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ن العشر القرن من خ العقد خالل التطورات من العديد العالم مستوى ع املا القطاع د ش لقد

التكنولو  و التقدم املصرفية الصناعة ائل املاليةال سواق إنفتاح و جديدة، مالية أدوات إستحداث

بصورة املختلفة الدول البعض ا عض حدوثع تمنع لم يجابية التطورات ذه أن إال مسبقة،

ا إقتصاديا ع السل التأث إ أدت وال املتقدمة، أو النامية الدول املا القطاع ا د ش ال زمات

ا ف ا مش قاسما البنوك ل مشا انت وإقتصادية مالية أزمات دت ش ال الدول معظم أن واملالحظة

والعاملونوذلك املصرفيون اء ا س فقد ئتمان، مخاطر سيما ال املصرفية املخاطر تزايد ب س

يان ولت املصر للعمل ومعاي قواعد وضع إ البنوك ة،مجال از ح باملعاي وسميت ا وحساسي ا مي أ

السلطات وسعت ذر، أوا يطة ا اوقواعد إجبار إ دولة ل ل والتقيدالنقدية ا إتباع ع ا،لبنوك

ا، ومودع البنوك لتلك واملعايحماية القواعد ذه تختلف ل، ك املصر النظام سالمة ع وحفاظا

ا دف ان إن و ا م دف ال باألموالحسب طر ا غطية إ دف ما ا فم البنك، حماية و و واحد العام

عرف ما إطار وذلك للبنك، اصة املالا رأس   . بكفاية

من ة از إح قواعد سن و نقدية بات ترت و إجراءات إتخاذ ع زائر ا بنك ر س املح املستوى ع أما

من تحد و ة، التجار البنوك لدى املتوفرة املالية املوارد إستخدام عمليات تضبط أن ا املصرفيةشأ املخاطر

البلا ذه أصبحت فقد وعليھ ا، بص أيت املالية، املردودية ع ا ائ ز مع ا عامال إطار تركز نوك

واحد آن حية الر وعامل السيولة عامل عتبار ن ع   .خذ

ا، توج ال املخاطر إرتفاع خاصة العال املستوى ع البنوك شاط ا عرف ال ة الكب التطورات ظل

ة از ح القواعد عامةعرفت بصفة منالبنكية وذلك وظا م تطورا خاصة بصفة املال رأس كفاية ومعيار

ثالثة بازل إتفاقيات صدور زائري خالل ا ي البن القطاع وضعية معرفة دف و مقررات ، تطورات وفق

بازل  طرح إتفاقية التالية يمكن الية   :ش

الثالث الثانية، ، و بازل معاي تطبيق واقع و ةما زائر ا البنوك مستوى ع   ؟ ة

الفرعية ساؤالت           :ال

التالية الفرعية سئلة بطرح ستعانة يمكن الدراسة الية إش ع لإلجابة يد   :تم

املركزي؟- البنك دور و   ما

؟- املصرفية للرقابة بازل نة   ما

بازل- نة ا عتمد ال داف و املعاي ؟ما املصرفية   للرقابة
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خالل من وذلك ، التنظي املجال خصوصا ، املصر از ا يدرس ونھ البحث مية أ دراسةتتمثل

زائريمخ ا املصر النظام مواكبة مدى ع ك ال مع املصرفية للرقابة بازل إتفاقية حول التعديالت تلف
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الدراسة   :فرضيات

و- ة :الفرضية زائر ا البنوك بازلتطبق بازل1معاي تطبيق محدودية ناك ا2و قبل   .من

الثانية- بازل:الفرضية ملعاي التنفيذ عوائق قياس3توجد مال إ ا بي من ة، زائر ا البنوك طرف من

دقيق ل ش املخاطر أنواع   .مختلف

البحث ات   :صعو

يخلوا والال عقبات مصادفة أو ات صعو ة مواج من بحث أي ولعلإنجاز البحث ذا ل سبة بال مر يختلف

ا م   :أ

عام - ل ش بازل إتفاقيات و خاص ل ش الدراسة موضوع ناول ت ال املراجع   .نقص
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تطبيق - التأخر إ يؤدي ما و و ضعيفة، تطوره ودرجة تقليدي نظام ونھ ب يتم ي البن النظام إن

الدولية   .تفاقية

البنوك - الكب ونية،النقص ليك ا مواقع مستوى ع ة السنو ا ر تقار شر ب شرتقوم ب تكتفي ف

فقط سطحية   .بيانات

سابقة   :دراسات

النجار" دراسة - بازل"  عنوان" 2013حياة املصر3إتفاقية النظام ع املحتملة ا وأثار

زائري  ع" ا التعرف إ ا دراس خالل من الباحثة دفت بازلوقد ا3معاي أثار وتوقع ،

بازل  ملعاي ا تناول نا دراس مع تلتقي ف ذلك و زائر ا املصر النظام ع   .املحتملة

البحث ل   :ي

و ن مبحث إ مقسم فصل ل و فصول ثالثة إ البحث تقسيم تم للموضوع سية الرئ وانب با ملام قصد

مطالب إ مقسمان ما بدور   :ما

ول  املبحث:الفصل التطرق تم ن مبحث الفصل ذا يتضمن حيث املصر از ا حول أساسيات تناول

ة التجار البنوك حول عموميات عنوان فإنھ ي الثا أما املركزي البنك حول ألساسيات   .ول

ي الثا لدراسة:الفصل تخصيصھ تم تالذي وقد الثالثة الثانية، ، و بازل الفصلإتفاقية ذا ضمن

الثالثة بازل إلتفاقية ي الثا وخصص والثانية و بازل إتفاقية ول تناول ن مبحث   .بدوره

الثالث ذا:الفصل تضمن وقد بازل، إلتفاقية زائري ا املصر النظام مواكبة مدى لدراسة خصص

ما و ن مبحث بدوره   :الفصل

ة از ح القواعد عة ةمتا از ح للقواعد ة زائر ا املصرفية املنظومة تطبيق وواقع زائر   .ل
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يد   :تم

ل من تتوفر املجتمع موارد وحشد النقود، بحفظ تتكفل ال املؤسسات من مجموعة العالم بلدان

امل ئتمان ضروب مختلف إ البالد حاجات ،وسد ن تفاوتةموال ب املتداولة الدفع وسائط شاء جال،وإ

ذلك إ وما   .الناس

قتصادي النظام أن تجميعكما ع وقدرتھ للدولة املصر از ا ونجاعة فعالية بمدى ونا مر أصبح

امل املصرفية دمات ا إ باإلضافة القطاعات، مختلف دخول تقسيمفوائض فرضت ال شبعة وامل تعددة

فرع ل ب اصة ا ام امل وتحديد املصر از   .ا

تمام و وأولينا ة املركز بالبنوك الفصل وتأث ذا مصر نظام ألي ساس ا و ة التجار االبنوك

النقود عرض ع   .الفعال

قس التاليو ن املبحث إ الفصل ذا   :نم

املركزي - البنك حول   .أساسيات

ة - التجار البنوك حول   .أساسيات
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ول املركزي: املبحث البنك ية   ما

قتصادي     املصا دمة املصر النظام قمة سيا رئ انا م شغل مؤسسة لوجود اجة ا ور لظ

مم ح ر أق تحقيق لغرض س ،ول بالعام املركزي البنك ور ظ أول ان القرنإكن منذ صدار بنك سم

التطورات من العديد تھ مس خالل د ش حيث و العاملية رب ا ح عشر ذاالتاسع فإن وعليھ

العناصر ة بمعا بالتحديد عت   التاليةاملبحث

وخصائصھ - املركزي البنك وم   .مف

ة- املركز البنوك   .وظائف

ة- املركز البنوك عالقات   .مختلف

ول  وخصائصھ: املطلب املركزي البنك وم   .مف

ح نظم و بالدعم يمده أنھ حيث املصر از ا أساس املركزي البنك دورانعد خالل من ج وذلك ركتھ

ا يقرر ال السياسات حدود و ا ل يرسمھ الذي النطاق حول خرى املصرفية شآت امل   .جميع

ول املركزي: الفرع البنك   شأة

ع السا أواخر وذلك النقود ال أش من ل ش أول ور بظ الحق ان للنقد ان ور ظ أول أن البعض فيعتقد

امل التعيالدقبل ال أش من ل ش أول الوثائق،أما حسب لة طو ة بف ذلك قبل ر ظ فقد املصر امل

و  خية ماالتار بالد عام الذات بحدود ن ر ال ن ما350ب ذا ، امليالد املصر قبل شاط ال جذور أن ر يظ

صور شأ ت لم البنوك أن إال التجاري التبادل عمليات أو رافقت نةقد الرا واحدةا دفعة ر تظ ولم

املتكم ذه انت وإنما املعالم عمليةأشملة تتو انت البدائية النظم من ملجموعة ل الطو التطور وليدة ة

ا صور   1.وئتمان

إ البنوك شأة ترجع بابل4000حيث د ع إ ترجع املصرفية للعمليات و ،فالبدايات امليالد قبل سنة

،ح)العراق( الرومانية ة اطور م إ املصر التنظيم وأنتقل ق غر وعصر ن ر ال ن ماب بالد حاليا،

ع املنظمة العصور املواصالت وإنقطاع من إضطراب الوجودق إ عادة أنھ ،إال ئتمان نظم

القر  الوسطىو أواخر غية 2،ن ن املودع أموال بقبول ا أرو والصياغ ن واملراب التجار عض قام ن ح

جيا تدر املؤسسات ذه وقامت ، رسمية إيداع ادات ش إصدار مقابل وذلك الضياع من ا عل املحافظة

مود حساب من ع الودا ل قيدبتحو ان و ة التجار للعمالت سداد آخر مودع حساب إ لع التحو

بح يتم املؤسسة الضالت القرن منذ واملدين الدائن من ل والور التجار سمح ن ح عشر، ع غياصرا

ذلك أدى وقد املكشوف، ع ب بال م عمال بالعديدإلبعض دفع مما املؤسسات ذه من عدد إفالس

                                                             
هللا،  1 عوض ن حس ب واملصرز النقدي قتصاد ،أساسيات لبنان قوقية، ا ل ا مشورات   .37 ص،2003،

ل 2   .183  ص ، 1996 ردن، عمان، أالء، مؤسسة ،والبنوك النقود ،شوتر ذيب مطر م
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بياز  بنك بإسم البندقية ومي ح بنك أول شاء بإ باملطالبة ن املفكر سنةايمن بنك1587التو أول ،أما

و خ سنة التار برشلونة عام 1401 بنك بنك1609و شأ وأأ ساس عرضة ان ،و دام ع س الودا حفظ

ا ل املؤ الطلب عند وتحو إستقرار و املقاصة وأجزاء بالعمالت املوالتعامل ادات سسات لش   1.يداعصدرة

أفراد ا يمتلك مؤسسات ا غالبي انت و جيا تدر يزداد البنوك من عدد أخذ عشر الثامن القرن بداية ومنذ

اصة ا موال إ الرجوع يمكن بحيث ن املودع بحماية تقت ن القوان انت و ، ذهوعائالت ا ا بأ

حالة   2. ھإفالسالبنوك

ا شاط ساع وإ ات الشر ذه نمو و مة املسا ات شر ل ش بنوك شاء إ إ أدت والتعديالت ن القوان تلك

عدد تأسس تم وقد ات، الشر ذه ل تحو ستطيع م ا ة كب بنوك إ اجة ا رت البنوكظ ذه من

أق ال ة ةيمالكب سو املصرفية ات الشي إستخدام كب أثر ا ل ان ،و ان م ل فروع ا ل ت

ا كث متأخرة ة املركز البنوك شأة جاءت ن ح   3.املعامالت

ي الثا ة: الفرع املركز البنوك وم   .مف

ع اإختلفت ومن ألخرى ة ج من البنوك ف فتبر التعار م أ إبراز مكن و اتب   :التاالنحوعل

عن عبارة املركزي ومسؤوال"البنك ومة ل ما ووكيل البنوك بنك بوظيفة تقوم نقدية ة مركز مؤسسة

يأ و ف الدولة النقدي النظام إدارة للبالدعن النقدي النظام قمة   4"ي

أنھ ع عرف ئتماني"كما و النقدية السياسة تنظيم يتو حيث مستقلة ة إعتبار واملصرفيةصية ة

وقت أي طالع حق ولھ خاصة البنك أموال عت و للدولة، العامة طة ل وفقا ا تنفيذ ع شراف و

أغراضھ تحقيق ساعد ال املعلومات افة ع صول ا يكفل بما البنوك الت و دفاتر   5."ع

، واملا النقدي از ا قمة ع يقف الذي البنك أنھ ع وتقتصروعرف ور م ا مع يتعامل أنھ حيث

دخار كمؤسسات أخرى ومؤسسات ة تجار بنوك من ا أنواع ش خرى والبنوك ومة ا مع أعمالھ

املتخصصة والبنوك املصرفية اتب   6. وم

  

  

                                                             
اض العصار، رشاد  1 ، ر لي   .63 ص ، 2000 ردن، عمان، الصفاء، دار ،والبنوك النقود ا
خلف،  2 ن حس سالميةفليح ردن،البنوك عمان، ، العال الكتاب جدار   .55 ص2000،
سابق  3 ،مرجع خلف ن حس   .45،صفليح
الية ،نوفل سماي  4 ة البنوك استقاللية إش ام املركز ،ماجست مذكرة ،املركز ي ا  ،العل والبحث التدرج عد ما الدراسات قسم الت العر

ة العلوم سة ،التجار   .5 ،ص 2004 ، ت
حنفي،  5 الغفار املصارفعبد ديدةإدارة ا امعية الدارا مصر،، ص2002، ،50.  
عساف،  6 الصارفغسان ،إدارة عمان ، الصفاء دار   .118ص1993،
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الثالث املركزي : الفرع البنك    .خصائص

التالية صائص ا ستخلص أن يمكن السابقة ف التعار   1:من

 ،يح والعكس نقدية أصول إ قيقية ا صول ل تحو ع قادرة نقدية مؤسسة أي بنك و

القومي قتصاد ئتمان و النقد شؤون ع يمن امل و   .و

 ي و الدرجة بنك و املصر از ا ج التدر ناحية فمن عادية مؤسسة أو بنك س ل ر صدتو

ي البن از انياا إم ع ؤثر و ة التجار البنوك أس و بمختلفقتصاديات النقود خلق ا

الرقابالطرق السلطة يمثل و ف لق، ا ذا فراط ضرر من قتصاد ايماية عل العليا   .ة

 تقوم وحيدة مؤسسة و ف ، الوحدة بمبدأ عرف بما البنوك من ه غ عن يتم املركزي البنك إن

جغرافيةبإ ووحدة دولة ل ل واحد مركزي بنك ناك ،ف ئتمان ع شرف و النقود   .صدار

 للدولة النقدية السياسة الدو التعاون لتحقيق أداة   .و

 ة مركز نقدية سلطة وجود يتطلب ذا و رشيدة نقدية سياسة   .تحقيق

ي الثا ة: املطلب املركز البنوك    .وظائف

املرك البنك ام م بإصدارعرفت ة متياز وظيفتھ إ باإلضافة ة خ سنة ن العشر خالل امة تطورات زي

ام م ثالث حول يتمحور البنك شاط فإن ، القانونية   2:النقود

 النقدية السياسة وتطبيق   .تحديد

 موال رؤوس وأسواق املصر النظام ومراقبة   .تنظيم

 والنظام الكتابية الدفع وسائل   .املصرسي

و  املركزي البنك أن نجد نا البنوك،الدولةبنكومن صدار،بنك نك ،و خ   .املقرض

ول  الدولة: الفرع بنك املركزي    .البنك

بالسياسة املتعلقة القرارات تكز ف املركزي، للبنك العامة وامللكية الوحدة خاصي من مشتقة اصية ا ذه

تملك نحو تجاه و املركزي للبنك نالدولةالنقدية ب وثيقة عالقات خلق إ دف ذا ل املؤسسة ذه ل

مصدر  س ل خ ذا أصبح بحيث املركزي والبنك النقدية النقديةالسلطة للسياسة مراقبا أو النقد ألوراق

قتوامل املصا مع يتفق بما أصالية أيضا يقبل و بل التنفذيةنذو ادية، السلطة عن الصادرة نة ز ا ات

بو  دائما ا مد الدفع و اسائل شاط لتأدية من 3زمة العديد ومة ل يقدم املركزي فالبنك ذا جانب إ

دمات   4.ا

                                                             
 1  ، شيخة رشيدي ئتمانمصطفى و واملصارف مصر،النقود ديدة، ا امعة دارا ص1999،   .37 -36،ص

هللا،  2 عبد ن أم يةخالد املحاس ديثة ا الطرق املصرفية عمالعمليات ، داروائل ص1998ان،،   .37 -36 ص
هللا،  3 عبد حاسم والبنوكعقيل مجدالوي،النقود   .228ص،1990،
4 ، شامية ز واملصارفأحمد رانالنقود الز دار عمان، ردن،، ص،1993،   .312 -311 ص
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ومية - ا املدفوعات ومباشرة ومة ا ع بودا باإلحتفاظ املركزي البنك   .يقوم

العامة - القروض بإصدار إذالقيام ومة، ا عن نيابة شرافوذلك و القروض وإصدار تنظيم عملية يقوم

ا مواعيد القروض عن الفوائد بدفع يقوم كما ا، ف كتتاب   .ع

املركزي - البنك ماعت اح وإق سليف وال النقد شؤون ومة ل الفدية بتقديم فيقوم ومة ا شار  مس

ا إتباع الواجبة بالسياسات يتعلق فيما مناسبا   .يراه

ارج، ا مع املعقودة تفاقيات حسابات بمسك فيقوم ارج ا مع ومة ا معامالت املركزي البنك يتو

باإل  ية جن العمالت برصيد النقدفيحتفظ ع الرقابة از ج ع شراف مة بم يقوم فإنھ ذلك إ ضافة

توض ال املصرفعموال إقراض املركزي البنك ا يقوم ال الوظائف ومن الصرف ع رقابة ا ف

ي تأ ا، اني م التغطية أجل من ذا القرض إ عادة ومة ا أ ت ديد ا صدار ق طر عن ومة ل

م الت حصول والسيما ديدة ا صدرات ع تب ت قد ال السلبية النتائج من الوظيفة ذه خطورة

البنك ا ف يقوم ال دود ا عات شر ال أغلب تنظم لذلك النقد قيمة وإنخفاض سعار مستوى وإرتفاع

قتصا شيط ت ا مي أل ذا و ديد، ا صدار ق طر عن ومة ا   .دبإقراض

ي الثا صدار: الفرع بنك املركزي    .البنك

لل العامة السياسة و يتفق الذي بالقدر الورقية العملة إصدار مة م املركزي البنك عطييتو ما و دولة،

ال النقد بوضعال ألوراق البنك يقوم لذلك فراد لتعامل ا ف املتداول1زمة النقد م و صدار خطة

طة ا ذه تنفيذ ع شرف   .و

الثالث البنوك: الفرع بنك و املركزي   .البنك

بصفة ة التجار والبنوك عامة بصفة ا جميع مع يتعامل حيث ، املصر از ا قمة ع املركزي البنك يقف

أ كما ة، التجار البنوك بأرصدة املركزي البنك يحتفظ حيث عندخاصة ا ل القروض بتقديم يقوم نھ

اجة   2.ا

فيما         والوثائق العالقة ذه تحديد مكن   :ي و

أي - ميع ا طرف من ومقبول للمبادلة وسيط و و ي قانو نقد و املركزي البنك طرف من املصدر النقد إن

اليمكن ائية و عالية سيولة يتمتع كما العمومية صفة مصدرلھ ذات النقود من أخرى أنواع إ ا إيداع

  .وحيد

                                                             
شيخة، 1  رشيد واملصرمصطفى النقدي مصر،قتصاد امعية، الدارا   .181ص،1995،

شيخة،  2 رشيد صمصطفى املرجع،ص   .79 -78نفس
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و - املركزي ا البنك ملكي أي عامة وذلك مؤسسة للدولة أي للشعب و أل عود الخميتھ الوظائف طورة

النقدية السياسة خالل من عليھ والتأث قتصاد تدخلھ انيات، إلم ساع إ أخرى ة ج من ا، يقوم

اصة   .ا

أنالسياس - يجب العامة قتصادية خاالة كمؤسسة ا داف أ ون تخدمت داف أ ون ت بل ح الر صة

فعليال قتصاد ع ة كب خطورة ل ش أصبح وإال والفرد الدولة حقوق وتضمن العام تنظيمھصا

نتا ه فيعت ح ر حقق وإن النقدية والسياسة املعامالت بحاجات طھ ور ئتمان و النقود عابرةشاط ئج

حد دف س ول ية   .ذاتھ وجان

ا - إل من معينة سبة عادل املركزي البنك ا رصيد من جزء بإبداع م تل ة التجار ذهالبنوك ا ما

امل البنك ا يحدد سب البنكال من جديدة رقابة وتحقيق ن املودع حقوق حفظ ا م واملقصود بإدارتھ ركزي

البنوك ع مااملركزي بمناسبة ة ع التجار الودا نقود خلق من بھ   .تقوم

قوق - وا الديون ة سو ل ببعض ا عض ة التجار البنوك ن ب الوسيط بدور أيضا يقوم املركزي البنك

ما ق طر عن بذلك يقوم و و ن، املتعامل اص و والبنوك املعامالت عدد عن غرفة الناشئة س

البن املقاصة م سا ذلك او ن تحس املركزي املصرك از ل دائية   .ملقدرة

الثالث املركزي : املطلب البنك عالقات    .مختلف

انو  سواء البالد املالية املنظومة بأعضاء مختلفة عالقات املركزي البنك ط مصرفيةاتر مالية مؤسسات

حد الدولة أو مصرفية ما وغ و و عملة وتنظم ساعد ا ماي ذا خالل من دراستھ تم   :س

ول  خرى : الفرع بالبنوك املركزي البنك   .عالقة

املركزي عد البنك وإستخدإنفراد ي القانو النقد البنوكامھبإصدار ا تخلق ال ع الودا مقابل كإحتياطي

مي أ زادت ة أ تھالتجار وعليھ ة التجار البنوك منةخ ذهتخذنظام جزءا النقديةتودع ا أرصد

البعض ا عض ن ب ا معامال عن شأ ت ال سابات ا فروق لتصفية كأداة ا ستخدم املركزي البنك لدى

أوال  تتم ، ة التجار للبنوك املركزي البنك ا يقوم ال املقاصة منفعملية املدينة سابات ا بخصم

ظ حالة و آخر لبنك سبة بال بنك ل ل الدائنة سابات البنكا يحرر ، آخر بنك ع مدين رصيد ور

املسموحة ات الشي الدائنة البنوك تودع ثم املركزي البنك لدى املبلغ ذا الدائن البنك ألمر ا شي املدين

تنخفض املدينة البنوك وحسابات الدائنة البنوك حسابات أن يجة الن ون وت املركزي البنك لدى ا لصا

