمدة ثبثة أشيرودائع  8.5% 5.5% 5%

 ودائع ألجل لمدة ستة أشير  9% 6% 5.5%

 ودائع ألجل لمدة سنة وأكثر %9  %7و %8لممبالغ أكثر من مميون   7%

  % لممبالغ أكثر من مميون0,5و   5%

5% 

 ودائع التوفير  7.5%

 الودائع الجارية  2% 0.5% 0%

 

 .قياس هخاطر أسعار الفائدة :(5.5)جدول 

 مخاطر سعر الفائدة نتائج تحميل مخاطر سعر الفائدة لدى المصرف العقاري 2009 2010

 ٌاهش دخؿ الفائدة الصافي 3.02% 2.7%

 الفجكة الهقاسة بالهبمغ 35.320 65.040

 الفجكة الىسبية الحساسة لمفائدة 0.18 0.27

 ىسبة الحساسية لمفائدة 1.21 1.32

 

 :سعر الفائدة لدى المصرف العقاري تحميل نتائج مخاطر

 2010ك 2009ىعحػػػظ هػػػف خػػػعؿ التحميػػػؿ الىظػػػرم لٍػػػاهش دخػػػؿ الفائػػػدة الصػػػافي خػػػعؿ سػػػىتي 

ػػػذا هؤشػػػر سػػػمبي لهخػػػاطر أسػػػعار الفائػػػدة كهؤشػػػر سػػػمبي ألربػػػاح  باىخفػػػاض هعػػػدؿ ٌػػػذا الٍػػػاهش ٌك

دخػػػؿ القػػػركض  أعمػػػى هػػػفالهصػػػرؼ ألىػػػً ارتفعػػػت تكمفػػػة األهػػػكاؿ الهقتراػػػة كتكمفػػػة الكدائػػػع بىسػػػبة 

 (728كرقـ ) 2010( عاـ 698رقـ )ك  2009( عاـ 462) , كهع صدكر القرارات رقـكاالستثهارات
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التي عىت بتخفيض تدريجي ألسعار الفائدة عمػى كدائػع الميػرة السػكرية بٍػدؼ خفػض كمفػة اإلقػراض 

ؿ هػف زيػادة قػكػاف ٌىػاؾ زيػادة فػي دخػؿ الفكائػد كلكػف بىسػبة أ كتشجيع االسػتثهار الهحمػي كاألجىبػي,

ذا يتطمب هػف إدارة الهصػرؼ البحػث باسػتهرار عػف الكسػائؿ التػي تكمفة هصادر التهكيؿ تاػهف , ٌك

غػػػرض عػػػدـ , ال ترتفػػػع بشػػػكؿ همحػػػكظ قياسػػػا بارتفػػػاع دخػػػؿ الفكائػػػد للٍػػػا أف تكمفػػػة هصػػػادر التهكيػػػؿ

 .تعرض دخؿ الهصرؼ لمتدٌكر

كة هكجبػػػة أم الهكجػػػكدات الحساسػػػة كفػػػي تحميػػػؿ الفجػػػكة بطرقٍػػػا الثعثػػػة ىجػػػد أف الهصػػػرؼ لديػػػً فجػػػ

ذا يعىي أف الهصرؼ حساس لهكجكداتً  لسعر الفائدة أكبر هف الهطمكبات الحساسة لسعر الفائدة ٌك

هػػع كجػػكد الفجػػكة  2010كهػػف خػػعؿ ىتػػائج التحميػػؿ العهميػػة ىجػػد أف اىخفػػاض سػػعر الفائػػدة فػػي عػػاـ 

ؾ بسبب تهكيؿ الهصرؼ لجزء هف الهكجبة فتدل ذلؾ إلى اىخفاض ٌاهش دخؿ الفائدة الصافي كذل

هكجكدات قصيرة األجؿ بهطاليب طكيمة األجؿ هها أدل اىخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة في دخػؿ 

 .قؿ هف زيادة تكمفة هصادر التهكيؿالفكائد كلكف بىسبة أ

 

 :ر المستخدمة لقياس مخاطر التشغيلالمعايي

لقيػػػػاس الهتطمبػػػػات  (4/ب/ـ ف106) كالتسػػػػميؼ رقػػػـقػػػػرار هجمػػػػس الىقػػػد ك تطبيقػػػا لتعميهػػػػات بػػػازؿ || 

تػػـ تطبيػػؽ ٌػػذا الهعيػػار لػػدل الهصػػرؼ  , حيػػثرأس الهػػاؿ لهقابمػػة هخػػاطر التشػػغيؿالعزهػػة لحسػػاب 

تعتبر ىتائج ٌذا الهعيار ذك هصداقية أعمى هف الىسب الهتعمقة بهخاطر ك  ,2011العقارم في عاـ 

الهستخدهة كفؽ ٌػذا الهعيػار لمهصػارؼ كػؿ حسػب تىكع األساليب كالطرؽ باإلاافة إلى ك  ,التشغيؿ

 درجة تطكري.

كسػػيتـ هػػف خػػعؿ الدراسػػة العهميػػة حسػػاب هتطمبػػات رأس الهػػاؿ الػػعـز لهقابمػػة هخػػاطر التشػػغيؿ فػػي 

% هف هجهؿ الربق خعؿ الثعث سىكات 15بىسبة  هف خعؿ أسمكب الهؤشر األساسي 2010عاـ 

 :ابقة عمى تاري  االحتساب كها يميالس
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 (   )  
∑ (        )

 
 

 6,150,960(= 2010هجهؿ الربق )

  5,430,456(= 2009هجهؿ الربق )

  4,835,108( = 2008هجهؿ الربق )

a = 15%  حسب تعميهات لجىة بازؿ 

K(bia) = 820.826 

ك رأس الهاؿ العـز لهقابمة هخاطر التشغيؿ كفؽ أسمكب الهؤشر األساسي.  ٌك

رأس الهاؿ العـز لهقابمة هخاطر التشغيؿ فهػف الصػعكبة تطبيقٍػا أها بالىسبة لبقية الطرؽ الحتساب 

 الباحثػة, فقػد أراد بػة كألىٍػا طريقػة غيػر هعتهػدة أصػعن عهميا بسبب ىقص في البياىػات الهاليػة الهطمك 

هػػف خػػعؿ عػػرض ٌػػذا األسػػمكب إلػػى تػػدعيـ دكر الهصػػارؼ فػػي تطبيقػػً كاعتهػػادي كهعيػػار أساسػػي 

 إلدارة هخاطر التشغيؿ. 

 

 :اختبار الضغط لمسيولة

 اختبار الفرضية األولى بتطبيق اختبارات الضغط عمى المصرف العقاري السوري

ي هخاطر السيكلة لمهصرؼسىقكـ باختبار الفراية  , هف خعؿ تطبيؽ اختبارات الاغط األكلى ٌك

ػػػي سػػػيكلة عمػػػى الهصػػػرؼ العقػػػارم السػػػكرملم , حيػػػث يػػػتـ ٌػػػذا االختبػػػار بىػػػاء عمػػػى عػػػدة خطػػػكات ٌك

اتا , الحصػػكؿ عمػػى تهػػاـ االختبػػار, إجػػراء االختبػػارجهػػع البياىػػات كالهطمكبػػة إلك  فتػػراض السػػيىاريٌك

تحميػػؿ الىتػػائج لبيػػاف أثػػر اختبػػارات الاػػغط عمػػى سػػيكلة الهصػػرؼ  الىتػػائج كتقيػػيـ الهصػػرؼ كأخيػػران 

جػػػراء االختبػػػار عمػػػى دراسػػػة  قػػػة عمػػػي حب الباحثػػػةكسػػػيتـ االعتهػػػاد فػػػي طريقػػػة دراسػػػة ٌػػػذي البياىػػػات كا 

عمػػػػى الهصػػػػرؼ التجػػػػارم  دراسػػػػة تطبيقيػػػػة تحميميػػػػة –)التقىيػػػػات الحديثػػػػة فػػػػي إدارة السػػػػيكلة الىقديػػػػة 

 .السكرم(
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 :مستخدمة في إجراء اختبارات الضغط: المنيجية الأوالً 

ي طريقة يقكـ الهصػرؼ بتطبيقٍػا بىفسػً هػف خػعؿ تصػهيـ : الطريقة التصاعدية األسموب األول ٌك

ات البياىػػػات الهطمكبػػػة هػػػف خػػػعؿ البياىػػػات التفصػػػيمية لمهصػػػرؼ حيػػػث تتسػػػـ ٌػػػذي جهػػػع ك  السػػػيىاريٌك

 .ير دقيؽ ألزهات السيكلة كالتهكيؿالطريقة بتىٍا تعطي تقد

ــاني ــةاألســموب الث ــة التنازلي ػػي طريقػػة أكثػػر هعئهػػة هػػف الطريقػػة التصػػاعدية حيػػث يػػتـ  : الطريق ٌك

ات تجهيع البياىات هف األصكؿ كالخصكـ حسب الىكع كالعهمة  كأجػؿ االسػتحقاؽ كتطبيػؽ السػيىاريٌك

عمى ٌذي البياىات حيث تتسـ ٌذي الطريقة بتىٍا هرىة كأكثػر شػفافية هػف الطريقػة األكلػى كلكػف يؤخػذ 

 .ية كيهكف أف ال تعطي ىتائج دقيقةعميٍا أف بياىاتٍا ليست بالدقة الكاف

 تـ اعتهاد الطريقة التىازلية لدراسة البياىات لعدة أسباب أٌهٍا:

 .عدـ تكافر البياىات التفصيمية العزهة تطبيقا لقكاىيف السرية الهصرفية -1

 .تصاعدية تتـ هف خعؿ الهصرؼ ىفسًالطريقة ال -2

  .الطريقة التىازلية أكثر هعئهة كأكثر هركىة كشفافية هف الطريقة التصاعدية -3
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 : تصميم السيناريوىات:ثانياً 

 البيانات المطموبة لمدراسة: جمع( 1

األرقػاـ كالبياىػات الهستخمصػة هػف هيزاىيػة الهصػرؼ العقػارم السػكرم هػف أجػؿ إجػراء ب(6.5)  جدكؿ

 ة:اختبارات الاغط عمى السيكل

 2010 2009 بنود األصول

 44.520 43.369 نقد أرصدة لدى بنوك مركزية

 1.677 969 أرصدة لدى مصارف ومؤسسات مصرفية

 902 294 لدى مصارف ومؤسسات مصرفيةإبداعات 

 167.985 136.280 تسييبت ائتمانية مباشرة )الصافي(

 22.522 19.768 أصول أخرى

 240.1012 202.822 إجمالي األصول

 بنود الخصوم                          

 1.955 551 ودائع وبنوك ومؤسسات مصرفية

 195.022 165.987 ودائع عمبء

 20.009 19.255 مساىمي المصرف –الممكية  مجموع حقوق

 

( تصػػػهيـ السػػػيىاريك األكؿ الهخصػػػص الختبػػػار الفراػػػية األكلػػػى: سػػػيىاريك هبىػػػي عمػػػى افتػػػراض 2

 اىخفاض الكدائع الجارية لدل الهصرؼ العقارم السكرم هع ااطراري إلى البيع السريع لألصكؿ.

حجػـ الكدائػع الجاريػة لػدل الهصػرؼ العقػارم افتراض السيىاريك: يفترض السيىاريك األكؿ, اىخفػاض 

أيػاـ هتتاليػة كيػتـ  5, كفؽ هسػتكيات هحػددة خػعؿ 2010, 2009السكرم هف خعؿ بياىات عاهي 

 تمخيص افترااات السيىاريك كانتي:
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 أياـ هتتالية. 5%, يكهيان خعؿ 15ػ افتراض ٌبكط حجـ الكدائع الجارية بهعدؿ 1

%, 95يع الفكرم لألصكؿ السائمة, كاألصكؿ الغيػر سػائمة, بهعػدؿ ػ افتراض استعداد الهصرؼ لمب2

 % لألصكؿ غير السائمة.1لألصكؿ السائمة ك

 (.2010, 2009ػ البياىات: سيتـ استخداـ البياىات العائدة لعاهيف هتتالييف, )3

 أياـ. 5ػ فترة إجراء اختبار الاغط: 4

الاػغط هكجبػػان يكػػكف الهصػرؼ لديػػً السػػيكلة  ػػ إذا كػػاف صػافي التػػدفقات الىقديػػة بعػد إجػػراء اختبػػار5

 الكافية.

