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ؤو٫ ق٨غي هلل عب الٗاإلاحن الظي عػ٢ني ال٣ٗل وو٣ٞني في ؤجمام َظٍ اإلاظ٦غة التي 

. مؿخ٣بالٌ ج٩ىن ٖىها ومغحٗا ٌؿخٟاص مًؤنهغحى   

ل  تراٝوؤج٣ضم بالك٨غ الجٍؼ بضهللا"بلى ألاؾخاط اإلاكٝغ الهاص١ والٖا  "وصان بٖى

 التي ًه وهصح ولم ًبسل ٖلي بخىحهاجه ال٣ُمت ٖلى ٧ل ما ٢ضمه لي مً ُٖاء وجىج

٧اهذ خاٞؼ إلجمام َظا الٗمل اإلاخىاي٘،وبلى ٧اٞت ؤؾاجظة ٢ؿم الٗلىم 

.الا٢خهاصًت  
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م ٦ما ٖاهاوي بضٖاثه  مً ؤو٧ل، ؤٞغاص ٖاثلتي و باألزو ؤزتي مٍغ

  وبى٩يجسهو ا٢خهاص ه٣ضيبلى حمُ٘ َلبت  ؤَضي َظا الٗمل

 .2019-2018 صٞٗت

ب ؤو بُٗض  وبلى ٧ل مً ؾاَم في بهجاػ َظا الٗمل مً ٢ٍغ
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مقذمة  

ًدخل ال٣ُإ اإلاهغفي ؤَمُت ٦بحرة في اإلاجا٫ الا٢خهاصي ٩٦ل،باٖخباٍع الغ٦حزة ألاؾاؾُت لًمان 

غ عجلت الخىمُت الا٢خهاصًت،ٞهى ؤصاة  الث٣ت بؿُاؾت الضولت،٦ما ًمثل ؤخض ؤَم الٗىانغ التي حؿاَم  في جضٍو

ل مسخل٠ ألاوكُت وبالخالي جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الا٢خهاصًت والاحخماُٖت ،٦ما ٌٗخبر ؤًًا اإلامى٫ الغثِس ي  لخمٍى

ظا لٗضم ٦ٟاءة  في الا٢خهاصًاث الىامُت ؤًً ٩ًىن الاخخُاحاث اإلاالُت ٦بحرة بالىٓغ بلى ألامىا٫ اإلاخاخت َو

. ُٚابها جماما ألاؾىا١ اإلاالُت ؤو

ل  وبهظا ٣ًخض ي الٗمل ٖلى بًجاص ٢ُإ مهغفي ٢ىي ٌؿاٖض ٖلى بمضاص ال٣ُاٖاث ألازغي بالخمٍى

ُت بمسخل٠ ؤهىاٖها، ومً الًغوعي بزًإ َظا ال٣ُإ بلى  الالػم إلاباقغة وكاَاتها وج٣ضًم زضماث مهٞغ

ٖملُت الغ٢ابت ،وطل٪ للخٟاّ ٖلى ؾالمت اإلاغا٦ؼ اإلاالُت للبىى٥ وزل٤ هٓام مهغفي ؾلُم، للخٟاّ ؤًًا ٖلى 

ً ،ويمان ؾالمت جىُٟظ الؿُاؾت الى٣ضًت للضولت بك٩ل مىاؾب،للمؿاَمت بك٩ل  خ٣ى١ اإلاىصٖحن واإلاؿدثمٍغ

ني غ الا٢خهاص الَى . ٞٗا٫ في جٍُى

ُت صوع مهم حهضٝ بلى خماًت خ٣ى١ اإلاىصٖحن باإلياٞت بلى اإلاداٞٓت ٖلى اؾخ٣غاع  و للغ٢ابت اإلاهٞغ

لى صعحت جىاٞؿِخه، وججضع ؤلاقاعة الى اهه هدُجت لخُىع ؤٖما٫ البىى٥ واليكاَاث التي ج٣ىم  الىٓام اإلاالي ٖو

بها خُث ؤنبدذ ٖلى صعحت ٦بحرة مً الخ٣ُٗض ؤنبذ مً  الًغوعي حُٛحر ؤؾلىب الغ٢ابت،خُث ؤنبدذ 

. جغج٨ؼ ٖلى اإلاساَغ ال٨بحرة التي لها جإزحر ٖلى ؤويإ البى٪ 

ُت ج٣ُُم ألاصاء لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ البى٪ في الغبدُت،والؿُىلت وألامان، مً ب ن ماقغاث الؿالمت اإلاهٞغ

زال٫ الاؾخسضام ألامثل للمىاعص وجد٤ُ٣ ؤٖلى ٖاثض بإ٢ل ج٩لٟت وؤصوى مساَغة،وحٗض ماقغاث الؿالمت 

غيت ال٣ُإ اإلاالي واإلاهغفي لألػماث  مً زال٫ ماقغاث  ُت حغؽ بهظاع مب٨غ ًٖ مضي خؿاؾُت ٖو اإلاهٞغ

ٖىانغ ؤصاء اإلاهاٝع ،لظل٪ ؤنبذ مً الًغوعي ؤم ٩ًىن لضي البىى٥ هٓام ج٣ُُم مخُىع ًىا٦ب الخُىعاث 

. الا٢خهاصًت الٗاإلاُت 

، حىصة Capital والظي ٌُٛي مالءة عؤؽ اإلاا٫ CAMELSمً ؤهٓمت ؤلاهظاع اإلاب٨غ هجض هٓام و 

،  Liquidity  ، الؿُىلت Earning، الغبدُتManagement quality ، حىصة ؤلاصاعة Asset qualityألانى٫ 

. Sensitivity to market riskومساَغ الؿى١ 

٣ت قاملت ومىخضة،خُث حؿاٖض ٖلى ال٨ك٠ ًٖ  وهي مٗاًحر ملخهت ٚغيها ج٣ُُم البى٪ بٍُغ

 .ه٣اٍ ال٠ًٗ والازخالالث التي ٢ض ًىاحهها البى٪
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: إشهالية املىغىع

: بهُال٢ا مما ؾب٤ ط٦ٍغ

ة؟ CAMELSما هى أرش ثطبيق هظام الحقييم البىهي .   في ثفعيل الشقابة على البىىك الحجاٍس

ُت ٧االحي : وجخٟٕغ بلى ؤؾئلت ٖٞغ

  ُٞما ج٨مً ؤَمُت هٓامCAMELSوما ٖال٢خه بخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي للبىى٥؟  

 َل جُب٤ُ هٓامCAMELSًازغ ٖلى ٞٗالُت هٓام الغ٢ابت والخٟخِل اإلاُضاوي؟  

 ُٟت حهاػ بصاعي ٦ٟا  ٢اصع ٖلى الدؿُحر الجُض للبى٪؟  َل لبى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

: فشغيات الذساظة

 ٪ماقغاث هٓام لها صوع ٞٗا٫ في ج٣ُُم وجدضًض الىيُٗت اإلاالُت للبى. 

 ٗالُت الاصاء  .جُب٤ُ هٓم ع٢ابُت مخُىعة ٌؿاٖض ٖلى  ال٨ك٠ ًٖ ه٣اٍ ٢ىة وي٠ٗ وصٖم ٦ٟاءة ٞو

 ٪ُٟت حهاػ بصاعي ٢اصع ٖلى  الدؿُحر الجُض للبى  .ًمخل٪ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 

: أهمية الذساظة

: ج٨مً ؤَمُت الضعاؾت في الى٣اٍ الخالُت

  ت ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ في ؤوكُتها، وججىُبها ؤَمُت هماطج ج٣ُُم ألاصاء في جدؿحن ؤصاء البىى٥ ومٗٞغ

 .الى٢ٕى في ألاػماث اإلاالُت

  ؤَمُت هٓام CAMELS في جُٟٗل الغ٢ابت والخٟخِل اإلاُضاوي الظي ج٣ىم به الؿلُاث الى٣ضًت ،هٓغا

خماصٍ ٖلى ج٣ُُم ٧ل مً ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫، حىصة ألانى٫ ،ؤلاصاعة ، الغبدُت ،الؿُىلت ،  إٖل

. الخؿاؾُت اججاٍ مساَغ الؿى١ 

: أهذاف الذساظة

: حؿعى َظٍ الضعاؾت بلى  جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخالُت

  ُٟتج٣ُُم ٦ٟاءة  بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

  بُان ٢ضعة هٓامCAMELS ٖلى بُٖاء  ج٣ُُم قامل ألصاء اإلاهٝغ و٦ك٠ ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ في

 .ؤوكُتها في ؤصاء البى٪
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: حذود الذساظةإطاس 

ُت، لجىت باػ٫  ت خى٫ الغ٢ابت اإلاهٞغ جم ؤلاصعاج في َظٍ الضعاؾت مً الجاهب الىٓغي بلى مٟاَُم هٍٓغ

ت، ومُٗاع  . CAMELSباجٟا٢ُاتها الثالر، ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي للبىى٥ الخجاٍع

ُٟت باؾخسضام َظا الىٓام زال٫  ؤما الجاهب الخُب٣ُي جمذ مداولت ج٣ُُم بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

،باإلياٞت بلى ج٣ُُم الجهاػ ؤلاصاعي مً زال٫ ج٣ضًم اؾخبُان 2016 بلى ؾىت 2013الٟترة اإلامخضة مً ؾىت 

ت الىي٘ وج٣ُُم ؾالمخهCAMELSخؿب ماقغاث هٓام  ظا مً ؤحل مٗٞغ . ،َو

: مىهج الذساظة

خماص ٖلى ال٣ىاثم  اإلاىهج اإلاؿخسضم في َظٍ الضعاؾت َى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي،مً زال٫ حم٘ اإلاٗلىماث باإٖل

ُٟت للؿىىاث ٢ُض الضعاؾت إلاا جدمله مً بُاهاث حؿاٖضها   ٖلى  اإلاالُت الخانت ببى٪ الٟالخت  والخىمُت الٍغ

غ١ جُب٣ُها في خؿاب اليؿب وجدلُلهاCAMELSجدلُل ؤَم ماقغاث  .  َو

: الذساظات العابقة

  ٛىص، ؤلاهظاع اإلاب٨غ بةؾخسضام همىطج ت،مظ٦غة ماؾتر في CAMELSبًمان َػ  لخ٣ُُم ؤصاء البىى٥ الخجاٍع