الودا مجموع يبقى نما ةب التجار فالبنوك وعليھ حالھ، ع املركزي البنك عند ة التجار البنوك لدى ع

خ  ذه ، النقدية ا أرصد من جزءا املركزي البنك لدى يداع ع البنكةإعتادت ع امات إل تمثل

العال شبھ عالقة ة التجار والبنوك املركزي البنك ن ب شأ ت وعليھ التجاري، للبنك ناملركزي ب تقوم ال قة

فراد و ة التجار    1.البنوك

                                                             
صة، تادرس صب  1 ضة دار ،والبنوك النقود قر ية، ال وت، العر   .152 -151 ص ص ، 1984 لبنان، ب
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الو  ح أفراد مع املركزي البنك يتعامل أن يجب مما كمبدأ ة التجار البنوك مع تناقض مركز نفسھ يجد

وعليھ ة، التجار عالقتھ ت قو لما باألفراد، عالقتھ ضعفت لما أنھ القول يمكن فإنھ وعليھ تھ، ي يضعف

يضر العمليات ذه بمثل قيامھ إذ املصرفية العمليات ميدان من ب ي أن املركزي البنك ع ن ع

التجار  بالبنوك ئتمانيةعالقتھ سياستھ تنفيذ عرقل و   .ة

ي الثا بالدولة: الفرع املركزي البنك   .عالقة

تأثرت ديدة ا فالعالقة الدولة ن و املركزي البنك ن ب العالقة ع عميقة أثار قتصادية التطورات تركت

يار  بإ صوص ا ذهع ل النظر و السائدة املحلية والظروف العام الدين ونمو الدولية، ب الذ قاعدة

علم ع العام الرأي وأصبح املركزي، البنك وعمليات وسياسات ات إتجا ع ومة ا أثر إزداد العوامل

بي اضر ا الوقت قطر أي ا يواج ال شابكة امل النقدية ل للمشا املعقدة إقتصاديةبالطبيعة تھ

إقتصادية نقدية سياسة لتحقيق توافر يجب الزما شرطا بدأ ومة با املركزي البنك فعالقة وعليھ ة متغ

البنك دور وتحديد ة، املركز فة الص ن قوان اضر ا الوقت ا تحدد العالقة ذه أن كما سعة وم سديدة

مؤخرا ال املركزي الدولة لدور سبة بالضرورة بال الع إذ الدولة، مع املصرف عالقة ذه جمود جعل يمكن

الشؤون إلدارة ضروري شرط و و والنقدية املالية ا سياس ن ب املتبادل سيق الت ق طر عن إال مرنة العالقة

سليمة إدارة أجل من   1.املالية

الثالث سالمية: الفرع بالبنوك املركزي البنك   .عالقة

لرقاب سالمية البنوك وتلتخضع املركزي البنك يقر ة ال والقرارات بالقواعد البنوكر م ألن وذلك ا

املركزي البنك ا عل شرف و الدولة قانون ا فيضم الدولة املصر از ا ونات م إحدى سالمية

عن ا تم ال ا وسما ا طبيع حيث من سواء البنوك ذه ل ة املم املصرفية للقيمة التقليديةونظرا البنوك

ع تطبق ال والقواعد ن القوان لنفس ا وخضوع ا مع ن املتعامل ن و ا بي العالقة نوعية حيث من أو

املركزي البنك ن ب العالقة ل مشا ور ظ إ يؤدي وقد ساؤالت ال من العديد يث قد التقليدية البنوك

سالمي   2.و

ع ع ي املركزي البنك فإن املرآةوعليھ عت كما خرى، الدول أمام الدولة مثل و املصر از ا قمة

الدولة من ورقابة توجيھ إ يحتاج امھ بم قيامھ فعند لذا لإلقتصاد   .العاكسة

ي الثا ة: املبحث التجار البنوك حول    .أساسيات

امل للنظام سا ر ا بمثابة ع الودا بنوك أو ة التجار البنوك نظامعت أي ا لتصدر نظرا صر

البنوك ا ل توجھ ال املجاالت نوع ت ال خ ذه النقود، عرض ع التأث اما دورا تلعب و مصر

ذا و ا الال موارد حتياطات البنوك من   .املخاطرةواجملزمةستد

                                                             
دان  1 جو مل،جمال ومصرفيةا مالية عات ردن،شر عمان، ، صفاء دار ص،2002،   .37 -36 ص
سمحان،  2 أحمد يل س سمحان، محمد ن واملصارفحس ردن،النقود عمان، ة، امل دار ص،2010،   .209 -208 ص
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ول  ا: املطلب مي وأ ة التجار البنوك وم    .مف

التجاإن البنوك الصيشأة شاط تطور خالل من انت ة إيصاالتار مقابل م أموال يودعون انوا الذين رفة

ذا نتطرق سوف ذا ول املجال، ذا تطورات عدة عنھ نجم والذي عة الود مبلغ إيداع ادات ش أو

ا مي وأ ة التجار البنوك ف عر و شأة إ   .املطلب

ول  ال: الفرع ةشأة التجار   .بنوك

ولعل ن السن مر ع قتصادية التطورات ا إقتض ومتطلبات لظروف ة كمص ة التجار البنوك شأت

ف الباب ذا طرق من م تحديد وإيطاليا ا أورو ورجال الصيارفة التجار ان مقد أموال يودعون عمال

ؤ  حقوق لدى تحفظ إيصاالت مقابل ا حفظ بقصد الصيارفة والء ع الودا اب الوظيفةكأ شأت ذا

النيالكالس أصبح الزمن مرور ومع يداع، و للمصارف و و كية م بي فيما يصال يقبلون لةيساس

مكدسا ب الذ بقى و وتنللتبادل الصيارفة فاو خزائن قيقة ا ذه ماراصإ فائدة يقرض مقابل لديھ

الكالس الوظيفة شأت كذا قراضيو و الثانية   1.كية

ي الثا ة: الفرع التجار البنوك ف    .عر

ا بأ ة التجار البنوك عمليات"عرف ا وتوظيف ع ودا صورة ائن الز أموال تجمع ال املصارف تلك

ا ال بأش ع الودا بقبول ون ي ا دور مالية مؤسسات و الكمبياالت خصم وقبول التجارة يع ك ة مجز

سوا خالل من ن ض املق إ مباشرة بصورة ئتمان ومنح املاليةاملختلفة   2."ق

ا بأ أيضا عمليات"عرف وتزاول محددة، ألجال أو الطلب عند تدفع ال ع الودا بقبول تقوم ال البنوك

عمليات وتباشر القومي، قتصاد ودعم التنمية خطة داف أ يحقق بما وخدمتھ ار وا الداخ ل التمو

ار  وا الداخل املا ثمار س و دخار منتنمية م سل وما مشروعات، شاء إ مة املسا ذلك بما ج

املركزي  البنك ا يقرر ال لألوضاع ووفقا مصرفية   3."عمليات

أنھ وقد ع التجاري البنك الفر ع شر ال بتلقي"عرف اف ح يل س ع تقوم ال املؤسسة تلك

ما أو ع ودا ل ش ع ور م ا من اص صول ا ا سا موال ذه إستخدام إعادة ثم ، ا حكم

ئتمان و صم ا   4."عمليات

فيما     ا إيجاز يمكن وال ة التجار البنوك خصائص إستخالص يمكن السابقة ف التعار   :ي من

                                                             
أحمد،  1 يوسف اب الو املاليةعبد املصارف وإدارة ل لالتمو امد دارا ع،، والتوز شر   .148 ،ص2007ردن،ل

سلطان، 2 أنور سعيد البنوكمحمد ة،إدارة سكندر ديدة، ا امعة دارا   .58ص،2005،
اقص،  3 قر ي ز سمية حنفي، الغفار املاليةعبد واملؤسسات اسواق ة،، سكندر امعية، ا   .28 ،ص2008لدارة

عمان، 4 الصفاء، دار املصارف، إدارة عساف، ص1993غسان ، 118.  
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أو - ة صغ شأة وم أفراد املجتمع فئات جميع مع فتتعامل ة ار ا ع الودا تقبل ا ة إ أوكب ومية خاصة ح

وقت أي ا ا أل موال ذه لدفع مستعدة دائما ا يجعل   .مما

املصرفية - املنظومة ك زء ا ل   .ش

ا - موارد إجما من سيطة سبة املال رأس   .يمثل

امل ال - بال ع الودا ثمار إس التجاري املصرف   .ستطيع

لغاي - جل قصر قرا ا شاط ع الغلب ستعمال أو التجارة   .ة

ئتمان - ومنح ع الودا بقبول ا قيام ق طر عن النقود خلق ة كب مة مسا م   .سا

عحوصلةوك        الودا بقبول تقوم ال البنوك ة التجار البنوك أن القول يمكن السابقة فات للتعر

ا ستقبل ال ع الودا ع ة كب بدرجة ا بإعتماد تتم وال إلشعار اضعة وا والتوف وألجل الطلب تحت

أنواع عدة ستخدام إ ا موارد بتوجيھ البنوك ذه تقوم ثم ور، م ا العملياتمن ئتمان: من

ووفق قتصادية التنمية وخطط البنك يخدم بما جل قص ع طا عليھ والغالب املباشر والغ ااملباشر

النقدية السلطة ا تقر ال   .لألوضاع

الثالث قتصاد: الفرع ة التجار البنوك مية   .أ

إل سبة بال ديث ا عصرنا قصوى مية أ ة التجار ميةالبنوك ذه وتتمثل   1:قتصادنا

 ذا نظاما توفر ا أ إذ ا، عل والطلب موال عرض إلتقاء ان م ة التجار البنوك يقوم عت كفاية

و فراد ومدخرات ع ودا شأت بتعبئة   .امل

  الال ل التمو ملنح مة م أداة منعت تمنحھ ما خالل من ن لك املس أو التجارة أو ن للمنتج سواء زم

  .إئتمان

 يقلل مما عائدا تدر النقود من بة قر أصول بتقديم قتصاد سيولة من د تز البنوك وساطة إن

النقود ع   .الطلب

 مج أجل ومن إقتصادية مشكالت من ا يصاح وما العاملية التطورات من ايد امل التطور ةإثر ا

العال قتصاد ل ي ل ن الرا الوضع ظل التنمية   .طموحات

  دور ز دور  و تلعب ة التجار وإجتماعياااملصارف إقتصاديا ا وتقدم البلدان تطور سيا ورئ  اما

ال املختلفة فاإلقتصاديات التجايمك وسياسيا، املصارف وظائف عن عدستغناء خصوصا ة ار

ي ل ش ا الذيءتالتطور الدور مية أ ايد ت ذلك و للبالد، قتصادي شاط ال دائرة ساع إ مع م

قتصادية التنمية   .تلعبھ

 
                                                             

ز،  1 العز عبد محمد نسم العشر ادي ا القرن عاملية إطار البنوك النقودو إدارة املكتإقتصاديات ة،ص، سكندر ديث، ا ي العر   .29ب
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ي الثا ة: املطلب التجار البنوك   .أنواع

من بالعديد تقوم ف تم دون ا عمال ميع خدمات بتقديم تقوم ة التجار البنوك أن املالحظ من

من س ال للتنميةالوظائف أيضا ا وعمل مية من ة كب درجة ع سية رئ داف أ لتحقيق ا  خالل

ا وأنواع ا ووظائف ة التجار البنوك داف أ إ املطلب ذا التطرق يتم سوف ولذا   .قتصادية

ول  ة: الفرع التجار البنوك داف    .أ

ماي إ ا يف تص يمكن داف أ عدة ع ة التجار البنوك   :شمل

سية  - أ الر   :داف

فيما                 تتمثل و التجاري البنك سبة بال ة كب ة أولو ذات داف أ   1:ي و

حية -1 بأقلبإعتبار :الر ح الر عظيم و تحقيق سا ا دف فإن مالية رأس مشروعات ة التجار البنوك

يرادات م ب أساس يتعلق اح ر تحقيق ع التجاري البنك فمقدرة اليف الت من ممكن مستوى

ا الت زادت لما و ، قلتلاملحققة لما و احھ أر ادة ز ذلك عن ترتب لما البنك إيرادات زادت إيراداتھيف

فالس و غالق نحو توجھ   .لما

أما :السيولة -2 ، خسارة أقل و ممكنة سرعة بأق نقد إ لھ تحو ولة س مدى ع أصل أي سيولة إن

ب طلبات ة مجا ع القدرة املتمثلة اماتھ بإل الوفاء ع البنك قدرة فتع املصارف السيولة

ومقابل ن طلباتاملودع وة افئتمان، اما بإل الوفاء من ا تمك سيولة سبة حتفاظ البنوك ع رض

ظة   .أي

ملجموع :مان -3 مان يحقق بما التجاري البنك املال لرأس ى د د ا تحديد عات شر ال تختلف

ال أن التجاري البنك ع االت ا ل و فيھ، ن ذلك املودع ألن رأسمالھ تتعدى سائر ا من ما يحقق

و  سارة، ا م لتغطية ن املودع أموال من جزء تالك إ الواقع إع ة التجار البنوك س التا

العالية املخاطر ذات املشروعات تجنب خالل من ن للمودع ئتمان من ممكن قدر أك   .توف

للبنك سية الرئ داف خالل بمثابةمن و الثالثة داف ن ب وا عارض وجود يبدو التجاري،

خالل من عالية سيولة درجة تحقيق التجاري للبنك يمكن املثال يل س فع املصرفية، لإلدارة شكيلة

نة ز ا داخل الرائدة فالنقدية البنك حية ر درجة ع سلبا يؤثر ذلك أن إال خزائنھ داخل بنقدية إحتفاظھ

املودعةال موال ع فوائد سداد مطالبا البنك فيھ ون ي الذي الوقت عائدا   2.تولد

  
                                                             

1  ، الص الغفار عبد البنوكمحمد ع،إدارة شروالتوز لل املنا دار   .91ص،2006ردن،،

أحمد،  2 يوسف اب الو املاليةعبد املصارف وإدارة ل سالتمو مرجع ذكره،ص،ا،   . 167بق
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املجت  - ب تخدم أخرى داف افةمأ قتصاد و   :ع

فيماي        داف ذه   1:وتتمثل

حتياجات -1 مع ناسب لت املجتمع ة املبع املدخرات تحتتجميع ع الودا فتقبل ن للمدخر املختلفة

التوف ع ودا اجة، ا وقت ا و البنوك لدى م أموال حفظ يحتاجون الذين ن املدخر تناسب ال الطلب

الوقت من ة لف ن املدخر تناسب ال ألجل ع الواد معينة، ملناسبات ن املدخر تناسب   .ال

امل -2 اتمد جل ة قص بالقروض الال شروعات إحتياجا سداد م سا ف العامل املال رأس ل لتمو زمة

ل بالتمو املختلفة قتصادية القطاعات بمد للبلد قتصادية التنمية م سا و جل، ة القص املالية

الدورة أن ب س القطاعات من ه غ من أك التجاري القطاع ل تمو ع ا بطبيع وتركز جل، القص

االتجا بطبيع ة قص ة   .ر

طر  -3 عن ارجية ا التجارة عمليات الال ستعمل ندية املس عتمادات فتح ادق ست لعمليات زمة

  .والتصدير

بالنيابة -4 الكفالت إصدار ق طر عن شاءات و املقاوالت عمليات عدم شمل ع عمل مما ن، املقاول عن

م لد املال رأس   .تجميد

الوارد -5 وإستالم آلخر، ان م من النقود ل تحو يل العمالء س ملصا ا   .م

خرى  -6 املتنوعة املصرفية دمات ا   .تقديم

ي الثا ة: الفرع التجار البنوك   .أنواع

التا النحو ع متعددة أقسام إ ة التجار البنوك   :تقسم

غرافية من -1 ا للمناطق ا غطي ومدى ا شاط   حيث

العامة -أ ة التجار ى :البنوك الك املدن إحدى أو العاصمة الرئ ا مركز يقع ال البنوك تلك

للبنوك التقليدية عمال افة ب وتقوم ا وخارج الدولة مستوى ع اتب م أو فروع خالل من ا شاط وتباشر

ة   .التجار

املحلية -ب ة التجار قصد :البنوك ال و البنوك تلك محدودة يقتصرا جغرافية منطقة ع ا شاط

املحدودة املنطقة ذه والفروع ا ل الرئ املقر قع و والية أو مدينة أو معينة محافظة مثل يا   2.س

  

                                                             
ج  1 املصارفشام إدارة مصر،، رة، القا دات، والتور ق سو لل املتحدة ية العر الشركة   .43ص،2008،
2  ، الص الفتاح عبد البنوكمحمد ص،إدارة ذكره، سبق   .32مرجع
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شاط -2 ال م حيث   من

ملة -أ ا ال يقصد :بنوك البنوك تلك واملا العمالء كبار مع ىآشتتعامل الك   .ت

التجزئة -ب العم :بنوك صغار مع يتعامل حيث السابق النوع بماعكس وتتم الصغرى شآت وامل بھ تمتالء

خال من قيمة املالية الوحدات بأصغر وتتعامل أك جغرافيا شرة من ف التجزئة، املنافعمتاجر خلق ل

انية وامل   .الزمنية

الفروع -3 عدد حيث   من

الفروع -أ ذات فروع :البنوك ا ل بنوك والو الدولة أنحاء أغلب غطي بعسيما متعددة وت امة، ال ماكن

االال  عل ينص ال امة ال مور يخص فيما إال شؤونھ تدب للفرع ك ي حيث ا أمور سي ة مركز

البنك   1.الئحة

السالسل -ب م :بنوك ادة وز ة التجار البنوك م نمو يجة ن شأت البنوك من سلسلة عن عبارة و

يقوم واحد رئ مركز ا عل شرف لكن ا إدار ا عض عن منفصلة فروع عدة من السلسلة ون وتت ا، شاط

الوحدات ن ب سق ي و ف كذلك ا، السلسلة وحدات مختلف م تل ال العامة السياسات   .برسم

املجموعات -ج شاط :بنوك ال عمل ال عة التا ات الشر من مجموعة تدير قابضة شركة ل ش تأخذ

نما ب العامة السياسات ا ل وتضع عة التا ات الشر ع باإلشراف القابضة الشركة تقوم حيث ، املصر

ال ل ش السياسات ذه تنفيذ ا ل ك ا ت ار إحت عا طا البنوك ذه وتأخذ   .مركزي

الفردية - د ما :البنوك ع البنوك ذه بھ تقوم بع شآتي م ف ثقة من ا ا رأسأ محدودة ون ت فردية

املخصومة ة التجار وراق و املالية وراق موال توظف ثم جل ة القص املجاالت وتتعامل املال

السيولة عالية صول من ذلك   .وغ

املحلية -ه ال :البنوك باملنطقة اصة ا ن للقوان وتخضع والية أو كمدينة جغرافية منطقة غطي بنوك

ا قواني وفق ا تناس ال املصرفية دمات ا تقديم ع عمل و ا   .عمل

الثالث ة: الفرع التجار البنوك   .وظائف

ة التجار املصارف كالس تقوم وظائف إ ا تقسيم مكن و متعددة والوظائفكيةيبوظائف حديثة وأخرى

ايالكالس إجمال يمكن القديمة   2:ي فيماكية

 ا أنواع إختالف ع ع الودا   .قبول

 متنوعة ثمارات وإس قروض ل ش ع البنك موارد   .شغيل

                                                             
ز،  1 العز عبد محمد العشرونإقتصادياتسم ادي ا القرن العاملية إطار والبنوك النقود ذكره،صإدارة سبق مرجع ،32.   

جودة  2 محفوظ رمضان، ادة البنوك،ز إدارة املعاصرة ات عتجا والتوز شر لل داروائل الثانية،، الطبعة ردن، عمان،   .12ص،2003،
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فيماأما فتتمثل ديثة ا   1:ي الوظائف

 لل ة ثمار إس خدمات معھمتقديم ن   .تعامل

 مشروعات ل تمو مة   .التنميةاملسا

 معھ ن املتعامل ساب ا وحفظ املالية وراق يع و وشراء الغ عن نيابة والدفع   .التحصيل

 ارج ل العملة ل وتحو الضمان خطابات   .إصدار

 ديدية ا زائن ا   .تأييد

 صية ال عتمادات و ن املسافر ات ش السياحة، السفر، نفقات ل   .تحو

 للمتعا ات واملمتل عمال معھإدارة ن   .مل

 الكمبيوتر ،خدمات ئتمانية البطاقات ال ان س ل   .تمو

الثالث وإستخدماتھ: املطلب التجاري البنك ل تمو   .مصادر

ات املطلو جانب و املالية الوساطة بدور للقيام مختلفة ل تمو مصادر عدة ع ة التجار البنوك شمل

وال للمصرف العمومية انية للم ستخدمات جانب إستخدماتھ تتمثل نما ب للمصرف العمومية انية امل

ذ من ل وإستخدماتھ ل التمو مصادر من ل إ التطرق يتم املطلبسوف ذا املصادر   .ه

ول  التجاري : الفرع البنك ل تمو   .مصادر

إ تنقسم و ل التمو مصادر تتمثل ال التجاري البنك انية م ات مطلو جانب إ   : بالنظر

ا -1 نحقوق م اصة(ملسا ا املصرف املدفوع تتألف): أموال املال رأس من املجموعة ذه

املوزعةحتياطاتو غ اح ر   :و

املدفوع -أ املال ما :رأس وعادة ن م للمسا والعائد ا قيم واملدفوع ا ب املكت م س قيمة يمثل ذا ون و ت

موحدة، إسمية بقيمة عادية ا م أس ممعظم أس ناك ون ي حيان عض   2.ممتازةو

واملخصصات -ب من :حتياطات املصرف ا يقتطع سبة قو ة معت أسس وفق الصافية احھ دصأر

ع تطرأ ال ضطرابات عض ة فيمامواج ا إيجاز مكن و   3:ي شاطاتھ،

ي -1 القانو ب:حتياطي الصافية احھ أر من املصرف يقتطعھ ما اكم م و ل %10ــو اية العموم ع

إ ا ضيف و املبالغ ذه يقتطع املصرف ذا وسيظل املركزي البنك يفرضھ الذي القانون بموجب سنة

                                                             
هللا،  1 عبد ن أم املخالد والطرق العمليات ديثةصرفية ا ية ذكره،صاملحاس سبق مرجع ،36.  
املؤرخ) 11 -03(مر  2 والقرض، بالنقد رقم،2003أوت23املتعلق   . 72املادة
اب،  3 الو عبد املاليةأحمد املصارف وإدارة ل صالتمو ذكره، سبق مرجع ،155.   