 ػ يتـ التقييـ هف خعؿ الىسب الهعيارية لألصكؿ السائمة إلى الخصـك قصيرة األجؿ كانتي: 6

% هخػػػاطر هتكسػػػطة, هػػػف 50% إلػػػى 40% هخػػػاطر هىخفاػػػة, الىسػػػبة هػػػف 50الىسػػػبة أكبػػػر هػػػف 

 جدان.% هخاطر هرتفعة 20% هخاطر هرتفعة, أقؿ هف 30% إلى 20

ػ تػػـ اعتهػػاد اليػػـك الثالػػث هػػف االختبػػار, لتقيػػيـ كاػػع السػػيكلة فػػي الهصػػرؼ, هػػف خػػعؿ ىسػػبة  7

 األصكؿ السائمة إلى الخصكـ قصيرة األجؿ, كالتي شرحىاٌا سابقان.

 

 : إجراء االختبار: ثالثاً 

سػػيتـ فيهػػا يمػػي تعػػريض الهصػػرؼ العقػػارم السػػكرم لاػػغط سػػحب الكدائػػع الجاريػػة لديػػً عمػػى هػػدل 

اىػات كسىتخذ أكال بي ,عمى بىكد الهيزاىية لمهصرؼ يكهيان خهسة أياـ كبياف هدل تتثير سحب السيكلة 

ي ( كبياف هدل التػزاـ الهصػرؼ بتعميهػات الهصػرؼ الهركػزم فػااللتزاـقبؿ إىشاء إدارة ) 2009سىة 

 :كاجٍة اغكط سحب السيكلة فيها يميه
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 :)قبل إنشاء إدارة االلتزام( 2009إجراء االختبار وفقًا لمسيناريو األول لعام 

 اليوم األول:
 

 ( data2009,1aالجدول )

 اليوم
األصول 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر 

 األصول السائمة

األصول غير 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر األصول 

 غير السائمة

A B C D E 

1 44.338 95% 158.484 1% 

 

 

(data2009,1b ) 

 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع الودائع الجارية اليوم

1 F G 

 77.394 15% 

 

 (test2009,1)الجدكؿ

 اليوم
األصول السائمة 

 المتوفرة

األصول غير 

السائمة المتوفرة 

 ارببعداالخت

التدفقات النقدية 

 الخارجة الجديدة

التدفقات النقدية 

 الداخمة الجديدة

صافي التدفقات 

النقدية بعد 

 ارباالخت

A H=B-(C*B) 1=D-(E*D) J=F*G K=B+D-H-I L=K-J 

1 
2217 

 
156.899 11.609 43.706 32.097 
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(result2009,1) 

صافي التدفقات النقدية منذ 

 البداية

 تقييم وضع السيولة
تشير لنجاح المصرف في اإلشارة الموجبة 

 االختبار

32.097 
يتهتع الهصرؼ 

 بالسيكلة

+ 

هميػػػار, فيهػػػا لػػػـ تػػػىخفض األصػػػكؿ غيػػػر  2.2%, 95ىعحػػػظ أف حجػػػـ األصػػػكؿ السػػػائمة اىخفػػػض 

%, كبالتػػالي اسػػتطاع الهصػػرؼ أف يجتػػاز االختبػػار بتقيػػيـ هكجػػب فػػي اليػػـك 1السػػائمة سػػكل بهقػػدار 

 األكؿ.

 

  



 
174 

 اليوم الثاني:

 

 (data2009,a2)الجدكؿ 

 اليوم
األصول 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر 

 األصول السائمة

األصول غير 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر األصول 

 غير السائمة

A B C D E 

2 2.217 95% 156.899 1% 

 

(data2009,b2) 

 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع الودائع الجارية اليوم

A F G 

2 65.785 15% 

 

(test2009,2) 

 اليوم

األصول السائمة 

بعد  المتوفرة

 االختبار

األصول غير السائمة 

 اربالمتوفرة بعد االخت

التدفقات النقدية 

 الخارجة الجديدة

التدفقات النقدية 

 الداخمة الجديدة

صافي التدفقات 

النقدية بعد 

 ارباالخت

A H=B-(C*B) 1=D-(E*D) J=F*G K=B+D-H-I L=K-J+ Last 

2 111 155.320 9.868 3.685 25.914 
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 ((result2009,2 

صافي التدفقات النقدية منذ 

 البداية

 تقييم وضع السيولة
اإلشارة الموجبة تشير لنجاح المصرف في 

 االختبار

25.914 
يتهتع الهصرؼ 

 بالسيكلة

+ 

 

السػػائمة كغيػػر السػػائمة ىعحػػظ هػػف خػػعؿ ىتػػائج اليػػكـ الثػػاىي, تحكيػػؿ الرصػػيد الهتبقػػي هػػف األصػػكؿ 

%, ككاىػػػػت الىتػػػػائج تشػػػػير لىجػػػػاح 15الجديػػػػدة لميػػػػـك األكؿ, كتػػػػـ تخفػػػػيض الكدائػػػػع الجاريػػػػة بىسػػػػبة 

 الهصرؼ لميـك الثاىي هف االختبار.
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 اليوم الثالث:

 

 (data2009,a3)الجدكؿ 

األصول  اليوم

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر 

 األصول السائمة

األصول غير 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر األصول 

 غير السائمة

A B C D E 

3 111 95% 155.320 1% 

 

(data2009,b3) 

 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع الودائع الجارية اليوم

A F G 

3 55917 15% 

 

 (test2009,3)الجدكؿ 

 اليوم

األصول السائمة 

المتوفرة بعد 

 ارباالخت

األصول غير السائمة 

 اربالمتوفرة بعد االخت

التدفقات النقدية 

 الخارجة الجديدة

التدفقات النقدية 

 الداخمة الجديدة

صافي 

التدفقات 

النقدية بعد 

 ارباالخت

A H=B-(C*B) 1=D-(E*D) J=F*G K=B+D-H-I 
L=K-

J+Last 

3 6 153766 8388 1659 19185 
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 (result2009,3)الجدكؿ

صافي التدفقات النقدية منذ 

 البداية

 تقييم وضع السيولة
اإلشارة الموجبة تشير لنجاح المصرف في 

 االختبار

19185 
يتهتع الهصرؼ 

 بالسيكلة

+ 

 

َـّ تحكيػػؿ الرصػػيد السػػابؽ لصػػافي التػػدفقات الىقديػػة  ىعحػػظ هػػف خػػعؿ الجػػدكؿ فػػي اليػػكـ الثالػػث أىَّػػً تػػ

 االختبار.خعؿ إجراء االختبار, كالىتيجة ٌي ىجاح الهصرؼ في تخطي ٌذا 
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 اليوم الرابع:

 (data2009,a4)الجدكؿ 

 اليوم
األصول 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر 

 األصول السائمة

األصول غير 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر األصول 

 غير السائمة

A B C D E 

4 6 95% 153.766 1% 

 

(data2009,b4) 

 لسحب الودائع المعدل اليومي المفترض الودائع الجارية اليوم

A F G 

4 47.529 15% 

 (test2009,4)الجدكؿ 

 اليوم

األصول السائمة 

المتوفرة بعد 

 ارباالخت

األصول غير 

السائمة المتوفرة 

 ارببعد االخت

التدفقات النقدية 

 الخارجة الجديدة

التدفقات النقدية 

 الداخمة الجديدة

صافي التدفقات 

النقدية بعد 

 ارباالخت

A H=B-(C*B) 1=D-(E*D) J=F*G K=B+D-H-I L=K-J+Last 

4 0 152228 7129 1544 13600 

(result2009,4) 

صافي التدفقات النقدية منذ 

 البداية

 تقييم وضع السيولة
اإلشارة الموجبة تشير لنجاح المصرف في 

 االختبار

13.600 
يتهتع الهصرؼ 

 بالسيكلة

+ 

ىعحظ أف الهصرؼ كصؿ تقريبا لمرصػيد الصػفرم هػف أصػكلً السػائمة كلكىػً اسػتطاع الحفػاظ عمػى 

 سيكلتً باالتجاي الهكجب اعتهادا عمى الرصيد هف اليـك السابؽ كتسييؿ بعض هف أصكلً السائمة 
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 اليوم الخامس:

 (data2009,a5)الجدكؿ 

 اليوم
األصول 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر 

 سائمةاألصول ال

األصول غير 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر األصول 

 غير السائمة

A B C D E 

5 0 95% 152.228 1% 

(data2009,b5) 

 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع الودائع الجارية اليوم

A F G 

5 40.400 15% 

(test2009,5) 

 اليوم

األصول السائمة 

المتوفرة بعد 

 ارباالخت

غير السائمة األصول 

 اربالمتوفرة بعد االخت

التدفقات 

النقدية الخارجة 

 الجديدة

التدفقات النقدية 

 الداخمة الجديدة
 الرصيد

A H=B-(C*B) 1=D-(E*D) J=F*G K=B+D-H-I 9063 

5 0 150.705 6.060 1.523  

 (result2009,5) 

صافي التدفقات النقدية منذ 

 البداية

 تقييم وضع السيولة
الموجبة تشير لنجاح المصرف في اإلشارة 

 االختبار

9.063 
الهصرؼ يتهتع 

 بالسيكلة

+ 

 

, كاسػتطاع الهصػػرؼ بىجػاح 2009بالىسػػبة لبياىػات سػىة  ىعحػظ أف الهصػرؼ اسػتطاع تجػاكز االختبػار

 .هع تسييؿ بعاا هف أصكلً السائمة هقابمة طمبات سحب الكدائع الجارية عمى هدل خهسة أياـ
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 )بعد إنشاء إدارة االلتزام( 2010وفقًا لمسيناريو األول لعام إجراء االختبار 

 اليوم األول:

 (data2010,a1)الجدكؿ 

 اليوم
األصول 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر 

 األصول السائمة

األصول غير 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر األصول 

 غير السائمة

A B C D E 

1 46.197 95% 193.815 1% 

 

(data2010,b1) 

 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع الودائع الجارية اليوم

A F G 

1 77.647 15% 

 

(test2010,1) 

 اليوم

األصول السائمة 

المتوفرة بعد 

 االختبار

األصول غير 

السائمة المتوفرة 

 بعد االختبار

التدفقات النقدية 

 الخارجة الجديدة

التدفقات النقدية 

 الجديدةالداخمة 

صافي التدفقات 

النقدية بعد 

 االختبار

A H=B-(C*B) 1=D-(E*D) J=F*G K=B+D-H-I L=K-J 

1 2.310 191.877 11.647 45.825 34.178 

 

 (result2010,1)الجدكؿ

 اإلشارة الموجبة تشير إلى نجاح المصرف تقييم وضع السيولة صافي التدفقات النقدية منذ البداية

 + الهصرؼ بالسيكلةيتهتع  34.178

كبالتػالي  2009ىعحظ هف خعؿ الجدكؿ ازدياد حجـ األصكؿ السػائمة بالىسػبة لمهصػرؼ عػف سػىة 

ختبػار بالىسػبة لميػـك , كاستطاع الهصرؼ اجتيػاز االهؤشر لزيادة سعهة سيكلة الهصرؼ ٌذا يعطي

 .األكؿ بىجاح
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 اليوم الثاني:

 (data2010,a2الجدكؿ )

 اليوم
األصول 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر 

 األصول السائمة

األصول غير 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر األصول 

 غير السائمة

A B C D E 

2 2.310 95% 191.877 1% 

 

(data2010,b2) 

 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع الودائع الجارية اليوم

A F G 

2 66.000 15% 

 

 (test2010,2)الجدكؿ

 اليوم

األصول السائمة 

المتوفرة بعد 

 ارباالخت

األصول غير 

السائمة المتوفرة 

 ارببعد االخت

التدفقات النقدية 

 الخارجة الجديدة

التدفقات النقدية 

 الداخمة الجديدة

صافي التدفقات 

النقدية بعد 

 االختبار

A H=B-(C*B) 1=D-(E*D) J=F*G K=B+D-H-I L=K-J 

2 116 189958 9900 4113 28391 

 

 (result2010,2)الجدكؿ

 اإلشارة الموجبة تشير إلى نجاح المصرف تقييم وضع السيولة صافي التدفقات النقدية منذ البداية

 + يتهتع الهصرؼ بالسيكلة 
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 :اليوم الثالث 