 اإلاالُت للبىى٥،

 الغ٢ابت ٖلى ؤؾاؾُاثالٟهل ألاو٫ الى    فية الباخثثجخ٩ىن الضعاؾت مً زالزت ٞهى٫ خُث جُغ١ 

ت ، ؤما الٟهل  ت وؤصواتها، زم جىاو٫ في الٟهل الثاوي هٓم ج٣ُُم ؤصاء البىى٥ الخجاٍع البىى٥ الخجاٍع

٩ي ني  CAMELSالثالث ٞكمل مٟهىم هٓام الخ٣ُُم البى٩ي ألامٍغ   ومداولت جُب٣ُه ٖلى البى٪ الَى

 .الجؼاثغي 

 

  ًمُىت قىقت، ؤزغ جُب٤ُ هٓامCAMELS ، ت الخ٣ُُم البى٩ي في جُٟٗل الغ٢ابت ٖلى البىى٥ الخجاٍع

ني الجؼاثغي ة الباخثثمظ٦غة ماؾتر في الاؾىا١ اإلاالُت وبىى٥ ،٢ض ٢ام  بضعاؾت م٣اعهت بحن البى٪ الَى

با الجؼاثغ زال٫ الٟترة اإلامخضة مً  ،وجىاولذ صعاؾخه ٖلى زالر 2012بلى 2010و بى٪ بي ا هبي باٍع

ت،ؤما الٟهل الثاوي ثٞهى٫،خُث جُغ١  اع الٗام للغ٢ابت ٖلى البىى٥ الخجاٍع  في الٟهل ألاو٫ ؤلَا

٩ي  وم٣ىماجه،وباليؿبت CAMELS ٞخسهو في ٖغى ؤَم اإلاٟاَُم خى٫ هٓام الخ٣ُُم البى٩ي ألامٍغ

با الجؼاثغ باؾخسضام  ني الجؼاثغي وبى٪ بي ان بي باٍع للٟهل الثالث قمل ٖلى ج٣ُُم البى٪ الَى

 .مٗاًحر هٓام الخ٣ُُم البى٩ي،ومً زم اإلا٣اعهت بُجهما

 

 

  ٩ي ٦إصاة للغ٢ابت ٖلى ال٣ُإ البى٩ي،صعاؾت ؤخمض هىع الضًً الٟغا،جدلُل هٓام الخ٣ُُم البى٩ي ألامٍغ

ل، جخ٩ىن َظٍ الضعاؾت مً 2007-2004خالت بى٪ ٞلؿُحن  ،مظ٦غة ماحؿخحر في اإلاداؾبت والخمٍى

اع الٗام للضعاؾت ،زم جىاو٫ في الٟهل  ؾخت ٞهى٫،خُث جُغ١ الباخث في الٟهل ألاو٫ الى ؤلَا
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ا  ٤ مٗاًحر صولُت، اما الٟهل الثالث ٞكمل مساَغ ؤلاثخمان وؤزَغ الثاوي  مٟهىم مالءة عؤؽ اإلاا٫ ٞو

ٖلى حىصة ألانى٫، وبٗضَا جُغ١ في الٟهل الغاب٘ بلى جدلُل البُاهاث اإلاالُت لجىصة انى٫ بى٪ 

ٞلؿُحن، وفي الٟهل الخامـ جم الخٗٝغ ٖلى مساَغ الؿى١ ومضي اؾخجابت البىى٥ للخٗامل م٘ 

ت مً  الىخاثج والخىنُاث  َظٍ اإلاساَغ،وؤزحر في الٟهل الؿاصؽ جىاو٫ مجمٖى

: خطة الذساظة

هل جُب٣ُي،خُث ؾيخُغ١ الى ماًلي : جم ج٣ؿُم الضعاؾت بلى حاهبحن ،ٞهلحن في الجاهب الىٓغي،ٞو

ت وؤحهؼتها"الٟهل ألاو٫  ،خُث ؾدىُغ١ الى مٟاَُم خى٫ الغ٢ابت "اؾاؾُاث الغ٢ابت ٖلى البىى٥ الخجاٍع

ُت وم٣غعاتها، جُغ٢ىا ؤزحرا بلى مٟهىم بصاعة  ُت ؤَمُتها وؤَضاٞها، مغوعا بلجىت باػ٫ للغ٢ابت اإلاهٞغ اإلاهٞغ

ُت والخٗثر اإلاهغفي . اإلاساَغ اإلاهٞغ

٩ي"ؤما الٟهل الثاوي  ت باؾخسضام هٓام الخ٣ُُم البى٩ي ألامٍغ ٞؿىسههه  " CAMELSج٣ُُم البىى٥ الخجاٍع

لخ٣ضًم هٓغة ٖامت خى٫ ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي للبىى٥،باإلياٞت بلى ٖغى ؤَم اإلا٣ىماث واإلاٟاَُم الخانت بىٓام 

٩ي والظي َى مىيٕى بدثىا . الخ٣ُُم البى٩ي ألامٍغ

٩ي "لىهل في ألازحر للٟهل الثالث  ٖلى بى٪ الٟالخت CAMELS مداولت جُب٤ُ هٓام الخ٣ُُم البى٩ي ألامٍغ

ُٟت  ُٟت  بخُب٤ُ مٗاًحر هٓام "والخىمُت الٍغ الظي ؾٝى هخُغ١ مً زالله بلى ج٣ُُم بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

. الخ٣ُُم البى٩ي باؾخسضام ال٣ىاثم اإلاالُت للخغوج بيخاثج وجدلُلها

ت  وؾىسخم صعاؾدىا بجملت مً الىخاثج اإلاخىنل بلحها ،بياٞت بلى طل٪ ازخباع صخت الٟغيُاث وج٣ضًم مجمٖى

 .مً الخىنُاث
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 :ثمهيذ

ٗالت للغ٢ابت ٖلى اإلاساَغ          جخى٠٢ ؾالمت واؾخ٣غاع الىٓام اإلاالي اإلاهغفي في جبني اؾتراجُجُاث ؾلُمت ٞو

ُت ج٨مً في خماًت ُت بإهىاٖها،ؤي ؤن ؤَمُت الغ٢ابت اإلاهٞغ ً،وجد٤ُ٣  اإلاهٞغ خ٣ى١ اإلاؿاَمحن واإلاؿدثمٍغ

ُت ؤَمُت بالٛت في  ال٣ٗىص ألازحرة، وجدضًضا مىظ بوكاء لجىت باػ٫ للغ٢ابت  ؤعباح، ٢ض ؤنبدذ للغ٢ابت اإلاهٞغ

ُت،٢ض ٢امذ َظٍ ألازحرة بمجهىصاث ٦بحرة م زال٫ الخيؿ٤ُ  والخ٩امل الضولي بهضٝ جدؿحن ؤؾالُب  اإلاهٞغ

الغ٢ابت ٖلى اليكاَاث البى٨ُت،وطل٪ لبىاء هٓام ا٢خهاصي ؾلُم ًخًمً بىى٥ وماؾؿاث مالُت مُاب٣ت 

اثٟها اإلاخٗل٣ت  ٗاث واإلاٗاًحر الضولُت لل٣ُام بضوعَا ألاؾاس ي الظي َى الىؾاَت اإلاالُت وال٣ُام بْى للدكَغ

ٗا٫  غ هٓام ع٢ابي ٦ٟا ٞو اث٠ ًجب ؤن ًخٞى ل الاؾدثماعاث والدؿهُالث الاثخماهُت،ول٣ُامها بهظٍ الْى بخمٍى

ُت بك٩ل ٖام   .لخد٤ُ٣ الؿالمت اإلاهٞغ

 :وبهظا جم ج٣ؿُم  َظا الٟهل بلى زالر مباخث ٧االحي

ُت،ؤَمُتها،ؤَضاٞها: اإلابدث ألاو٫   .ماَُت الغ٢ابت اإلاهٞغ

ُت وم٣غعاتها: اإلابدث الثاوي اع الٗام للجىت باػ٫ خى٫ الغ٢ابت اإلاهٞغ  .ؤلَا

ُت والخٗثر اإلاهغفي:اإلابدث الثالث  .بصاعة اإلاساَغ اإلاهٞغ
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. وأحهضتهاالبىنية أظاظيات الشقابة :الفطل  وى 

ة:املبحث الاوى  . الشقابة على البىىك الحجاٍس

ُت ٖلى البىى٥ اإلاغزو لها بمؼاولت ؤٖماال  ٣ًىم البى٪ اإلاغ٦ؼي بمماعؾت الغ٢ابت اإلاهٞغ

تفي البىى٥   ُت ٖملُت يغوٍع ً، خُث الغ٢ابت اإلاهٞغ ُت،للمداٞٓت ٖلى خ٣ى١ اإلاىصٖحن واإلاؿدثمٍغ مهٞغ

 .إلم٩اهُت الخض مً اإلاساَغ

. ماهية الشقابة املطشفية، أهميتها،أهذافها: املطلل  وى 

: مفهىم الشقابة املطشفية .1

ُت ًجب ٖلُىا اإلاغوع بمٟهىم الغ٢ابت بك٩ل ٖام ،ومً زم الكغوٕ في  للخُغ١ إلاٟهىم الغ٢ابت اإلاهٞغ

ُت  .حٍٗغ٠ الغ٢ابت اإلاهٞغ

ُٟت للغ٢ابت  ٖضة مٟاَُم هظ٦غ مجها : مٟهىم الغ٢ابت 1-1 : ل٣ض ؤُُٖذ لْى

 ُٞه الضولت ال جخضزل في ؤنبدذ ممحزاث الىٓام اللُبرالي الخضًث،الظي ؤَمحٗخبر الغ٢ابت بخضي 

ُٗت وجىُٓمُت ،ًؼصاص ؤجهاوؾاثل ؤلاهخاج بال  ٤ الغ٢ابت و ؤلاقغاٝ بٟغى ٢ىاٖض حكَغ  جماعؽ طل٪ ًٖ ٍَغ

بُٗخه وصعحت اعجباَه باإلاجا٫   1.الا٢خهاصيحجم الغ٢ابت خؿب ؤَمُت اليكاٍ َو

 ما ًدضر ممازل إلاا زُِ مً ٢بل ،و بطا لم ؤن  ؤلاصاعة جغي بها ؤن الٗملُت التي ًم٨ً ؤجهاحٗٝغ ٖلى 