  

  



ول املصر                                                                                        الفصل از ا حول أساسية يم مفا  
 

18 
 

جباري املدفوع،حتياطي املصرف مال لرأس ا ال مساو أن حتياطي يجب املال رأس سبة جبارييقل

ا يحدد معينة ة مئو سبة عن ع الودا مجموع الإ املركزي   .ادةعالبنك

ختياري  -2 إختياري : حتياطي ل ش احھ أر صا من بإقتطاعھ املصرف يقوم إحتياطي عن عبارة و

ج ذا و تالئمھ ال سبة ال ملو ر و افية بأموال حتفاظ بوجوب املصرف شعور بمجرد زمات ةاجاء

  .ئوالطور 

ا -3 ف املشكوك الديون املصرفة :مخصصات يتعرض قد ال سائر ا ة مواج بھ جراء واملقصود ا ل

احھ أر من معينة ة مئو سبة عام ل املصرف يقتطع بأن نھ و ت تم و ا ف وك املش الديون عض إعدام

انية إم شك ال الديون م ع بناء ا ايقدر   .تحصيل

أخرى -4 املوجودات :مخصصات تالك وإ والسرقة رائق ا مخصص الضرائب، مخصص دمة، ا اء إ مثل

  .الثابتة

املحتجزة-ج اح ع :ر للتوز قابلة اح كأر ن م املسا ع ع للتوز معدة ون ت واملخصصات حتياطات إن

م جزأ دارة توزع وقد م أس اح أر ل ش بقىع وس احا أر ل ش ع ا م اجزء أ إال مدورة موزعة غ

شاء م املصرف ا وزع و ع للتوز قابلة ون   1.ت

اض -2 البنوك  :ق من أو املركزي البنك من قراض ع موارده عض التجاري البنك أيضا عتمد

ما وعادة ية جن أو موارد املحلية مع مقارنة يلة ض سبة ال ذه ون عت الودا خر   2.البنك

ع -3 ام :الودا ل تمثل و ا بأنواع ع الودا ع رئ ل ش عتمد ة التجار البنوك أن القول سبق لقد

ي ا إيجاز يتم سوف أنواع عدة ا ل وجد و ، التجاري البنك انية م   :ك

الطلب -أ تحت ع أك :الودا شارااو إن أوسابات نقدا ساب با بالدفع العميل يقوم وسيلة حيث أية

املدفوع، املبلغ ذا إيداع فيھ يتم ي ل حساب املودع البنك يفتح العملية ذه بموجب حيث للبنك دفع

فورا دوما للدفع معدة ا أرصد ون ت حيث ا لطبيع نظرا سابات ا ذه ع الفوائد دفع يتم   .وقلما

ألجل -ب ع يرغبو :الودا ال موال وتمثل خ بتار ألجل ستحق ال ول النوع أن حيث نوعان

مسبقا محددة ملدة ة التجار املصارف ا إيداع والعامة اصة ا يئات وال أو15(فراد ر أش ثالثة  يوم،

مثال ال)سنة أنھ أو ع جزئيا ا م ب ال إليدا يجوز املحدد جل إنقضاء قبل املصارفليا تم و ا، ع

و ي الثا النوع أما الثابتة، يداعات ثمار إس أك مرونة ا عط ألنھ ة معت بصفة النوع ذا ة التجار

ال املودعون أن أي بإخطار ألجل ع إخطار الودا عد إال ستحقاق قبل ع الودا ذه من ب ال ستطعون

تحدد ة بف املقاب املصرف و يداع قدعن ال ن للمودع فائدة ا عل املصرف يدفع أو ل أقل ا معدال ون  ت

ألجل فوائد ألسعار ة   .مساو

                                                             
جودة،  1 ومحفوظ رمضان ادة البنوكز إدارة املعاصرة ات صتجا ذكره، سبق مرجع ،45.  
الطراد،  2 يم إبرا إسماعيل هللا، عبد ن أم والدوليةخالد املحلية املصرفية العمليات ردن،صإدارة شر، لل داروائل ، 86.  
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التوف -ج إدخارات :حساب صناديقتمثل أو البنوك لدى ا إيداع تم و ا إل اجة ا ن ا ا أ ا يودع

أو يداع قيد قيمة فيھ يومية بدف ساب ا صاحب زود و جلة، ع للودا ة مساو ون ت ا وفائد ، التوف

ما وعادة ب النقدي ال ب ال ون الطلبي تحت سابات ا من أقل ا إم الساحب حضور لضرورة

بالثباتا رصدة ذه وتمتاز ب، ال عند فوائدولبنك ا عل يدفع ذا ول   .ستقرار

النظامية -4 سابات قصد:ا وال و املصرف ع عر ام إل عن عبارة ف مقابل ا ل ال سابات ا  ا

إض حالة حقيقية امات إل تصبح قد ا ولك انية للم العام املجموع ضمن ا مجموع املصرفيدخل طرار

ما إذا ا قيم دفع ما ع وقع وإذا ذلك، منھ ي طلب كأن ذلك مخيوجب لف ي الذين ن املتعامل أحد ل

ا تنفيذ حسن ع املصرف يكفلھ ال بالشروط   1.املصرف

ي الثا التجاري : الفرع البنك   .إستخدامات

توظيفاتھ ال أش البنك انية م املوجودات جانب شمل العناصرو ذه م وأ ا عل يحصل ال لألموال

  2:ماي

البنوك -1 لدى رصدة و الصندوق ع: النقد الودا من ات و امل لتغطية سيولة صول أك

العناصر ع البلد ذا شمل و للعمالء ئتمان طلبات مقابلة إ باإلضافة الطارئة املصروفات ومقابلة

  :تية

املصرفالنقد-أ نة خز زة ا ا والنقد ما :الصندوق و تھ و خز حاضرة سيولة من املصرف يملكھ

  .يةن 

املركزي -ب البنك لدى املصرف بإسم:رصيد حساب ل ش ع ون و جباري النقدي حتياطي يمثل و و

ع الودا مجموع من ة مئو سبة ساوي أن جب و املركزي، البنك لدى   .البنك

خرى -ج املصارف لدى ع ا :ودا كب س ل الرقم ذا ون ي أن املتوقع ومن املصرف ذا ل ا ملكي   .عود

املالية -2 وراق البنك :محفظة أصول من جزء إستخدام و صول جانب عنصر ي ثا و

ثمار  أقلس ون ي النوع ذا و نقدية، إ ا ل وتحو ا سو ل س وال جل ة قص املالية صول

والسندات نة ز ا أذونات مثل ية س ة معت ولة س زة جا سيولة إ ا ل تحو يمكن حيث املخاطرة درجة

ومة   3.ا

  

                                                             
الطراد،  1 يم إبرا وإسماعيل هللا عبد ن أم والدوليةخالد املحلية املصرفية العمليات ذكره،صإدارة سبق   . 87،مرجع
ذكره،ص  2 سبق مرجع الطراد، يم إبرا وإسماعيل هللا عبد ن أم   . 67خالد

اب،  3 الو عبد املاليةأحمد املصارف وإدارة ل ذكره،صالتمو سبق مرجع ،157 .  
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املخصومة -3 ة التجار الكمبياالت :وراق عن عبارة املصرفو لدى ا بخصم م وغ التجار يقوم   1.ال

ة -4 ار ا سابات وا والسلفيات أو :القروض القروض البند ذا و ما واملقصود و عام ل ش ا بطبيع و

لتوظيفات الرئ ل الش ا أ أي العادة، تجاري مصرف أي انية م املوجودات جانب بند أك

التجاري    2.البنك

تالك -5 عد الثابتة م :املوجودات ا كواملقصود اصة ا رانبالك وقطع وفروعھ املصرف ايات

ما يضم العنصر ذا أن كما ، السيارات ومواقف ا يملك إ ال باإلضافة اتب وم أثاث من املصرف يمتلكھ

و البند ذا أن املالحظ ومن أ الت أي الثابتة املوجودات املوجوداتما ذه تالك إ إحتياطي رقم ن

ا قيم من طرحھ تم   3.قد

النظامية -6 سابات قد: ا وال املوجودة جانب مقابل ا ل ال سابات ا تم و عندما ا عل التعرف تم

مجموع يتعادل وال ات املطلو جانب واملوجوداتشرح ات املطلو جان مصادر4ا مختلف شرح عد ،

التجاري  البنك انية مل موجزة صورة عطي أن ستطيع التجاري البنك   .إستخدمات

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
اقص،  1 قر ي ز سمية الغفار، املاليةعبد واملؤسسات ذكره،صسواق سبق مرجع ،144 .  

نخالد   2 الطراأم يم إبرا وإسماعيل هللا والدولية،دعبد املحلية املصرفية العمليات ذكره،صإدارة سبق مرجع ،92.  
جودة  3 ومحفوظ رمضان اد البنوكز إدارة املعاصرة ات تجا ذكره،ص، سبق مرجع ،45.  

اب،  4 الو عبد املاليةأحمد املصارف وإدارة ل ذكره،صالتمو سبق مرجع ،157 .  
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رقم دول التجاري : (I-1)ا البنك وإستخدامات   .مصادر

ات  املبالغ صوم(املطلو   )صل(املوجودات  املبالغ  )ا
  .املدفوع املال رأس -  

ي حتياطي -   .القانو

  .حزاب واملخصصات حتياطات -

سابات - ة ا ار ع ا   .الطلب تحت والودا

ع -   .دخار ودا

  .أخرى  دائنة أرصدة -

سابات -   .النظامية ا

إعتمادات- مقابل ن املتعامل دات   مستخدمة ع

دات - ن ع  ساب كفاالت مقابل املتعامل

ن   .املتعامل

دات - ن ع   .قبوالت مقابل املتعامل

دات - ن ع امات مقابل العامل   .أخرى  ال

  .البنوك لدى وأرصدة الصندوق   النقد -  

  .املالية وراق محفظة -

ة وراق -   .املخصومة التجار

سابات والسلفات القروض - ة وا   .املدينة التجار

  .أخرى  مدينة أرصدة -

سابات -   .النظامية ا

دات - ن ع ندية عتماداتإ مقابل املتعامل   .مس

دات - ن ع   .كفاالت مقابل املتعامل

دات - ن ع   .قبوالت مقابل املتعامل

دات - ن ع امات مقابل العامل   .أخرى  ال

  

جودة :املصدر محفوظ رمضان، اد البنوكز إدارة املعاصرة ات تجا الثانية،، الطبعة ردن، عمان، ع، شروالتوز لل وائل دار   .422 ص2003،
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  :خالصة

ما             خالل وخاصةنتقدم من مختلفة مراحل ع ات غ تطورات،و عرف املصر از ا أن إ خلص

أمام تحديات بمثابة عت وال العاملية، الساحة ع تحدث ال ات التغ مع التكيف أجل من لھ،ذلك ي

وأ خدماتھ ع وتنو عاتھ شر ر وتطو مطالب و الذي املصر از ذدا ل السلبية ثار ة ملواج هواتھ

ياة وا خاصة املصر از ا متھ أ ومدى املركزي بالبنك و بالدرجة ملام ان و ات التغ

عامة   .قتصادية

        ، ا وتوظيف ع الودا تجميع ا حيو دورا تلعب ال ة التجار البنوك بالدراسة خص الذي ي الثا واملحور

ف مكنة،لذلك و زمنة إختالف ع ة تنمو أو إقتصادية ضة أي ا عل ند س ال ائز الر م أ من عد

ستخدام أوجھ ع موال ع وتوز تخصيص وأساليب مراحل عدة بع ت ة التجار البنوك إدارة فإن لذلك

املخاطر من وتقليل دفة املس حية الر تحقيق ا ل يضمن بما مااملختلفة غالبا ة ال ثمار ش العملية   .ترافق
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يد   :تم

قتصادي التطور فإن املصرفية املخاطر مع عامال قتصادية القطاعات أك و املا القطاع ان إذا

قتصادي للتقدم أسا شرط عملة وكفاءة ونموه القطاع ذا سالمة أن ناحية من ر أظ قد املعاصر،

ناحية ومن عام، ل وش املا القطاع ذا فإن إندم أخرى قتصادية القطاعات أك قتصادمن اجا

ومن ، ومعناالعال ، الدو املجتمع ات أولو من أصبح ا، مخاطر إدارة وترشيد املالية بالسالمة تمام فاإل

تر  وضع الضروري من أصبح وانب، ا مختلف املعاصرة الدولية العالقات تطور وقواعدسرعة بات ت

املصر العمل س وتنظم تضبط دولية   .ومعاي

بدأ املعطيات ذه البنوك ظل ن ب كة مش قاعدة وإيجاد املخاطر تلك ة ملواج آليات عن والبحث التفك

البنوك ا ل تتعرض ال املخاطر من للتقليل الرقابية السلطات ن ب سيق ت ع وتقوم العالم دول ة املركز

اية العشر الصناعية الدول مجموعة من املصرفية للرقابة بازل نة لت ش لذلك يجة تحت1974 ون

النامية للدول ارجية ا املديونية أزمة تفاقم ظل ة سر السو بازل بمدينة الدولية ات سو ال بنك إشراف

العاملي البنوك ا منح ال ا تحصيل وك املش الديون م أملانياوتزايد من ل البنوك ذه ع و ة

املتحدة والواليات طانيا ر كية و   .مر

ن املبحث إ الفصل ذا نقسم   :و

والثانية- و بازل   .إتفاقية

الثالثة- بازل   .إتفاقية
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ول  والثانية: املبحث و بازل   .إتفاقية

ة م ضرورة املصرفية الرقابة من جعل املا ر والتحر العوملة عصر واملنافسة املالية زمات تزايد مع

ا أثار علتفادي حيث ل، ك قتصاد ع لتحقيقلمالوخيمة دولية رقابية معاي وضع ع بازل نة ت

حماية جانب إ البنوك ن ب العادلة واملنافسة ، املا إتفاقستقرار ا أول ان ن املودع ومصا بازل ية

س رأسمال لي،1988نةلقياس رأسمال لكفاية جديد إطار بإصدار مجددا نة ال قامت طارثم محل حل

عام اص ا بازل ،1988 السابق إتفاقية ون النظام1برغم وإستقرار قوة وتدعيم ادة ز ع ساعد قد

ما إ الدو الثانيةعرف املصر بازل   .بإتفاقية

ول  بازل : املطلب نة حول أساسية يم   .مفا

منقعت الثمانيات بداية العاملية الديون أزمة إ عود املال رأس كفاية بموضوع تمام أن البعض د

بازل  بإسم املعروفة بازل مقررات لصدور والوحيد قيقي ا ب الس ه عت حيث ، املا   القرن

بازل : ول الفرع نة   .شأةوتطور

صدر عشر، التاسع القرن منتصف ففي ذلك، قبل لة طو ة ف إ عود املال رأس بكفاية تمام أن الواقع

لرأس ى د د ا يحدد كية مر املتحدة الواليات لبنوك املنطقةاملقانون ان الس لعدد وفقا بنك ل ال

الق منتصف و ا، ف عمل زادال ن العشر مالية رن سب وضع ق طر عن الرقابية السلطات تمام إ

فشلت الطرق ذه ولكن صول، إجما إ املال رأس م و املال رأس إ ع الودا م مثل تقليدية

عمليا ادة ز نحو البنوك إتجاه ظل خاصة ا وجود كيةاإثبات مر البنوك التحديد وجھ وع ارجية، ا

والي ن املصرفي بجمعيات مادفع و و والبنوي "واليابانية، ورك سنة"نيو خاصة البحث 1952 بصفة إ

املال رأس اإ سب و طرة ا صول م قياس ق طر عن املال رأس كفاية ر لتقر مناسب أسلوب   .عن

من ة الف عت العل 1980إ 1974 و للتفك حقيقي مخاض ة املال،ف رأس لكفاية عاملية صيغة إيجاد

السابق معروفة تكن لم جديدة مخاطر ر أظ السنوات ذه خالل البنوك لبعض يار إ من حدث مثل(فما

جالل ومخاطر ة سو ال و )مخاطر و مسبوق غ ل ش ئتمانية املخاطر وعمق البنوك بل بأن ت أث ما

عن بمأمن ست ل ة الكب كية ففيمر يار، و فالس ليةجخطر ملانيةنأعل 1974 و السلطات ت

نك"إغالق سات مة" ث معامالت لھ انت ما وال وسوق ية جن الصرف مما سوق البنوك ن ب

تبع ثم ة الكب كية مر للبنوك بالغة خسائر ب سنواتھس عدة سلفانيا"عد ب الھبأصول" فرست

ن8حوا بلغت بلغتمالي أن عد ألنقاذه للتدخل بالسلطات دفع مما ، آجالدوالر توافق عدم لة مش

أسعار الشديد رتفاع مع خاصة قروض ع الفائدة سعر وثبات وخصومھ أصولھ ن ب ستحقاق

عام الدوالر ع بلغت 1980الفائدة بدأ1%20وال املعطيات ذه ظل آلياتالتفك و عن البحث

فكر وإيجاد املخاطر تلك ة ع ملواج يقوم املختلفة الثالث العالم دول ة املركز البنوك ن ب ك مش

                                                             
ميد عبد املطلب عبد  1 امعية الدار ،البنوك واقتصاديات العوملة ،ا ة، ا   .80 - 79 ص ص ، 2005 سكندر
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نة لت ش لذلك يجة ون البنوك، ا ل تتعرض ال املخاطر من للتقليل الرقابة السلطات تلك ن ب سيق الت

الص الدول مجموعة من املصرفية للرقابة بال أو ايةبازل العشر املديونية 1974ناعية أزمة تفاقم ضوء

عام أقرت قد بازل نة أن م و البنوك ذه ع و العاملية البنوك ا منح ال للدول ارجية  1988 ا

عال أو دو كمعيار املصر شاط ال العاملة البنوك لكفاية ملزما ون لي املال رأس لكفاية موحد معيار

وأقرتللداللة البنك، مالئمة عميق منظور من فيھ ن املودع ثقة قوي و للبنك، املا املركز انة م ع

تصل بأن م تل أن العاملة البنوك افة ع ن يتع أصبح ا بمقتضا ال بازل إتفاقية الصدد، ذا نة ال

طسبة ا ا أصول مجموع إ ا ئتمانر رأسمال املخاطر ا ترجيح عد إة ميع %8 ية ا وع ى، أد كحد

يوافق عامأن اية سبة ال ذه مع م ذلك 1992 أوضاع عد أصبح ذهPETRE COOKEالذي انت وقد

املال رأس لكفاية السابقة سبة ال سميت لذلك نة ال ذه ل س رئ ا تقدم حات مق ع ية مب التوصيات

أو وك سبة سيون ب الفر ا سم أوكما يبال ورو املالءة بمعدل   1.أيضا

ي الثا املصرفية: الفرع للرقابة بازل نة ب ف   .التعر

املصرفية للرقابة بازل نة الرقابية"مسحتتأسست واملمارسات املصرفية نظمة طرف ،"نة من

العشر  املجموعة لدول ة املركز البنوك ايةةمحافظي ات 1974مع سو ال بنك إشراف بمدينةتحت الدولية

للدول  ة املركز البنوك ومن املصرفية الرقابة يئات من ن مسؤول ع ا أعضاء قتصر و سرا سو  بازل

املتمثلةالصناع ى الك سرا،ية سو ولندا، اليابان، إيطاليا، أملانيا، سا، فر كندا، كندا، ا، ي ب من ل

والواليا لوكسبورغ إسبانيا، طانيا، بر د، كيةالسو مر املتحدة   2.ت

إس نة بازل ةشنة اليفنار و ة دولية إتفاقية أي إ ند قرار س بمقت ت ش أ محافظي إنما من

تج الصناعية، للدول ة املركز نتالبنوك فني من ونة م عمل فرق ا ساعد و ا سنو مرات ع أر نة ال ذه مع

إ البنوك، ع الرقابة جوانب مختلف دولدراسة إطار إعفاء كب بقدر م سا أن نة ال ذه ستطاعت

ع يقوم املختلفة، العالم دول ة املركز البنوك ن ب ك مش فكر وإيجاد املصرفية نالللرقابة ب سيق ت

و الرقابية السلطات مية مختلف أ ا م ا إدرا البنوك ا ل تتعرض ال املخاطر ة ملواج آالت التفك

الرقابة مجال الدو للتعاون ساس ر تمثل نة ال ذه أصبحت ذلك و ، املصر القطاع خطورة

  3.املصرفية

 

 

                                                             
1 commitee on banking regulation and supersiory proctices. 
2 www.arablaw.org/downlood/banking-instr capital-jo.doc, vie le 14/2/206. 