 (data2010,a3)الجدكؿ 

 اليوم
األصول 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر 

 األصول السائمة

األصول غير 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر األصول 

 غير السائمة

A B C D E 

3 116 95% 189.958 1% 

 

(data2010,b3) 

 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع الودائع الجارية اليوم

A F G 

3 56.100 15% 

 

 (test2010,3)الجدكؿ 

 اليوم

األصول السائمة 

المتوفرة بعد 

 ارباالخت

األصول غير 

المتوفرة السائمة 

 ارببعد االخت

التدفقات النقدية 

 الخارجة الجديدة

التدفقات النقدية 

 الداخمة الجديدة

صافي التدفقات 

النقدية بعد 

 ارباالخت

A H I J K L 

3 6 188.058 8.415 2.010 21.986 

 

 (result2010,3) 

 تشير إلى نجاح المصرفاإلشارة الموجبة  تقييم وضع السيولة صافي التدفقات النقدية منذ البداية

 + يتهتع الهصرؼ بالسيكلة 21.986
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 :اليوم الرابع 

 

 (data2010,a4)الجدكؿ 

 اليوم
األصول 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر 

 األصول السائمة

األصول غير 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر األصول 

 غير السائمة

A B C D E 

4 6 95% 188.058 1% 

 

(data2010,b4) 

 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع الودائع الجارية اليوم

A F G 

4 47.685 15% 

 

(test2010,4) 

 اليوم

األصول السائمة 

المتوفرة بعد 

 ارباالخت

األصول غير 

السائمة المتوفرة بعد 

 ارباالخت

التدفقات النقدية 

الخارجة 

 الجديدة

التدفقات النقدية 

 الداخمة الجديدة

صافي التدفقات 

النقدية بعد 

 االختبار

A H I J K L 

4 0 186.177 7.153 1.914 16.747 

 

 (result2010,4)الجدكؿ

 اإلشارة الموجبة تشير إلى نجاح المصرف تقييم وضع السيولة صافي التدفقات النقدية منذ البداية

 + يتهتع الهصرؼ بالسيكلة 34.178
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 اليوم الخامس 

 (data2010,a5)الجدكؿ 

 اليوم
األصول 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر 

 األصول السائمة

األصول غير 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر األصول 

 غير السائمة

A B C D E 

5 0 95% 186177 1% 

 

(data2010,b5) 

 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع الودائع الجارية اليوم

A F G 

5 40.532 15% 

 

 (test2010,5)الجدكؿ 

 اليوم

األصول السائمة 

المتوفرة بعد 

 ارباالخت

األصول غير 

السائمة المتوفرة بعد 

 ارباالخت

التدفقات النقدية 

الخارجة 

 الجديدة

التدفقات النقدية 

 الداخمة الجديدة

صافي التدفقات 

النقدية بعد 

 االختبار

A H I J K L 

5 0 184.315 6.080 1.862 12.529 

 

 (result2010,5) 

 اإلشارة الموجبة تشير إلى نجاح المصرف تقييم وضع السيولة صافي التدفقات النقدية منذ البداية

 + يتهتع الهصرؼ بالسيكلة 12529

 

ختبار أف الهصرؼ استطاع أف يجتاز اال 2010ىعحظ هف خعؿ ىتائج اليكـ الخاهس لبياىات عاـ 

 .2009بفعالية أكبر هف عاـ 
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 السيناريو الثاني: ( تصميم2

كيػػتـ بىػػاء االفتػػراض عمػػى أسػػاس اىخفػػاض الكدائػػع الكميػػة لمهصػػرؼ العقػػارم السػػكرم هػػع ااػػطراري 

 لمبيع الفكرم لألصكؿ.

 فكرة السيناريو:

تقػػػـك فكػػػرة السػػػيىاريك الثػػػاىي عمػػػى افتػػػراض اىخفػػػاض حجػػػـ الكدائػػػع الكميػػػة لػػػدل الهصػػػرؼ العقػػػارم 

 أياـ هتتالية كيتـ تمخيص االفترااات كالتالي: 5السكرم كفؽ هستكيات هحّددة خعؿ 

 أياـ هتتالية. 5% كؿ يكـ لهدة 15ػ افتراض ٌبكط حجـ الكدائع الكمية بىسبة  1

%, كلألصػكؿ غيػر السػائمة 95ػ افتراض استعداد الهصرؼ لمبيع الفػكرم لألصػكؿ السػائمة بىسػبة  2

 %.1بىسبة 

قبػؿ إىشػاء  2009السػىكية لمهصػرؼ العقػارم لعػاهي )ػ البياىات: سيتـ أخػذ البياىػات هػف التقػارير  3

ػي السػىة التػػي تػـ فيٍػا إىشػػاء كظيفػة االلتػزاـ كتطبيقٍػػا عهميػان فػي الهصػػرؼ  2010إدارة االلتػزاـ ك ٌك

 العقارم(.

 أياـ هتتالية. 5ػ فترة إجراء االختبار:  4

ر الاػغط يكهيػان هكجبػان ػ إذا كػاف صػافي التػدفقات الىقديػة )أم الرصػيد الىٍػائي( بعػد إجػراء اختبػا 5

.  فٍذا يعىي أف الهصرؼ يتهتع بالسيكلة كىجق في االختبار في ذلؾ اليـك

 ػ يتـ التقييـ هف خعؿ ىسبة األصكؿ السائمة إلى الخصـك قصيرة األجؿ كالتالي: 6

 % الهخاطر هىخفاة.40الىسبة أكبر هف 

 % الهخاطر هتكسطة.30$ إلى 40الىسبة هف 

 % الهخاطر عالية.20% إلى 30الىسبة هف 

 % الهخاطر عالية جدان.20الىسبة أقؿ هف 
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ػ تػػـ اعتهػػاد اليػػـك الثالػػث هػػف االختبػػار, لتقيػػيـ كاػػع سػػيكلة الهصػػرؼ بعػػد حػػدكث الصػػدهة هػػف  7

 خعؿ ىسبة األصكؿ السائمة إلى الخصـك قصيرة األجؿ.

 ة السيكلة.ػ تـ اعتبار الكدائع الجارية ٌي الخصـك قصيرة األجؿ الهستخدهة في ىسب 8
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 )قبل إنشاء إدارة االلتزام(. 2009إجراء االختبار وفقًا لمسيناريو الثاني لعام 

 :اليوم األول

 

(data2,2009,a1) 

 اليوم
األصول 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر 

 األصول السائمة

األصول غير 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر األصول 

 غير السائمة

A B C D E 

1 44.338 95% 158.484 1% 

 

(data2,2009,b1) 

 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع الودائع الجارية اليوم

A F G 

1 165.988 15% 

 

(test2,2009,1) 

 اليوم

األصول السائمة 

بعد  المتوفرة

 االختبار

األصول غير 

السائمة المتوفرة بعد 

 ارباالخت

التدفقات النقدية 

 الخارجة الجديدة

التدفقات النقدية 

 الداخمة الجديدة

صافي التدفقات 

النقدية بعد 

 ارباالخت

A H=B-(C*B) 1=D-(D*E) J=F*G K=B+D-H-I L=K-J 

1 2.217 156899 24868 43.706 8808 

 

(result2,2009,1) 

صافي التدفقات النقدية منذ 

 البداية

 تقييم وضع السيولة
اإلشارة الموجبة تشير لنجاح المصرف في 

 االختبار

18808 
يتهتع الهصرؼ 

 بالسيكلة

+ 
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 اليوم الثاني:

 

(data2,2009,a2) 

 اليوم
األصول 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر 

 األصول السائمة

األصول غير 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر األصول 

 غير السائمة

A B C D E 

2 2.217 95% 156.899 1% 

 

(data2,2009,b2) 

 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع الجارية الودائع اليوم

A F G 

2 141090 15% 

 

(test2,2009,2) 

 اليوم

األصول السائمة 

بعد  المتوفرة

 االختبار

األصول غير 

السائمة المتوفرة بعد 

 ارباالخت

التدفقات النقدية 

 الخارجة الجديدة

التدفقات النقدية 

 الداخمة الجديدة

صافي التدفقات 

بعد النقدية 

 ارباالخت

A H I J K L 

2 111 155.320 21164 3675 1319 

 

(result2,2009,2) 

 اإلشارة الموجبة تشير لنجاح المصرف تقييم وضع السيولة صافي التدفقات النقدية منذ البداية

 + يتهتع الهصرؼ بالسيكلة 1319
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 اليوم الثالث:

 

 (data2,2009,a3)الجدكؿ 

 اليوم
األصول 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر 

 األصول السائمة

األصول غير 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر األصول 

 غير السائمة

A B C D E 

3 111 95% 155.320 1% 

 

 

(data2,2009,b3) 

 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع الودائع الجارية اليوم

A F G 

3 1190927 15% 

 

 

(test2,2009,3) 

 اليوم

األصول السائمة 

المتوفرة بعد 

 ارباالخت

األصول غير 

السائمة المتوفرة 

 ارببعد االخت

التدفقات النقدية 

 الخارجة الجديدة

التدفقات النقدية 

 الداخمة الجديدة

صافي التدفقات 

النقدية بعد 

 االختبار

A H I J K L 

3 6 153.766 17.989 1659 15011- 

 

 

(result2,2009,3) 

 اإلشارة الموجبة تشير لنجاح المصرف تقييم وضع السيولة التدفقات النقدية منذ البدايةصافي 

 - ال يتهتع الهصرؼ بالسيكلة -15.011
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 اليوم الرابع:

 (data2,2009,a4)الجدكؿ 

 اليوم
األصول 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر 

 األصول السائمة

األصول غير 

 السائمة

األصول النسبة المفترضة لتوفر 

 غير السائمة

A B C D E 

4 6 95% 153.766 1% 

 

(data2,2009,b4) 

 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع الودائع الجارية اليوم

A F G 

4 101.937 15% 

 

(test2,2009,4) 

 ليوما

األصول السائمة 

المتوفرة بعد 

 ارباالخت

األصول غير 

السائمة المتوفرة 

 ارببعد االخت

النقدية  التدفقات

 الخارجة الجديدة

التدفقات النقدية 

 الداخمة الجديدة

صافي التدفقات 

النقدية بعد 

 االختبار

A H I J K L 

4 0 152228 15291 1544 28758- 

 

 (result2,2009,4) 

صافي التدفقات النقدية منذ 

 البداية

 تقييم وضع السيولة
اإلشارة الموجبة تشير لنجاح المصرف في 

 االختبار

28758- 
ال يتهتع الهصرؼ 

 بالسيكلة

- 
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 اليوم الخامس:

 (data2,2009,a5)الجدكؿ 

 اليوم
األصول 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر 

 األصول السائمة

األصول غير 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر األصول 

 غير السائمة

A B C D E 

5 0 95% 152228 1% 

 

(data2,2009,b5) 

 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع الجاريةالودائع  اليوم

A F G 

5 86646 15% 

 

(test2,2009,5) 

 

 اليوم

األصول السائمة 

المتوفرة بعد 

 ارباالخت

األصول غير 

السائمة المتوفرة 

 ارببعد االخت

التدفقات 

النقدية 

الخارجة 

 الجديدة

التدفقات النقدية 

 الداخمة الجديدة

صافي التدفقات 

 النقدية بعد

 االختبار

A H I J K L 

5 0 150705 12.997 1523 40232- 

 

(result2,2009,5) 

صافي التدفقات النقدية 

 منذ البداية

 اإلشارة الموجبة تشير لنجاح المصرف في االختبار تقييم وضع السيولة

 + الهصرؼ يتهتع بالسيكلة -40232
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 )بعد إنشاء إدارة االلتزام(. 2010إجراء االختبار وفقًا لمسيناريو الثاني لعام 

 اليوم األول:

 (data2,2010,a1)الجدكؿ 

 اليوم
األصول 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر 

 األصول السائمة

األصول غير 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر األصول 

 غير السائمة

A B C D E 

1 46.197 95% 193.815 1% 

 

(data2,2010,b1) 

 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع الجاريةالودائع  اليوم

A F G 

1 195.023 15% 

 

(test2,2010,1) 

 اليوم

األصول 

السائمة 

بعد  المتوفرة

 االختبار

األصول غير 

السائمة المتوفرة 

 ارببعد االخت

التدفقات 

النقدية الخارجة 

 الجديدة

التدفقات النقدية 

 الداخمة الجديدة

صافي 

التدفقات 

بعد النقدية 

 ارباالخت

A 
H=B-

(C*B) 
1=D-(D*E) J=F*G K=B+D+H+I L=K-J 

1 2.310 191.877 29.253 45.825 165.72 

 