ُت  التي بمىحبها ًخم ؤًًا٨ًً ٦ظل٪ ٞمً الًغوعي ال٣ُام ببٌٗ الخصخُداث ،وهي  ت الٟٖغ  الٗملُت ؤلاصاٍع

 2.الخإ٦ض مً ؤن الخىُٟظ الٟٗلي مُاب٤ إلاٗاًحر الخُِ اإلاغؾىمت

حٗخبر الغ٢ابت  ؤجها :،خُث  ٖاماجٟا١ال ؤهه ًىحض بال ًىحض حٍٗغ٠ مىخض للٗملُت الغ٢ابُت ٦ما ؤهه 

 ألاَضاٝمجمٕى الٗملُاث اإلاىٓمت التي تهضٝ بلى الخد٤٣ مً جىُٟظ زُِ اإلااؾؿت الالػمت لخد٤ُ٣ 

غ  ت  والخإ٦ض مً ٦ٟاءة ألاهٓمتاإلاغؾىمت،والٗمل ٖلى جٍُى ُت والخيؿ٤ُ بحن الىخضاث ؤلاصاٍع  اؾخٛال٫ الٟٖغ

3. في خا٫ وحىص ي٠ٗ ؤو ٢هىع في الىٓامالخصخُدُت ؤلاحغاءاثمىاعص اإلااؾؿت،ومؿاٖضة ؤلاصاعة  في اجساط 

                       
ة،مزلشة قُش ٖبض الخ٤،1 م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااحِؿخحر،جسهو ٢اهىن ؤٖما٫،حامٗت ؤخمض الشقابة على البىىك الحجاٍس

  .27 ،م2009/2010بى٢غة،بىمغصاؽ،
ض الاظحقشاس املالي، محىس عالقة مؤششات املالءة املالية  باالظحقشاس املالي، 3،2،1باصى  مذاخلة الٗمىعي مُلىص،مهمىصي َال٫،2 ،ودوسها في جعٍض

 ألحىبش 25-24ملحقى دولي الخامغ حىى اوعهاظات ثنيف املؤظعات املالية مع مؤششات املالءة على الاظحقشاس املالي في الجضائش، املىعقذ ًىمي 

غة،م،2018  .2حامٗت ا٦لي مدىض ،البٍى

ت،مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااؾتر في  CAMELS قىقت ًمُىت،ؤزغ جُب٤ُ هٓام الخ٣ُُم البى٩ي³  في جُٟٗل الغ٢ابت ٖلى البىى٥ الخجاٍع

 .3،م2015/2016الٗلىم ؤلا٢خهاصًت،جسهو بىى٥ وؤؾىا١ مالُت،حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ مؿخٛاهم،
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ُت .1-2 ُت ٖضة مٟاَُم هظ٦غ مجها: الغ٢ابت اإلاهٞغ : جإزظ الغ٢ابت اإلاهٞغ

ت مً حٗخبر  ت بهضٝ ججىب الازخالالث الىاقئت ؤلاحغاءاثمجمٖى  الى٢اثُت التي جيخجها البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

  وال٣غوى ٢بل الخٗثر ،وبلؼام الاؾدثماعاثًٖ ألاػماث اإلاالُت وطل٪ مً زال٫ ال٨ك٠ ًٖ مك٨الث مداٞٔ 

 الخضابحر الصخُدت  الالػمت بما ًدى٫ صون الخٗغى إلاساَغ الٟكل الىٓامي الظي ًاصي بلى باجساطالبىى٥ 

اجهُاع الث٣ت في ال٣ُإ اإلاهغفي وؤلا٢با٫ الىاؾ٘ للمىصٖحن لسخب ؤمىالهم وبالخالي ٩ًىن َىا٥ اجهُاع للىٓام 

 4.اإلاهغفي بإ٦مله

ُت هيوؿخيخج ؾحروعة مً ؤلاحغاءاث ٣ًىم بها البى٪ اإلاغ٦ؼي لخىُٟظ الؿُاؾت :  ؤن الغ٢ابت اإلاهٞغ

الى٣ضًت وج٣ُُم ؤصاء ال٣ُإ اإلاهغفي بهضٝ جدضًض اإلاكا٧ل التي ٌٗاوي  مجها وبالخالي ٢ُامه باإلحغاءاث 

ا وطل٪ ؾُٗا مىه لخد٤ُ٣ الث٣ت في ال٣ُإ اإلاهغفي وخماًت  الخصخُدُت لخٟاصي جٟا٢م جل٪ اإلاكا٧ل ؤو ج٨غاَع

ً  5.خ٣ى١ اإلاىصٖحن واإلاؿدثمٍغ

: أهمية الشقابة املطشفية.2

ُت في ماًلي : ج٨مً ؤَمُت الغ٢ابت اإلاهٞغ

٘ الا٢خهاصًت-  ل اإلاكاَع ؛  الٗمل ٖلى جىحُه الاؾدثماعاث التي ج٣ىم بها البىى٥ هٓغا ألَمُتها في جمٍى

ىُتلها صوع َام -  اث وزل٤ الى٣ىص و٢ضعجه في الخإزحر ٖلى ال٣ىة الكغاثُت للٗملت الَى ؛  في ٖملُت اإلاضٖٞى

ت صعحت اإلاساَغ التي جخدملها ومً زم مداولت -  ُت مىحىصاث البى٪ وج٣ُُمها ومٗٞغ بم٩اهُت الى٢ٝى ٖلى هٖى

؛  الخض مجها

؛  الخإ٦ض مً مضي التزام البىى٥ وج٣ُضَا بالخٗلُماث الهاصعة ًٖ البى٪ اإلاغ٦ؼي - 

مً اإلاساَغ التي ٢ض جاصي بلى يُإ الىصاج٘ وبالخالي الخٟاّ ٖلى ز٣ت الجمهىع في الجهاػ البى٩ي -  .

: أهذاف الشقابة املطشفية.3

ُت ماًلي  : مً ؤَم ألاَضاٝ التي حؿعى بلحها الغ٢ابت اإلاهٞغ

: الخٟاّ ٖلى اؾخ٣غاع الىٓام اإلاالي والبى٩ي-1

ما خًمً ه٣ُخحن ؤؾاؾِخحن َو  : ٧األحي ٍو

                       

.3ٍشجغ عثق رمشٓ،ص،ودوسها فً تعضٌض االستقشاس الوالً، 3،2،1باصه اىؼَىسٌ ٍُيىد،ٍظَىدٌ طاله،  4  

ٍزمشج ٍقذٍح ضَِ ٍتطيثاخ ُّو شهادج اىَاعتش،تخظض ٍاىُح ، لتقٍٍن البنىك التجاسٌت، CAMELS ،اإلنزاس الوبنش بإستخذام نوىرجإََاُ صغىد 5  

.14،ص2014/2015جاٍؼح اىؼشتٍ تِ ٍهُذٌ أً اىثىاقٍ،  
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ُت، * ويمان ٖضم  ججىب مساَغ بٞالؽ البىى٥ مً زال٫ ؤلاقغاٝ ٖلى مماعؾاث اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

ا،خماًت للىٓام اإلاالي ٩٦ل؛  حٗثَر

وي٘ ال٣ىاٖض والخٗلُماث الخانت بةصاعة ألانى٫ والخهىم في البىى٥ ؾىاء باليؿبت  للٗملُاث اإلادلُت ؤو *

. الضولُت

: يمان ٦ٟاءة ٖمل الجهاػ اإلاهغفي-2

٩ىن طل٪ مً زال٫ :  ماًلي ٍو

ٞدو الخؿاباث واإلاؿدىضاث الخانت بالبىى٥ للخإ٦ض مً حىصة ألانى٫ وججىب حٗغيها للمساَغ؛  *

ل بٌٗ ألاوكُت  * اء بالتزاماتها بهضٝ الخٟاّ ٖلى جمٍى ج٣ُُم الىي٘ اإلاالي للبىى٥ للخإ٦ض مً ٢ضعتها ٖلى الٞى

ل بال٩امل ت والهامت والتي ال ٌؿخُُ٘ ال٣ُإ الخام جضبحر جمٍى . الا٢خهاصًت واإلااؾؿاث الخٍُى

: خماًت اإلاىصٖحن-3

٤ جضزل الؿلُاث الغ٢ابُت لٟغى ؾُُغتها واجساط ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت لخٟاصي اإلاساَغ اإلادخملت التي  ًٖ ٍَغ

 في خالت ٖضم جىُٟظ اإلااؾؿاث الاثخماهُت التزاماتها اججاٍ اإلاىصٖحن وزانت اإلاخٗل٣ت ألامىا٢٫ض جخٗغى لها 

. ألانى٫ ة بؿالم

. أهىاع وأدوات الشقابة املطش فية: املطلل الثاوي

: أهىاع الشقابة املطشفية.1

ُت خؿب الجهت التي ج٣ىم بها بلى ع٢ابت صازلُت وزاعحُت . جهى٠ الغ٢ابت اإلاهٞغ

تها اللجىت :الغ٢ابت الضازلُت-ؤ تٖٞغ ُاهُا بإجها الٗملُت التي جخًمً لألًٖاء الاؾدثماٍع  اإلاداؾبحن في بٍغ

ُت مً َٝغ ؤلاصاعة بهضٝ الخم٨ً مً حؿُحر  ت  ؤهٓمت الغ٢ابت اإلاالُت اإلاىيٖى  اإلااؾؿت بُغ٢ت ؤٖما٫مجمٖى

مىٓمت ،واخترام الؿُاؾاث والبرامج اإلاؿُُغة وخماًت ألانى٫ ويمان ٢ضع اإلاؿخُإ صخت وص٢ت اإلاٗلىماث 

 6.اإلاسجلت

:  ٧اآلحي ومً َىا وؿخيخج ألاَضاٝ الغثِؿُت للغ٢ابت الضازلُت هي

جىُٓم اإلاكغوٕ لخىيُذ الؿلُاث والهالخُاث واإلاؿاولُاث؛  -

ت؛  - خماص ٖلحها في عؾم الؿُاؾاث وال٣غاعاث ؤلاصاٍع الخإ٦ض مً صخت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت ختى ًم٨ً الٖا

٘ مؿخىي ٦ٟاًت ؤلاهخاج؛  - ٞع

                       