عياش،  3 ةز التجار البنوك ع زائر ا بنك رقابة رسافعالية قتصادية، العلوم ماجست مناجمنت،لة ،،تخصص شورة م غ املؤسسة

امعية ا السنة ، بوا أم ، يدي م بن ي العر ام ا  .79 ،ص2007-2006املركز
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ال بازل : لثاثالفرع نة داف   .أ

عام ل ش دف ف البنكية، الرقابة مجال عضاء للدول التعاون ملتقى ا شأ منذ بازل نة عت

إ ، الدو املستوى ووع نوعية ز للتدخل عز محاور ثالثة تحديد خالل من وذلك البنكية الرقابة فعالية

:1  

 للرقابة الوطنية املمارسات حول املعلومات   .تبادل

 فعالية ن ا تحس شاط ال مراقبة املستخدمة العالالتقنيات ي   .لبن

 الدنيا ة از ح املعاي   .تحديد

إيجا يمكن التا التاليةز و النقاط بازل نة داف   : أ

 و الدو املصر النظام إستقرار ة تقو مة الدول املسا ارجية ا املديونية أزمة تفاقم خاصة

معدومة،النامية أو منفردة ديون تورطت ال ا م كية مر خاصة الدولية البنوك توسع ب س

قي وإفر آسيا ية الآلت ا أمر إضطر دول مما اا ق تور أو الديون إسقاط إ   .ا

 الفروق واملتمثل الدولية، سواق البنوك ن ب افئة املت غ للمنافسة رئ مصدر إزالة

الوطنية الرقابية ما املتطلبات ، املصر املال رأس توافر شأن ضرورة ع التأكيد إ بازل نة دفع

والتنا تطبيقالعدالة املالسق رأس كفاية   .سب

 للتك آليات إيجاد ع والعمل العاملية املصرفية ات التغ مع بما يف املالية، العوملة ا  مقدم

أنحاء ع للبنوك املصر شاط ال عميق و ساع إ من تحدد ال واملعوقات واللوائح عات شر ال ذلك

واملعرف التكنولوجية الثورة ظل نيالعالم تحس البنوكة أعمال ع للرقابة الفنية ساليب

املختلفة النقدية السلطات ن ب ساليب تلك حول املعلومات تأول عملية يل س   .و

ي الثا ول :املطلب بازل   .إتفاقية

بازل  إتفاقية لية1عت جو صدرت تدور1988ال انت وال بازل نة ا جاءت ال التوصيات أو م

ملاحول املال، رأس وك كفاية ا عل ذه Ration de cookeيطلق س وتق وك بي السيد ا حا مق إ سبة ب

طرة ا صول م ع البنك مال رأس بقسمة تحسب إذ للبنك املالية املالءة سبة بأوزان ال ة املر

عن سبة ال ذه التقل أن شرط   .%8املخاطر

ول  بازل: الفرع املالإتفاقية رأس لكفاية    .و

سنةال -1 قبل ي البن    :1988تنظيم

سنة برأس1988قبل املتعلقة البنكية عات شر وال التنظمية جراءات مناملانت العديد البنوك ال

ف عر فإن ذلك من الرغم و صول، مجموع إ املال رأس سبة ل ى أد حد وضع ضرورة إ ش الدول

                                                             
1 Arman Pujal,de cook à bale II,revue d economie financiere,n°73 ,volume 4-2003,bale II,gen2se et enjeux,p.p.65-66  .  
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املال حدرأس سبة ال ما وتحديد إ باإلضافة أخرى إ دولة من يختلف ان ا تلك ذا فإن سبق

خصوصا أخرى إ دولة من تختلف انت التنظمية إعتبار ما جراءات و ا، تطبيق مرونة بدرجة يتعلق

تنافس دولية تھ بي شط ت تنظيمايةالبنوك ون ت دولة شاطھ يزاول الذي البنك افإن وقواني ا

ت ة م لھ ون ت لة، سا م املنافسنالبنكية ببا مقارنة   1.نافسية

تطورا               املال لرأس الدنيا باملتطلبات املتعلق ي البن ع شر ال عرف كية مر املتحدة الواليات              ففي

تدعيم أصبح اجع ال ذا ل يجة ن البنوك، مال رأس ملستوى واملستمر الكب اجع ال يجة ن وذلك وظا م

حقيقي تحد عن عبارة البنكية ع الودا وحماية ي مر ي البن النظام سنة2صالبة نظام 1914تم شاء إ

ما و و ، الفدرا لي حتياطي البنوك إفالس حاالت تحقيق م ماسا شاء إ ا عد بالشركة تم عرف

سنة ذلك ان حيث ع الودا ن لتأم البنوك 1933الفدرالية دائ غلبية ضمانات تقديم م ماسا و و

رأس بكفاية املتعلقة ن والقوان عات شر ال انت ة الف ذه خالل أنھ الشأن ذا شارة وتجدر كية مر

املخاط مستوى عن مستقلة مستعملةاملال انت ال املعاي ن ب فمن انية، امل خارج اماتھ وإل بنك ل ل ر

ماي نذكر البنوك مال رأس كفاية   :لقياس

 اململوك املال رأس إ ع الودا   :سبة

املع ذا إستعماالايعت ا وأقدم املعاي ر أش من اليحبر أن يجب عشر ث املال رأس قيمة ع الودا تتجاوز

أمامرات كية، مر املتحدة أال الواليات فيجب املتحدة بإث اململكة املال رأس قيمة ع الودا يتجاوز

املركزي البنك ا إيداع فيجب د ا ذا فوق املصارف ا سلم ت ال ع الودا أما مرة، ذه 3.عشر عن ع و

كماي سبة   :ال

اململوك   املال   100× رأس

ع                                                  الودا

ا توظيف خالل وذلك ع، الودا ا ف توظف ال واملحفظة البنك موجودات مجموع مالھ إ املعيار ذا يؤخذ

أو املخاطر عالية أو موجودات سائلة   .قليلة موجودات

 اململوك املال رأس إ املوجودات   :سبة

ذا وقدعت التقليدية، املعاي من إعت املعيار تمدامتم ال للعيوب يجة ن و ه ، السابق املعيار ذاا متاز

رأس ط ير ونھ ب ذا املعيار عن التعب تم و باملوجودات،   :املال

                                                  

                                                             
1 John hull : gestion des risques et institution financières ,pearson education , paris 2007, p 150. 
2 Arnand de servigny yvam zelenko : le risque de crèdit nouvean enjen bancaire, dunod 2an edition ; France ;2003p 175. 

اتيجية العوملة تحديات بازل  نة مقررات ،سالمية املصارف ،سليمان احمد 3 ا، وإس   .102 ص ،2008،ردن ،1ط  ، العال للكتاب جدار مواج
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اململوك                                                                              املال   100× رأس

املوجودات                                                                                        مجموع

 اململوك املال رأس إ املخاطر ذات املوجودات   :سبة

لل نظرا املعيار ذا إعتماد تختلفتم البنوك أن حيث ن، السابق ن املعيار ع ا يل تم ال عيوب

النقد ماعدا البنك موجودات جميع املخاطرة ذات باملوجودات قصد و ة ثمار س و قراضية ا سياس

ال ا تصدر ال السندات نة، ز ا وأذونات البنوك ن ب ع الودا وما املركزي، البنك ولدى دولةالصندوق

التالية بالصيغة املعيار ذا عن التعب تم و ومة ل املمنوحة   :والقروض

اململوك                                                    املال   100× رأس

املخاطر ذات   املوجودات

سنوات بنوك عدة إلفالس فقنظر االسبعينات، ذه عدد تخفيض ع العمل تم حد تماالت يث

سا و املال رأس لتسإعتبار ش وقد ذا ن املودع ألموال ضمانا يمثل بإعتباره وذلك العملية ذه

اما تحوال آنذلك و بازل البنكية إتفاقية عات شر ال يخص   .فيما

و -2 بازل إتفاقية   :إصدار

إصدار  سنةتم و بازل سنة كما 1988 إتفاقية ا تطبيق نطالق فإن 1992 تم تفاقية ذه فبموجب

ب مال رأس سبة ب باإلحتفاظ ملزمة ذه % 8 البنوك عرفت وقد باملخاطر، ة املر ا أصول م من

سبة سبة ال التالية ecookب بالعالقة سبة ال ذه عن التعب   :          يتم

اململوك                                                      املال املال+رأس  رأس

املال رأس كفاية  %8 ≥  =                                               معدل

ضةع                                                 العر مات ل و صول املخاطرناصر بأوزان ة  مر

ال صل و ئتمانية للمخاطر افية غطية إ سبة ال ذه حيث دف املخاطر، من النوع ذا تخص

من اوح ت ترجيح معامالت بواسطة املخاطرة بداللة صول ترجيح ومة %10يتم ا ع قوق ل سبة بال

املخاطر وا%100عديمة ا ع قوق ل سبة املخاطرةبال ذات التطرق1ص ي الثا الفصل تم وس ،

سبة ال ذه حساب لكيفية و بالتفصيل بازل إتفاقية تضمنتھ ملا   .وفق

 

 

                                                             
1 Joel bessis :gestion des risque st gestion actif –passif des banque, èdition dalloz .paris ,1995, p59. 
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سنة -3  :1996عديالت

ل  متطلبات 1995أفر حساب ألجل احات ق من مجموعة بإصدار البنكية للرقابة بازل نة قامت

عرض يتم حيث البنوك، ا تواج ال السوق بمخاطر املتعلقة املال غرضبرأس البنوك ع حات املق ذه

ابإ رأ   1داء

سنة بازل نة أصدرت املال 1996 وقد رأس كفاية ساب بإح اصة ا عدتفاقية السوق، مخاطر ة  ملواج

سنة الصادرة صلية تفاقية انت فقط1988 أن ئتمانية املخاطر جاءت .تخص ال ضافات ن ب ومن

  :ا

و أصبح التعديالت وقد السوق، مخاطر لقياس اصة ا الداخلية ا أسالي بإستخدام للبنوك السماح

التعديالت ذه عد املال رأس كفاية التاليةمعدل بالصيغة   :يحسب

املال                                                              رأس   إجما

املال رأس كفاية   %8 ≥  =معدل

مخاطر                                                بأوزان ة املر    X12.5السوقيةاملخاطر  مقياس+صول

ما خالل يمكن من التاسبق، ل الش املال رأس كفاية معيار ا عرف ال املراحل م أ يص   :ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 Bri:Vue d'ensemble de l'amendement à l'accord sur les fonds propres pour son extension aux risque de marche ,janvier 1996,p1. 
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لال   .و بازل  اتفاقية إصدار غاية إ املال رأس كفاية سبة تطور ):II -1( رقم ش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لسنة :املصدر ية العر املصرفية للمؤسسة السنوي ر التقر ع باإلعتماد الطالبة إعداد  .2011من

ي الثا بازل الالتعديالت: الفرع إتفاقية    .1مست

فيماي ا إجراء تم ال التعديالت   1:تمثلت

نة -1 ال حت رأس1993 عامإق كفاية معيار حساب أسلوب ع التعديالت عض إدخال ليغطيامل، ال

ال إضافمخاطر التعديالت ذه مقت و نسوق، حت الشر إ باإلضافة رأسمال إ ثالثة حة شر ة

ش و ن، أتالقائمت ع ن ت س ألجل املساندة القروض ع الثالثة حة الشر ذه لتغطيةمل ستخدم ن

فقط السوق   ؛مخاطر

ل -2 أفر بازل نة لقياس 1995وافقت اصة ا الداخلية ا أسالي بإستخدام للبنوك السماح ع

السوق املرونةمخاطر من أع درجة تحقيق   ؛غرض

و -3 رأسمال إتفاق التعديل ذا إستحداث من دف ضد ال ومحددة حة صر رأسمالية ضمانات توف

سعار البنوك مخاطر ا ل تتعرض ال   ؛السوق

                                                             
زائري  املصر النظام تكيف مدي لعراف، فايزة 1 ادة نيل متطلبات ضمن تدخل مذكرة ،بازل  نة معاي مع ا ، ش ية علوم ماجست  جامعة ، تجر

ص2010 - 2009 ، املسيلة   .60،61،ص

ع / اململوك املال رأس = املال رأس كفاية سبة  الودا

 املوجودات / اململوك املال رأس = املال رأس كفاية سبة

 املخاطر ذات املوجودات / اململوك املال رأس = املال رأس كفاية سبة

امات صول  عناصر / اململوك املال رأس = املال رأس كفاية سبة ل ة العرضية و  مخاطرھا بأوزان مر

ة صول  / املال رأس إجما = املال رأس كفاية سبة ا من بأوزان مر  12.5×  السوقية املخاطر مقياس + مخاطر
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سنة-4 بازل نة أصدرت ا املخاطر1996وأخ ة ملواج املال رأس كفاية ساب بإح اصة ا تفاقية

كماي رأسمال لكفاية املحددة العالقة تصبح التعديل ذا وفق   :السوقية

  )الثالثة الشریحة +الثانیة الشریحة +األولى الشریحة( رأسمال إجمالي  

                                                                                                                         ≤8%  

ة صول    12.5× السوقية املخاطرة مقياس +مخاطرة بأوزان مر

رأسمال1999سنة -5 افة لقياس جديد إلطار أولية احات إق بازل نة إتفاقيةشرت محل ،1988يحل

البنوك ا ل تتعرض ال املخاطر وشمولية دقة أك ل ش و عتبار تأخذ جديدة معاي فيھ وأدخلت

سنة شغيل ال ومخاطر السوق مخاطر ئتمان، مخاطر شمل تحديدا2001 ل أك حات بمق تقدمت ،

من ان رأسمال كفاية بمعدل ديد ا طار حول نةوتفصيال ال تصدر أن ائيةالاملتوقع ال ذاة من

اية قبل تأخ2001 تفاق واملالحظات الردود ت لك نظرا سنةر ولكن إ عرف2004إصداره الذي و و

بازل    .2بإتفاقية

الثالث بازل إتقييم: الفرع    .1تفاقية

با -1   : 1ل ز إيجابيات

ا جاءت ال إيجابيات ن ب العل من مايالتطبيق نذكر و بازل   :إلتفاقية

بحيث - العال املستوى ع البنوك ن ب املنافسة مجال العدالة تحقيق تفاقية ذه مت سا

ملعيار ا تقديم خالل من سابقا انت ال الفوارق إزالة مت البنوكسا مال رأس كفاية لقياس   ؛موحد

جعل - تفاقية ذه مت توظيفالبنوكسا ورشدا حرصا التوظيفأك إ تجاه خالل من ا ا

املقابل املال ورأس طرة ا صول م ن ب املستمرة واملوازنة املخاطر، حيث من أقل أوزان ذات أصول

ت واج إذا مخاطرة أقل بأصول ا بدال وإس طرة ا ا أصول تصفية إ أيضا البنوك تضطر ما ر بل ا، ل

ات املالصعو رأس كفاية ملعاي ة املطلو سبة ال إلستفادة املال رأس عناصر ادة   1؛ز

البنوك، - ن ب باملقارنة سمح معيار تقديم املال رأس كفاية معيار خالل من و بازل إتفاقية مت سا

آلخر بلد من ي البن النظام ن ب باملقارنة املعيار ذا سمح   .كما

ال يجابيات ارغم أ إال و بازل إتفاقية ا تل جاءت والعيوبم السلبيات من   .خل

و -2 بازل إتفاقية   :سلبيات

ماي نذكر و بازل إتفاقية ع ا يل تم ال والنقائص السلبيات أبرز   :من

                                                             
سابق،ص  1 ة،مرجع فايز   .63لعراف
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إ - ا أموال رؤوس برفع البنوك لقيام نطالقة بمثابة انت و بازل إتفاقية أن معرغم ناسب ي مستوى

تلك تضمنتھ الذي ا وتحديد املخاطر ف عر أن غ ا، تواج ال الشديداملخاطر سيط بالت تم   ؛تفاقية

أوقاعدة - أساس سبةFondementغياب تحديد   ؛%8 إقتصادية

تم - حيث للمخاطر يد ا التقييم املخاطرعدم من فئات عة ألر ا   ؛تقسيم

التقييم - مجموعتعدم إ ا تقسيم تم حيث للمخاطر، يد مجموعةا العالمOECDن، دول ا   ؛و

اعدم - إستحقاق آجال حسب القروض   ؛تقسيم

ي - يجا ثر عتبار ن ع خذ املخاطرعدم تقليل التنوع   ؛لعملية

سنة - التعديالت إجراء غاية إ السوق مخاطر عتبار ن ع خذ تمت1996عدم إ تفاقيةكما ذه

شغلية ال   .املخاطر

الثالث بازل: املطلب   .2إتفاقية

للدول الوصية السلطات من ثمارات س و احات ق من لة طو لسلسلة يجة ن الثانية بازل إتفاقية عت

سنة ا إصدار تم ال و بازل إتفاقية ملراجعة اح إق فأول البنكية شآت وامل سنة 1988 عضاء شره  تم

عضاء،1999 الدول لعديد املحلية السلطات طلب إ إستجابة وذلك الدولية ات املستو بنك طرف من ،

جانفي أخرى احات إق تقديم تم ل2001كما سلسلة2003وأفر مرفوقة احات ق ذه انت وقد

حيث ا، وضعي حول بنكية مؤسسات ا قامت دراسات ثالث ثماراتتضمنت س و الدراسات ذه مت سا

بازل  إتفاقية ع املوافقة تمت وقد ولية، للتوصيات نات التحس من العديد سلطات2بتقديم قبل من

ا شر قبل عضاء   .الدول

ول  الثانية: الفرع إتفاقيةبازل إصدار   .أسباب

الظ مجموعة يجة ن الثانية بازل إتفاقية بإصدار بازل نة نذكرقامت سباب و ا روف   :م

لسنة -1 بازل مقررات مراعاة مدين1988عدم ن ب يف التص درجة إلختالف املخاطر أوزان تحديد لدى

  1؛وآخر

ا -2 و أساس ع الدول ن ب التفرقة ستمرار املناسب غ غOECD  من وذلك OECD-NONأو

بجدارة تتمتع ة خ املجموعة الدول من مجموعة إقتصادياتألن سم ت نما ب عالية، إئتمانية

خر دولة البعض من املخاطر أوزان إختالف يتطلب مما مرتفعة ات مستو ذات بتقلبات ا م

  ؛ألخرى 

لقياس -3 البنوك قبل من املتبعة ساليب ن تحس ع املخاطرالعمل   ؛وإدارة

                                                             
طيب،  1 ا بالبنوكسم املخاطر وإدارة املعارف،قياس شأة م ة،2الطبعة، ص،2008،سكندر   .48-49ص
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عقود -4 توافر مثل ئتمانية، املخاطر ع للسيطرة أدوات نتوف التحس مع املالية شآت امل

ذه إستخدام أثر بعاد إس انية إم مدى بحث إستد الذي مر العينة، الضمانات توف أساليب

أو ة دوات املركز ومة ا وضمانات النقدية الضمانات   1؛توافر

مثل -5 جديدة مخاطر ور   :ظ

والع -6 امات ل و لألصول سبة بال أسعارالفائدة تقلب املمخاطر لمليات طو ثمار س غرض انية

  ؛جل

شغيل -7 ال مخاطر مثل أخرى   .مخاطر

ي الثا الثانية: الفرع بازل إتفاقية إصدار داف   .أ

اماي م نذكر داف من جملة لتحقيق الثانية بازل إتفاقية بإصدار بازل نة   :قامت

  وسال مان و معدالت من املاالرفع النظام ومتانة   ؛العالمة

 إختبار نماذج وإيجاد قبل من مدرجة تكن لم املخاطر، من العديد للتطبيق إدراج مالئمة أك جديدة

ا مستو افة ع   2ا؛البنوك

 إلتفاقية الرئ دف ال خالل عت من وذلك الدو ي البن النظام صالبة تدعيم و الثانية بازل

ال املال رأس متطلبات قياس أن املناف ضمان التوازن لعدم مصدر العامليةتمثل البنوك ن ب سة

ة خالل كما،الكب من املخاطر إدارة ع يع ا أ الثانية بازل إتفاقية مزايا م أ من كذلك عت

ا تواج ال للمخاطر ساسة ا املال رأس   3؛متطلبات

 ال شمولية أك قة طر شاء إ إ تفاقية ذه ادف   4.تواج

الثالث الثانية: الفرع بازل إتفاقية   .مضمون

سنة الصادرة و بازل بإتفاقية اصة ا العناصر من العديد ع املحافظة تمت الثانية بازل إتفاقية  عند

التقيد1988 امية املال كإل لتعديالت %8 واملقدرةبءةبمؤشر سبة بال مر وكذلك قل، واملتعلقة1996ع

أما السوق، مخاطر فتتمثل بقياس بازل نة ل الثانية تفاقية ا جاءت ال ضافات يخص  5:فيما

شغلية - ال باملخاطر متعلقة مال رأس متطلبات   .إدخال

القروض - مخاطر لقياس داخلية نماذج إستعمال انية   .إم

املبادىء - عرض و تحدد ثانية دعامة للرقابة إدخال ةساسية از   .ح

                                                             
1، سليمان سالميةأحمد ّ ذكره،صاملصارف سابق مرجع ،120. 

ص 2 ذكره، سابق طيب،مرجع ا   .50سم
3  Bruno Colmant , Vincent Delfesse , jean-philippe Pèters , Bruno Rauis , OP.CIT , P 31. 
4  Bri : Vue d’ensenble du nouvel accord de bale sur les fonds propres ;jamvier 2001.p , 5. 
5  Bruno . Colmant , vincent Delfosse , Jean-Philippe peters ,Bruno Rauis , OP.CIT , P.31. 
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السوق  - إنضباط تتمثل ثالثة دعامة   .إدخال

ذلكت يو التا ل والش املة، مت دعامات ثالثة من الثانية بازل إتفاقية ل   : ش

لال   .الثانية بازل  اتفاقية مضمون  ):II-2(رقم ش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Hennie van Greuning , Souja Brajovic Bratanovic : analyzing Banking Risk , third edition , the international bank for 

reconstruction and development , washington 2009 , P 125 

و -1 املال:الدعامة رأس   .كفاية

و  تحديد عملية أن ضمان إ و الدعامة ذه صادقةدف صورة تمثل البنوك مال رأس متطلبات قياس

ا تواج ال   .للمخاطر

ديد ا سبة ال مبادعدلت نئة ح املخاطر، تخفيض تقنيات بإندماج وذلك ئتمانية املخاطر حساب

كما السوقية، املخاطر قياس يخص فيما ا نفس ة بقيت ملواج املال رأس من جديدة متطلبات أضافت

وقداملخاطر شغلية التالية ال بالصيغة الثانية بازل إتفاقية حسب املال رأس كفاية سبة عن التعب  1:تم

 

  

                                                             
1 Dov oogin : coptabilite st audit bancaires ; dound ; 2ene edition ,pris , 2008, p 410. 

لة   2 بازل  ی

 الثالثة الدعامات

 القروض مخاطر

 السوق  مخاطر

 شغيلية مخاطر

 املال رأس كفایة فحص
ن تقییم  للبنك املراقب

ادة يجة فصاح ز  يجابيات ن
ا ال  الداخ التقييم تقيم

 املال لرأس النیا املتطلبات
Minimum capital 

ة الرقابة عملیات از  ح
Superviser review 

 السوق  إنضباط

Market discipline 
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النظامي   املال   رأس

املال رأس كفاية   %8 ≥        = معدل

ئتمان السوقية+ مخاطر شغيلية+ املخاطر ال   املخاطر

أن   : حيث

ئتمان- ة:مخاطر املر صول مع تتوافق ال   .املخاطر

السوقية- املخاطر:مخاطر من النوع ذا لتغطية الوجھ املال رأس  .12.5×تتمثل

شغلية- ال امل :مخاطر املال رأس املخاطرتتمثل من النوع ذا لتغطية  .12.5× وجھ

الثانية -2 ة :الدعامة از ح الرقابة   .عمليات

ناول  التوصياتت من مجموعة ة از ح الرقابة بمخاطر املتعلقة الثانية بازل إلتفاقية الثانية الدعامة

مية أ ة، از ح الرقابة عمليات تك حيث املستخدمة، الطرق والشفافية املخاطر بإدارة اصة وا

ال ف ل بالغة، ا ال املال رأس تملك البنوك أن التأكد إ فقط ادف تواج ال املخاطر إجما تغطية

ا عند ف الطرق أحسن إستعمال ع ث ا إ كذلك دف بل ا، شاط وإدارة مزاولة ة از ح الرقابة

  .املخاطر

إلتف الثانية الدعامة عتمد بازل و املباد 2 اقية من مجموعة رأسئع كفاية لتقييم البنوك حاجة تؤكد ال

م وفقا العليااملال دارة و دارة، مجلس من ل إملام النظام ذا تطلب و ا، تواج ال بالبنك املخاطر

الداخلية الرقابة أنظمة ومراجعة للمخاطر، شامل تقييم املال، رأس لكفاية ن مت تقييم املخاطر،   .بدرجة

ال الداخلية جراءات و الكيفية تقييم الداخلية الرقابة مية أ اوتتمثل من يقيم إحتياجاتھ البنك

لرقابة خاصة ون ت بالبنوك الداخلية الرقابة فإن التا و لديھ، للمخاطر مفصل تقييم عن بناء املال، رأس

حينما الرقابية السلطات اجة وتدخل ا   1.تقت

ة-أ از ح الرقابة لعمليات ساسية   :املبادىء

إتفا خالل من بازل نة الثقامت ا مبادقي ع أر بتحديد للرقابة ئانية ذهأساسية تمثل حيث ة، از ح

الفعالة،ئاملباد ة از ح للرقابة ضة العر طوط ا عة املبادر ذه ن يب التا ل   :ئوالش

  

  

  

                                                             
، محمد شعبان احمد  1    .203 ص، سابق مرجع ع
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لال ة الرقابة عملية مبادئ ):II -3( رقم ش از   ح

               

                       

                  

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Hennie van Greuning , Souja Brajovic Bratanovic : analyzing Banking Risk , third edition , the international bank for 

reconstruction and development , washington 2009 , P  144. 