(result2,2010,1) 

صافي التدفقات النقدية 

 منذ البداية

 اإلشارة الموجبة تشير لنجاح المصرف في االختبار تقييم وضع السيولة

 + يتهتع الهصرؼ بالسيكلة 16.572
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 اليوم الثاني: 

 (data2,2010,a2)الجدكؿ

 اليوم
األصول 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر 

 األصول السائمة

األصول غير 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر األصول 

 غير السائمة

A B C D E 

2 2.310 95% 191.877 1% 

 

(data2,2010,a2) 

 لسحب الودائعالمعدل اليومي المفترض  الودائع الجارية اليوم

A F G 

2 165.770 15% 

 

(test2,2010,2) 

 اليوم

األصول السائمة 

بعد  المتوفرة

 االختبار

األصول غير 

السائمة المتوفرة 

 ارببعد االخت

التدفقات النقدية 

 الخارجة الجديدة

التدفقات النقدية 

 الداخمة الجديدة

صافي التدفقات 

النقدية بعد 

 ارباالخت

A H I J K L 

2 116 189.958 24.867 4.113 4.182- 

      

 

(result2,2010,2) 

 اإلشارة الموجبة تشير لنجاح المصرف تقييم وضع السيولة صافي التدفقات النقدية منذ البداية

 - ال يتهتع الهصرؼ بالسيكلة -4.182
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 اليوم الثالث: 

 

 (data2,2010,a3)الجدكؿ

 اليوم
األصول 

 السائمة

لتوفر النسبة المفترضة 

 األصول السائمة

األصول غير 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر األصول 

 غير السائمة

A B C D E 

3 116 95% 189.958 1% 

 

(data2,2010,a3) 

 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع الودائع الجارية اليوم

A F G 

3 140905 15% 

 

(test2,2010,3) 

 اليوم

األصول السائمة 

بعد  المتوفرة

 االختيار

األصول غير 

السائمة المتوفرة 

 بعد االختيار

التدفقات النقدية 

 الخارجة الجديدة

التدفقات النقدية 

 الداخمة الجديدة

صافي التدفقات 

النقدية بعد 

 االختبار

A H I J K L 

3 6 188.058 21.136 2.010 23.308- 

 

(result2,2010,3) 

 اإلشارة الموجبة تشير لنجاح المصرف تقييم وضع السيولة صافي التدفقات النقدية منذ البداية

 - ال يتهتع الهصرؼ بالسيكلة -23.308
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 اليوم الرابع: 

 

 (data2,2010,a4)الجدكؿ 

 اليوم
األصول 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر 

 األصول السائمة

األصول غير 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر األصول 

 غير السائمة

A B C D E 

4 6 95% 188.058 1% 

 

(data2,2010,b4) 

 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع الودائع الجارية اليوم

A F G 

4 119.769 15% 

 

(test2,2010,4) 

 اليوم

األصول السائمة 

المتوفرة بعد 

 ارباالخت

األصول غير 

السائمة المتوفرة 

 ارببعد االخت

التدفقات النقدية 

 الخارجة الجديدة

التدفقات النقدية 

 الداخمة الجديدة

صافي التدفقات 

النقدية بعد 

 االختبار

A H I J K L 

4 0 186.177 17.965 1.887 39.386- 

 

(result2,2010,4) 

صافي التدفقات النقدية منذ 

 البداية

 تقييم وضع السيولة
اإلشارة الموجبة تشير لنجاح المصرف في 

 االختبار

39.386- 
 ال يتهتع الهصرؼ

 بالسيكلة

- 
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 اليوم الخامس:

 (data2,2010,a5)الجدكؿ 

 اليوم
األصول 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر 

 األصول السائمة

األصول غير 

 السائمة

النسبة المفترضة لتوفر األصول 

 غير السائمة

A B C D E 

5 0 95% 186.177 1% 

 

(data2,2010,b5) 

 المفترض لسحب الودائعالمعدل اليومي  الودائع الجارية اليوم

A F G 

5 101.804 15% 

 

(test2,2010,5) 

 اليوم

األصول السائمة 

المتوفرة بعد 

 االختيار

األصول غير 

السائمة المتوفرة 

 بعد االختيار

التدفقات 

النقدية 

الخارجة 

 الجديدة

التدفقات النقدية 

 الداخمة الجديدة

 صافي

التدفقات النقدية 

 بعد االختبار

A H I J K L 

5 0 184.315 15.271 1.862 52.795- 

 

(result2,2010,5) 

صافي التدفقات النقدية منذ 

 البداية

 تقييم وضع السيولة
اإلشارة الموجبة تشير لنجاح المصرف في 

 االختبار

52.795- 
الهصرؼ يتهتع 

 بالسيكلة

- 
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 تقييم وضع السيولة لممصرف العقاري بعد االختبار: 

يف: األكؿ هبىػػيسػػىقـك باختبػػار  عمػػى افتػػراض ىقػػص هفػػاج  لمكدائػػع  الفراػػيات هػػف خػػعؿ سػػيىاريٌك

, كالثاىي هبىي عمى افتراض اىخفاض هفاج  لتسييؿ أصكلً القابمة لمتسييؿ الجارية كلجكء الهصرؼ

 في الكدائع الكمية كلجكء الهصرؼ لتسييؿ أصكلً القابمة لمتسييؿ.

 : 2009بيانات السيناريو األول لعام 

 .تقييـ كاع السيكلة بعد االختبار :(7.5)الجدول 

األصول 

السائمة بعد 

 االختبار

رصيدصافي 

التدفقات 

النقدية من 

 البداية

البسط:األصواللسائمةبعد 

 االختبار

المقام:الخصوم 

قصيرة األجل) 

 الودائع الجارية(

النسبة بعد 

 الصدمة

النسبة قبل 

 الصدمة

A B C=A+B D E=C\D F 

6 19185 19,191 47,529 40% 57% 

ىعحػظ هػػف خػػعؿ تحميػػؿ الجػػدكؿ أف الهصػػرؼ يتهتػع بسػػيكلة هتكسػػطة لهكاجٍػػة الهخػػاطر فػػي اليػػـك 

ػػػي ىسػػػبة جيػػػدة ىسػػػبيان  %40الثالػػػث هػػػف االختبػػػار بىسػػػبة  , حيػػػث يسػػػتطيع الهصػػػرؼ هػػػف خعلٍػػػا ٌك

 .هكاجٍة هعظـ التزاهاتً الهالية التي تكاجًٍ

 :2010بيانات السيناريو األول لعام 

 .تقييـ كاع السيكلة بعد االختبار :(8.5الجدول )

األصول السائمة 

 بعد االختبار

رصيد صافي 

التدفقات النقدية 

 من البداية

البسط: األصول 

السائمة بعد 

 االختبار

المقام:الخصوم 

قصيرة األجل) 

 الودائع الجارية(

النسبة بعد 

 الصدمة

النسبة قبل 

 الصدمة

A B C=A+B D E=C\D F 

6 21,986 21,992 47,658 46% 60% 
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ىعحػػظ هػػف خػػعؿ تحميػػؿ الجػػدكؿ أف الهصػػرؼ يتهتػػع بسػػيكلة هرتفعػػة لهكاجٍػػة الهخػػاطر فػػي اليػػـك 

ػػػي ىسػػػػبة جيػػػػدة , كيسػػػتطيع الهصػػػػرؼ هػػػف خعلٍػػػػا هكاجٍػػػػة %46الثالػػػث هػػػػف االختبػػػار بىسػػػػبة   ٌك

 .التزاهاتً الهالية بكفاءة عالية

 

 :2009بيانات السيناريو الثاني لعام 

 .تقييـ كاع السيكلة بعد االختبار :(9.5الجدول )

األصول السائمة 

 بعد االختبار

رصيد صافي 

التدفقات النقدية 

 من البداية

البسط: األصول 

السائمة بعد 

 االختبار

المقام:الخصوم 

قصيرة األجل) 

 الودائع الجارية(

النسبة بعد 

 الصدمة

النسبة قبل 

 الصدمة

A B C=A+B D E=C\D F 

6 15,011 -15,005 101,937 15%- 27% 

 

ىعحظ هف خعؿ تحميؿ الجدكؿ أف الهصرؼ يعاىي هف هخاطر هرتفعة جدا لهكاجٍة الهخػاطر فػي 

هػػع كجػػكد الىسػػبة السػػالبة التػػي تػػدؿ عمػػى حاجػػة الهصػػرؼ  %15اليػػـك الثالػػث هػػف االختبػػار بىسػػبة 

ي  ىسبة سيئة جدا كال يسػتطيع الهصػرؼ هػف لمسيكلة الىقدية كعدـ تكاجدٌا لديً لهكاجٍة التزاهاتً ٌك

 خعلٍا هكاجٍة التزاهاتً.
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 :2010بيانات السيناريو الثاني لعام 

 .تقييـ كاع السيكلة بعد االختبار :(10.5الجدول )

األصول السائمة 

 بعد االختبار

رصيد صافي 

التدفقات النقدية 

 من البداية

البسط: األصول 

السائمة بعد 

 االختبار

المقام:الخصوم 

قصيرة األجل) 

 الودائع الجارية(

النسبة بعد 

 الصدمة

النسبة قبل 

 الصدمة

A B C=A+B D E=C\D F 

6 -23,308 23,302- 119,769 20%- 23% 

 

ىعحػػظ هػػف خػػعؿ تحميػػؿ الجػػدكؿ أف الهصػػرؼ يعػػاىي هػػف هخػػاطر هرتفعػػة لهكاجٍػػة الهخػػاطر فػػي 

هػع كجػكد الىسػبة السػالبة كالتػي تػدؿ عمػى حاجػة الهصػرؼ  %20-اليكـ الثالث هف االختبار بىسبة 

ػػي ىسػػبة سػػيئة كال يسػػتطيع الهصػػرؼ هػػف  لمسػػيكلة الىقديػػة كعػػدـ تكاجػػدٌا لديػػً لهكاجٍػػة التزاهاتػػً ٌك

 خعلٍا هكاجٍة التزاهاتً.

 

تأثير إدارة االلتزام في إدخـال المعـايير الجديـدة لحسـاب المخـاطر المصـرفية الصـادرة عـن مجمـس 

 والتسميف:النقد 

 :مخاطر السيولة

بيػة الخاصػة إلدارة ( يتاػهف التعميهػات الرقا4ب/ـ ف/74الىقد كالتسػميؼ القػرار رقػـ ) أصدر هجمس

, كلػػـ يحػػدد اػػهف ٌػػذي التكصػػيات أك التعميهػػات ىسػػب أك هعػػايير هحػػددة لحسػػاب هخػػاطر السػػيكلة

 تعهػؿ عمػى قيػاس كهراقبػةهخاطر السيكلة فكاف يركز عمى اعتهاد الهصارؼ عمى أىظهة هعمكهػات 

اعتهػػاد اختبػػارات الاػػغط ككاحػػدة هػػف الػػدعائـ األساسػػية لحسػػاب ككاػػع ك  هتابعػػة هخػػاطر السػػيكلةك 

 لىتائج االختبارات. حدكد لهخاطر السيكلة كفقان 
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كبالىظر إلى سياسة إدارة هخاطر السيكلة في الهصرؼ العقارم فٍي تعتهد عمى الىسػب الهاليػة كلػـ 

 .ات الاغط لقياس هخاطر السيكلةبار تعتهد طريقة اخت

 

 حتياطي اإللزامي:اال

( الػػػذم يػػػىص عمػػػى تكػػػكيف الهصػػػارؼ 4/ـ ف/ب72بىػػػاء عمػػػى قػػػرار هجمػػػس الىقػػػد كالتسػػػميؼ رقػػػـ )

% هػػف هجهػػكع الكدائػػع ألجػػؿ كالكدائػػع 5حتيػػاطي اإللزاهػػي لػػدل هصػػرؼ سػػكرية الهركػػزم بىسػػبة لع

 :قرارات بىاء عمى الىتائج التاليةالجارية فقد التزاـ الهصرؼ العقارم بٍذي ال

 .لتكايق هعدؿ االحتياطي اإللزاهي لدل الهصرؼ العقارم :(11.5الجدول )

 2010 2009 2008 االحتياطي اإللزامي

 10% 10% 10% 

 