ٍزمشج ٍقذٍح ضَِ ٍتطيثاخ ُّو شهادجأهوٍت سقابت البنل الوشمضي على البنىك التجاسٌت فً تحقٍق إستقشاس الجهاص الوصشفً،عفُاُ أوػَشاُ، 6 

.19،ص2016/2017ٍاعتش ،تخظض ّقىد وٍاىُح، جاٍؼح ٍحَذ خُضش تغنشج،   
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ُت اإلاٗلىماث وحصجُ٘ جدؿحن ألاصاء؛  - خماًت هٖى

ت- . حصجُ٘ الالتزام بالؿُاؾاث وال٣غاعاث ؤلاصاٍع

: (ع٢ابت البى٪ اإلاغ٦ؼي )الغ٢ابت الخاعحُت -ب

 7:وهي زالزت ؤهىإ ٦ما ًلي

: الغ٢ابت اإلا٨خبُت-1

ت  ُت ألاوكُتج٣ضًم ٧اٞت البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بمسخل٠ بًلؼم البى٪ اإلاغ٦ؼي البىى٥ الخجاٍع  اإلاهٞغ

ت غ جٟهُلُت لجمُ٘ وبخهاثُاث والٟىُت اإلامثلت بال٣ىاثم اإلاالُت،وما ًدبٗها مً بُاهاث ؤلاصاٍع  وج٣اٍع

ُت جل٪ البُاهاث وخاحت البى٪ اإلاغ٦ؼي لها ٗخمض جدضًض ٞتراجه ٖلى هٖى . الخؿاباث،وطل٪ بك٩ل صوعي َو

: الغ٢ابت  اإلاُضاهُت- 2

٣ا إلاىهج مدضص، والخٟخِل اإلاٗني لِـ جض٣ُ٢ا ب٣ضع ما َى بلى  ٣ًىم البى٪ اإلاغ٦ؼي بخٟخِل البىى٥ مباقغة ٞو

٤ ال٨ك٠ اإلاباقغ ٖلى  جد٤ُ٣ مً صخت اإلاٗلىماث التي ٣ًضمها البى٪ للؿلُت الى٣ضًت، وطل٪ ًٖ ٍَغ

٤ الخٟخِل لالَإل ٖلى مضي جىُٟظ البى٪ لألهٓمت  مهاصع َظٍ اإلاٗلىماث وفي سجالث البى٪ ،زم ًىُل٤ ٍٞغ

اٖلُت وؾاثل الغ٢ابت الضازلُت للبى٪ لُه ؤًًا الخإ٦ض مً الخؿاباث ٞو  زم ٣ًضم ،والخٗلُماث الهاصعة بلُه ٖو

غا مٟهال بيخاثج ؤٖماله مخًمىا اإلاسالٟاث واإلاالخٓاث وم٣ترخا ؤلاحغاءاث الخصخُدُت  . الخٟخِل ج٣ٍغ

: ع٢ابت ألاؾلىب الخٗاووي-3

خسظ باالقترا٥  ت في صعاؾت اإلاك٨الث التي جىاحه الجهاػ اإلاهغفي،ٍو ٌكتر٥ البى٪ اإلاغ٦ؼي م٘ البىى٥ الخجاٍع

مٗها ٢غاعاث حماُٖت ًىاحه بها جل٪ اإلاك٨الث، وطل٪ ًىمي عوح الخٗاون بحن البى٪ اإلاغ٦ؼي ووخضاث البىى٥ 

 .مما ًجٗلها جىٟظ ال٣غاعاث والخىحهاث التي ؤؾٟغث ٖجها الضعاؾت اإلاكتر٦ت

 

: أدوات الشقابة املطشفية.2

ُت التي   وهي جسخل٠ في ، وجُىعث م٘ جُىع ألاهٓمت البى٨ُتؤوكإثَىا٥ الٗضًض مً ؤصواث الغ٢ابت اإلاهٞغ

  ألاحي  هجضألاصواث ومً ؤَم َظٍ ألزغ٦ُُٟت اؾخٗمالها مً هٓام بى٩ي 

: الغ٢ابت ال٨مُت 2-1

                       
،م م7 ٛىص،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ   .20-19بًمان َػ
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ت صون الاَخمام بمجاالث اؾخسضامه طتهضٝ بلى الخإزحر ٖلى الدجم ال٨لي لالثخمان ا٫ ي جمىده البىى٥ الخجاٍع

 :ومً ؤَم وؾاثلها ماًلي

: ؾُاؾت الاخخُاَي الاحباعي  - ؤ

ت بىي٘ وؿبت مُٗىت مً  ظٍ ، وصاجٗها ٖلى ق٩ل ؾاثل لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي بحماليجلتزم البىى٥ الخجاٍع  َو

 ومماعؾت َظٍ ، جبٗا للٓغوٝ الا٢خهاصًت الؿاثضة في البالصألزغاليؿبت ج٩ىن ٖغيت للخٛحر مً و٢ذ 

خمثل الهضٝ  ت لخل٤ الى٣ىص ومىذ ال٣غوى ،ٍو ٘ ٢ضعة البىى٥ الخجاٍع الؿُاؾت لخهبذ وؾُلت مً قإجها ٞع

ٓهغ  اإلاباقغ لالخخٟاّ اإلاباقغ بهظٍ اليؿبت مً الاخخُاَي لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي َى يمان ؾالمت اإلاىصٖحن، ٍو

الث او جإزحر ت في مىذ الاثخمان ٖلى ج٩لٟت الخمٍى  َظٍ الؿُاؾت باو٩ٗاؽ اهسٟاى او اعجٟإ ٢ضعة البىى٥ الخجاٍع

٘ البى٪ اإلاغ٦ؼي ليؿبت الاخخُاَي . ال٣غوى التي ج٣ضمها  ٞاهه ًجبر البىى٥ ٖلى حُُٗل حؼء ؤلاحباعي ٞٗىض ٞع

ُٟاث والاؾدثماعاث التي ج٣ىم بها ضم اؾخسضامه في مسخل٠ الخْى . مً ؾُىلتها ٖو

:  ؾُاؾت مٗض٫ بٖاصة الخهم-ب

ت لهالح البىى٥ ألاوعا٣ً١هض بها الٟاثضة التي ًخ٣اياَا البى٪ اإلاغ٦ؼي ٖىض ٢ُامه بةٖاصة زهم   الخجاٍع

اصة الٗغى الى٣ضي ٞاهه ًلجإ ٞةطاللخهى٫ ٖلى اخخُاَاث ه٣ضًت حاَؼة،  ٧ان البى٪ اإلاغ٦ؼي حهضٝ ٖلى ٍػ

ت مً البى٪ الم٫ ابٖاصةٚلى ٞغى مٗضالث  ض مً حجم ا٢تراى البىى٥ الخجاٍع  ،ػي ع٥زهم مىسًٟت،ما ًٍؼ

ى ألامغ الظي ًىجم ٖىه اهسٟاى في مٗضالث الٟاثضة والخهم التي ج٣ابل  ض مً ٦مُت الؿُىلت لضحها َو ٍؼ ٍو

ُحن ٖلى ال٣غوى ىان ٚحر اإلاهٞغ اصة َلب ألٖا ت ٖلى الا٢تراى مً ، بٍؼ ض بظل٪ مً َلب البىى٥ الخجاٍع ٍؼ ٍو

ت ما ًًا٠ٖ مً حجم ال٨خلت الى٣ضًت اإلاخضاولت ،في خحن ا البى٪ اإلاغ٦ؼي   ٧ان طاالظي ًهضع ه٣ىصا مغ٦ٍؼ

٘ مٗضالث بٖاصة الخهم ٘ الٗغى الى٣ضي ٞاهه ٣ًىم بٞغ . الهضٝ َى ٞع

:  ؾُاؾت الؿى١ اإلاٟخىخت-ج

 ٞان البى٪ اإلاغ٦ؼي ٣ًلل مً ،في خالت الخىؾ٘ ال٨بحر لليكاٍ الا٢خهاصي الظي ًترا٤ٞ م٘ جؼاًض خضة الخطخم

٤ زٌٟ ٦مُت ألامىا٫ اإلاخضاولت بىاؾُت ٖملُاث بُ٘  ت ٖلى مىذ الاثخمان ًٖ ٍَغ  ألاؾهم٢ضعة البىى٥ الخجاٍع

 الى٣ضًت لضي البىى٥ ألاعنضة جىسٌٟ بط ، الظي ًاصي بلى اهسٟاى ٦مُت الى٣ىص اإلاخضاولت،والؿىضاث

٣ل  ت ومً زم ج٠ًٗ ٢ضعتها الاثخماهُت بم٣ضاع ٢ُمت ٖملُاث البُ٘،ًىسٌٟ بظل٪ الٗغى الى٣ضي ٍو الخجاٍع

. بلُه اإلاؿخىي اإلاغاص الىنى٫ بلىالاثخمان اإلامىىح وجى٨مل الاججاَاث الخىؾُٗت في اليكاٍ الا٢خهاصي 

 ٢ُام البى٪ اإلاغ٦ؼي ببُ٘ ألاوعا١ اإلاالُت ؤن الٟاثضة طل٪ ؤؾٗاع٦ما ان ٖملُت الؿى١ اإلاٟخىخت لها جإزحر ٖلى 

الى اهسٟاى اوالؿىضاث الخ٩ىمُت ًاصي  ٘ ؤؾٗاع الٟاثضةؤؾٗاَع  . في الؿى١ والؿُاؾت حؿاَم في ٞع
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: الغ٢ابت ال٨ُُٟت-2-2

ُخه ومجاالث اؾخسضامهللخإزحرهي الىؾاثل التي حؿخسضم   وللغ٢ابت ال٨ُُٟت ، ٖلى الاثخمان مً خُث هٖى

 : ٧االحي وؾاثل مخٗضصة هظ٦غ مجها

 : ألاصبي ؤلا٢ىإ -ؤ

ت جخىؾ٘ في مىذ الاثخمان وان البى٪ اإلاغ٦ؼي ًغي بن اٞتريىا بطا  بال اإلاهلخت الٗامت ج٣خض ي ؤن البىى٥ الخجاٍع

ت في طل٪ ت ج٣لُل مىذ ؤن ٩ُٞىن باؾخُاٖت البى٪ اإلاغ٦ؼي ،جخىؾ٘ البىى٥ الخجاٍع  ًُلب مً البىى٥ الخجاٍع