  :1بدأامل

ا ال املخاطر مع باملقارنة املال رأس من اف بمقدار تحتفظ أن البنوك ع يجب  إ باإلضافة تواج

اتيجية ا رأس مستوى   بالتحكم سمح إس   .مال

اصة ا ا أموال أن ت تث أن ع قادرة ون ت أن البنوك ع ال يجب جمالية املخاطر مع ناسب ت

الرقابة لتحقيق أساسية خصائص خمسة بتحديد بازل نة قامت ذلك تحقيق وألجل ا، الصارمةتواج

  1:و

خال - من العامةالرقابة ة واملدير دارة مجلس   ؛ل

لألموال - السليم اصةالتقييم   ؛ا

والتبليغ -   ؛الرقابة

الداخليةا - الرقابة خالل من   .لتحليل

 

 

                                                             
1 BRI .2001 op .CIT ; p 140. 

ة الرقابة عملية مبادئ از  ح

 1 مبدأ

 بمقدار تحتفظ أن البنوك ع يجب

 ال املخاطر مع باملقارنة املال رأس من

ا  تواج

 4 مبدأ

 ال ح وسرعة بقوة تتدخل أن يجب

ون  اصة موال ت د من أقل ا ا  ا

ى  املطلوب د

 2 مبدأ

 تقوم أن الرقابية السلطات ع يجب

اتيجيات وتقييم باختبار  س

جراءات   البنوك طرف من املتبعة و

ا ا لكفاية تقييم اصة أموال  ا

 3 مبدأ

ان  تفرض أن الرقابية السلطات بإم

م أن البنوك ع  بمقدار باالحتفاظ تل

ا من أك اصة أموال سبة عن ا  ال

 ا املعمول 
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  :2بدأامل

بإختيار تقوم أن الرقابية السلطات ع البنوك يجب طرف من املتبعة جراءات و اتجيات س وتقييم

اصة ا ا أموال لكفاية ا    .تقييم

املخاطر إدارة جودة ع مراقبة عمليات القيام الرقابية السلطات من املبدأ ذا حسب بازل نة تطلب

وذلك البنوك مستوى ع ميدانية رقابية عمليات القيام خالل من وذلك للبنوك، الداخلية والرقابة

ا إ نادا إس يص و تحليل ساباتعمليات ا مدققي أعمال إختبار وكذلك مقابالت إجراء لوثائق،

ن ارجي ا ن شار   1.واملس

ب      القيام من البد ذلك تحقيق   :وألجل

املخاطر - تقييم شمولية مدى   .إختبار

املال - رأس كفاية مدى   . تقييم

الرقابة - عمليات تنظيم   .تقييم

لرأس - الدنيا املعاي ام إح ع والرقابة الدعامة واملحددة   .املال

الرقابية - السلطات  .تدخل

  :3بدأامل

عن اصة ا ا أموال من أك بمقدار باإلحتفاظ م تل أن البنوك ع تفرض أن الرقابية السلطات ان بإم

ا املعمول سبة   .ال

با إلتفاقية و الدعامة ا جاءت ال املال لرأس الدنيا املتطلبات منسمح بالتأكيد الرقابية للسلطات زل

للسالمة الدنيا للمعاي ستجيب ح ا مال رأس يمتلك البنك   .أن

حتفاظ ع البنوك يع أجل من الرقابية للسلطات وتوصيات نصائح بتقديم بازل نة قامت كما

و الدعامة املحددة سبة بال مقارنة اصة ا ا أموال ع أع سبة نذكرب أسباب لعدة ا وذلك   :م

يف - التص االت و من عا تنقيط ع صول   .ا

عليھاإذ- تؤثر قد السوق ات إضطر أو تقلبات أي فإن املحددة سبة ال تقارب سبة ب يحتفظ البنك ان

للبنك سبة بال جيد ذلك ان لما مرتفعة سبة ال انت لما التا و   .سلبا،

 

                                                             
1 Bruno colmant , vincent delfosse , jeon philippe peters , brnnoo rauis , op , cit ,p 191 . 



ي الثا بازل                                                                                                      الفصل اتفاقيات حول أساسيات  
 

39 
 

  :4بدأامل

ع اليجب ح وسرعة بقوة تتدخل أن الرقابية د السلطات ا من أقل ا املحتفظ اصة ا موال ون ت

ما حالة املطلوب ى البنوك، د أحد طرف من للمعاي ام إح عدم حالة الرقابية السلطات لت إذا

ا ا بإم ا فإنھ م إجراءات عدة   : القيام

عملي - القيام من البنك تو منع احة ر ع   .ز

اصة - ا موال من ن مع مستوى إ للوصول دف و سمح برنامج بإتباع القيام ع البنك وإلزام   .إجبار

أن خاصة ام، امل ذه للقيام رقابية ة كج املركزي بالبنك ة متم وادر ب تدر املبادىء ذه تطبيق يتطلب

حوار  إجراء يتطلب حات املق ذه مثل العامة،نبتنفيذ بالبنوك ن واملسؤول الرقابية ات با ن املسؤول

ال املخاطر املتالحقة ات التغ مواكبة من تتمكن لن املال رأس لكفاية إطار أي أن إ شارة وتجدر

للدخول املتاحة الفرص من لإلستفادة نظمة ذه س عندما خاصة البنكية، نظمة تواجھ

جديدة، ع ممامشروعات أن يجب ال مية من د الدعامةيز الرقابية ات ا   1.ا

الثالثة -3 السوق : الدعامة   .إنضباط

إتاحة وكذلك الشفافية ز عز ع التأكيد خالل من ا وكفاء البنوك سالمة يع ع الدعامة ذه عمل

املعلومات ذه م سا حيث السوق، ن للمشارك املعلومات من د ملدىمز يد، ا م تقييم انية إم

البنك مال رأس  2.كفاية

ع للمحافظة وفعال آمن ل ش ا أعمال ممارسة ع البنوك تحف ع العمل ع السوق إنضباط إن

دف و للمخاطر، جراء مسبقا محتملة خسائر أي ة مواج ع ا انيا إم ز لتعز ة قو رأسمالية قواعد

إ السوق   :إنضباط

ي - البن القطاع وسالمة أمان ة    .تقو

الال  - باإلفصاح البنوك ام البنوكإل ذه مال رأس تقييم انية إم السوق ن للمشارك يح ي الذي   .زم

ماي تقدير أقل ع قل ع سنوي نصف دوري ل ش فصاح يتم أن ع الدعامة ذه وتنص  3:ذا

مال رأس   :تركيبة

ا - وتقييم شغيل"املخاطر ال مخاطر السوق، مخاطر قراض،   "مخاطر

                                                             
ع  1 محمد شعبان سابق،أحمد مرجع ،254.  
مجدوب  2 بحو القادر، عبد ا بازل  مقررات،بودي مي زائر الة شارة مع – البنكية املخاطر تقليل  وأ   .8 ص ،– ا
سابق، 3 ،مرجع ع محمد شعبان   .200أحمد
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اصلة - ا القطاعات ا، تحصيل وك املش الديون مخصصات ستحقاق، مواعيد من القروض تفاصيل

القروض   .ع

ل - ل الدفع عن التخلف إحتمالية ساب إح ا، ف عار و ئتمان مخاطر إدارة لوظائف التنظي ل ي ال

مصنفة حة  .شر

املخاطرةأساليب الضمانات تقليل ة معا   :وأساليب

وكذا املطلوب، املال رأس م لتقدير الداخلية نظمة وكذا املخاطر مع التعامل البنك اتجية إس

العام وأدائھ للبنك املا املركز عن والنوعية الكمية   .التفاصيل

إلتف الثالثة الدعامة حسب فصاح إطار أن إ شارة املعايوتجدر مع تتما أن يجب الثانية بازل اقية

ال فصاحات ذه أن أي بلد، ل ب اصة ا ية ك املحاس املحاس فصاح معاي مع تتعارض أن يجب

البنوك ام إلل قانونية جراءات إتخاذ الرقابية ات ل يمكن كما ا، ام ل البنك ع ن يتع وال شموال

ام للعامةبإح متاحة ون ت ر تقار معلومات شر ب العاملة البنوك إلزام مثال يتم ان فصاح   .متطلبات

ع الرا الثانية: الفرع بازل إلتفاقية ساسية صائص   .ا

ماي نذكر صائص ا ذه م أ   :من

املخاطر -1 إ النظرة امل قفزة :ت يمثل و بازل إتفاقية صدور أن من الرغم املخاطرع إدارة نوعية

ضوء ا محدودي رت أظ ا أ غ التطبيق، ولة وس ساطة بال ت تم قد تفاقية ذه وإن البنوك لدى

تتجاوز للمخاطر أوسع نظرة أعطت حيث الثانية، بازل إتفاقية جاءت املنطق ذا ومن العلمية، ة التجر

للم أخرى ر مظا إدخال إ ئتمان مخاطر بصفةمجرد شغيل ال ومخاطر عامة، بصفة   .خاصة خاطر

أك -2 حساسية بدرجة السوق التحك :تقدير التقدير التنظي(غلب أو داري التقدير إ ع) قرب

قروض قتصادي التعاون منظمة نوك و لدول املمنوحة فالقروض و بازل إتفاقية املخاطر تقدير

املخاطر من املخاطرخالية ذه ل السوق تقدير عن عيدا حساسية انيكية مي عملية   .أشبھ

فالفكرة املخاطر، ذه ل السوق لتقدير ام حت من دا مز أوجدت فقد الثانية بازل إلتفاقية سبة بال أما

و الثانية لإلتفاقية وفق املخاطر وم ملف أن ساسية حيث السوق، لتقديرات حساسية أك أصبحت ا أ

ي زا ا بالتقدير باملقارنة وذلك املخاطر ذه تحديد ع أقدر السوق املستمرة عامالتھ خالل من البنك

السابقة  1.لإلتفاقية

 

 

                                                             
1   ، ع محمد شعبان صأحمد ص سابق،   .258 -257مرجع
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التم تطبيق إلغاء املرونة ادة ز مع الدول ن   :ب

فقد التا و املخاطر، السوق تقدير إ أك بدرجة الثانية بازل إتفاقية تدت أس التمتم قد الدول إلغاء ن ب

أن كما عامة، بصفة والبنوك الدول جميع تواجھ املخاطر ذه أن بإعتبار ذا و و تفاقية ان الذي

املخاطر ذه بتقدير كفيلة ا وحد السوق   .ظروف

امس ا الثانية: الفرع بازل إتفاقية    .تقييم

من مجموعة الثانية بازل إتفاقية تضمنت نذكرلقد والسلبيات يجابيات من والسلبيات   1:ماي يجابيات

   :يجابيات -1

البنوك - لدى املخاطر إدارة وممارسات سياسات ر وتطو ن   .تحس

املال - رأس إدارة وممارسات سياسات ر وتطو ن   .تحس

ي - البن العمل جديدة مالية أدوات ر وتطو ي، البن ستقرار ائز زر   .عز

املال - رأس كفاية معدل حساب أسلوب ر   .تطو

ا - ا مستو افة ع البنكية املؤسسات للتطبيق مالئمة أك جديدة إختبار نماذج   إيجاد

ئتمان - مخاطر   .يةتقليل

املؤسسات - الداخلية الذاتية املراقبة تطبيق خالل من املالية النظم والدقة مان درجات ن تحس

  .البنكية

  : السلبيات -2

ب س الدولية ل التمو مصادر إستقطاب عقبات البنوك ت واج تفاقية، ا وضع ال للمعاي وفق

املؤسسات تلك لبعض ئتمانية يفات   .التص

ديدة - ا املخاطر ب س املال رأس كفاية ومعدالت ا رأسمال ات مستو لتدعيم البنوك ع ضغوط فرض

شغيل ال مخاطر   .السيما

أسلوب - من جيا تدر نتقال و املالية املخاطر إدارة وممارسات سياسات ر تطو أجل من الضغوط ة مواج

الداخ ي ئتما التقيم أسلوب إ ار ا ي ئتما   .التقييم

بما - تفاقية معاي العشر إنحياز الصناعية الدول ملتطلبات   .يتوافق

                                                             
1  http://albait alknwaiti.wordpress.com. 
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ي الثا بازل: املبحث    .الثالثةإتفاقية

إتفاقية ا تضمن ال للعيوب وجھ  نظر الصمود ع البنك قدرة عدم وكذا الثانية، املاليةبازل زمة

فقد الت العاملية، بازلتم بإتفاقية تفاقية ذه سمية من الرغم و الثالثة، بازل إتفاقية إصدار فك

ا أ إال الثانية، الثالثة بازل إتفاقية تلغ وأضافتلم املال رأس سبة ونات م ع عديالت أدخلت ا ولك

بالسيولة اصة ا املعاي   .عض

بص الثالثة بازل إتفاقية ا جاءت ال ة از ح القواعد تطبيق نطالق يتم أن ض املف جيةمن تدر فة

سنة من املال 2013 إنطالقا رأس ملتطلبات تدعيما تفاقية ذه تتطلب إدخالحيث إ باإلضافة النظامي

وقد ذا الرافعة، وأثر السيولة مخاطر تقييم مجال جديدة تضمنت قيود ال ائية ال النصوص إصدار تم

بازل نة طرف من الثالثة بازل سم16إتفاقية   .2010د

حات املق م أ ع التعرف املبحث ذا   :سنحاول

 الثا بازل إتفاقية إ اجة   .لثةا

 الثالثة بازل وإضافات   .إصالحات

ول  الثالثة: املطلب بازل إتفاقية إ اجة    .ا

الثالثة بازل إتفاقية منالتطمح املصرفية نظمة صالبة ز عز إ املصرفية للرقابة بازل نة ا طور

ا ع النقاب العاملية املالية زمة كشفت ال العيوب من العديد ة معا   .خالل

ول  الثالثة: الفرع بازل إتفاقية   .مضمون

املح ك ال تم حيث ن، أساس ن محور الثالثة بازل إتفاقية تضمنت رأسماللقد تدعيم ع ول ور

مخاطر إلدارة عاملية معاي وضع فقد ي الثا املحور أما ا، مالء مستوى من الرفع دف وذلك البنوك

تفاقية ذه مضمون يو التا ل والش البنوك،   :السيولة
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لال   .الثالثة بازل  التفاقية ساسية العناصر ):II-4(رقم ش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

الثالثة :املصدر بازل إلتفاقية املتضمنة الرسمية للوثيقة نادا إس الطالبة إعداد   .من

وجود -1 املال رأس من أع   :  أفضل ةمتطلبات

الت أش أع و و ن، م املسا حقوق متطلبات من ى د د ا رفع يتم أن بازل نة ح الذيق رأسمال

تبلغ ال الية ا السنة من سائر، ا ستوعب أن ال %4.5 إ %2 يمكن و الفئة رأسمال متطلبات من

لة املؤ املالية دوات عض و ن م املسا حقوق من شمل ا رفع يتم سوف صارمة، معاي ع بناءا خرى

جديدا %6 إ 4% نوعا صالحات أضافت ضافية،من وقد التحوطية موال سميتھ يمكن الذي رأسمال

سبة ب البنوك بھ حقوق 2.5 تحتفظ من ون يت أن ع الية ا لألنظمة وفقا املطلوب ى د د ا ع عالوة

أو طية التحو موال من الغرض إن ن، م و املسا ماية، ا حماية أموال برأسمال البنوك إحتفاظ ضمان

إستخدام ويمكن املالية زمات ات ف خالل سائر ا إلمتصاص د ھ ا فإن كذا و ىقتصادية د

الفئة رأسمال من ون  و 01املطلوب ي سوف التحوطي سب رأسمال الفئ %6( ،%8.5ةب  %2.5و 01ةلرأسمال

 الثالثة اتفاقية بازل 

 البنوك مالءة تدعیم

رتباط النظامیة املخاطر ن و  البنوك ب

 الرافعة سبة إدخال

ن اصة موال جودة تحس  ا

ادة  موال قیمة ز

ادة  املخاطر غطیة ز

 البنوك  السیولة تدعیم

القصامل  السیولةسبة  دى

لال املدى  السیولة سبة  طو

عة أدوات  املتا
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التحوطي حة) لرأسمال املق صالحات تطبيق عد رأسمال متطلبات إجما سبة تصبح  بما( %10.5سوف

أو  التحوطي رأسمال السابقة %8مقابل)مايةاذلك   1.تفاقيات

نمو ة ف عد وخاصة البنوك انيات م ئتمان جودة مستوى ي تد لة مش عن ة خ زمة كشفت لقد

تح رأسمال تخصيص صالحات ذه ح وتق بمستوى الدوراتالقروض تقلب أزمات ملقابلة  وطي،

حدود ن) %2.5-%0 (قتصادية م املسا حقوق   .من

ل ل املحلية للظروف وفقا ذلك تطبيق يتم أن ع تام ل ش سائر ا إمتصاص يضمن آخر رأسمال من أو

ك دف ال تحقيق و قتصادية الدورة تقلبات ملقارنة ماية ا رأسمال تخصيص من الغرض أن بلد،

ال حماية املتمثل تناميحصانة عنھ تج ي الذي الك ئتمان نمو فراط ات ف من املصر قطاع

شأ ت خسائر أي يعاب إس أجل من فإنھ عليھ ناء و املھ، ب النظام مستوى ع إنخفاض املخاطر ب س

امل ماية ا أموال إدخال يتم وسوف ئتمان حتياطجودة ألموال كإضافة ورة،   2.اتذ

ال      دول التحوطا رأسمال متطلبات ن يب   تا

رقما الثالثة:)II -2(دول بازل حات مق وفق التحوط ورأسمال رأسمال   .متطلبات

ن  البيان م املسا   املال رأس إجما  و الفئة رأسمال  حقوق

ى د د   8    4.5  ا

التحوط     2.5    رأسمال

ى د د التحوط+ ا   10.5  8.5  7  رأسمال

ة للتقلبات التحوط رأسمال حدود     2.50    الدور
ش، القادر عبد :املصدر  املالية زمة عد ما العال واملصفي املا ستقرار تحقيق ومتطلبات 3 و 2 بازل  ملقررات وفقا الصرفية املخاطر إدارة بر

ا املالية املخاطر إدارة حول  الدو امللتقى العاملية، اسا ع رة، امعة ،2011 نوفم 27 -26 العالم، دول اقتصاديات ع وا    .16ص البو

من ول املال رأس سبة ل ى د د ا رفع تم أنھ أعاله دول ا خالل من بازل  %2 نالحظ إتفاقية  2وفق

و  %5.4إ يت آخر إحتياطي امش إليھ سمضافا عادية م أس من دات %5.2تھن والتع صول من

إ يصل املجموع يجعل مما زمات ة مواج مالئ %7إستخدامھ معدل رفع كذلك تم إمةوقد املال رأس

املتطلبات %8عن بدال 5.10% ذه للوفاء إضافية رأسمال بتدب ملزمة البنوك إن ع ذا  .و

  

  

                                                             
1 Basel III : international framework for Liquidity risk ueasurment , standards and monitoring Bsel commiteze on Banking 

Supervision , December 2010 , www.bis.org 
ش،  2 بر القادر بازل عبد ملقررات وفقا املصرفية املخاطر واملصر2و1إدارة املا ستقرار تحقيق املاليةومتطلبات زمة عد ما العاملي

العالم،العاملية دول إقتصاديات ع ا اسا ع وإ املالية املخاطر إدارة حول ول الدو امللتقى رة،ص2011/ 26-27/11، البو   .15،جامعة
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املالية -2 الرافعة   :مؤشر

كفاية  عدم ب س البنوك إفالس الكب ثر املالية زمة قبل ئتمان للتوسع اصةان ا موال

سائر، ا التقيي بإمتصاص أسلوب بع ت ال البنوك عمدت أوزانحيث منح إ للمخاطر الداخ ترجيحية م

بازل  عملت ذا ول املا الرفع أثر ادة ز أجل من ا لتوظيف ة ما 3 صغ إدخال املالية ع الرافعة لكبح1س

ا قدر ة إختيار سبة فرض تم حيث املصرفية القروض التوسع لرأسمال، %3 جناح و حة الشر من

ترجيحية أوزان حول انية امل أصول من ا حسا يتم أن   2.ع

الشراء -3 عادة وعملي املالية باملشتقات املرتبطة ئتمان املالية مخاطر وراق و نة ز ا    :سندات

العمليات               عن شأة وامل املقابلة حة املق ات ا مخاطر تفصيلية ع ذا خالل من بازل نة شدد

الدين سندات ل وتمو املشتقات   .ع

ي الثا الثالثة: الفرع بازل داف   .أ

ماي تحقيق إ   :دف

 القادرة ي الرقا طار قتوف ال الصدمات يعاب وإس زمات ة مواج تطرأع ات د للتغ يجة ن

  ؛قتصادية

 شروط ز السيولةعز ومعاي املال رأس   ؛كفاية

 خالل تضامنا املالية املؤسسات مع التعامل يختص الذي لية ال ة از ح وانب ل العام طار

ما ة زمة ف   3.عد

الثالث الثالثة ساسيةاملحاور: الفرع بازل   .إلتفاقية

ول  بتطبيق:املحور قامت حيث البنوك أموال رؤوس قاعدة وشفافية ية و نوعية ن تحس ع بنص

إذ املال رأس وم املوزعة مف غ اح ر و بھ ب املكت املال رأس ع يقتصر أصبح سا املال رأس  إن

املشروطة غ املال رأس أدوات ا إل أييضاف إستحقاق خ بتار املقيدة وغ العوائد اكمة م غ عوائد

القادرة ملدة دوات دوات ع يقتصر و ف التكمي املال رأس نما ب ا، حدو فور سائر ا يعاب إس ع

عن وألغت 5 التقل املصرف، ع للغ ات مطلو أية أقبل ع الودا قبل سائر ا تحمل ا يمك وال سنوات

ما ل تفاقية ا ذه العمل تم ال املال رأس ونات م من ذلك نيتفاق عدا السابقت ن   4.ت

                                                             
1 Basel 2 : A global regulatory framework for more resillent banks and banking système Basel committeeon banking supervision 

december 2010 rev june 2011. 
ذكره،ص،  2 سبق مرجع ش، بر القادر   .18عبد

ي، النقد صندوق   3   ARAB MONE TARY FOUND www.amf.org.ae/ar. العر
4 http://www.anf.org.ae/ar/content/hgh-level-meeting-emerging-framwork.strengthen.consulte le 15/03/2016. 
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ي الثا شأ :املحور ت ال املقابلة حة املق ات ا مخاطر سندات غطية ل وتمو املشتقات ع العمليات عن