 احتساب نسبة كفاية األموال الخاصة:

احتسػاب ىسػبة ( الػذم يػىص عمػى 4/ب/ـ ف100جمس الىقد كالتسػميؼ رقػـ )بىاء عمى تعديؿ قرار ه

كفايػػة األهػػكاؿ الخاصػػة بالحػػدكد القصػػكل الهسػػهكح بٍػػا لتركػػزات الهخػػاطر الهصػػرفية فقػػد طبػػؽ ٌػػذا 

كسػىة أسػاس لمهقارىػة حيػث ىػص  2010كقد أخػذت سػىة  2011القرار بالهصرؼ العقارم في عاـ 

 القرار عمى عدـ تجػاكز صػافي إيػداعات كتكظيفػات الهصػرؼ باإلاػافة إلػى صػافي حسػاباتً خػارج

% هػف أهكالػً الخاصػة الصػافية ككاىػت ىسػبة 75الهيزاىية لدل هصرؼ أك هراسؿ فػي الخػارج ىسػبة 

 :الشكؿ التالي عمى 2011ك 2010الخاصة لمهصرؼ العقارم في سىتي  األهكاؿ كفاية
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 .لتكايق ىسبة كفاية األهكاؿ الخاصة لدل الهصرؼ العقارم :(12.5)الجدول 

 2010 2011 

 %85 %73 األهكاؿ الخاصة الصافيةىسبة كفاية 

 

ٌىػػػا ظٍػػػر أثػػػر إدارة االلتػػػزاـ فػػػي التػػػزاـ الهصػػػرؼ العقػػػارم بقػػػرارات هجمػػػس الىقػػػد كالتسػػػميؼ الىػػػاظـ 

 .ح بٍا لتركزات الهخاطر الهصرفية(باحتساب كفاية األهكاؿ الخاصة الصافية ) الحدكد الهسهك 

 المخاطر التشغيمية:

( الىػػػاظـ الحتسػػػاب رأس الهػػػاؿ الػػػعـز 4/ب/ـ ف106كالتسػػػميؼ رقػػػـ )جمػػػس الىقػػػد بىػػػاء عمػػػى قػػػرار ه

لهقابمة الهخاطر التشغيمية استىادا إلى الههارسات السميهة إلدارة كرقابة الهخاطر التشػغيمية الصػادرة 

لهؤشػػػػر األساسػػػػي عػػػػف لجىػػػػة بػػػػازؿ لمرقابػػػػة الهصػػػػرفية كالتػػػػي تىحصػػػػر بالهعػػػػايير الثعثػػػػة )أسػػػػمكب ا

فقد عهؿ الهصرؼ العقارم بااللتزاـ بتطبيؽ ٌذا القرار الىاظـ بحساب هتطمبات , كالهعيارم كالبديؿ(

كسيكاػػػق الجػػػدكؿ التػػػالي  2011رأس الهػػػاؿ العزهػػػة لهقابمػػػة الهخػػػاطر التشػػػغيمية أياػػػا فػػػي عػػػاـ 

 :كها شرحىاٌا سابقان  2011ك 2010هي هتطمبات رأس الهاؿ العـز في عا

 .لتكايق هتطمبات رأس الهاؿ العـز لهقابمة هخاطر التشغيؿ :(13.5)الجدول 

 2010 2011 

رأس الهػػػػاؿ الػػػػػعـز لهقابمػػػػػة هخػػػػػاطر 

 التشغيؿ
820,826 950,348 
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 :نتائج الدراسة
 بشرح ٌذي الىتائج كانتي: الباحثة, سيقـك ليً هف الىتائج الىظرية كالعهميةبىاء عمى ها تـ التكصؿ إ

ىػاؾ تعػاكف بػيف هجمػس يكجد ىظاـ هحكػـ  -1 ألعهػاؿ إدارة االلتػزاـ فػي الهصػرؼ العقػارم , ٌك

 لتزاـ في الهصرؼ.اإلدارة كاإلدارة العميا لتفعيؿ دكر إدارة اال

لتػػػزاـ لتػػزاـ بهراقبػػػة كتكجيػػً إدارات كأقسػػػاـ الهصػػرؼ كػػؿ حسػػػب تخصصػػً لعتقػػـك إدارة اال -2

 فية.بالقكاىيف كالهعايير الصادرة عف الجٍات الرقابية كاإلشرا

لتزاـ الىصق كالهشكرة ل دارة العميا كاألقسػاـ بالهصػرؼ, ككػذلؾ تقػـك بتػدريب تقدـ إدارة اال  -3

عػداد إرشػادات هكتكبػة بٍػذا الخصػكص بهػا يتىاسػب هػع الهكظفيف  حكؿ هكاايع االلتزاـ كا 

حجـ كطبيعة كتعقيد عهميات الهصرؼ كتىظيهً الداخمي كدليؿ إرشادات الههارسػة العهميػة 

لتػػػػػزاـ, كلػػػػػيس هػػػػػف هٍاهٍػػػػػا إدارة الهخػػػػػاطر السػػػػػمكؾ الهٍىػػػػػي لتجىػػػػػب هخػػػػػاطر االكهيثػػػػػاؽ 

ىهػػػػا الحػػػػد أك تجىيػػػػب الهصػػػػرؼ الهخػػػػاطر الهصػػػػرفية, ألف ذلػػػػؾ يىفػػػػي هبػػػػدأ  الهصػػػػرفية, كا 

 لتزاـ.االستقعلية إلدارة اال

لتػػػػزاـ فػػػػي حهايػػػػة الهصػػػػرؼ هػػػػف هخػػػػاطر عهميػػػػات غسػػػػيؿ يظٍػػػػر الػػػػدكر الفعػػػػاؿ إلدارة اال  -4

رسػػػػاء ىظػػػػاـ رقابػػػػة فعػػػػاؿ األهػػػػكاؿ كتهكيػػػػؿ اإل ػػػػاب كخاصػػػػة اػػػػهف الظػػػػركؼ الراٌىػػػػة, كا  ٌر

لعهميػػات كحركػػات السػػحب كاإليػػداع كالحػػكاالت لمعهػػعء كالععقػػات هػػع الهصػػارؼ الهراسػػمة 

عػرؼ عهيمػؾ لمحفػاظ عمػػى سػعهة الهصػرؼ هػف هخػاطر السػػهعة اأك  (KYC) كسياسػات

 كهخاطر الىزاٌة.

لهخػػػاطر السػػػيكلة اىعكػػػاس لسياسػػػة الهصػػػرؼ أعطػػػت الدراسػػػة التحميميػػػة بالىسػػػب الهاليػػػة   -5

, فهػف خػعؿ االتجػاي ىحػك زيػادة الصادرة عف هجمػس الىقػد كالتسػميؼالعقارم حياؿ القرارات 

قػػراض كاالسػػتثهار فػػي قػػرارات هجمػػس الىقػػد كالتسػػميؼ ىعحػػظ زيػػادة الكدائػػع كلكػػف بىسػػبة  اإله

بػػر عػػف ىقػػص أك زيػػادة أقػػؿ هػػف زيػػادة القػػركض كهػػف الهقارىػػة بػػيف الىسػػبة األكلػػى التػػي تع

الىسبة الثالثة التي تعبر عف زيادة ك  األرصدة الىقدية لدل الهصرؼ إلى إجهالي الهكجكدات

يً ىسبة القركض إلى الكدائع يهكف كاع احتهاؿ أف الهصرؼ استعاف باألرصدة الىقدية لد

, عمهػػا أف الهصػػرؼ تجػػاكز الىسػػبة التػػي تقيػػً هػػف هخػػاطر لتمبيػػة طمبػػات اإلقػػراض الجديػػدة
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ي إجهالي ا ي السيكلة ٌك , بحيػث كاىػت الىسػبة لػدل %60إلى  50لقركض إلى الكدائع ٌك

, فكاف هف األفاؿ البحػث عػف 2010% عاـ 86ك 2009% عاـ 82قارم الهصرؼ الع

إلى األرصػدة  دكف المجكء هصادر تهكيؿ جديدة أك طرؽ الستقطاب ىسبة أكبر هف الكدائع

, حيػػث أف ٌػػذا االىخفػػاض عػػرض الهصػػرؼ لزيػػادة ىسػػبة فشػػمً فػػي اجتيػػاز اختبػػار الىقديػػة

 .2010كعاـ  2009 الاغط عمى السيكلة بالسيىاريك الثاىي في عاـ

لقد عهؿ الهصرؼ العقارم في زيػادة أرصػدة االسػتثهارات قصػيرة األجػؿ لديػً كلكػف ارتفػاع  -6

هصػػػرؼ عمػػػى هكاجٍػػػة التزاهاتػػػً عمػػػى الهػػػدل القصػػػير قيهػػػة ٌػػػذي الهكجػػػكدات تعىػػػي قػػػدرة ال

ىػػػاؾ احتهػػػاؿ أف الهصػػػرؼ قػػػاـ بتهكيػػػؿ هكجػػػكدات قصػػػيرة  كلػػػيس االلتزاهػػػات الهفاجئػػػة, ٌك

األجػػؿ لديػػً بهطمكبػػات طكيمػػة األجػػؿ كهػػا يؤكػػد ٌػػذا االحتهػػاؿ كجػػكد الفجػػكة الهكجبػػة لػػدل 

ىجػد أف ٌىػاؾ تكافػؽ الهصرؼ في تحميؿ هخاطر الفائدة لديػً, كبػالربط هػع هخػاطر الفائػدة 

, كهػف خػعؿ لة كتحميػؿ الفجػكة ألسػعار الفائػدةها بيف ىتائج الىسب الهتعمقػة بهخػاطر السػيك 

ة الهصػػرؼ التحميػػؿ الىظػػرم ىعحػػظ أف الهخػػاطر الهتعمقػػة بآجػػاؿ االسػػتحقاؽ طالػػت سػػيكل

, كأف الهصػػػرؼ لػػػـ يػػػكلي اٌتهػػػاـ لدراسػػػة أٌػػػـ العكاهػػػؿ الهسػػػببة كأرباحػػػً هػػػف دخػػػؿ الفكائػػػد

 .الهركز الهالي لمهصرؼ اطر الهصرفية لتجىب الىتائج السمبية التي تؤثر عمىلمهخ

 %4هع زيادة هعدالت طمبات اإلقراض الجديدة كزيادة ىسبة القركض إلى إجهػالي الكدائػع  -7

, ىجػػػػد أف الهصػػػرؼ قػػػاـ بزيػػػادة هخصصػػػات الػػػػديكف كهػػػا ٌػػػك هكاػػػق بالدراسػػػة التحميميػػػة

االحترازيػػة قػػاـ الهصػػرؼ بكقايػػة ىفسػػً كاىخفػػاض الهعدكهػػة لديػػً كهػػف خػػعؿ ٌػػذي السياسػػة 

أصػػبق لػػً ك  هعػػدالت الػػديكف الهعدكهػػة لديػػً كبالتػػالي اىخفػػاض هخػػاطر االئتهػػاف لديػػً ىسػػبيا

 قدرة أكبر عمى تمبية طمبات اإلقراض الجديدة هع ثبات جهيع العكاهؿ األخرل.