٘ وؿبت الاخخُاَي بحغاء اجساط بلىالاثخمان صون الخاحت  ٘ ؾٗغ الخهم او ٞع  وجلتزم ؤلاحباعي، ٦مي مٗحن ٦ٞغ

ت   هٓغا للٗال٢ت الىز٣ُت بُجها وبحن البى٪ اإلاغ٦ؼي، باٖخباٍع بى٪ البىى٥ واإلالجإ ألاصبي باإل٢ىإالبىى٥ الخجاٍع

 .  لإل٢غاى ألازحر

:  َامل الًمان اإلاُلىب-ب

 ًدهل ٖلحها الٗمالء مً البىى٥ ؤن التي ًم٨ً ألامىا٫ًمثل َامل الًمان اإلاُلىب طل٪ اإلا٣ضاع مً 

ت لكغاء   عؤي ٞةطا الخانت،ؤمىالهم والباقي ًضٞٗه الٗمالء مً ، اإلاالُت ٣٦غى بحن َظٍ البىى٥ألاوعا١الخجاٍع

٘ َظٍ اليؿبت وجىسٌٟ َظٍ ؤنالبى٪ اإلاغ٦ؼي  ت في خالت الاهخٗاف ًخم ٞع  في خالت ألازحرة البىى٥ الخجاٍع

. ال٨ؿاص حصجُٗا لالؾدثماع

: ؾُاؾت جإَحر ال٣غوى -ج

 ال٣غوى التي جىػٖها ي لخل٤ الى٣ىص بك٩ل ٢اهىوي ٍوألاؾاس ي جدضًض همى اإلاهضع بلىتهضٝ َظٍ الؿُاؾت 

ؿمى ، البىى٥ ؿخسضم ٦إصاة للؿُُغة ٖلى ال٣غوى ، جسهُو الاثخمانؤًًاَو ى ، 8 َو جىُٓمي بحغاء َو

 ٞخدضص ؾ٣ٝى لخُىع ال٣غوى اإلامىىخت  مً ٢بل ،حؿخٗمله الؿلُاث الى٣ضًت في ْغوٝ ما مثل الخطخم

ت ب٨ُُٟت  تالبىى٥ الخجاٍع  مباقغة ٧ان ال جخجاوػ ال٣غوى اإلاىػٖت وؿبت مُٗىت زال٫ ٞترة ػمىُت بصاٍع

 مىذ ٢غوى مً َٝغ البىى٥ واإلااؾؿاث ؤي الى٣ىص،إلوكاء ألاؾاس ي ٖلى اإلاهضع الخإزحرمدضصة،ومبضؤ 

 9.اإلاالُت

 

:  ومبادئ الشقابة املطشفيةأظاليل:املطلل الثالث

:  الشقابة املطشفية املحطىسةأظاليل. 1

 ًخ٩ىن ؤي هٓام ع٢ابي ٞٗا٫ مً م٣ىماث ٧ل مً الغ٢ابت الضازلُت والخاعحُت؛ ؤنًجب  -

                       
،م 8 ٛىص،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ   .21اًمان َػ

،م9  .  19 قىقت ًمُىت، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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يغوعة وحىص اجها٫ عؾمي وبهىعة مىٓمت بحن اإلاغا٢بحن وبصاعة البى٪؛  -

غ والبُاهاث ألاػمتامخال٥ اإلاغا٢بحن الىؾاثل  - ٣ا ؤلاخهاثُت لخجمُ٘ ومغاحٗت وجدلُل الخ٣اٍع  مً البىى٥ ٞو

ل٣ىاٖض مىخضة؛ 

ُحن في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث ؾىاء حٗل٤ -  بالٟدو ألامغًجب جىاٞغ الاؾخ٣اللُت الخامت للمغا٢بحن اإلاهٞغ

 الخاعجي؛ ؤوالضازلي 

ت ؤنًجب - ً ٖلى مغا٢بت مجمٖى لحن و٢اصٍع ما٫ ٩ًىن اإلاغا٢بحن مَا ٣ا ل٣ىاٖض مىخضةألٖا .  البى٨ُت ٞو

: مبادئ الشقابة املطشفية.2

كغون  ُت حؿٗت ٖو  و٢ض جم جهيُٟها بك٩ل واؾ٘ ،  ل٨ٟاءة الىٓام الغ٢ابيؤؾاس ي مبضؤحٗٝغ الغ٢ابت اإلاهٞغ

خحن بلى ت : مجمٖى ٖلى نالخُاث الؿلُاث الغ٢ابُت ومؿاولُاتها  (13بلى اإلابضؤ1مً اإلابضؤ ) ألاولىجغ٦ؼ اإلاجمٖى

ت الثاهُت  ت ألاهٓمتٖلى  (الخاؾ٘ والٗكغون بلى اإلابضؤ 14 اإلابضؤمً )ومهامها، وجغ٦ؼ اإلاجمٖى  واإلاخُلباث الاختراٍػ

 حضًضان ًخٗل٣ان بدى٦مت مبضآن بياٞت زالزت مباصت بِىما جم بلىللبىى٥ ،و٢ض جم ج٣ؿُم اإلابضؤ ألاو٫ 

ظا ما وؤلاٞهاحالكغ٧اث،  والكٟاُٞت،َو

 10. مبضؤ29 بلى 25ًٟؿغ اعجٟإ ٖضص اإلاباصت مً 

 

 .املبادئ الاظاظية للشقابة املطشفية: 01الجذوى سقم

ضالحيات العلطات الشقابية ومعؤولياتها ومهامها 

  سقم وعىىان املبذأ البيان

 

 

 

 

الهالخُاث 

واإلاؿاولُاث واإلاهام 

 الغ٢ابُت

 

ُت الٟٗا٫ ،بمؿاولُاث  ًخمخ٘ هٓام الغ٢ابت اإلاهٞغ

وؤَضاٝ واضخت،وطل٪ ل٩ل ؾلُت مٗىُت بالغ٢ابت 

اع ال٣اهىوي .ٖلى البىى٥ خُلب طل٪ وحىص ؤلَا ٍو

ُت الظي ًمىذ ٧ل ؾلُت  اإلاالثم للغ٢ابت اإلاهٞغ

ع٢ابُت،الهالخُاث ال٣اهىهُت الالػمت للترزُو 

للبىى٥،ومماعؾت الغ٢ابت اإلاخىانلت،ومخابٗت 

الالتزام بال٣ىاهحن،وال٣ُام باإلحغاءاث الخصخُدُت 

ؼ ؾالمت و٦ٟاءة الىٓام  والى٢ذ اإلاىاؾب لخٍٗؼ

 اإلاهغفي

املعؤوليات :املبذأ  وى 

 و هذاف والطالحيات

 

 

 

 

                       

ُت ؾبخمبر  ُت الٟٗالت الهاصعة ًٖ لجىت باػ٫ للغ٢ابتاإلاهٞغ ُت،اإلاباصت الٗامت للغ٢ابت اإلاهٞغ ،ؤماهت مجلـ مداٞٓي 2012اللجىت الٗغبُت للغ٢ابت اإلاهٞغ
10

  

ت وماؾؿاث الى٣ض الٗغبُت،م م  .24-16اإلاهاٝع اإلاغ٦ٍؼ  
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غ للؿلُت الغ٢ابت اؾخ٣اللُت  ًخٞى

 قٟاٞت،وخى٦مت ؾلُمت،٦ما وبحغاءاثحكُٛلُت،

غ له .  مىاػهت ال تهضص اؾخ٣اللُتها،ومىاعص ٧اُٞتاًخٞى

٣ت  ٍغ وجسً٘ للمؿاثلت ًٖ جىُٟظ مهامها َو

غ  ٞى اعاؾخسضام إلاىاعصَا،ٍو  ال٣اهىوي للغ٢ابت ؤلَا

ُت الخماًت ال٣اهىهُت للمغا٢بحن . اإلاهٞغ

: املبذأالثاوي

الاظحقاللية،املعائلة،ثىفش 

املىاسد،الحماًة القاهىهية للمشاقبين 

ٗاث وال٣ىاهحن  غ الدكَغ  الخٗلُماث ؤوجٞى

،بَاع ٖمل للخٗاون والخيؿ٤ُ م٘ الؿلُاث ألازغي 

 اإلادلُت طاث الٗال٢ت،و٦ظل٪ م٘ الؿلُاث ألازغي 

ُت ألاحىبُتالغ٢ابُت   اإلاٗىُت بالغ٢ابت اإلاهٞغ

وح٨ٗـ جغجِباث الخٗاون َظٍ الخاحت لخماًت .

ت اإلاٗلىماث . ؾٍغ

الحعاون والحيعيق :املبذأ الثالث

 اإلاؿمىح بها للماؾؿاث ألاوكُتجدضص بىيىح 

اإلاغزو لها والخايٗت للغ٢ابت بهٟتها بىى٥ 

ًبِ في " بى٪"ؤو " مهٝغ" اؾخسضام ٧لمت ٍو

 ألاؾماء

 املعمىح بها  وشطة: املبذأ الشابع

جخمخ٘ الؿلُت بمىذ الترازُو للبىى٥ ،بهالخُت 

ؾؿاث ال حؿخىفي ئ مؤيوي٘ اإلاٗاًحر وعٌٞ َلب 

ٖلى ا٢ل    الترزُوبحغاءاثجل٪ اإلاٗاًحر، وجخ٩ىن 

بما ُٞه )ج٣ضًغ مً ج٣ُُم ٩َُل اإلال٨ُت والخى٦مت 

 ( الٗلُا وؤلاصاعة ؤلاصاعة مجلـ ؤًٖاء ؤَلُت مالثمت

ىضما ٩ًىن مال٪ البى٪  خه،ٖو  ؤحىبيللبى٪ ومجمٖى

 ،ًخم الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت ؤحىبياو ًدب٘ بى٪ 

. مؿب٣ت مً الؿلُت الغ٢ابُت ألام

 