وأيضا ا ذكر ال للمخاطر إضافية رسملة متطلبات فرض خالل من عنالدين تج ت ال سائر ا لتغطية

السوق  ا أسعار تقلبات ضوء ع املالية صول تقييم   .إعادة

الثالث داخل :املحور املخاطر إجما بقيمة تحسب وال الرساميل مضاعف س تق جديدة سبة أدخلت

املال رأس ع انية امل  1.وخارج

ول  املحور ورد الذي الضيق وم   .باملف

عاملحور  ال :الرا أن ع البنوك حث إ دف نظام ع أساسا لم ا يت تقوم ال قراض عمليات ط تر

قتصادية بالدورة امل ل ا ش شاط ط ير ذلك ل ألن ش البنوك شط ت ار زد و النمو حالة ففي ا،

أما كب قتصادية، شطة ل تمو يخص ود فيما الر بحالة س فت قراض شاط اجع ي قتصادي

ود إطالة الر ذا ة   .ف

امس ا املالية:املحور زمة عد خاصة املا النظام لعمل ا مي أ ايد ال نظرا السيولة مسألة تناول

ن ت س ح فتق ا ل عال معيار وضع د تز بازل نة أن حيث و : العاملية، القص باملدى خاصة تطلقو

سمية ا السيولة"عل غطية ي"سبة األ   :وتحسب

ا یحتفظ ال املرتفعة السیولة ذات صول                                                     البنك ب

  =  السیولة غطیة سبة    

  البنك لدى النقدیة النفقات من یوم 30 م                                                             

اصة ا السيولة إحتياجات تلبية من البنك ن تمك ا م دف ال سبة ال ذه سبة و ال أزمة حدوث حال

ا دف و ل والطو املتوسط جل ة يو الب السيولة لقياس ستعمل مصادر الثانية البنك يمتلك أن الرئ

شطة أ مختلف ل لتمو مستقرة ل   2.تمو

ي الثا وإ:املطلب الثالثةضإصالحات بازل   .افات

ورؤساء ة املركز البنوك محافظي مجموعة س ورئ ي ورو املركزي البنك س رئ شية تر لود جان أو

صد بيان الرقابة زة تفاق إثرر ج إ أسا"التوصل ل ش تر ا إل التوصل تم ال تفاقية أن

ا العاملية املدىاملعاي ع املا والنمو ستقرار ضمان ة ر جو ون ست ا م مسا وأن املال برأس اصة

الثا بازل إتفاقية قواعد وتلزم ضدالبعيد، جيدا ا نفس ن بتحص البنوك املستقبل لثة املالية زمات

دون ا ل تتعرض أن املمكن من ال املالية ات ضطر ع ا بمفرد التغلب ماو الدول ومن مساعدة أمكن

                                                             
ة  العاملية املصرفية الصناعة :الثالثة بازل  اتفاقية لبنان، مصارف جمعية  1   .املصرفية الرقابة مواج

http :www.abl.org.lb/ar/subpange.aspx 
ذكره  2 سبق ي،مرجع العر نقد   .صندوق
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ز عز تفاقية نص وردت ال جراءات م املوا أ أوسبة للبنوك الذاتية من رد عت وال ا إحتياطا

املصرفية للمؤسسات املالية املتانة لقياس املتعددة املعاي م   ."أ

املصرفية للرقابة بازل نة ل الرس البيان من اإلقتباس د"و ال وفإن صالح حملة من قدرة ف ن تحس

واملا قتصادي الضغط عن الناشئة الصدمات ة مواج ع املا من أيا" القطاع يقلل مما مصدره، ان

قيقي ا قتصاد إ املا القطاع من ا سر   .خطر

ول  الثالثة: الفرع بازل إتفاقية الواردة   .صالحات

ل الرقابية ة ا ومديريأعلنت ة املركز البنوك محافظي من ونة م مجموعة و ي البن للرقابة بازل نة

صالحا عن ا، ف خشراف بتار ي البن القطاع تم12ت عد 2010س نة وذلك ال مقر ا إجتماع

مجموعة زعماء من ا عل املصادقة وتم ة، سر السو بازل ومدينة الدولية ات سو ال نبنك العشر

العاصمة سيول م ية إجتماع نو ا ة ور بازل  2010نوفم12ال إتفاقية قواعد م البنوك3وتل

من ال املالية ضطرابات ع ا بمفرد التغلب و املستقبل املالية زمات ضد جيدا ا أنفس ن بتحص

أو مساعدة دون من ا ل تتعرض أن املركزي املمكن البنك أمكن، أوتدخل قدرما ومة صالحات1ا دف و

بازل  إتفاقية بموجب حة ح3املق ي البن للقطاع املال رأس جودة ز عز وإ املال رأس متطلبات ادة ز إ

إ نتقال أن حيث ة، الدور قتصادية التقلبات املال رأس جودة ات ف خالل سائر ا تحمل لھ س ي

يب ديد ا بازل إذ دونظام ع عمليا سنوات ي ثما ة ف خالل ا أموال رؤوس ادة بز للبنوك سمح سوف أنھ

إذ وكذلك مراحل، املال رأس من عالية سب ب حتفاظ البنوك من يتطلب سوف حة املق املعاي تب أن

جيدة نوعية ذي   2.برأسمال

بقدر - باإلحتفاظ البنوك عرف إلزام املمتاز املال رأس سا(بإسممن املال و)رأس ول و املستوى من

عادل و ا املحتفظ اح ر و املدفوع املال رأس من تألف املخاطر %4.5و ا تقلل ال ا أصول من قل ع

ب واملقدرة الية ا سبة ال عن ادة بازل %2بز إتفاقية   ؛2وفق

عادية - م أس من يتألف منفصل جديدة إحتياطي ن و عادل ت أن %2.5و يجب البنوك أن أي صول من

سبة ليبلغ أصناف ثالث إ مستقبلية الصدمات ة ملواج بھ تحتفظ الذي املمتاز املال رأس كمية د  %7تز

عن حتياطية موال سبة إنخفاض حالة ع %7 و توز ع قيودا تفرض أن املالية للسلطات يمكن

أو ن م املسا ع اح لألر الصرامةمنح البنوك ورغم م، ملوظف املالية افآت إال امل الزمنية املعاي املدة أن

املعاي ذه قد لتطبيق إ وال الصعداء 2019تصل نفس ت البنوك   ؛جعلت

حركة - ع تبة امل السلبية ثار ة ملواج حتياطي من بنوع البنوك ستحتفظ ديدة ا تفاقية موجب و

صفرقتص الدورة ن ب اوح ت سبة ب رأس %2.5 و ادية سامن ن(املال م املسا   ؛)حقوق

                                                             
الطابر،  1 حميد دأحمد للمش مستقبلية نظرة عنوان تحت نقاشية يحلقة د ي،قتصادي   .14 ص2011مارس30،د
املالية،  2 علميألراج من بازل إقتصاديةإتفاقية رية،السعود،،أبحاث   .7ص،2010أكتو
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منح - ا دور بأداء ا تأثر عدم لضمان وذلك البنوك لدى املستقرة ل التمو مصادر من ى أد توافر مع

جنبا ثمار س و ع ئتمان البنوك قدرة لضمان السيولة من محددة سب توافر مع جنب، وفاءإ

العمالء تجاه ا اما   ؛باإلل

من - ا ا جما املال رأس من ول املستوى معدل الثالثة %6 إ %4رفع حة الشر ساب إح وعدم

يبدأ أن ض املف ومن املال، رأس كفاية إعتبار معدل جراءات ذه جيا تدر يناير العمل إ وصوال 2013من

عام ا العمل عام 2015 بداية ي ا ل ش ا   1؛2019وتنفيذ

املال - رأس وجودة املال رأس من أع كفاية:متطلبات سبة ادة ز ح املق لإلصاح ة املحور النقطة إن

من املال إ %8 رأس إذ %10.5 حاليا املال رأس جودة ع أيضا حة املق صالحات تركز قدر و تتطلب ا أ

املال رأس من املأك حقوق من ون البنكامل مال رأس إجما ن م   2.سا

ستوجب - الزالت السيولة بخصوص جديدة س مقاي إعتماد أيضا صالحات من زمة ا ذه شمل

أدوات تقديم البنوك ع ن ستع س حيث ن، العشر مجموعة دول قادرة طرفھ من املوافقة ع صول ا

م أسا ل ش ونة م للسيولة، السنداتأك مثل السيولة عالية أصول     3.ن

السيولة  بمتطلبات الوفاء ن ت س إعتماد تفاقية حت إق   4: وقد

ال:و - املرتفعة السيولة ذات صول سبة ب ن وتحس السيولة غطية سبة عرف و القص للمدى

م إ البنك ا ال30يحتفظ أن جب و لديھ، النقدية التدفقات من عن يوم ة %100تقل ملواج وذلك

ذاتيا السيولة من   .إحتياجاتھ

سبة: الثانية - ب عرف ا و لقياس املستقر ل التمو دفصا وال ل والطو املتوسط املدى ة يو الب لسيولة

امللكية وحقوق ات املطلو البنك لدى ل التمو مصادر سبة وتحسن للبنك، مستقرة سيولة موارد توف ا م

املصادر ذه إستخدمات ال)صول (إ أن جب و عن ،   .%100تقل

بازل  - أضافت وتمث 3وقد املالية الرافعة و و جديد املخاطرمعيار أخذ بدون انية امل وخارج داخل صول ل

ال أن يجب سبة ال ذه و ، و حة الشر من املال رأس إ عتبار ن عن ع   5.%3 تقل

  

                                                             
د  1 ة، شرة املصرفية، الدراسات مع امسة السلسلة ،اضاءات توعو ت، دولة ،5 العدد ، ا و سم ال    .3 ص ،2012د
سبق  2 مرجع املالية،   .1 ذكره،صألراج
ذكره،ص  3 سبق مرجع السابقة الدراسات د   .3 مع
ان  4 بوز ة،وآخرونمحمد از ح واملعاي والنظم سالمية بازلالبنوك ملقررات تطبيق وأفاق واقع لإلقتصاد3، الثامن العال ل املؤتمر والتمو

من الشاملة سالمية والتنمية املستدام والنمو ،الدوحة،قطر، منظور سالمي   .2011إسالمي

بازل   5 إتفاقية أثر وكش، ،جانفي3فالح املصرفية الدراسات د مع ، ردنية البنوك   .2،ص2012ع
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ي الثا الثالثة: الفرع بازل   .إضافات

بازل  بازل 3إن معيار ع جديدة يم مفا فيماي 2 أدخلت ا يص ت  1:يمكن

ماي -1 إ وتقسم إستقرار أك أدوات لشمل التنظي املال رأس ونات م   : عديل

 العادية م لألس و حة املدفوع)  common Equity Tier(الشر املال رأس من رئ ل ش ون وتت

املدورة اح ر و حتياطات   .و

 و حة   Greaves va édition altierالشر

 الثانية حة  )Tier2(الشر

 إتفاقية املال 3بازل قامت رأس من الثالثة حة الشر   .بإلغاء

بازل  -2 إتفاقية عام 3قامت من إبتداء املال رأس كفاية سبة حدود عام 2013بتعديل وذلك 2012 ولغاية

  :ي املوفقا

  باملخاطرر املوزعة صول سبة منRWAفع العادية م لألس و حة الشر ذا %4إ %2 إ و

و حة الشر إ باملخاطر املوزعة صول سبة رفع إ العادية( سيؤدي م ضافية لألس من) و

  .%6إ 4.5%

 سبة ب املال رأس كفاية سبة إ التحوط لغايات مال رأس ى %2.5إضافة د د ا يصبح ذلك و

كفاية سبة التحوط ل لغايات املال رأس إ باإلضافة املال لغايات %10.5رأس ستخدم وسوف

د اح ا ر ع توز   .من

 من قتصادية الدورات مخاطر لتغطية املعاكس ضا املال   .%2.5إ%0رأس

 النظامية املخاطر ة ملواج ضا املال   .رأس

السيولة -3 مخاطر مراقبة إلدارة جديدة معاي باإضافة خاص معيار أدخلت حيث للتأكدلالبنوك، سيولة

البنوك أن تلبتملكمن أن يمكن اموجودات إحتياجا لتغطية إستقراروا أك ع   .ودا

بازل  -4 املالية3أضافت الرافعة و و جديدة   .معاي

  

  

  

  

                                                             
ص  1 سابق،ص وكش،مرجع   .2-1 فالح
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ل م):5-2( رقم الش   2بازل نة مقررات ع أدخلت ال التعديالت أ

  

La source : Accenture,Basel III Handbook, 2011,p15                                                         .  

الثالث الثالثة: الفرع بازل لتطبيق املتوقعة   .ثار

ال من العديد تفاقية ذه فيمتحمل ا إجمال يمكن والصعاب   :ياتحديات

للتغي -1 وقابلة ائية غ تفاقية نصوص أن سنة رغم اية التعقيد،2018 ح من الكث تحمل ا أ إال

ا تطبيق حد كيفية التعديالت طبيعة بازل  أو إتفاقية تطبق لم ال وخاصة فالبنوك ذا ول ا، ،2ذا

ية تدر دورات ا عل إضافية ومسؤولية ناك ون تت وعليھ ا، عل والتعود ا يعا إس ة صعو   .ستجد

امل -2 لرأس ديد ا ف والتعر باإلقتطاععرف ال املال لرأس جديدة مخاطر وإدراج املخاطر أنواع عض ترجيح

أو احھ أر سواق من البنك قيمة ع سلبا ينعكس مما م الس حية ر تنخفض التا و أصال ا ع توز عدم

قد1املالية أخرى ة ج ومن ا ال ، مرغو املصدر م الس ون إذ ي ن ثمر املس قبل من ال فيھ الان يحق بنك

ال أو احا املال أر رأس تدبر ات صعو البنوك ستجد التا و ا   2.يوزع

مما -3 السيولة عالية صول من إضا بمخزون تحتفظ البنوك سيجعل ديدة ا السيولة بمعاي ام ل

ع تركز ا يجعل املستقبل سيولة أزمات حدوث من وف ا أن كما ا توظيف إنخفاض ثماراتع س

ي ئتما ا تنفذ ون ي ال اصة ا والديون ومية وا املالية األوراق العائد واملضمونة جل ة القص

  .جيدا

ما -4 البنوك، قراض سبة تراجع إ سيؤدي املفروضة املالية بالرافعة ام ا ل حي ر ع سلبا يؤثر

ل، التمو من قتصادي شاط ال حرم الفائدة، كماو معدل برغم قراض شاط ض لتعو س ا أ

املالية األسواق أخرى ل تمو مصادر عن العمالء يبحث التا   .و
                                                             

1 BALE 3 : des impact anticiper . KPMG ,Financial services , mars 2011, www.Kpmg.com , page 5. 
2 Frédéric Hache ,op, cite ,page 8. 
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من -5 للتقليل ا بي فيما البنوك عامالت من د عاملا اجع ي كما زمات سواقإنتقال باملشتقات ا

ال وعمليات املنظمة، وغ املنظمة ذهاملالية ا شاط ع فرضت ال للقيود وذلك ق التور وإعادة ق تور

  .املجاالت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ي الثا بازل                                                                                                      الفصل اتفاقيات حول أساسيات  
 

52 
 

  :خالصة

سيةاإذ رئ بصفة ركزت فقد الدول، ن ب موحدة معاي وضع إتجاه خطوة أول و بازل إتفاقية انت

مخاطر ع ك ال مع املال لرأس املطلوب ى د د ا بازل ع إتفاقية فإن ا إدار س ول عت2ئتمان

املصرفية املخاطر إدارة ا محور عت ال املصرفية للشفافة امال ومت شامال غي أدخلت حيث وأعم، أشمل

غ ة از ح الرقابة وعمليات السوق وإنضباط ومة تتعرض وا البنوك أن ت و العملية املمارسة أن

و  و أخرى، ورفع ماملخاطر املصر للنظام املالية الصالبة ز لتعز جاءت ال الثالثة بازل إتفاقية بھ جاءت

كما لألزمات، تھ مواج يضمن بما ترمي أداءه ف وشفافية إفصاحھ مستوى ادة لز عليھ الرقابة شدد

س ق طر ا إندفاع من د وا البنوك أداء إنضباط وإعادة محاولة إ ا املخاطر،مضمو عالية ثمارات

للرقابة بازل نة ا أصدر ال تفاقيات جميع ا ف شرك ال والدعامة ساسية ة الرك املال رأس كفاية

  .املصرفية
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يد   :تم

البنوك شاطات و أعمال ع مستمرة بمراقبة القيام ستوجب املصرفية الوساطة فعالية ضمان إن

ما السيما املالية ا واملؤسسات وإجراءا واملالية النقدية ا بمجاميع ة، از ح باملعاي ا تقيد يخص

أثار تفادي ذلك من الغاية وتبقى املخاطر، عة ومتا اصة بماا املحتملة التنظمية املخاطر املخاطر ذلك

ة ال ع واملحافظة ن، ثمر واملس ن املودع مصا وحماية ة املعت امات ل أو سي ال سوء عن تبة امل

النظام بإستقرار تمام فإن وعليھ سليم، مصر از ج وجود إ وصوال املصرفية للمؤسسات املالية

تق يتطلب املاليةاملصر واملؤسسات البنوك بدفع سمح خاصة زة أج ووضع املصرفية الرقابة شاط ال ة و

ا م ة از ح خصوصا املصرفية واملعاي قواعد ام إح   .ع

ع ا تطبيق السائر ة از ح والقواعد الرقابية نظمة مطابقة ع العمل جدا الضروري فمن وعليھ

ما مع زائر ا ام البنوك ل و البنوك قطاع ازي إح سي إصالح مجال بازل نة بھ أوصت

ما ن مبحث الفصل ذا وتناولت املصرفية، للرقابة ساسية   :باملبادىء

البنكية- ة از ح القواعد عة زائر متا   .ا

ة- از ح للقواعد ة زائر ل املصرفية املنظومة تطبيق   . واقع
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ول  زائر: املبحث ا ة از ح القواعد عة   .متا

مر ولقد لقد العاملية، واملالية قتصادية ات التغ مع تماشيا إصالحات عدة زائري ا املصر از ا

منإستوحت مجموعة املصر شراف و للرقابة بازل نة معاي من العالم الدول من العديد زائر ا

لذلك يئات بتخصيص البنوك ع ا وتطبيق ذر ا   .قواعد

ول  لھ: املطلب ي و زائر ا   .بنك

ال ونھ البنوك من ه غ من يختلف مركزي بنك مصر نظام ذات دولة ل عظي ل دف ح،س الر م

ا يمارس ال أعمالھ طبيعة ع العامة فيغلب ة واملص القومي ع  1.الطا

قانون صدور املادة) 10-90(عد وحسب زائر، ا بنك وأصبح املركزي البنك إسم و11غ مؤسسة"ف

املا ستقالل و ة املعنو صية بال تتمتع الت...."وطنية املحاسبة قواعد إ يخضع أصبح ذا ةو جار

و ف ذلك ورغم الغ مع عالقاتھ تاجرا التجاري  ال بإعتباره ل ال يل لل   2.يخضع

إال زائر، ا مدينة وموقعھ للدولة املة رأسمالھ ملكية عود وو و فروعا يفتح أن يمكن ختاراأنھ و الت

مناسبا ذلك رأى م ن   .مراسل

ومراقبتھ: ول الفرع املركزي البنك وإدارة   .سي

دارة ومجلس امھ م أداء ساعدونھ نواب وثالث املحافظ ومراقبتھ وإدارتھ زائر ا بنك سي ب لف ت و

 3.ومراقبان

ونوابھ -1   :املحافظ

ملدة رئا مرسوم بموجب ون غ ونوابھ زائر ا بنك محافظ ب 6 -5إن ت ال ع للتجديدسنوات قابلة

ت املث الص ز ال فقط ن حالت ذلك ون و أيضا رئاسية بمراسم امھ م اء إ يتم كما واحدة، مرة

الفادح القانون   .سلطة

ال ن شار بمس ستعانة يمكنھ كما النواب، ؤالء من واحد ل صالحيات ام م تحديد املحافظ  ستطيع

إدار تمون  .للبنكاي

  

                                                             
نجار، 1 بازل حياة إتفاقيات املصرفية املخاطر قتصادإدارة العلوم لية دكتوراه، أطروحة سطيف،، ، سي وعلوم ة التجار ص2014 يةو ، 12. 
عباس 2 بن ة عصرنةحور بازل  ، معاي وفق زائري ا املصر از شلة،ا خ ، سي ال وعلوم ة والتجار قتصادية العلوم لية ماس مذكرة ،

  .28،ص2014

رقم  3 رقم2001 -02 -27املؤرخ) 01 -01( مر للقانون واملتمم   .19املادة) 10-90( املعدل
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الصالحيات م فيمايأ تتمثل للمحافظ   :املمنوحة

املنقولة - وغ املنقولة مالك جميع وشراء يع ب النقدية، جراءات مختلف إتخاذ زائر ا بنك أعمال   .إدارة

و - و نوابھ من واحد ل صالحيات ميحدد   .سلط

ولدى - ة املركز البنوك وسائل العمومية السلطات لدى املركزي البنك ليمثل ش والدولية املالية يئات ال

الغ لدى   .عام

دور  - أويلعب والقرض بالنقد املتعلقة املسائل ومة ل شار النقدي مس الوضع ع اسات ع إ ا ل   .ال

دارة -2   :مجلس

من دارة مجلس ون   : يت

سا - رئ   .املحافظ

كأعضاء - الثالثة املحافظ   .نواب

قتصادية - الشؤون م لقدرا نظرا ة ور م ا س رئ يصدره بمرسوم عينون ن سام ن موظف ثالثة

الضرورة عند ن ور املذ ن املوظف محل ليحلوا ن آخر ن مستخلف ثالثة ن عي مكن و   .واملالية

جل           يرأس الذي املحافظ من بدعوة ذا و ذلك إ الضرورة دعت لما املجلس حدديجتمع و ساتھ

إجتماعھ عقد يتم ح املجلس أعضاء من اص أ عة أر قل ع يحضر أن جب و أعمالھ،   .جدول

التالية بالوظائف دارة مجلس قوم   :و

مد - ز و اإجراء ا لبنك العام التنظيم حول و الت االتھ وو فروعھ وفتح ، نظامقفاإائر ع وافق و ا ل

نظم و م روات وسلم ممستخدمية عل تطبق ال   .ة

ا - يع و املنقولة وغ املنقولة موال شراء   .صالحية

زائر - ا لبنك العائدة اصة ا موال توظيف شروط   .يحدد

بإسمھ - املحافظ يقدمھ الذي السنوي ر التقر ع وافق و اح ر ع بتوز   .يقوم

  :املراقبان -3

اح البنكبإق بمراقبة يتكفالن الذين ن لتعي مرسوم بإصدار ة ور م ا س رئ يقوم باملالية لف امل ر الوز من