م كبيف هخػاطر ال يكجد ععقة كااحة ها بيف التزاـ الهصرؼ بتعميهات الهصرؼ الهركز   -8

بالىسػػبة لهخػػاطر السػػيكلة أثبتػػت أف الهصػػرؼ  حيػػث أف تطبيػػؽ اختبػػارات الاػػغط السػػيكلة

 2009عىد حدكث الىقص الهفاج  لمكدائع الجارية فػي عػاهي  قادر عمى هكاجٍة التزاهاتً

لصػافي التػدفقات الىقديػة كاسػتطاع هػف خػعؿ  هكجبػان  حيث حقؽ الهصرؼ رصيدان  2010ك

االحتفػػاظ بٍػػا لهقابمػػة  الهصػػرؼ الهركػػزم كىسػػب السػػيكلة الىقديػػة الكاجػػب التزاهػػً بتعميهػػات
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, كهف جٍػة أخػرل أثبتػت اختبػارات الاػغط أف الهصػرؼ غيػر قػادر عمػى هكاجٍػة التزاهاتً

حيػث كػاف  2010ك 2009التزاهاتً عىد حدكث الىقص الهفاج  لمكدائع الكمية فػي عػاهي 

هػف اليػـك الثالػث  2009اليػـك الثػاىي كلعػاـ هػف  2010رصيد التػدفقات الىقديػة سػالبا لعػاـ 

ت العزهػػة لهكاجٍػػة هػػع بقػػاء الهصػػرؼ همتزهػػا بتعميهػػات الهصػػرؼ الهركػػزم حيػػاؿ الهتطمبػػا

 .هخاطر السيكلة

حيػػاؿ  صػػكرة عاهػػة كلكػػف غيػػر دقيقػػة إعطػػاءالىسػػب الهاليػػة لهخػػاطر السػػيكلة  اسػػتطاعت  -9

الهاليػة تظٍػر حالػة سػطحية غيػر , فالىسػب كهستكل هخػاطر السػيكلة لديػً هصرؼكاع ال

 .هخاطر السيكلة التي تكاجً الهصرؼكافية ل

الهصػػرؼ بتعميهػػات الهصػػرؼ الهركػػزم كبػػيف هخػػاطر  التػػزاـال يكجػػد ععقػػة كااػػحة هػػا بػػيف   10

 رقابيػػة فعالػػة ابطاالئتهػػاف حيػػث أف الدراسػػة العهميػػة بالىسػػبة لهخػػاطر االئتهػػاف أثبتػػت كجػػكد اػػك 

لـ يخصصا قرارات كااػحة ميؼ رؼ الهركزم كهجمس الىقد كالتس, حيث أف الهصعمى االئتهاف

زيػػادة هخصصػػات تػػدىي التسػػٍيعت االئتهاىيػػة كلكػػف هػػع تكجٍػػات هجمػػس الىقػػد كالتسػػميؼ  بشػػتف

كهصػػػػرؼ سػػػػكرية الهركػػػػزم فػػػػي خفػػػػض هعػػػػدالت الفائػػػػدة قاهػػػػت إدارة الهصػػػػرؼ بزيػػػػادة هعػػػػدؿ 

داد احتهػػاالت عػػػدـ السػػػ لي زيػػػادةالهخصصػػات هقابػػػؿ تكقػػع زيػػػادة اإلقبػػاؿ عمػػػى القػػػركض كبالتػػا

 .لمهقترايف

ظٍػػر أثػػر إدارة االلتػػزاـ لمهصػػرؼ العقػػارم فػػي هخػػاطر االئتهػػاف هػػف خػػعؿ تطبيػػؽ تعميهػػات  -11

الصػادر فػي  الهصػارؼ أسػمكب تصػىيؼ التسػٍيعت االئتهاىيػة إتبػاعهصرؼ سػكرية الهركػزم بشػتف 

 .2011حيث أىً طهبؽ في الهصرؼ العقارم رسهيا في عاـ  2008عاـ 

ال يكجػػد ععقػػة كااػػحة هػػا بػػيف التػػزاـ الهصػػرؼ بتعميهػػات الهصػػرؼ الهركػػزم كبػػيف هخػػاطر  -12

سػػػػعر الفائػػػػدة حيػػػػث أف الهصػػػػرؼ العقػػػػارم التػػػػـز لكافػػػػة القػػػػرارات الصػػػػادرة عػػػػف هجمػػػػس الىقػػػػد 

حيػػث أف تكجػػً تمػػؾ القػػرارات كػػاف إلػػى تخفػػيض هعػػدالت الفائػػدة  الهصػػرؼ الهركػػزمك  كالتسػػميؼ

كهػف خػعؿ التحميػؿ العهمػي لمفجػكة الحظىػا أف الهصػرؼ  كاالسػتثهارتدريجيا لتشػجيع اإلقػراض 

العقارم لديً فجكة هكجبة أم أىً حساس لهكجكداتً كهف خعؿ هتابعة التزاـ الهصرؼ العقػارم 

كػػػاف يجػػػب أف يػػػزداد  لفكائػػػد لديػػػً اىخفػػػض رغػػػـ أىػػػًلقػػػرارات تخفػػػيض الفائػػػدة ىعحػػػظ أف دخػػػؿ ا
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الزديػػػاد هعػػػدؿ القػػػركض الهتكقػػػع كلكػػػف هػػػف الكااػػػق أف الهصػػػرؼ العقػػػارم يغطػػػي جػػػزء هػػػف 

لػػذلؾ كػػاف تخفػػيض أسػػعار الفائػػدة لػػً آثػػار  هكجكداتػػً القصػػيرة األجػػؿ بهطاليػػب طكيمػػة األجػػؿ

   .2010سمبية عمى سيكلة الهصرؼ كخاصة عاـ 

تعميهػػات الهصػػرؼ الهركػػزم هػػف خػػعؿ تطبيػػؽ الهصػػرؼ  لتػػزاـ فػػي تىفيػػذاالظٍػػر أثػػر إدارة   -13

( الىػػاظـ باحتسػػاب هتطمبػػات رأس 4/ـ ف /ب106العقػػارم لقػػرار هجمػػس الىقػػد كالتسػػميؼ رقػػـ )

سػػػهيا فػػػي الهصػػػرؼ العقػػػارم عػػػاـ الهػػػاؿ الػػػعـز لهقابمػػػة هخػػػاطر التشػػػغيؿ حيػػػث تػػػـ تطبيقػػػً ر 

2011. 

ىفيػػذ تعميهػػات الهصػػرؼ الهركػػزم هػػف خػػعؿ تطبيػػؽ الهصػػرؼ لتػػزاـ فػػي تظٍػػر أثػػر إدارة اال  -14

( الىاظـ باحتساب ىسبة كفاية األهكاؿ 4/ـ ف/ب100العقارم لقرار هجمس الىقد كالتسميؼ رقـ )

 الخاصػػة الصػػافية )الحػػدكد الهسػػهكح بٍػػا لتركػػزات الهخػػاطر الهصػػرفية( حيػػث تػػـ تطبيقػػً رسػػهيان 

 .2011في الهصرؼ العقارم عاـ 
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 :توصيات الدراسة

, بحيػث تػتـ هىاقشػة سػكرية الهركػزم كالهصػارؼ السػكرية تعزيز قىكات التكاصػؿ هػابيف هصػرؼ -1

اهشػػاري , كذلػػؾ لتفػػادم الفجػػكة هػػا بػػيف التشػػريع كالتطبيػػؽ كلتحقيػػؽ ع التشػػريعات الرقابيػػة قبػػؿ صػػدكٌر

بٍيكميػػػة الىظػػػاـ الهػػػالي االلتػػػزاـ الكاهػػػؿ بكافػػػة التشػػػريعات كالتعميهػػػات الصػػػادرة كخاصػػػة فيهػػػا يتعمػػػؽ 

دارة الهخاطر التي ههكف أف تكاجً ٌذا الىظاـ هف جٍة أخرل  .كتطكر عىاصري هف جٍة كا 
اػػػركرة بػػػذؿ هزيػػػد هػػػف االٌتهػػػاـ كالػػػدعـ لتحقيػػػؽ الهتابعػػػة كالتىسػػػيؽ بػػػيف دائػػػرة االلتػػػزاـ كدكائػػػر  -1

 .سميدارات دكف طرؽ االتصاؿ التسمالهصرؼ هع كجكد االتصاؿ الهباشر هع ٌذي اإل

لتزاـ خصكصا كبقيػة الهػكظفيف عهكهػا استهرارية العهؿ ىحك تعزيز الهٍارة كالهعرفة لهكظفي اال -2

 .ص هسؤكلياتٍـ الهتعمقة بااللتزاـلتهكىٍـ هف أداء أعهالٍـ بصكرة فعالة فيها يخ

بػدكرات تدريبيػة في الهعايير العالهية التي تخص إدارة االلتزاـ هػع القيػاـ  هتابعة التطكرات الفىية -3

إلكسػػػػػابٍـ الهٍػػػػػارات الهصػػػػػرفية الهتجػػػػػددة فػػػػػي ٌػػػػػذا كؿ هكااػػػػػيع إدارة هخػػػػػاطر االلتػػػػػزاـ هكثفػػػػػة حػػػػػ

 الخصكص.

لتػزاـ تطبيقػا تدعيـ دكر الجٍات الرقابية الرسهية في إصػدار دليػؿ رسػهي كهعتهػد لعهػؿ إدارة اال -4

ديػد هػع تح ؽ عهػؿ إدارة االلتػزاـلهبادئ الحككهة في الهصارؼ العاهمة يحدد فيٍا انلية العاهة كىطا

 .هسؤكليات كأٌداؼ ٌذي اإلدارة

دارة التػػػدقيؽ الػػػداخمي فػػػي الهصػػػرؼ لتحقيػػػؽ  -5 تكاػػػيق ععقػػػة إدارة االلتػػػزاـ هػػػع إدارة الهخػػػاطر كا 

 .ـ كجكد تداخؿ في هٍاهٍا ككظائفٍاالتىسيؽ بيف ٌذي اإلدارات كعد

دارتٍػػػا كاػػػع هقػػػاييس كهيػػػة لقيػػػاس هخػػػاطر اال -6 كتحديػػػد درجػػػة التػػػزاـ الهصػػػرؼ كتحقيقػػػً لتػػػزاـ كا 

 .ايير الىزاٌة كااللتزاـ الهطمكبةلهع

لتػػزاـ لكػػؿ قسػػـ هػػف أقسػػاـ الهصػػرؼ يحػػدد فيػػً جهيػػع القػػرارات اقيػػاـ إدارة االلتػػزاـ بكاػػع دليػػؿ  -7

ليؿ كالقكاىيف كالتعاهيـ الصادرة هف الجٍات الرقابية كاإلشرافية الرسهية كالتي تخص كؿ قسـ هثع )د

,....( كذلػؾ لتىسػيؽ عهػؿ إدارة االلتػزاـ بػيف لتػزاـ قسػـ القػركضا, دليػؿ ـ قسـ الحسابات الجاريػةلتزاا

 األقساـ كهعرفة كؿ قسـ هف أقساـ الهصرؼ لمتعميهات كالقكاىيف التي تخص أعهالً.
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لتػػزاـ كخاصػة فػػي ظػؿ الظػػركؼ الراٌىػة لهػػا لٍػا هػػف دكر إيجػابي فػػي تجىػػب تػدعيـ دكر إدارة اال -8

ابالهصرؼ ل   .هخاطر عهميات غسيؿ األهكاؿ كتهكيؿ اإلٌر

قيػػػاـ اإلدارة باػػػهاف اهػػػتعؾ هسػػػؤكؿ أك إدارة االلتػػػزاـ هسػػػتكل هىاسػػػبان هػػػف السػػػمطة كالهسػػػؤكلية  -9

 بحيث يهكىً/يهكىٍا هف تطبيؽ ىظاـ إدارة االلتزاـ في الهؤسسة بصكرة فاعمة.

)باإلاافة إلى هراقبة السحكبات كاإليػداعات لمعهػعء لتػدعيـ تجىػب هخػاطر  االلتزاـقياـ إدارة  –10

لتػػدعيـ تجىػػب هخػػاطر االئتهػػاف( بدراسػػة الهىتجػػات  اإليػػداع كهراقبػػة سياسػػة إعػػرؼ عهيمػػؾ لمعهػػعء

ا عمى سهعة كىزاٌة الهصرؼدرجة هخاطر ٌذي الهىتجات أك الخدهات ك  الهصرفية الجديدة  . كتتثيٌر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
208 

 :المراجع العربية
  الكتب العربية:

, الببعكم, .1  .1999لمطباعة كالىشر, اإلسكىدرية ,سىة , اإلسكىدريةالنقود نظرية حاـز
لمطباعة  كائؿ , دارمعاصر كمي واستراتيجي مدخل البنوك إدارة , الدكرم هؤيد,الحسيىي فعح .2

 .2006عهاف,  ,األكلى الطبعة كالىشر,
دارة , سػػهير, الخطيػػب .3 ــي البنــوكقيــاس وا  ج عمهػػي كتطبيػػؽ عهمػػي, هىشػػتة هػػىٍ ,المخــاطر ف

 .2005سكىدرية, , اإلالهعارؼ
 النقود والبنـوك والمصـارف المركزيـة , د. العجمكىي ,هحهد هحهكد ,سعيد ساهي ,د. الحعؽ .4

 .2010 ,عهاف األردف ,دار اليازكدم لمىشر

, لمطباعػة كالىشػػر , الجىػدمأسـس العمـل المصــرفي اإلسـبمي والتقميـدي, د. الشػعار, ىاػاؿ .5
2005. 