معاًير الترخيظ :املبذأ الخامغ 

جخمخ٘ الؿلُت الغ٢ابُت بهالخُت مغاحٗت وعٌٞ 

ت، غى قغوٍ اختراٍػ  مل٨ُت   َلب ه٣لأليٞو

لبُت للؿُُغة ٖلى خهو ،٦بحرة  في اإلاهاٝع ألٚا

.  ٚحر مباقغؤوال٣اثمت،بك٩ل مباقغ 

هقل ملنية لبيرة : العادطاملبذأ

ٌ ؤوجخمخ٘ الؿلُت الغ٢ابُت بهالخُت مىا٣ٞت   ٞع

ت ٖلى ٖملُاث الاؾخدىاط ؤو  ٞغى قغوٍ اختراٍػ

٣ا ؤو  الاؾدثماعاث ال٨بري مً ٢بل البى٪،وطل٪ ٞو

كمل طل٪ جىُٟظ ٖملُاث ٖبر . إلاٗاًحر مدضصة َو

:  العابعاملبذأ

الاظححىارات النبيرة 
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خمثل الٛغى مً طل٪ في الخإ٦ض   َظٍ ؤنالخضوص،ٍو

َُا٧لها الخىُٓمُت ؤو  الخابٗت ؤوالكغ٧اث الك٣ُ٣ت 

 ح٤ُٗ ٖمل ؤو،بياُٞتال حٗغى البى٪ إلاساَغ 

ُت الٟٗالت  .الغ٢ابت اإلاهٞغ

 

غ  ُت،جٍُى ًخُلب الىٓام الٟٗا٫ للغ٢ابت اإلاهٞغ

ومخابٗت الخ٣ُُم اإلاؿخ٣بلي لدجم مساَغ 

 ألاَمُتالبى٪،خُث ٩ًىن َظا الخ٣ُُم مخىاؾبا م٘ 

الىٓامُت للبى٪،بما في طل٪ جدضًض اإلاساَغ 

 بَاعاإلادخملت وج٣ُُمها ومٗالجتها،وؤن ٩ًىن َىا٥ 

ٖمل مالثم للخضزل اإلاب٨غ إلاٗالجت َظٍ اإلاساَغ 

،بما في طل٪ وي٘ زُُا مالثمت،و٦ظل٪ اجساط 

 جهُٟت بحغاءاث

٣ت مىٓمت ٖىضما ًخٗظع اؾخمغاع ٖملها  البىى٥ بٍُغ

 

 

 

أظاليل الشقابة :املبذأ الثامً

ت مىاؾبت مً  حؿخسضم الؿلُت الغ٢ابُت مجمٖى

ألاصواث وآلالُاث،لخُب٤ُ ؤلاحغاءاث 

وحؿخسضم اإلاىاعص الغ٢ابُت بك٩ل امثل .الغ٢ابُت

خباع َبُٗت اإلاساَغ لضي  ومخىاؾب،ؤزظا بااٖل

. اإلاهاٝع وألاَمُت الىٓامُت لهظٍ اإلاهاٝع

 

أدوات واليات الشقابة :املبذأ الحاظع

ج٣ىم الؿلُت الغ٢ابُت بخجمُ٘ ومغاحٗت وجدلُل 

ت والىخاثج ؤلاخهاثُت مً  غ الاختراٍػ الخ٣اٍع

البىى٥،بك٩ل مىٟغص ل٩ل بى٪ وبك٩ل مجم٘ 

وج٣ىم بك٩ل مؿخ٣ل بالخد٤٣ مً َظٍ .للبىى٥

غ مً زال٫ الغ٢ابت اإلاُضاهُت ؤو باالؾخٗاهت  الخ٣اٍع

. بسبراء زاعحُحن

 

ش الشقابية :املبذأ العاشش الحقاٍس

 

 

 

 

ج٣ىم الؿلُت الغ٢ابُت في مغخلت مب٨غة ،بمىاحهت 

اإلاماعؾاث ؤو ألاوكُت ٚحر الؿلُمت ؤو ٚحر آلامىت 

 الىٓام اإلاهغفي ؤوالتي ٢ض حٗغى اإلاهاٝع 

غ للؿلُت الغ٢ابُت ،ألاصواث الغ٢ابُت .للمساَغ خٞى ٍو

ال٩اُٞت،الجساط ما جغاٍ مىاؾبا مً ؤلاحغاءاث 

 .الخصخُدُت في الى٢ذ اإلاىاؾب

: املبذأ الحادي عشش

الطالحيات الحصحيحية والجضائية 

للعلطات الشقابية 
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ُت هي  مً الٗىانغ ألاؾاؾُت في الغ٢ابت اإلاهٞغ

ُت ٖلى ؤؾاؽ  ت اإلاهٞغ الغ٢ابت ٖلى اإلاجمٖى

مجم٘،وال٣ُام باإلاخابٗت الالػمت لهظٍ الغ٢ابت 

ما٫   ت ٖلى ٧اٞت هىاحي ألٖا ،وجُب٤ُ اإلاٗاًحر الاختراٍػ

ُت في الٗالم ت اإلاهٞغ . التي جماعؾها اإلاجمٖى

 

 

: املبذأ الثاوي عشش

الشقابة املجمعة 

خُث ج٣ىم َظٍ الؿلُخحن بدباص٫ اإلاٗلىماث 

ت  والخٗاون مً احل الغ٢ابت الٟٗالت ٖلى اإلاجمٖى

ت،ومً احل الخٗامل الٟٗا٫ في  و٦ُاهاث اإلاجمٖى

وجُلب الؿلُاث الغ٢ابُت مً . خاالث ألاػماث

اإلاهاٝع ألاحىبُت لضحها،ؤن جماعؽ ٖملُاتها اإلادلُت 

. خؿب اإلاٗاًحر اإلاُلىبت هٟؿها مً اإلاهاٝع اإلادلُت

 

 

: املبذأ الثالث عشش

العالقة بين العلطحين الشقابيحين 

 (العلطة الام والعلطة املعحػيفة)

 

 

ة للبىىك  الاهظمة واملحطلبات الاحتراٍص

غ لضي البىى٥ ؤنجٟغى الؿلُاث الغ٢ابُت   ًخٞى

ملُاث مىًبُت  ُت ،ؾُاؾاث ٖو اث اإلاهٞغ واإلاجمٖى

 حكمل ٖلى ؾبُل اإلاثا٫،الخىحه ،وقاملت للخى٦مت

الاؾتراجُجي ،اله٩ُل الخىُٓمي،مىٓىمت ع٢ابُت 

،مؿاولُاث مجالـ بصاعاث اإلاهاٝع بصاعتها 

ًاث   ،وجدىاؾب َظٍ الؿُاؾاث واإلا٩اٞأثالٗلُا،الخٍٗى

والٗملُاث للخى٦مت،م٘ حجم اإلاساَغ لضي اإلاهٝغ 

 .وؤَمُخه الىٓامُت

: املبذأ الشابع عشش

 حىلمة الششمات

 

 

 

 

 

  هظمة

واملحطلبات 

ة  الاحتراٍص

 للبىىك

جٟغى الؿلُت الغ٢ابُت ؤن ٩ًىن لضي اإلاهاٝع ٖملُت 

حكمل بقغاٞا ٞٗاال مً مجلـ )قاملت إلصاعة اإلاساَغ

، جدضص وج٣ِـ وج٣ُم وجخاب٘ ٧اٞت (ؤلاصاعة وؤلاصاعة الٗلُا

اإلاساَغ ال٨بحرة وؤلاباٙل ٖجها والؿُُغة ٖلحها او الخض 

٦ما حكمل ج٣ُُم مضي ٦ٟاًت . مجها في الى٢ذ اإلاىاؾب

: املبذأ الخامغ عشش

عملية إداسة املخاطش 
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عؤؽ ما٫ اإلاهاٝع وؾُىلتها، وطل٪ باإلا٣اعهت م٘ حجم 

ا وؤويإ الؿى١ والا٢خهاص، ٦ما ٌكمل  مساََغ

طل٪،وي٘ جضابحر َىاعت ومغاحٗتها وجإزظ َظٍ الخضابحر 

خباع الٓغوٝ الخانت باإلاهٝغ  وجدىاؾب . بٗحن الٖا

،م٘ حجم اإلاساَغ لضًه  ٖملُت بصاعة اإلاساَغ للمهٝغ

. وؤَمُخه الىٓامُت

ت ومىاؾبت  جً٘ الؿلُت الغ٢ابُت مخُلباث اختراٍػ

،ح٨ٗـ اإلاساَغ التي عؤؽل٨ٟاًت   اإلاا٫ للمهاٝع

٣ا  ،او ًمثلها ٞو  وؤويإ الؿى١ ألويإًخدملها اإلاهٝغ

 عؤؽمدضصة بظل٪ م٩ىهاث . الا٢خهاص التي جخىاحض ٞحها

خباع ٢ضعة اإلاهاٝع ٖلى امخهام ؤزظةاإلاا٫،  بٗحن الٖا

. الخؿاثغ

جخإ٦ض الؿلُت الغ٢ابُت ان ٩ًىن لضي اإلاهاٝع بحغاءاث 

خباع صعحت  مالثمت إلصاعة مساَغ الاثخمان،جإزظ بٗحن الٖا

،  ،عَبُٗت اإلاساٍ ج٣بل اإلاساَغ لضي َظٍ اإلاهاٝع

كمل طل٪ ؾُاؾاث .ؤويإ الؿى١ والا٢خهاص لضحها  َو

ت لخدضًض مساَغ الاثخمان  و٢ُاؾها  ملُاث اختراٍػ ٖو

ومغا٢بتها وؤلاباٙل ٖجها والؿُُغة ٖلحها او الخض مجها في 

وجخم حُُٛت الضوعة الاثخماهُت بك٩ل .الى٢ذ اإلاىاؾب 

٧امل بما في طل٪ حٗهضاث او يماهاث الاثخمان وج٣ُُم 

الاثخمان، وؤلاصاعة اإلاؿخمغة إلاداٞٔ ٢غوى واؾدثماعاث 

. اإلاهٝغ

جخإ٦ض الؿلُت الغ٢ابُت ان ٩ًىن لضي اإلاهاٝع ؾُاؾاث 

وبحغاءاث مالثمت،مً ؤحل جدضًض وبصاعة ألانى٫ التي 

بكإجها  مالخٓاث بهىعة م٨برة ،ومً ؤحل الاخخٟاّ 

. باإلاسههاث والاخخُاَاث ال٩اُٞت إلاىاحهتها

جخإ٦ض الؿلُت الغ٢ابُت ان ٩ًىن لضي اإلاهاٝع ؾُاؾاث 

وبحغاءاث مالثمت،لخدضًض و٢ُاؽ وج٣ُُم ومغا٢بت 

مساَغ التر٦ؼ ،وؤلاباٙل ٖجها والؿُُغة ٖلحها او الخض مجها 

وجً٘ الؿلُاث الغ٢ابُت لظل٪، . في الى٢ذ اإلاىاؾب

 