املالية عالية وكفاءات بمعارف ون يتم الذين ن السام ن املوظف ضمن من ما إختيار يتم حيث املركزي،

يتمكنا ح ة املركز بالبنوك املتصلة ع واملحاسبة ا م م أداء وجھمن   .أحسن
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املر  وظائف   :قباناوتمثل

وأعمالھ - البنك دوائر جميع شمل ال العامة راسة   .ا

املدفوعة - غ واملستحقات املخاطر ة مركز ع اصة ا راسة   .ا

ا - وس النقدية السوق وتنظيم   .مراقبة

السنة - اء إن ت ال ر أش عة أر خالل املنصرمة املالية السنة حسابات دخول ر تقر املالية ر لوز يقدمان

املحافظ إ ر التقر ذا من ة سلم   1.كما

والقرض -4 النقد   :مجلس

و  للقرض الوط املجلس عوض زائر ا بنك سي وظيفة لھ وط مجلس منو ل   : ش

إدارة - مجلس املركزي أعضاء   .البنك

والنقدية - قتصادية املسائل ما كفاء بحكم ذا و رئا مرسوم بموجب عينان ن   .عضو

ا م أ من خاصة وظائف لھ النقدية السلطة   :بصفة

وكذا - ا وإتالف ا صنع مراقبة وكيفية وشروط ا ف عر إشارات مع النقدية وراق و املعدنية النقود إصدار

ا   .غطي

مراقبةتح - تحتأديد السندات وقبول صم، ا عمليات وخاصة زائري ا البنك عمليات وشروط سس

اصة وا العامة السندات ن ور مانات   .نظام

والسيولة - املخاطر ع وتوز بتغطية متعلقة املالية واملؤسسات البنوك ع تطبق ال سب وال سس تحديد

  .ةئمواملال 

والقواعد - النظم املاليةتحديد واملؤسسات البنوك ع تطبق ال ية   .املحاس

فيھ - الرجوع أو خيص ال عديل و ية جن و ة زائر ا املالية واملؤسسات البنوك شاء إل عتماد   .تقديم

ي الثا املركزي : الفرع البنك وعمليات ام   م

مر جاء رقم) 04-10(لقد لألمر واملتمم تاملتعلق) 11-03( املعدل والقرض ييحبالنقد القانو لإلطار نا

ز  عز و املصر شاط لل موحدة ااملنظم ومراقبة ضمان قصد وذلك بھ املنوط بدوره للقيام زائر ا بنك لدور

داف ذه تحقيق وقصد ، املصر النظام صالبة ومراقبة عة متا مسؤولية تحديد وكذا للبنوك ومدعمة

ما ا يص ت ذا  يمكن بھ محاور جاء ثالثة   : مر

                                                             
رقم  1 رقم21/02/2001املؤرخ) 11 -03(مر للقانون واملتمم   .27املادة) 10 -90(املعدل
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ستق - إستدعيم خالل من ، املا زائررار ا لبنك جديدة مات م   .ناد

شراف الضبط مراجعة -   .التداب من عدد خالل من املراقبة وصالحية و

املجال - لك املس بحماية سمح بما زائري ا ي القانو طار يل تأ خالل من لك املس حماية ز عز

واملا   .املصر

ي الثا ة: املطلب از ح القواعد عة ومتا بوضع املعنية يئات   .ال

داف أ ووضع املسؤوليات منح ع الفعالة املصرفية الرقابة تحقيق ع بازل نة ل ول املبدأ ينص

ووجو  دارة إستقاللية ضمان مع املصرفية الرقابة نظام شارك يئة ل ل محددة ة يوا قانو إطار د

رقم القانون سمح طار ذا و املصرفية، للرقابة) 10-90( للرقابة يئات ناء بإست والقرض بالنقد املتعلق

الرقابة ذه ل أصناف تحديد ع عمل أنھ إ باإلضافة   .املصرفية

ول املصر: الفرع شاط ال ع رقابية كسلطة املصرفية نة   .ال

لفة امل بناءالسلطة السلطة ذه سب وتك زائر ا املصرفية واملؤسسات البنوك أعمال ع بالرقابة

ما القانون ع صدور عد وصالحيات ام م من ا إل ل عدوتد) 10-90(أو وا ل ش السلطة ذه عمت

رقم مر زائر )11-03( صدور با املصرفية للرقابة ي والقانو شر ال طار عزز   .الذي

املصرفية -1 نة ال   :تركيبة

من ون تت املصرفية نة   1:ال

سا - رئ   .املحافظ

واملحاس - واملا املصر املجال م كفائ بحكم يختارون أعضاء   .ثالثة

ع - املجلس شارة إس عد املحكمة ذه ل ول س الرئ من يختاران العليا املحكمة من تدبان ي ن قاضي

  .للقضاة

املصرفية -2 نة ال ام   :م

ام إح مدى بمراقبة أساسا لفة م ف قراض مؤسسات ل مراقبة حق املصرفية نة ال تمتلك

ا رقمينملعاملؤسسات مر حدد وقد ذا املفعول، ة سار البنكية والتنظيمات عات شر ال   خر املؤ ) 11-03( ة

  

  

                                                             
رقم  1 رقم106املادة مر   .2003أوت26املؤرخ) 11 -03(من
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خ حيث 2003أوت 26بتار املصرفية، نة ال ام امم امل ذه   1:تتمثل

ع - ر س و املالية واملؤسسات البنوك إستغالل شروط نة ال تفحص حيث ستغالل، شروط ع الرقابة

املالية ا وضعيا   .نوعية

ا - عل املطبقة والتنظمية عية شر ال ام لألح املالية واملؤسسات البنوك ام إح مدى   .مراقبة

ختالالت - ع ااملعاقبة معاين تتم   .ال

نة - امل س حسن قواعد ام إح ع ر   .س

املخ - قتضاء عند أنالعاين دون املالية املؤسسة أو البنك شاطات يمارسون اص أ ا يرتك ال فات

ا عل املنصوص التأدبية ات العقو م عل وتطبيق م إعتماد دون يتم مر خر ذا باملالحقات ىاملساس

واملد زائية   .ةينا

املصرفية -3 نة ال   : صالحيات

ن صنف إ املصرفية نة ال صالحيات   :تصنف

ة  - أ إدار كسلطة املصرفية نة ال   :صالحيات

املادة بمقت الرقابة وتطبيق تنظيم سلطة املصرفية نة ال مر109تتمتع ا) 11-03( من ل يخول فإنھ

واملؤسسات البنوك من تطلب املعأن جميع الال املالية ثباتات و يضاحات و الومات م م ملمارسة زمة

و معلومة، وأي ند مس بأي ا تبليغ مع ص أي من تطلب أن مكن بالسحتي ال و ا أمام وج ، امل يمكن ر

للمادة طبقا ا تحديد من نة ال توسع اص 110 أن ن ب املالية والعالقات مات املسا املعنيونإ

و مالية مؤسسة أو بنك ع مباشرة غ أو مباشرة بصفة سيطرون ا الذين ل عة التا الفروع   .إ

ة زائر ا ات الشر فروع إ املصرفية نة ال مراقبة أعمال تتوسع أن املمكن من دولية إتفاقيات إطار و

ال امليدانية املراقبة نتائج تبلغ ا وأخ ارج ا إاملقيمة املالية واملؤسسات البنوك مستوى ع ا تجر

كما زائر ا ية جن ات الشر فروع ممث وإ زائري ا للقانون اضعة ا ات الشر فروع إدارة املجالس

سابات ا محافظي إ   2.تبلغ

  

  

                                                             
رقم105رقماملادة  1 مر   .2003أوت26املؤرخ) 11 -03(من
2  ، لشعب املصرمحفوظ القانون ،الوج امعية ا املطيوعات ديوان الثالثة،، زائر،الطبعة ص،2008ا   .70 -69ص
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قضائية  - ب كسلطة املصرفية نة ال   :صالحيات

املواد من ل مر 112،114،113 حددت نة مجموعة) 11- 03( من ال ا تتخذ ال واملعوقات التداب من

أن يمكن نة امل س حسن بقواعد نة ال لرقابة اضعة ا املؤسسات إحدى أدخلت فإذا قضائية يئة ك

تحذيرا ا ل يمكن توجھ سبان با التحذير ذا يأخذ لم التاليةوإذا ات العقو بإحدى تق أن نة    :ل

  نذار -

يخا -   لتو

شاط - ال ممارسة من د ا أنواع من ا وغ العمليات عض ممارسة من   .املنع

أو - ملس املؤقت ع  التوقيف قائم ن عي مع نھأك عي عدم أو مؤقتا   .دارة

عتماد -   .ب

ذلك عن تقيمكنفضال أن نة عل بدال إضافإما أو ورة املذ ات العقو ذه ان إل ونة ت مالية ة عقو

بتحصيل نة ز ا وتقوم ه بتوف املالية املؤسسة أو البنك يلزم الذي ى د املال لرأس ك ع ة ساو م

املوافقة   .املبالغ

ت أن نة ل يمكن ا العملياتضعأخ قانونية غ قة بطر تمارس مؤسسة ل ل مصف ن عي و التصفية قيد

امل واملؤسسات للبنوك أواملخولة أو الية بنك بما ل زائري ا للقانون خاضعة مالية البنوك مؤسسة ا ف

ا م عتماد ب وتقرر التصفية قيد تصبح ال زائر، ا العاملة جنية املالية    1.واملؤسسات

ي الثا العامة: الفرع شية للمف العامة ة   .املدير

العامة شية للمف العامة ة املدير مة م بالتنظيم تتمثل املرتبطة البنك شطة أ ل ومراقبة مراجعة

سي و القروض ع بتوز يتعلق فيما واملؤسسات للبنوك واملالية البنكية العمليات و ة ج من داري سي وال

أخرى  ة ج من ارج ا مع موال رؤوس وحركة الصرف وسوق املالية امات   .ل

شية للمف العامة ة املدير ارجيةتضم ا شية املف ة مدير ما ن ت مدير الداخليةالعامة شية املف ة   2.ومدير

  

  

                                                             
ص  1 ص ذكره، سبق مرجع لشعب،   .72 -70محفوظ

ام،نارو قأحمد 2  إل بازل مدى نة ال لتوصيات وفقا املال رأس كفاية بتطبيق ة التجار قتصاديةالبنوك العلوم لية ، ماجست رسالة ،

ة التو  والتجار العلوم قسم ، سي سطيف،علوم ، عباس فرحات جامعة ة،   ،2013جار
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ارجية -1 ا شية املف ة   :مدير

نة ال ساب امليدانية والرقابة ندات املس أساس ع الرقابة نظيم ب لف امل زائر ا بنك ل ي وتتمثل

ا ام م م أ ومن   :املصرفية

املوارد - حالة ة، ر الش وضاع ا ومالحق املالية القوائم املوجودة املعلومات ل وتحليل ة معا

خرى  املالية البيانات ل و ستخدمات   .و

املحاسبة - جراءات و املسائل ة ومعا ة از ح سب وال للمعاي سبة بال املوجودة الفروقات إثبات

بذلك   .املرتبطة

ا - حول الرأي إبداء أو بالقطاع املرتبطة التطبيقية نظمة و النصوص ر تحر مة   .املسا

الداخلية -2 شية املف ة   :مدير

زائر ا بنك ل يا وعمليات شطة أ ل ومراقبة مراجعة الداخلية شية املف ة ملدير ساسية مة امل تتمثل

خالل من   : وذلك

ل - يد ا التنظيم وضمان البنكمراقبة ل يا   ل

العمليات - نتائج ونوعية م دوري وتقدير تقييم بإجراء وذلك ل، يا ال عمل حسن ع ر والس املراقبة

م وصالحيا م داف أ حسب ل يا ال مختلف طرف من   .املحققة

للبنك - املباشر سي بال املرتبطة العمليات أمن وضمان   .مراقبة

ي الثا املنظو : املبحث تطبيق ةواقع از ح للقواعد ة زائر ا املصرفية   .مة

سنة املصر القطاع عة ومتا لسالمة الداعمة و بازل إتفاقية صدور زائري 1988إن ا املشروع جعلت

سنة لتطورات 1990ومنذ زائري ا املصر النظام ملواكبة عات شر وال ن القوان من حزمة حسن إ س

املستوى ع اصلة اا نظام لعمل وكذا املبحث الدو ذا خالل ومن السوق، إقتصاد آليات وفق املصر

اصة ا ة از ح النظم ن ب باملقارنة زائر قمنا ا املطبقة ة از ح والنظم بازل نة   .ب

ول  و: املطلب بازل إلتفاقيات تطبيق   .واقع

رقم التنظيم صدور مسا) 01-90( ان أول بازل و إلتفاقية املصرف1يرة خاملنظومة بتار وذلك ة زائر ا ية

لرأس 04/07/1990 ى د د با مامال املتعلق م وأ زائر ا العاملة املالية واملؤسسات فيھ البنوك جاء

ال عن أن خطار غطية سبة   . %8تقل

رقم التنظيم ذلك عد صدور خ) 09-91( ثم سي 14/08/1991 بتار ذر وا يطة ا لقواعد املحدد

زائر ا بنك بتعليمة الحقا ستحدد ا أ إ أشار بل سبة ال ذه يحدد ولم املالية واملؤسسات   .البنوك
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مخاطرة ل ش ال العناصر وكذا والتكمي سا رأسمال ونات م إ التفصيل من بنوع أشار جبكما و

، سبة ال مقام ا سا ذإح رقمو التنظيم بموجب ونات امل ذه عض عديل يتم أن قبل الصادر)04-09(ا

خ السابق 20/04/1995بتار للتنظيم واملتمم   .املعدل

رقم عد جاء رقم )09-91( التنظيم خ) 91-34(التعليمة ا 14/11/1991 بتار بقواعد ذرواملتعلقة وا يطة

لتحدد املالية، واملؤسسات البنوك سي مجل للبنك اصة ا موال سبة ل ى د د وا أخطاره موع

ب الثالثة ا رقم%8 ماد التنظيم ورد ملا توضيحا رقم دايوتأك )09-91( وذلك التنظيم ورد    ملا

إ) 90-01( بالتدرج املال رأس كفاية سبة للوصول رزنامة بوضع حك%8وذلك أيدما العاملية سبة ال دتھ

يبازل، دول ا وفق   1:وذلك

رقما سنة: )III -1( دول زائر ا البنوك مال رأس لكفاية ى د د ل التدر التحديد   1991رزنامة

سبة جل  (%)ال أول خ   التار

سم  04 د ر ش   1992اية

سم  05 د ر ش   1993اية

سم 08 د ر ش   1995اية
رقم :املصدر خاصال) 91 -34(التعليمة بتار   .14/11/1991در

ذه إلغاء إ ا عد زائر ا بنك إضطر مما الرزنامة، ذه مواكبة من تتمكن لم زائر ا العاملة البنوك

حيث من تبدأ ولكن السابقة للتعليمة ى د د ا بنفس تبدأ أخرى عليمة بإصدار ا ض عو و التعليمة،

و ت   .ت

حية بأر ماوذلك ذا و نتقالية املرحلة وسنوات اء ن أجل تمديد رقم أك التعليمة - 74(يخص

املالية، 29/11/1994الصادرة)94 واملؤسسات البنوك سي ل ذر وا يطة ا قواعد بتحديد واملتعلقة

مع التعليمة ذه حددت ولقد السابق، التنظيم تطبيق كيفية وتوضيح لتفصيل جاءت املعدالتوال ظم

مال  ام ل فرضت فقد املال، رأس بكفاية املتعلقة تلك ا م وأ عامليا، املعروفة ذر وا يطة با ةئماملتعلقة

ساوي أو أك مال سم%8لرأس د اية لذلك أجل آخر وحددت تدر ل ش وفق1999تطبق وذلك

تية   .املراحل

  

  

                                                             
التعليمةرقم03املادة  1 خاصال) 91 -34(من بتار واملواملتعلق 14/11/1991درة البنوك سي ل ذر ا قواعد املاليةبتحديد  عن والصادرة،ؤسسات

زائر بنك   .ا
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رقم دول زائررزنامة): III -2(ا ا البنوك مال رأس لكفاية ى د د ل التدر   1994التحديد

سبة جل  (%)ال و خ   التار

جوان  4 ر ش   1995اية

جوان  5 ر ش   1996اية

جوان  6 ر ش   1997اية

جوان  7 ر ش   1998اية

جوان  8 ر ش   1999اية
رقم :املصدر                             .29/11/1994الصادرة) 94 -74( التعليمة

املوارد من ل تضمنت قة11،9،7،6،5وقد بطر ذلك ل و التعليمة مقررات،تفاصيل ورد ملا ة شا م

  .1 بازل 

اية  ة زائر ا البنوك طرف من ا تطبيق تأخر بازل إلتفاقية سبة بال نالحظ السابقة التعليمة خالل من

حددت1999 سنة نما سنةب اية ب ا لتطبيق أجل آخر بازل   .1992نة

ا مد إنتقالية ة ف للبنوك منحت نة ال أن السابقة3كما التعليمة منحت نما ب بمعاي ام لإلل سنوات

إ تصل ة ف ة زائر ا املعيار5 للبنوك ذا لتطبيق   .سنوات

ة الف ب س ان التطبيق التأخ ذا أن بدو يمرو ال نحو نتقالية زائري ا قتصاد إقتصادا

، املا القرن من سعينات ال بداية منذ قتصادية لإلصالحات املندرج والتطبيق ة الف تلك ر ا السوق

بازل لتعديالت سبة سا1بال لم أيضا سنةيف و و املحدد املوعد زائري ا ازي ح التنظيم ا ر

ع1998 بقليلأو ا   .د

حة إضافة حيث من ال اصة سبة سط  املال لرأس ثالثة شر   .املال رأس كفاية بحساب ا

زائر ال ا بنك أن إ شارة مع ئتمان، مخاطر مع سبة ال تلك مقام السوق مخاطر إدراج حيث  من

رقم التنظيم خ) 03-02( أصدر املراقبة 14/11/2002بتار املالية،واملتضمن واملؤسسات للبنوك الداخلية

مختلف ة مواج ع ساعد الداخلية للمراقبة أنظمة س تأس ع املالية واملؤسسات البنوك يج والذي

  .املخاطر

حسا ا يدرج أن دون ولكن السوق بمخاطر زائري ا ازي ح التنظيم عت التنظيم ذا خالل بمن

عليم خالل من رأسمال تكفاية   .ليةيفصة
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ي الثا والثالثة: املطلب الثانية بازل إلتفاقية زائر ا تطبيق    .واقع

بازل  إتفاقية ملسايرة زائر ا بنك محاولة تجسيد رقم 2ان نظام إصدار خالل املؤرخ) 03-02( من

يداملو  04/11/2002 لتم أولية كخطوة املالية ومؤسسات للبنوك الداخلية الرقابة منتضمن ذا و رضية

بازل  الضعف نقاط تجاوز   .1أجل

ول  بازل  :الفرع إتفاقية تطبيق زائر2واقع   .ا

بازل إ حات مق تطبيق بازل  2ن نقاط بتجاوز ة زائر ا للبنوك سمح املباد 1 س للرقابةئومراعاة ساسية

وم مف تب من ا تمكي ثم ومن البنوك، ع املال"الفعالة مدى" قتصاديرأس تحديد ع ينص الذي

للبنوك املجال سيف مما عملية ل املتوقعة املخاطر مستوى إ نادا إس البنك املال رأس كفاية

بمتعاملھ البنك عالقة نوعية أساس ع جيح ال معامالت وتحديد املخاطر تحليل مؤسسة،(إلجراءات دولة،

باإلضافة....)أفراد ا، طبيع س ئتمانول مخاطر تتجاوز للمخاطر أوسع نظرة البنوك لدى تولد س أنھ إ

ملسايرة زائر ا بنك محاولة تجسيد مكن و عتبار ن ع شغيل ال مخاطر بأخذ وذلك السوق، ومخاطر

بازل  خالل2إتفاقية   :من

رقم -1 النظام   2002.1نوفم04املؤرخ) 03-02( إصدار

الداخلية الرقابة بازل واملتضمن إتفاقية لتطبيق رضية يد لتم أولية كخطوة املالية واملؤسسات  للبنوك

ما2 م فيھ وأ   : جاء

و - عتبار ن ع البنوك ا تأخذ ال املخاطر ف خطر: عر عتماد، ةخطر سو خطر الفائدة، معدل

يالنا القانو طر وا شغي ال خطر السوق، خطر ، الصرف عمليات   .عن

ما - شاء بإ واملؤسسات البنوك قيام النظام ذا املقصودة الداخلية   :ي املراقبة

الداخلية - جراءات و العمليات مراقبة   .نظام

املعلومات - ة ومعا املحاسبة   .نظام

والنتائج - املخاطر تقييم   .أنظمة

املخاطر - والتحكم الرقابة   .أنظمة

عالم - و التوثيق   .نظام

                                                             
العدد  1 ة، زائر ا ة ور م ا الرسمية دة ر سم18املوافق 1423شوال39،14السنة ،84 ا ص،2002د   .31 - 25ص
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البن غ من قلة النظام ذا تطبيقھأن ع عملت من ة زائر ا ةوك كب ات وصعو نقائص من عانت وقد ،

ا تواج ال املخاطر عة ومتا تقييم بجانب علق ما ي خاصة الثا املحور تطبق أن البنوك ستطيع وح

قة جيدبطر نظاما ب ت أن يجب بأساليبسليمة، وثيقا إرتباطا مرتبطا ون ي املصرفية املخاطر إلدارة

ما البنك ا م يختار وال ول املحور تفاق ا حدد ال ة املخاطر شر ال واملوارد ظروفھ مع ناسب ي

لھ املتاحة   .واملادية

املالية -2 واملؤسسات للبنوك املال لرأس ى د د ا   :رفع

ن تمت إ سعيھ لرأسإطار ى د د ا برفع يق تنظيما زائر ا بنك أصدر ة زائر ا البنوك وضعية

من البنوك إ 500مال دج من 2.5مليون املالية واملؤسسات دج إ100مليار دج دج500مليون مليون

العام1حيث للبنوك ضا رأسمال بتوف الدولة الال تقوم موال توفر م والبنوك زائرزمةة ا ا لفروع

اصة ا للبنوك سبة   .بال

بازل  ملسايرة زائر ا بنك بنك ود ج نماذج2رغم ر وتطو املخاطر ترجيح يخص فيما ا عليما يطبق لم أنھ غ

ا أل ا، ال لقياس عالية تقنيات إ خذ تحتاج حاليا بنك يحاول ذا ول ة زائر ا البنوك أغلب لدى تتوفر

املستجدا بازل ببعض ا جاءت ال   3ت

ي الثا بازل : الفرع تطبيق زائر3واقع   .ا

الدول من زائر بازل الا قواعد تطبيق وتحصيل2حاولت زائري ا املصر از ا حماية م سا مما