األكاديهيػػػػػة العربيػػػػػة لمعمػػػػػـك الهاليػػػػػة   أساســـــيات العمميـــــات المصـــــرفية. د. الشػػػػػهاع خميػػػػػؿ .6
 .1999كالهصرفية, عهاف, األردف, 

دارة المخـــاطرأطػػػر  بػػػراٌيـ,إ ,د. الكراسػػػىة .7 , أساســـية ومعاصـــرة فـــي الرقابـــة عمـــى البنـــوك وا 
 .2010, لعربي, هعٍد السياسات االقتصاديةصىدكؽ الىقد ا

, الهكتػػب الجػػاهعي عمميــات البنــوك وفقــا لقــانون التجــارة العمــاني ,عػػادؿ عمػػي د. الهقػدادم, .8
 .2006 الحديث,

دار الراػا لمىشػر, الطبعػة األكلػى, دهشػؽ , النظام النقدي والمصرفي السـوري, عمي, كىعاف .9
 .2000, . سكرية

 .2005, األكؿ , الجزءإدارة المنشآت المالية والبنوك التجارية, د. حسف, هحركس .10
 . 2005, سكىدريةار الجاهعة الجديدة, اإل, دإدارة البنوكمطاف, هحهد سعيد, د. س .11
 .2008 ,سكىدريةاإل ,الدار الجاهعية إدارة المخاطر  ,طارؽ ,د.حهاد .12
مة البىػكؾ التجاريػة قاػايا سمسػ مخـاطر(  إدارة  المشتقات الماليـة )مفـاىيم د.حهاد, طارؽ,  .13

 .2001 , الجزء الخاهس,الجاهعيةالدار  ,هعاصرة
, الطبعػة , جاهعة دهشؽ, كمية االقتصادالنقود والمصارف, د.شرؼ كهاؿ, د.أبك عراج ٌاشـ .14

 .2004الثاىية 

 ,2008, 2007, مدخل في إدارة البنوك في كمية التجارة جامعة بنيا ,د.شفيؽ عبد الهىعـ .15



 
209 

. دار كائػؿ لمىشػر الطبعػة البنـوكتجاىات المعاصرة فـي إدارة اال , رهااف زياد, جكدة هحفكظ .16
 .2006 ,الثالثة

, الموســـوعة المصـــرفية العمميـــة والعمميـــة )الجـــزء الثـــاني(, السيسػػػي, صػػػعح الػػػديف حسػػػف .17
 .2011, هجهكعة الىيؿ العربية

, الموســــوعة المصـــرفية العمميــــة والعمميـــة )الجــــزء األول( ,السيسػػػي, صػػػعح الػػػديف حسػػػف .18
 .2011, هجهكعة الىيؿ العربية

 كميػة ,التصـحي  ( – التقيـيم – اإلداريـة)المعايير الرقابـة مبـادئ :الرحهػاف عبػد الصػباح .19

 .1998, , األردفعهاف جاهعة اإلدارية, قتصاد كالعمكـاال
دارة البنــوك مــنيج وصــفي وتحميمــي ,عػػاطؼ طػػً, .20 , سػػكىدريةاإل ,, الػػدار الجاهعيػػةتنظــيم وا 

2008. 
بػػػدعـ هػػػػف هعٍػػػد الدراسػػػػات  هىشػػػػكر ,البنــــوكالتــــدقيق والرقابــــة فـــي  ,خالػػػد أهػػػػيف ,عبػػػد ام .21

 .1998, األردف, عهاف, الهصرفية
 ,2009, الجىادرية لمىشر كالتكزيع, عهاف, المراجعة الداخمية ,عبد ربً, هحهد رائد .22
ـــة عمييـــا ,العيػػػادم, أحهػػػد صػػػبحي .23 ـــات المصـــرفية والرقاب , كميػػػة العمػػػـك التربػػػكم إدارة العممي

 .2010كاألىكركا, 

أكرم , تقرَر حول القطاع المالٍ والمصرفٍ فٍ سورَة , ورشة عملل للهَئلة العلَلا للبحلث العلملٍ , . الحورانٍ  د. .24

 .2014قاعة رضا سعَد , دمشق ,
 الدراسات والبحوث العربية: 

العمػػػـك , كميػػة بحـــث فـــي الخــدمات المصـــرفية فـــي ظــل التحـــوالت العالميـــة, د. غػػزازم, عهػػر .1
 .2008البميدة, الجزائر, االقتصادية كعمـك التسيير, جاهعة 

العمػػـك االقتصػػادية , كميػػة بحــث فــي االتجاىــات الحديثــة لمخــدمات المصــرفية, هيٍػػكب, سػػهاح .2
 .2005كعمـك التسيير, جاهعة الهىتكرم, الجزائر, 

كميػة الحقػكؽ كالعمػـك  ,بحث في وسائل الدفع االلكترونية )الواقع والتحديات(, بف عهارة, ىػكاؿ .3
 .2010قمة , , جاهعة كر االقتصادية

بحث بعنـوان أدوات إدارة مخـاطر السـيولة وبـدائل اتفاقيـة إعـادة  ,يكسؼ عبد ام ,د. الشبيمي .4
 .2011مكة العربية السعكدية, الرياض,الهه ,الشراء في المؤسسات المالية اإلسبمية

 , دراسػةبحث إدارة السيولة في المؤسسات الماليـة اإلسـبمية ,قري داغي, عمي هحي الػديفأ.  .5
 .2010فقٍية اقتصادية, هجمة إسراء الدكلية الهالية اإلسعهية, هجمد أكؿ, عدد أكؿ, 



 
210 

لممعايير الدوليـة  اإلدارة الحديثة لمخاطر االئتمان في المصارف وفقاً  ,عمي أبك كهاؿ, هيرفت .6
 .2007كمية التجارة, الجاهعة اإلسعهية غزة,  ,بازل ||

كميػة التجػارة,  ,االئتماني ودوره في ترشـيد عمميـات اإلقـراضبحث في التحميل , اىجرك, ايهػاف .7
 .2007جاهعة دهشؽ,

, جاهعػة رقابة البنك المركزي عمى أعمال البنوك في ظل المعايير الدولية آليةهكسى, أحعـ,  .8
 .2005الجزائر, كمية العمـك االقتصادية, 

عمـى  المركـزي سـورية مصـرف رقابـة فـي بـازل لجنـة مؤشـرات اسـتخدام, هػراـ ,إسػعهبكلي .9
 . 2009 , كمية االقتصاد,جاهعة دهشؽ ,السورية المصارف

, بحػث هقػدـ لىيػؿ درجػة الػدكتكراي بنـوك اإلسـبمية بـالبنوك المركزيـةعبقـة ال, سميهاف ىاصر, .10
 .2005 ,كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير, الجزائر,

األزمة المالية الحالية ومسـتقبل العولمـة األستاذة دردكر, أسهاء, األستاذة, بف زادم, ىسريف,  .11
 . 2011 ,المالية

إدارة  ,عمـك التسػيير كالعمػـك التجاريػة ,كمية العمـك االقتصادية ,ة, رابق, د.بكقر د.بمعجكز حسيف .12
 .2011 ,صرفية باإلشارة إلى حالة الجزائرالمخاطر الم

كميػة  عهية,الجاهعػة اإلسػ ,رفية وأثرىـا فـي العائـد والمخـاطرةالسيولة المص, سيريف ,أبك رحهة .13
 .2009غزة,  ,التجارة, قسـ إدارة األعهاؿ

هير عبد القادر لمعمـك اإلسعهية, جاهعة جاهعة األ ,المشتقات المالية ومخاطرىا ,ةبزاز, حميه .14
 .2007 تركيا, ,هىتكرم, قسىطيىة

 مـن لعينـة والمخـاطرة األداء فـي لمحاكميـة اآلليـات تـأثير رااػي, الحسػيف عبػد حهػد, الخالػدم .15

 .2007, حميمية لعيىة هف الهصرؼ العراقيةدراسة ت ,المصارف
ـــات ا, حبقػػػة, عمػػػي .16 ـــةالتقني ـــي إدارة الســـيولة النقدي ـــة ف ميميػػػة عمػػػى , دراسػػػة تطبيقيػػػة كتحلحديث

 .2013جاهعة دهشؽ, كمية التجارة,  ,الهصرؼ التجارم السكرم
ألفضـل الممارســات الدوليــة بحـث إرشــادات الحوكمــة فـي البنــوك طبقــا , يكسػؼ, هحهػد طػػارؽ .17

 .العالهية جراىتىكرىثكف ة, شركة واإلقميمية والمحمي
كميػة  ,ي عمـى البنـوك التجاريـة وفعاليتيـادراسة في آليات رقابـة البنـك المركـز حهىي, حكريػة,  .18

 .جاهعة الهىتكرم, الجزائر ,العمـك االقتصادية كعمـك التسيير



 
211 

مــان فــي الجيــاز المصــرفي عمــى درجــة األدراســة فــي أثــر إدارة المخــاطر , شػػاٌيف, صػػباح .19
 .الفمسطيني

"اسـتخراج  وأبعادىـا المسـتقبمية 3استراتيجيات إدارة المخاطر لبلتزام بمقـررات بـازلبحث في  .20
(, Moody’s Analyticsالهعٍػد الهصػرفي كشػركة )قيمـة األعمـال مـن التطـوير التنظيمـي" 

 .2011, ىكفهبر 30الرياض 
 : الندوات والمؤتمرات

د.سػػػعيدم كصػػػػاؼ, د. عتيقػػػػة كصػػػاؼ , الصػػػػىاعة الهصػػػػرفية كالتحػػػكالت العالهيػػػػة , همتقػػػػى  .1
 .2007كاقع كتحديات(, لجزائرية كالتحكالت االقتصادية )الهىظكهة الهصرفية ا

ر, كمية التجارة, هقاؿ عف بعض اال, أأ. الكردم .2 تجاٌات الحديثة في هجػاؿ حهد جاهعة األٌز
 . 2010 الخدهات الهصرفية,

فػػي كرقػػة عهػػؿ هقدهػػة  ,2, الهخػػاطر التشػػغيمية حسػػب هتطمبػػات بػػازؿ ىصػػر د.عبػػد الكػػريـ, .3
 .2007 ,الهؤتهر العمهي السىكم الخاهس, جاهعة فيعدلفيا األردىية

د. صػػالق, هفتػػاح, الهخػػاطر االئتهاىيػػة, هداخمػػة هقدهػػة إلػػى الهػػؤتهر العمهػػي الػػدكلي السػػابع,  .4
جاهعػػػػػة الزيتكىػػػػػػة,  ,العمػػػػػػـك االقتصػػػػػادية كاإلداريػػػػػػةميػػػػػة , كدارة الهخػػػػػاطر كاقتصػػػػػاد الهعرفػػػػػػةإ

 .2011األردف,
إدارة الهخػػاطر التشػػغيمية, ككيفيػػة احتسػػاب الهتطمبػػات الرأسػػهالية لٍػػا, صػػىدكؽ الىقػػد العربػػي,  .5

 .2004االجتهاع السىكم لمجىة العربية لمرقابة الهصرفية, أبك ظبي, 
لجىػة بػازؿ  كهعػايير العالهيػة االقتصػادية التحػكالت ظػؿ فػي الهصػرفية الرقابػة هاجػدة, شػمبي, .6

 .2003, لمرقابة الهصرفية, الهجمة االقتصادية, القاٌرة
كرقػة هىاقشػػة الرقابػة الداخميػػة فػي البىػػكؾ, البىػؾ الهركػػزم الهصػرم, قطػػاع الرقابػة كاإلشػػراؼ,  .7

 الفصؿ الثاىي, كحدة االلتزاـ.

 .1222سىسيت، انًُتذي انسادس إلداسة االنتزاو، فُذق ديذيًاٌ، ديشك،  .8
 

 في سورية والدول العربية والعالمية : سياسات االلتزام والحوكمة
, السػعكدم, إدارة التقىيػة البىكيػة, هؤسسة الىقد العربي عد الخدهات الهصرفية االلكتركىيةقكا .1

2010. 
جراءات غسيؿ األهكابىؾ فمسطيف .2  .2009, ؿ, سياسات كا 
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كاإلجػػػػراءات, الهصػػػػرؼ العقػػػػارم فػػػػي سػػػػكرية, دليػػػػؿ إدارة الهخػػػػاطر الهصػػػػرفية, السياسػػػػات  .3
2011. 

 Credit Europe Bank (CEB) , Complianceتجربػة بىػؾ االئتهػاف األكركبػي  .4
Charter,2012, Amsterdam. 