 

 

 

 

املبذأ العادط 

لفاًة ساط املاى :عشش

 

 

 

: املبذأ العابع عشش

مخاطش إلائحمان 

 

 

 

 :املبذأ الثامً عشش

أضىى بشأنها مالحظات 

واملخططات 

 والاححياطات

 

 

: املبذأ الحاظع عشش

مخاطش الترلض وحذود 

الحعشغات النبيرة 
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ُت ٖلى  ت لخ٣ُُض الخٗغياث اإلاهٞغ خضوصا اختراٍػ

غاٝ  ؤو  غاٝ ألازغي ؾىاء بك٩ل ٞغصي ٖلى َظٍ ألَا ألَا

اث مترابُت مجها . ٖلى اإلاجمٖى

غاٝ  مً احل مى٘ ؤلاؾاءة في بحغاء الٗملُاث م٘ ألَا

طاث الهلت والخهضي إلاساَغ جًاعب اإلاهالح، جُلب 

الؿلُت الغ٢ابُت مً اإلاهاٝع ان جىٟظ ٖملُاتها م٘ 

غاٝ طاث الهلت ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة م٘ الٗمالء  ألَا

ً، وان جغا٢ب َظٍ الٗملُاث وجخسظ بحغاءاث  آلازٍغ

 جس٠ُٟ خضتها،٦ما ؤواإلاىاؾبت للؿُُغة ٖلى اإلاساَغ 

جُلب الؿلُت الغ٢ابُت الخسلو مً الخٗغياث ٖلى 

غاٝ طاث الهلت،بما ًخىا٤ٞ م٘ الؿُاؾاث  ألَا

. وؤلاحغاءاث اإلاٗخمضة

جخإ٦ض الؿلُت الغ٢ابُت ؤن ٩ًىن لضي اإلاهاٝع في 

ؤوكُتها زاعج الخضوص، ؾُاؾاث وبحغاءاث مالثمت 

ل ،و٦ظل٪  لخدضًض مساَغ البلضان ومساَغ الخدٍى

ل٣ُاؽ وج٣ُُم ومغا٢بت َظٍ اإلاساَغ،وؤلاباٙل ٖجها 

. والؿُُغة ٖلحها ؤو الخض مجها في الى٢ذ اإلاىاؾب

جخإ٦ض الؿلُت الغ٢ابُت ان ٩ًىن لضي اإلاهاٝع بحغاءاث 

خباع صعحت  مالثمت إلصاعة مساَغ الؿى١ ،وجإزظ بٗحن الٖا

بُٗت اإلاساَغ  ج٣بل اإلاساَغ لضي َظٍ اإلاهاٝع ،َو

،وؤويإ الؿى١ والا٢خهاص لضحها ،ومساَغ الخضَىع 

كمل طل٪ ،ؾُاؾاث .ال٨بحر في ؾُىلت الؿى١  َو

ت لخدضًض مساَغ الؿى١ و٢ُاؾها  وبحغاءاث اختراٍػ

وج٣ُُمها ومغا٢بتها وؤلاباٙل ٖجها والؿُُغة ٖلحها ؤو الخض 

. مجها في الى٢ذ اإلاىاؾب

 

 ؤهٓمت مالثمت لخدضًض بىى٥ًخم الخإ٦ض ؤن ٩ًىن لضي ا٫

،و٢ُاؾها  مجها مساَغ ؤؾٗاع الٟاثضة في سجالث ٧ل

وج٣ُُمها ومغا٢بتها وؤلاباٙل ٖجها والؿُُغة ٖلحها ؤو الخض 

. مجها في الى٢ذ اإلاىاؾب 

 

 

 

: ملبذأ العششونا

العمليات مع  طشاف 

 رات الطلة

 

 

 

 

: املبذأ الحادي والعششون

مخاطش البلذان ومخاطش 

ل  الححٍى

 

: املبذأ الثاوي والعششون

 مخاطش العىو 

 

 

 

 

املبذأ الثالث والعششون 

. مخاطش أظعاس الفائذة
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جً٘ الؿلُت الغ٢ابُت ؾُاؾاث وبحغاءاث جخالءم م٘ 

،وطل٪ لخدضًض  صعحت جدمل اإلاساَغ لضي اإلاهاٝع

مساَغ الؿُىلت و٢ُاؾها وج٣ُُمها ومغا٢بتها والؿُُغة 

غ صوعٍت بكإجها،وال ج٣ل  ٖلحها ؤو الخض مجها وبٖضاص ج٣اٍع

مخُلباث الؿُىلت َظٍ ٖلى ؤ٢ل ج٣ضًغ،ًٖ مٗاًحر لجىت 

ت،وطل٪ للمهاٝع اليكُت ٖلى اإلاؿخىي  باػ٫ الؿاٍع

 .الٗالمي

 

جخإ٦ض الؿلُت الغ٢ابُت ؤن ٩ًىن لضي اإلاهاٝع بَاع 

ٖمل مىاؾب إلصاعة اإلاساَغ الدكُٛلُت،خُث ٌكمل َظا 

ت لخدضًض اإلاساَغ  ألازحر،ٖلى ؾُاؾاث وبحغاءاث اختراٍػ

ا وج٣ُُمها  ومغا٢بتها والؿُُغة ٖلحها  الدكُٛلُت وج٣ضًَغ

غ بكإجها بك٩ل مىخٓمؤو .  الخض مجها،وبٖضاص ج٣اٍع

 

،ؤَغ  جخإ٦ض الؿلُت الغ٢ابُت ان ٩ًىن لضي اإلاهاٝع

 ،جغجِباث خُث حكملٖمل مىاؾبت للغ٢ابت الضازلُت،

ٌ الؿلُاث والهالخُاث،م٘ ٞهل  واضخت لخٍٟى

،و٢ُام  اث٠ التي جٟغى التزاماث ٖلى اإلاهٝغ الْى

اإلاهٝغ لٗملُاث الضٞ٘ ،باإلياٞت بلى اإلاداٞٓت ٖلى 

. ؾالمت ال٣ُىص اإلاداؾبُت خى٫ مىحىصاجه ومُلىباجه

والخإ٦ض مً جىا٤ٞ َظٍ ؤلاحغاءاث م٘ بًٗها 

البٌٗ،وخماًت ألانى٫،ووحىص بصاعاث مؿخ٣لت 

ومخىاؾبت للخض٤ُ٢ الضازلي ومغا٢بت الامخثا٫ ،للخد٤٣ 

مً الالتزام بهظٍ الًىابِ وال٣ىاهحن وألاهٓمت ألازغي 

ت . الؿاٍع

 

جخإ٦ض  الؿلُت الغ٢ابُت ؤن حٗض  اإلاهاٝع ٢ىاثم مالُت 

َب٣ا للؿُاؾاث وؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖلحها 

ا البُاهاث واإلاٗلىماث التي ح٨ٗـ  صولُا،وجيكغ ؾىٍى

ويٗها اإلاالي بهىعة ٖاصلت ، ٦ما جخإ٦ض ؤًًا ؤن ٩ًىن 

 

: املبذأ الشابع والعششون 

مخاطش العيىلة 

 

 

 

املبذأ الخامغ والعششون 

. املخاطش الخشغيلية

 

 

 

املبذأ العادط والعششون 

 الحذقيق والشقابة الذاخلي

 

 

 

 

 

 

: املبذأ العابع والعششون

ش املالية والحذقيق  الحقاٍس

الخاسجي 
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 .24-16مشحع ظبق رلشه ،ص ص اللجىة العشبية للشقابة املطشفية،: املطذس

 

.. إلاطاس العام للجىة باصى حىى الشقابة املطشفية ومقشساتها:املبحث الثاوي

في ْل جهاٖض  اإلاساَغ البى٨ُت،بضؤ الخ٨ٟحر في البدث ًٖ وؾاثل مىاحهتها وبًجاص ٨ٞغ مكتر٥ بحن البىى٥ 

ت في الٗضًض مً الضو٫،و ت الضو٫ الهىاُٖت ٢ض اإلاغ٦ٍؼ حك٩لذ لجىت باػ٫ لألهٓمت البى٨ُت والغ٢ابُت مً مجمٖى

اث الضولُت،ومً ؤَم  ،اجٟا٢ُت 1988   ؾىت1 باػ٫ اجٟا٢ُت هجض، بنضاعاتهاال٨بري جدذ بقغاٝ بى٪ الدؿٍى

.  والتي ؾٝى هخٗٝغ ٖلى مًمىن ٧ل مجها في َظا اإلابدث2010 ؾىت 3،اجٟا٢ُت باػ٫ 2004 ؾىت 2باػ٫ 

. لجىة باصى ومبادئها:املطلل  وى 

 :جعٍشف لجىة باصى -1

ت  جإؾؿذ ؾىت  ت الضو٫ 1974هي لجىت اؾدكاٍع ت مجمٖى  ؤوكئذ ب٣غاع مً مداٞٓي البىى٥  اإلاغ٦ٍؼ

ُت والضو٫ الهىاُٖت خُث جخإل٠ مً  الهىاُٖت الٗكغ،ٞهي مالٟت مً ٦باع ممثلي الؿلُاث الغ٢ابت اإلاهٞغ

ُٟت  لضي اإلاهاٝع خى٦مت وبقغاٝ بك٩ل ٧اٝ ٖلى ْو

. الخض٤ُ٢ الخاعجي

جلتزم اإلاهاٝع بيكغ اإلاٗلىماث بك٩ل مىخٓم ٖلى 

لى ؤؾاؽ ٞغصي  ؤؾاؽ مجم٘ ؤًىما ٧ان َىا٥ خاحت،ٖو

إل ٖلُه بؿهىلت بك٩ل ٨ٌٗـ الىي٘ اإلاالي  ًم٨ً الَا

لهظٍ اإلاهاٝع وؤصاءَا وحٗغياتها ٖلى اإلاساَغ، و٦ظل٪ 

اؾتراجُجُاتها إلصاعة اإلاساَغ ،باإلياٞت ٚلى ؾُاؾاث 

. وؤلاحغاءاث اإلاخٗل٣ت بالخى٦مت

 