العاملية املالية زمة أثار من مج البنوك اصلة ا التطورات عن بمعزل يكن لم زائر ا البنك أن الإال

بازل  لتطبيق املناسبة رضية يئة يل س خطوات عدة قام حيث الدولية، الرقابة   : وتتمثل 3معاي

للبنوك -1 الداخلية   :الرقابة

خ بتار املؤرخ والقرض النقد مجلس عن الصادر النظام املال 2014فيفري 26دف سب تحديد ةئمإ

حيث املالية واملؤسسات البنوك ع املادةاملطبقة صفة 02 تلزم و ام بإح املالية واملؤسسات البنوك منھ

للمال  ى أد معامل قدرهئممستمرة مخاطر %9.5ة ومجموع ة ج من القانونية، اصة ا ا أموال مجموع ن ب

أخرى  ة ج من ة املر السوق ومخاطر العملياتية واملخاطر   .القروض

املادة أضافت يجب 04كما أنھ النظام نفس أمامن وسادة ل ش أن ا خاصة عل أموال من ون تت عن

غطي مخاطر %2.5قاعدية املال من معامل سط ون ت و ة، املر القانونيةئما اصة ا موال من ة

نة ال أن كما السوق، ومخاطر العملياتية واملخاطر القرض ملخاطر ة املر عرضات مجموعة املقام شمل و

وا للبنوك منحت داملصرفية ا سبة ا عل املنصوص ملتطلبات متثال من ا لتمكي لة م املالية ملؤسسات

                                                             
رقم  1 لرأسمال 2004 مارس14 الصادر) 01-04( النظام ى د د با املاليةاملتعلق واملؤسسات   .البنوك
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للمال  ى مال ئمد سبة فرض ا يمك كما تفوقئمة، و%9.5ة ى أد البنوك%2.5كحد ع أمان وسادة

نظامية مية أ ذات املالية   .واملؤسسات

املادة أش31وحسب ثالثة ل املالية واملؤسسات البنوك سبتصرح بال زائر ا والبنك املصرفية نة ل ر

حات بتصر تطلب أن نة ال يمكن كما زائر ا بنك من بتعليمة املحددة الكيفيات وحسب ا، عل املنصوص

أقرب خ بتوار سب   .بال

املال -2 لرأس ى د د ا   :رفع

اصة ا أموال من ون تت ف القانونية اصة ا باألموال يتعلق االقاعدية بما ف التفصيل وتم  والتكميلية

خ109املادة بتار والقرض النقد مجلس عن الصادر النظام من ب ت ال املادة2014فيفري16ع حسب

أنواع32 ل مع متالئمة خاصة أماال تحوز أن املالية واملؤسسات البنوك ع يجب فإنھ النظام نفس من

املصر  نة ال مكن و ا، ل تتعرض ال خاصةاملخاطر أموال بحيازة املالية واملؤسسات البنوك تلزم أن فية

املت مجملتفوق لتقنية وذلك الدنيا، فعلية املخاطرطلبات بصفة ا ل تتعرض   .ال

ا -3 ل املتعرض    :املخاطر

ا م البنك ا ل يتعرض ال املخاطر من مجموعة السابق النظام   :حدد

القرض -أ املادة :مخاطر تحديد 12 حددت أجل ومن انية، امل وخارج انية امل مخاطر من تطرح ال العناصر

التنفيذ املالية واملؤسسات البنوك ستعمل املقابل الصرف ونوعية طبيعة وحسب القرض خطر ترجيحات

ستعمل أو املصرفية نة ال طرف من ا قائم تحدد وال القرض لتقييم خارجية يئات طرف من املمنوح

ج الال ذا ا عل ينص ال زافية ا منيحات تنقيط وجود عدم حالة لتقييمنظام خارجية يئة طرف

تنقيط ى أد بإستعمال املخاطر تر املقابل الطرف لنفس املمنوح ار ا التنقيط عدد حالة و القرض

  .ممنوح

ي -ب العمليا طر الناجم :ا طر ا املو ختالالت و النقائص وقدتععن ن واملستخدم باإلجراءات لقة

املادة الال م21حددت اصة ا موال النظام نفس بن لتغطية البنكية%15زمة النواتج صا متوسط من

ة خ الثالثة املالية للسنوات ة   .السنو

السوق  -ج أن :خطر املصرفية نة ل يمكن كما الصرف وخطر التداول محفظة ع الوضعية خطر مثل و

خاص خطر حالة الصرف طر أع ح تر سب   .تفرض

املا -4 بالغ و اصة ا موال ملالءة ة از ح   :املراقبة

املادة تحوز 32من أن املالية واملؤسسات البنوك ع يجب أنھ ع تنص ال النظام نفس خاصة أمومن

ا املخاطر أنواع ل مع مكنمتالئمة و ا، ل تتعرض املاليةل واملؤسسات البنوك تلزم أن املصرفية نة ل

فعلية بصفة ا ل تتعرض ال املخاطر مجمل الدنيا املتطلبات تفوق خاصة أموال   .بحيازة
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النظام حدد تتقيد):02-14(كما أن يجب ال املخاطر القواعد تقييم مجال املالية واملؤسسات البنوك ا

ا ا أموال من مات املسا املادةوأخذ وحددت ، من 25 صة إبتداء امھ أح تطبيق يجب أنھ النظام ذا من

ر أكتو تطبيق2014أول فإن ة، زائر ا البنوك املال رأس لكفاية املقبول باملستوى إذاسلمنا

أك3بازل  العمومية البنوك ون ست نخفاض درجة ولكن لية، ال املال رأس كفاية سبة سيخفض

ب   :س

بازل تطبي - وإتفاقية ناسب ت املخاطر ترجيح أوزان املال 3ق سبة تدفع ال املخاطر قيمة من د ةئميز

القرض من حصة أك ع ا وسيطر البنوك لتنقيط يئة وجود عدم إستمر إذا خاصة   .لإلنخفاض

بازل  - إتفاقية وفق املال رأس ف عر ة3إعادة زائر ا البنوك أن لرؤ  ع بحاجة ون ت أموالسوف وس

اصة وا العمومية البنوك أموال رؤوس ن ب فارق ناك أن علما   .إضافية

ا - م أك العمومية البنوك املالية الرافعة ذا قيمة و اصة ا إ البنوك العمومية البنوك ميل يجة ن

قت عاش برنامج ل تمو إطار العامة خاصة املؤسسات مختلف ع القروض ع   .صاديتوز

تطب فإن التا لھو ون ي لن تفاقية ذه اصةثيق ا البنوك لدى خاصة ة زائر ا البنوك ع الكب ر

بازل  صيغة ا 3 فإستخدام القرض حسا ملحدودية نظرا لإلنخفاض ا سيدفع انية امل خارج صول وأخذ

انية امل خارج البنود سبة وإرتفاع ة ثمار   .س

بازل  إتفاقية املتضمنة السيولة سبة عرف 3 فرض ا أل ة زائر ا البنوك ع الكب ثر لھ ون ي لن

سنة منذ ره تقار مختلف زائر ا بنك اف بإع السيولة، عن 2002 فائضا ناتجة الفائضة والسيولة

ال املقابل انب ا و العائالت وإدخار ولية الب املؤسسات ادة توجد إيداع الز ذه و افآت، م ل تمو طلبات

طلب ل ش ا أل مية الت الضغوط ستغذي البنوك   .اسيولة

بازل  إتفاقية ا 3 تطبق إدارة ن وتحس الداخلية الرقابة نظام تصميم الديونخاصة سبة سيخفض ملخاطر،

إحاملتع أن حيث قتصادي شاط ال ة بوت تتأثر انت وإن سبة ال ذه القروضة، سداد عدم تماالت

قتصادي شاط ال تراجع مع   .تزداد

بازل  حات مق تطبيق التتعامل 3 إن ف ة، التجار البنوك شاط نمط غ ع كب أثر لھ ون ي لن

وفعال شط ما سوق لقياس محدودة املا السوق ا عامال كماأن املالية، ارات   .بت

أن تج ست عدم المما تجعلھ زائري ا املصر النظام بازل  خصائص بإتفاقية ا كب ل ش أنھ إال3يتأثر

ذه بإختتام قتصادية التنمية م سا و التخلف دائرة من روج ل ا تطبيق فرصة ستغل أن يمكن

عملھ ونظم أساليب ر لتطو   .الفرصة
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  :خالصة

كفال ضوء ي رقا إطار وجود مية بأ والقطاعئقناعة عامة بصفة املا النظام وسالمة إستقرار كضمان

والتنظمية القانونية طر وتدعيم ة از ح املصرفية للرقابة العام طار تحديد ثم خاصة، بصفة املصر

ب شرافية و ة از ح والقواعد املعاي من مجموعة ام بإح ا ام إل خالل من البنوك أعمال تحكم ماال

ا املعمول الدولية واملمارسات   .يتوافق

نة وتفت ووضع رقابية عمليات نظيم ب لفة م املاليةمصرفية واملؤسسات البنوك مستوى ع دائمة شية

ان امل ن ع أو الوثائق ع   .سواء

يبذل ال ة املعت ود ا مجموعة املصرفية والرقابة شراف آليات تدعيم إطار زائروتندرج ا بنك ا

شاط فيما تكثيف سبيخص وفرض امليدانية الرقابة أعئممال ات اصةة ا موال سب وتحديد

النظاموالال  بإصدار وذلك املخاطر لتغطية املتعلق2014فيفري16املؤرخ )02-14(والنظام) 01-14( زمة

ا مالئم ومدى املطبقة نظمة فعالية ة زاو من زائري ا املصر القطاع تقييم أن إال والقرض، بالنقد

ع ضعف عكس و بازل، إتفاقية بتطبيق زائر ا بنك ام إل جانب من نقص ر يظ الدولية، للمعاي

للبنوك املخاطر سي و قياس   .مستوى،
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وما املصرفية الصناعة مباد إن من قدئتتطلبھ ا عل والرقابة تطور  لإلدارة القرناعرفت ع ر خالل ا كب

دورا املصرفية للرقابة بازل نة لعبت حيث كما املنصرم، التطورات، ذه من العديد ن تقن أن رائدا

املصرفية، دمات ا لة ي وإعادة البنكية املخاطر عدد و عإرتفاع أثر البنكية زمات حدوث وتزايد

العال ي البن   .القطاع

ملا يجة القواعد وكن بوضع تقوم البنكية للرقابة دولية نة شاء بإ العشر مجموعة قامت ذكره سبق

ا وإح ا التقيد البنوك ع يجب ال ة از ال امح قد ح إلختالالت فبعد تتعرض ا، إفالس إ أن تؤدي

بإصدارتق بلد ألي املركزي البنك يقوم مناسبة، ا ترا ال التوصيات بوضع نة ال ذه وتنظيمات وم ن قوان

التوصياتو  ذه ع ا محتوا أساساإرتكز يتوقف تطبيقھ امية إل أن حيث لذلك، ضرورة رأى عن

من داخلية إدارة وجود البنكيةخضرورة التنظيمات من الل ا إصدار يتم الال ة از ح القواعد م أ

عت حيث املال، رأس كفاية معيار نجد بازل نة ا ا أصدر عل قامت ال الوحدة ة الرك املعيار ذا

سنة الصادرة و بازل وظا 1988 إتفاقية م تطورا املعيار عرف بدأ كما ال الثانية بازل إتفاقية

سنة أواخر ا أ 2006 تطبيق مدىحيث لقياس ستعمل تطورا أك جديدة طرق تفاقية ذه ضافت

عديالت أدرجت حيث الثالثة بازل إلتفاقية سبة بال ء ال ونفس املال، رأس كفاية بمعيار البنوك ام إل

ة لتقو والسيولة واملديونية املال لرأس جديدة معاي وطرحت للبنوك سا املال رأس ونات م ع جديدة

الشفافيةقدر  ادة وز املخاطر إدارة وتحسن واملالية قتصادية الضغوط مع التعامل املصر القطاع   .ة

 إخت الفرضياتبنتائج   :ار

تم زائري، ا املصر القطاع مستوى ع بازل ملقررات زائر ا بنك تب وتطبيق لواقع نا دراس خالل من

إختبار ا أساس ع يمكن نتائج إ عنالتوصل جابة ثم ومن الدراسة ذه املعتمدة الفرضيات ة

سية الرئ الية   :ش

بازل -1 معاي تطبيق محدودية ناك و و بازل معاي ة زائر ا البنوك تطبيق و الفرضية سبة بال

وال و بازل ملعاي الدراسة خالل من ن تب فقد يحة عت ا، قبل من االثانية تطبيق واقع وعرض ثانية

معاي من ل تطبيق محدودية ناك ألن تماما دقيقة غ الفرضية ذه بأن زائري ا املصر از ا

الذي التعديل تتضمن و بازل فمعاي زائري، ا املصر از ا طرف من الثانية بازل ومعاي و بازل

سنة الس 1996 أجري مخاطر إتفاقيةبإضافة الواردة املعاي إ ال 1988وق ة زائر ا تدرج والبنوك

ما فقط، ئتمانية املخاطر ع وتقتصر املال رأس لكفاية ا حسا السوق البنوك مخاطر أن ع

لسنة بازل معاي تطبق ة زائر الرك 1988ا من إستو زائر ا بنك فإن الثانية بازل ملعاي سبة ال ةو

ما ا م إستو الرقابية، املراجعة عملية واملسماة ا ف البنوك الثانية وإلزام الداخلية الرقابة بنظام عرف

ال ة زائر ا البنوك فإن السوق بإنضباط واملسماة الثالثة ة للرك سبة بال أما ا س لتأس ة زائر ا ا   .تطبق

الثانية -2 الفرضية سبة م: بال لتنفيذ عوائق اتوجد بي من ة، التجار البنوك طرف من الثالثة بازل عاي

دقي ون وت يحة عت ف دقيق، ل ش طر ا أنواع مختلف قياس مال بالقبول إ تماما توجد: قة
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لت املخاطرنعوائق أنواع مختلف قياس مال إ ا م أ من ة زائر ا البنوك طرف من الثالثة بازل معاي فيذ

عدة دقيق،توجد ل اش م مختلفة ات مستو ع الثالثة بازل تطبيق ة زائر ا البنوك عيق : تحديات

و تحديات م أ ومن فصاح املخاطر، إدارة املخاطر، غطية املال، من رأس البنكية املخاطر قياس تمام إ

املصر از ا   .قبل

 الدراسة   :نتائج

مجموعة عن أسفرت قد الدراسة ذه أن القول استطيع إجمال يمكن النتائج   : من

و - بازل نة ا حدد كما املال رأس كفاية أن عت العاملية والبنوك الدولية ل التمو مؤسسات أصبحت

البنوك لسالمة ى د د ا   .مايمثل

بازل  - ومقررات تتوافق املواد من مجموعة زائر ا بنك املخاطر 3 فرض وتقسيم املال رأس كفاية يخص فيما

ر أكتو من إبتداء ا تطبيق ع نص   .2014والذي

تب - و ، املعاي ذه مع التوافق ملدى وفق تحدد لدول قراض ع والقدرة ئتمانية دارة ا أصبحت

إ الصناعية ة املركز البنوك ممث تجمع نة مجرد من املصرفية للرقابة بازل نة دور تحول ذلك ع

الع الرقيب من املصرنوع العمل سالمة ع   .ال

لسنة - و بازل ملعيار 1988 معاي باإلضاقة ة، زائر ا البنوك اليوم لغاية ا العمل الساري

ال الثااملراجعة بازل بھ أقرت الذي الداخليةنيةرقابية للرقابة أنظمة س بتأس ة زائر ا البنوك تقوم حيث ،

و  قائمة املخاطر إدارة ةع زائر ا البنوك فإن التا و وكمة، الثالثة ا بازل معاي لتطبيق زة جا ست   .ل

  

الدر    :سةاأفاق

وجدنا املوضوع ذا ل نا دراس خالل تطبيقمن واقع موضوع حول والبحث بالدراسة جديرة امة جوانب

بازل ازل2مقررات و3و مستقبلية ودراسات بحوث اليات إش ون لت املصر   :القطاع

 بازل مقررات وفق البنوك املال رأس كفاية حول   .3و2دراسات

 بازل إتفاقية وتطبيق املصر النظام حول   .3دراسات
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ية: أوال العر باللغة   املراجع

  الكتب -1

شامية، -1 ز واملصارفأحمد دارالنقود ردن، ، ران،عمان،   1993الز

سليمان، -2 سالميةأحمد جدار املصارف ا، مواج اتجية وإس العوملة تحديات بازل نة مقررات ،

،ط العال ردن،1للكتاب ،2008.  

مل، -3 ا دات جو ومصرفيةجمال مالية عات ردن،شر عمان،   .2002،دارصفاء،

سمحان، -4 أحمد يل س سمحان، محمد ن ةواملصارف النقودحس داراملس ردن،. ،   2010عمان،

الطراد، -5 يم إبرا إسماعيل هللا، عبد ن أم املصرفيةخالد العمليات والدولية إدارة داراملحلية وائل ،

ردن، شر،   .2011لل

هللا، -6 عبد ن أم املحاسبةخالد ديثة ا الطرق املصرفية دارالعمليات عمان، ،   .1998وائل،

لي -7 ا اض ر العصار، ردن،والبنوك النقود ،رشاد عمان، دارالصفاء، ،2000  

جودة، -8 محفوظ رمضان، اد البنوكز إدارة املعاصرة ات دارتجا شر ، لل عمان، وائل ع، والتوز

الثانية، الطبعة   2003ردن،

هللا، -9 عوض ن حس ب قتصادز واملصر أساسيات لبنان،النقدي قوقية، ا ل ا شورات م ،

2003  

طيب، -10 ا املسم وإدارة بالبنوكقياس طخاطر املعارف، شأة م ة،2، سكندر ،2008  

ز، سم -11 العز عبد النقودمحمد إدارة والعشرون إطاروالبنوك إقتصاديات ادي ا القرن ،عاملية

ة، سكندر ديث، ا ي العر   2006املكتب

قة، -12 قر تادرس داروالبنوك النقودصب وت،لبنان، ، ب ية، العر ضة   1984ال

الغفار -13 املصارفحنفي، عبد مصر،،إدارة ديدة، ا امعية ا   .2002الدار

الغف -14 اقعبد قر ي ز سمية حنفي، املاليةص،ار واملؤسسات امعية الدار،سواق ة،ا سكندر ،2008.  

ا -15 عبد املطلب البنوكميد،عبد وإقتصاديات ة،،العوملة سكندر امعية ا   . 2005الدار

أحمد، -16 يوسف اب الو املاليةعبد املصارف وإدارة ل دارالتمو ردن، ، ع، والتوز شر لل امد   2007ا

هللا،عقيل -17 عبد مجدالوي،والبنوك النقودحاسم ،1990.  
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عساف، -18 عمان،املصارف إدارةغساف الصفاء، دار ،1993  

وكش، -19 بازل  أثرفالح ردنية 3إتفاقية البنوك املصرفية،ع الدراسات د مع ،2012  

خلف، -20 ن حس سالميةفليح عمان،البنوك ، العال الكتاب جدار ،2000  

لشعب، -21 املصرمحفوظ القانون امعية،طالوج ا املطبوعات ديوان زائر،3، ا ،2008 .  

سلطان -22 أنور سعيد البنوك،محمد دارإدارة ة، ، سكندر ديدة، ا امعة   .2005ا

23- ، الص الفتاح عبد البنوكمحمد ردن،إدارة ع، والتوز شر لل املنا دار ،2006 .  

شيخة، -24 رشدي املصرمصطفى النقدي مصر،قتصاد ، امعية ا الدار ،1995.  

شيخة، -25 رشدي ئتمان النقودمصطفى مصر،واملصارف ديدة، ا امعة ا   1999،دار

مطر -26 ل شوتر، م ردن،والبنوك النقودذيب عمان، ، أالء مؤسسة ،1996  

ج -27 املصارفشام إدارة الشركة، مصر،، رة، القا د، والتور ق سو لل املتحدة ية   2008العر

ات -2 والدور   :املقاالت

ر -1 أكتو السعودية إقتصادية، أبحاث ، عل ن بازل إتفاقية املالية،   2010ألراج

شر -2 املصرفية، الدراسات د العددةمع ، امسة ا السلسلة ، إضافات ة، ت،5توعو و ال دولة ،

سم   . 2012د

واملؤتمرات -3   امللتقيات

ي -1 د قتصادي د للمش مستقبلية نظرة عنوان تحت نقاشية حلقة الطابر، حميد  30 أحمد

  .2011مارس

بازل  -2 ملقررات وفقا املصرفية املخاطر إدارة ش، بر القادر املا3 و2 عبد ستقرار تحقيق ومتطلبات

ما العال زمة واملصر العامل عد عاملالية ا اسا ع وإ املالية املخاطر إدارة حول ول الدو امللتقى ية،

العالم، دول رة26-2011/11/27إقتصاديات البو   .جامعة

ة -3 از ح واملعاي والنظم سالمية عمر،البنوك بن ق ا عبد فؤاد حلو بن ان بوز بن آفاق محمد واقع

بازل  ملقررات ا3 تطبيق العال سالميةلثامناملؤتمر والتنمية املستدام النمو سالمي، ل والتمو لإلقتصاد

منظور  من سم الشاملة د قطر، الدوحة،   . 2011إسالمي،

ة -4 زائر ا املصرفية املنظومة ملتقى بازل، وإتفاقية زائري ا املصر النظام ناصر،   .سليمان
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واملذكرات -4   :طروحات

قارون، -1 امأحمد إل وفقامدى املال رأس كفاية بتطبيق ة زائر ا رسالة البنوك بازل، نة لتوصيات

عباس، فرحات جامعة ة التجار العلوم قسم ، سي ال وعلوم ة والتجار قتصادية العلوم لية ، ماجست
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ص  :امل

بازل مقررات تطبيق واقع الدراسة ذه ازل2تناولنا تقسيم3و تم حيث زائري ا املصر القطاع

أما املصر از ا حول أساسية يم مفا إ نتطرق ول الفصل ففي فصول ثالثة إ البحث ذا

الفصل أما بازل إتفاقية حول أساسيات تناولنا ي الثا املصرالفصل از ا مواكبة مدى تناولنا الثالث

تطبيق وحاولت و بازل إتفاقية طبقت زائرة ا البنوك أن إ توصلنا حيث بازل إلتفاقيات زائر ا

بازل لتطبيق2قواعد مناسبة أرضية يئة ة خ ذه مت سا حيث املصر از ا حماية م سا مما

تط3بازل لم ا الواقعولك أرض   .بق

Résumé : 

Danscette étude, nous examinons la réalité de la mise oeume de basel  et basel  dans le secteur 

bancaire algérien, ou cette recherche était divisee en trois chapitres les concepts de base du 

système bancaire et les bases de la convention de base le système bancaire en algerie et les accords 

de bale ou nous avons concui que les banques algériennes ont mis en place un accord. 

Les mots clés : 

Bale 1 bale 2bale3, Secteur banaire.  

  

 