, الهكقػػع الرئيسػػي لهؤسسػػة 2012, لػػى لعلتػػزاـ كهكافحػػة غسػػؿ األهػػكاؿالىػػدكة السػػىكية األك  .5
 www.sama.gov.saالىقد العربي السعكدم, 

 ,لتػػػػزاـ لبىػػػػؾ القػػػػاٌرة, جهٍكريػػػػة هصػػػػر العربيػػػػة, الهكقػػػػع الرسػػػػهي لبىػػػػؾ القػػػػاٌرةهج االبرىػػػػا .6
,http://www.bdc.com.eg 

الرسػػػهي لبىػػػؾ هصػػػر لتىهيػػػة لتػػػزاـ الهصػػػرفي كهكافحػػػة غسػػػيؿ األهػػػكاؿ, الهكقػػػع برىػػػاهج اال .7
 ,http://www.edbebank.com  ,الصادرات

الرئيسػػي لمتىهيػػة كاالئتهػػاف الزراعػػي فػػي هجػػاؿ , البىػػؾ لتػػزاـ الهصػػرفي كالحككهػػةالبرىػػاهج ا .8
 لتػػػػػػػػػزاـ الهصػػػػػػػػػرفي, الهكقػػػػػػػػػع الرئيسػػػػػػػػػي لمبىػػػػػػػػػؾ الرئيسػػػػػػػػػي لمتىهيػػػػػػػػػة كاالئتهػػػػػػػػػاف الزراعػػػػػػػػػياال

http://www.pbdac.com.eg . 
الىقػػػد العربػػػي ية, هؤسسػػػة دليػػػؿ االلتػػػزاـ باألىظهػػػة لمبىػػػكؾ العاهمػػػة بالههمكػػػة العربيػػػة السػػػعكد .9

 .2008, السعكدم
 .هكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم, الاستراتيجية أسعار الفائدة بسكريةتطكر  .10
 ., الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزملفائدة عمى كدائع الميرة السكريةأسعار ا .11
 , الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم.اسة الىقدية لهصرؼ سكرية الهركزمالسي .12
 , الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم.الىقدية, سعر صرؼ الميرة السكريةالسياسة  .13
, الهكقع الرسهي لهصرؼ كؽ الهفتكحة لهصرؼ سكرية الهركزم, سياسة السالسياسة الىقدية .14

 سكرية الهركزم.
, إدارة األكراؽ الهاليػة الحككهيػة الركزىاهة التتشيرية لهزادات هصرؼ سػكرية الهركػزم, كحػدة .15

 رسهي لهصرؼ سكرية الهركزم.الهكقع ال
 , سياسة االحتياطي اإللزاهي, الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم.السياسة الىقدية .16

 ت مجمس النقد والتسميف والمصرف المركزي السوري:اقرار و  المراسيم
الىاظـ لعهؿ هصرؼ سكرية الهركزم , الهكقػع الرسػهي  2011عاـ  21الهرسكـ التشريعي رقـ  -1

  رية الهركزملهصرؼ سك 
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http://www.banquecentrale.gov.sy/main-ar.htm  
( الىػػػاظـ بتعػػػديؿ أسػػػعار الفائػػػدة الدائىػػػة التػػػي تػػػدفعٍا الهصػػػارؼ 4ب \ـ ف  \119القػػػرار رقػػػـ ) -2

( , الهكقػع الرسػهي لهصػػرؼ 5/1/2004تػػاري   4/ـ ف/ب43العاهػة الػكاردة فػػي القػرار رقػـ )
 سكرية الهركزم , قرارات هجمس الىقد كالتسميؼ.

( الىػػاظـ بتعػػديؿ أسػػعار الفائػػدة الدائىػػة اسػػتكهاال لمخطػػكات الٍادفػػة 4ب\ـ ف \ 160القػػرار رقػػـ ) -3
لتصحيق ٌيكؿ الفكائد الهصرفية , الهكقع الرسهي لهصرؼ سػكرية الهركػزم , قػرارات هجمػس 

 ميؼ.الىقد كالتس
( الىػػػاظـ لتحديػػػد أسػػػعار الفائػػػدة الدائىػػػة التػػػي تػػػدفعٍا الهصػػػارؼ 4ب\ـ ف  \172القػػػرار رقػػػـ )  -4

العاهػػػة كالخاصػػػة عمػػػى الحسػػػابات الجاريػػػة ككدائػػػع التػػػكفير كالكدائػػػع ألجػػػؿ ككدائػػػع األطفػػػاؿ 
كشػػػٍادات االسػػػتثهار بػػػالميرات السػػػكرية, الهكقػػػع الرسػػػهي لهصػػػرؼ سػػػكرية الهركػػػزم , قػػػرارات 

 لىقد كالتسميؼ.هجمس ا
, الهكقػػػػع الرسػػػػهي لهصػػػػرؼ سػػػػكرية  172( تعػػػػديؿ القػػػػرار رقػػػػـ 4ب\ـ ف  \ 174القػػػػرار رقػػػػـ ) -5

 الهركزم , قرارات هجمس الىقد كالتسميؼ.
( هػف القػرار رقػػـ 2( لتعػديؿ الهػادة رقػػـ )2007 \6 \ 18( تػػاري  )4ب \ـ ف \298القػرار رقػـ ) -6

 كزم , قرارات هجمس الىقد كالتسميؼ.( , الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهر 174)
( الىػػاظـ بتحديػػد أسػػعار الفائػػدة الدائىػػة التػػي 2008\5\5( تػػاري  )4ب \ـ ف  \393القػػرار رقػػـ ) -7

تدفع عمى الحسابات الجارية كألجؿ,الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم , قرارات هجمس 
 الىقد كالتسميؼ.

( الىػػػاظـ بتخفػػػيض هعػػػدالت الفائػػػدة الدائىػػػة 2009\1\31)( تػػػاري  4ب \ـ ف\462القػػػرار رقػػػـ ) -8
% , الهكقػػع الرسػػهي لهصػػرؼ سػػكرية الهركػػزم , قػػرارات هجمػػس 1عمػػى الكدائػػع ألجػػؿ بهقػػدار

 الىقد كالتسميؼ.
( حػػػكؿ تعػػػديؿ أسػػػعار الفائػػػدة فػػػي سػػػكرية, 2010\4\28( تػػػاري  )4ب\ـ ف \698القػػػرار رقػػػـ ) -9

 قرارات هجمس الىقد كالتسميؼ. الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم ,
( حػػكؿ تحديػػد أسػػػعار الفائػػدة الدائىػػػة , 2010\12\28( تػػػاري  )4ب\ـ ف  \728القػػرار رقػػـ ) -10

 الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم , قرارات هجمس الىقد كالتسميؼ.
, إعػػػادة هٍهػػػة تحديػػػد سػػػعر الصػػػرؼ إلػػػى هصػػػرؼ  2005\5\5( تػػػاري  2315القػػػرار رقػػػـ ) -11

 الهركزم, الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم , قرارات رئاسة هجمس الكزراء. سكرية
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( الىاظـ باعتهاد التعميهات الخاصة بهراكز 2006\4\25( تاري  )4ب\ـ ف \197القرار رقـ ) -12
القطػػػع األجىبػػػي الهرفقػػػة بٍػػػذا القػػػرار كالطمػػػب إلػػػى الهصػػػارؼ العاهمػػػة فػػػي الجهٍكريػػػة العربيػػػة 

مػػى تطبيػػؽ كتىفيػػذ هػػا كرد فيٍػػا, الهكقػػع الرسػػهي لهصػػرؼ سػػكرية الهركػػزم , السػػكرية العهػػؿ ع
 قرارات هجمس الىقد كالتسميؼ.

, تبىػػػػي هصػػػػرؼ سػػػػػكرية الهركػػػػزم ىظػػػػاـ سػػػػػعر  2007\8\51( تػػػػػاري  3424القػػػػرار رقػػػػـ ) -13 
الصػػػػرؼ كفػػػػؾ ارتبػػػػاط الميػػػػرة السػػػػكرية بالػػػػدكالر األهيركػػػػي, الهكقػػػػع الرسػػػػهي لهصػػػػرؼ سػػػػكرية 

 ارات رئاسة هجمس الكزراء.الهركزم , قر 
تحريػػػر الحسػػػاب الجػػػارم هػػػف هيػػػزاف ( الىػػػاظـ ب 2006\15/11( تػػػاري  )5204القػػػرار رقػػػـ ) -14

 الكزراء. رئاسة هجمس الهدفكعات السكرم, الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم , قرارات
( السػػػهاح لمهقيهػػػيف كلغيػػػر الهقيهػػػيف بفػػػتق 2008\6\4( تػػػاري  )4ب\ـ ف \397القػػػرار رقػػػـ ) -15 

كتغػػذيتٍا بجهيػػع كسػػائؿ الػػدفع , حسػػابات بػػالعهعت األجىبيػػة لػػدل أحػػد الهصػػارؼ الهرّخصػػة
الهحػػررة بػػالعهعت األجىبيػػة كتعميهاتػػً التىفيذيػػة, الهكقػػع الرسػػهي لهصػػرؼ سػػكرية الهركػػػزم, 

 قرارات هجمس الىقد كالتسميؼ.
ػػاب, 2005\5\1( تػاري  )33الهرسػـك التشػريعي رقػػـ ) -16 ( هكافحػػة غسػيؿ األهػػكاؿ كتهكيػؿ اإلٌر

 الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم, التشريعات الىقدية كالهصرفية.
 ( الهتاهف السهاح لمهصارؼ العاهمة بهىق القركض2008/ 16/1تاري  )  348القرار رقـ  -17

كالتسػػٍيعت الهصػػرفية بػػالعهعت األجىبيػػة لتهكيػػؿ الهشػػاريع االسػػتثهارية الهرخصػػة , الهكقػػع 
 الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم, قرارات هجمس الىقد كالتسميؼ.

 (, الهكقػع الرسػهي لهصػرؼ سػكرية الهركػزم, قػرارات2010\11\4( تػاري  )84القرار رقػـ ) - 18

 سكرية الهركزم. لجىة إدارة هصرؼ
بتعديؿ قاىكف الىقػد األساسػي  الىاظـ 2011( عاـ 21" , الهرسكـ التشريعي رقـ)8الهادة رقـ " -19

 , الهكقع الرسهي لهصرؼ سكرية الهركزم, التشريعات الىقدية كالهصرفية.
( , تخفػػػيض االحتيػػػاطي اإللزاهػػػي عمػػػى الكدائػػػع هػػػف 2011\5\2( تػػػاري  )5938القػػػرار رقػػػـ) -20

 هي لهصرؼ سكرية الهركزم , قرارات رئاسة هجمس الكزراء.% , الهكقع الرس5% إلى 10
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Abstract: 

The banking sector witnessed the world's major developments , and in spite 

of these developments, this sector exposured  to the financial crisis ,and  led to a 

negative impact on the economic environment in general and the financial and 

banking sector in particular, and the increasing rates of exposure of banks to the 

banking risks , so it is imperative for banks to take necessary measures to protect 

themselves from reputational risk and instability , and that through the activation 

of the supervisory role played by the central bank on banks , and lay the 

foundations for effective control enhances the ability of banks to cope with 

banking risks and avoid them before they happen . 

This study aimed to clarify the role played by the central bank in 

controlling the banks,  and to evaluate the effectiveness and the reality of the 

application on the banks in Syria to the instructions of the Central Bank after the 

establishment of the compliance management , the importance of the study 

shows in activating the role of the central bank to develop its mechanisms of 

supervisory and regulatory , and consolidate the relationship with regulators and 

upgrading methods of risk management to maintain the reputation of the bank , 

the study adopts  descriptive analytical method to identify the nature of the 

decisions issued by the central bank and how they impact on banks through the 

compliance management through the data , the researcher analyzed the 

proportions of Finance to measure bank risks , and the program (Excel) to stress 

tests , among the most important findings of the researcher to it, that there is no 

clear relationship in the short term between compliance management and 

banking risks in the short term , but it appeared the role of compliance 

management to require banks to implement the instructions of the Central Bank 

and the existence of an elaborate system of compliance management in the Real 

Estate Bank , and the role is effective for the compliance management within 

current circumstances to protect the bank from the risks of money laundering 

and terrorist financing , and to establish an effective control system for the 

bank's operations to maintain the the reputational risk and the risk of integrity.
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