جخإ٦ض الؿلُت الغ٢ابُت،ؤن ًخىاٞغ لضي اإلاهاٝع 

ؾُاؾاث وبحغاءاث مىاؾبت،جخًمً ٢ىاٖض ناعمت 

جخٗل٤ بالٗىاًت الىاحبت بدماًت الٗمالء حٗؼػ جُب٤ُ 

مٗاًحر مهىُت وؤزال٢ُت ٖالُت اإلاؿخىي  في ال٣ُإ 

غاى ال٣ُام  اإلاالي،وجدى٫ صون،اؾخسضام اإلاهٝغ أٚل

. بإوكُت بحغامُت ب٣هض،ؤو صون ٢هض

 

 

: املبذأ الثامً والعششون

. إلافطاح والشفافية

 

 

 

 

: املبذأ الحاظع والعششون

إظاءة اظحخذام الخذمات 

 .املالية
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ؿغا،اإلامل٨ت اإلاخدضة،الىالًاث :  صولت11 ض،ؾَى بلج٩ُا،٦ىضا،ٞغوؿا،اإلااهُا، بًُالُا،الُابان،َىلىضا،الؿٍى

٨ُت،زم اهًمذ ل٨ؿمبىعٙ، واؾباهُا،وانبذ الٗضص   13اإلاخدضة ألامٍغ

ؿغا اث الضولُت، اإلاخىاحض بؿَى  .م٣غ َظٍ اللجىت َى م٣غ بى٪ الدؿٍى

خُث جىحض ؤماهتها الضاثمت،ٞالهضٝ الغثِس ي مً وحىصَا َى جدؿحن مؿخىي الغ٢ابت البى٨ُت بحن البىى٥ 

 :  ،وهي ٧االحيوطل٪ في زالر حىاهب

ت للخٗامل م٘ مك٨الث الغ٢ابت البى٨ُت؛ - ٞخذ خىاع بحن البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

الخيؿ٤ُ بحن الؿلُاث الغ٢ابُت اإلاسخلٟت؛ -

د٤٣ الاؾخ٣غاع في ألاؾىا١ اجدٟحز ومؿاٖضة هٓام ع٢ابي ومُٗاعي ًد٤٣-  المان ل٩ل اإلاخٗاملحن ،ٍو

. اإلاالُت الٗاإلاُت

 

 

: 1988لعىة 1 باصى اثفاقية-2

هٓغا ألَمُت وزُىعة اليكاٍ البى٩ي،وجىامي جُاع الٗىإلات ٣ٞض جم الاَخمام بىي٘ مٗاًحر صولُت للغ٢ابت 

ٖلى ٦ٟاًت عؤؽ ما٫ البى٪،ومضي ٢ضعجه ٖلى  ،وطل٪ بالتر٦حز1،في بَاع ما ٌؿمى باجٟا٢ُت باػ٫ 

. امخهام الخؿاثغ

خحن ،ألاولى مخضهُت اإلاساَغ ،وجًم صو٫ ؤؾاؽ٢امذ لجىت باػ٫ ٖلى   جهي٠ُ الضو٫ بلى مجمٖى

ت الثاهُت ٞهي ٖالُت اإلاساَغ،وجًم باقي صو٫ الٗالم  11مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي ،ؤما اإلاجمٖى

.OECD والخىمُت 

 عؤؽ اإلاا٫ الظي ًدضص ألاصوى مً عؤؽل٣ض بظلذ باػ٫ ٧اٞت حهىصَا لضعاؾت مىيٕى مُٗاع ٦ٟاًت و 

 جدخٟٔ به البىى٥ مً احل مىاحهت اإلاساَغ الاثخماهُت ،وجخ٩ىن َظٍ اليؿبت ؤناإلاا٫ الظي ًجب 

: 12مماًلي

دخحن،عؤؽ ما٫ : اإلاا٫عؤؽ- ى٣ؿم بلى قٍغ مثل البؿِ في وؿبت ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫،ٍو  ،وعؤؽ ؤؾاس يٍو

دت ألاولى مً  دت الثاهُت ألاؾهمما٫ ج٨مُلي خُث جخ٩ىن الكٍغ  الٗاصًت والاخخُاَاث اإلاٗلىت،ؤما الكٍغ

ُٞخ٩ىن مً الاخخُاَاث الٛحر مٗلىت،اإلاسههاث الٗامت للضًىن وال٣غوى  (عؤؽ اإلاا٫ الخ٨مُلي)

. اإلاؿاهضة

 البى٪ ؤنى٫ اإلاا٫ وهي ٖباعة ًٖ جغحُذ  وجمثل اإلا٣ام ليؿبت ٦ٟاًت عؤؽ : اإلاغجخت باإلاساَغألانى٫ -

ٞمثال % 100.50.20.10.0: صازل وزاعج اإلاحزاهُت باؾخسضام ؤوػان اإلاساَغة خضصتها  لجىت باػ٫ ٦ماًلي

.  اإلامىىخت لل٣ُإ الخامىاإلاساَغة  لل٣غو % 100جم جسهُو وػن 

                       
  .8مشحع ظبق رلشه،صالٗمىعي مُلىص،مهمىصي َال٫،  11
ت،حامٗت  12 ا ٖلى البىى٥ الخجاٍع  بً ؾاٖض ٖبض الغخمان،نابىع ؾٗاص،مضازلت اججاَاث بى٪ الجؼاثغ في جُب٤ُ م٣غعاث لجىت باػ٫ و ؤزاَع

. 3،م3الجؼاثغ
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 بةصعاج مساَغ الؿى١ في م٣ام اليؿبت،خُث 1996وججضع ؤلاقاعة  ؤهه جم حٗضًل  َظٍ اليؿبت ؾىت

 :ؤنبدذ 

 

=    وعبة لفاًة سأط املاى
عؤؾالؿى٢ُت اإلاا٫  ؤلاحمالي

الانى٫  اإلاغجخت بإوػان اإلاساَغ+𝟏𝟐.𝟓∗م٣ُاؽ اإلاساَغ  
≥8 %

 

. إلاجمٕى ألازُاع اإلاغجخت بإوػان مُٗىت % 8ؤي ٖلى ألا٢ل ًدخٟٔ البى٪ بغؤؽ ما٫ مؿاو ٫

خ٩ىن مًعؤؽٌٗخبر :1عؤؽ اإلاا٫ خؿب باػ٫ *  : ألاحي اإلاا٫ زِ  الضٞإ ألاو٫ الي بى٪ ،ٍو

.  اإلادخجؼةألاعباح ما٫ الىٓامي،الاخخُاَاث اإلاٗلىت،عؤؽجخ٩ىن مً :عؤؽ اإلاا٫ ألاؾاس ي:ؤ

 : ماًليًخ٩ىن مً:(اإلاؿاهض)عاؽ اإلاا٫ الخ٨مُلي:ب

وج٩ىن بمىا٣ٞت الؿلُت الغ٢ابُت : ٚحر اإلاٗلىتالاخخُاَاث-

مجها الم٩اهُت جظبظب ٢ُمتها %55خُث ًسهم وؿبخه :اخخُاَاث بٖاصة ج٣ُُم ألانى٫ -

مً ألانى٫ والالتزاماث اإلاٗغيت للخُغ اإلاغجح % 1.25جخٗضي  ال:مسههاث اإلاساَغ-

ض ٞترة اؾخد٣ا٢ها ًٖ :ال٣غوى اإلاؿاهضة- ض 5وهي التي الجٍؼ كتٍر ان ال جٍؼ ؾىىاث والا٢تراى الدؿاَمي،َو

.  اإلاا٫ ألاؾاس يعؤؽمً % ٢50ُمتها ًٖ 

اث-  ،الاؾدثماع في عئوؽ ؤمىا٫ ؤنى٫ قهغة البىى٥ بطا جًمىتها : ما ًليألاؾاس يًدظٝ مً عؤؽ اإلاا٫ :اإلادظٞو

. البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت ألازغي،الاؾدثماعاث اإلاخباصلت في عئوؽ ؤمىا٫ البىى٥

:  ماًلي ؤَم ما ع٦ؼث ٖلُه هظ٦غ:1 خؿب باػ٫ الاثخماهُتألازُاع *

: الخٟغ٢ت بحن الضو٫ مً هاخُت اإلاساَغ:جهي٠ُ الضو٫ -ؤ

ؿغا و اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت- ت الضو٫ الٗكغة بياٞت بلى ؾَى . صو٫ مىسًٟت اإلاساَغ وهي مجمٖى

.  صعحت اإلاساَغ ٞحها هٓغا لٓغوٞها الا٢خهاصًت والؿُاؾُتباعجٟإجخمحز :باقي الضو٫ -

حن َما: اإلاساَغؤوػانجدضًض :ب : ل٣ض ٢امذ  بخ٣ؿُم ألانى٫ بلى هٖى

،وبهٟت ؤزغ ومً مخٗامل بلى ؤزغ جسخل٠ مً ؤنل بلى ؤمىالهٖضم ٢ضعة البى٪ ٖلى اؾترحإ : اإلاحزاهُتؤنى٫ -

%. 100بلى 0 ما بحن ؤوػاجهاٖامت ٢ؿمتها بلى ٞئاث جترواح 

لها بلى :ألانى٫ زاعج اإلاحزاهُت- ل مدضصة،زم اثخماهُت ؤنى٫ ًخم جدٍى ٤ يغب مبالٛها في مٗامالث جدٍى  ًٖ ٍَغ

٣ا للمؿخُٟض مجهاباألوػانجغجخها  .  اإلا٣ابلت لها ٞو
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: 1اًجابيات وظلبيات اثفاقية باصى - 3

: ٖلى ٖضة ؾلبُاث واًجابُاث 1ل٣ض اهُىث باػ٫ 

 :1 اًجابُاث اجٟا٢ُت باػ٫ 3-1

: جخمثل في ماًلي

ُٟاتها،مً زال٫  ٠ُ في ؤنى٫ طاث الاججاٍخث البىى٥ ٖلى ؤن ج٩ىن خٍغهت في جْى  مً ؤوػان بلى الخْى

اإلاساَغة،واإلاىاػهت اإلاؿخمغة بحن حجم ألانى٫ الخُغة وعؤؽ اإلاا٫ اإلا٣ابل لها،بل عبما جًُغ البىى٥  خُث 

اصة ٖىانغ  عؤؽ اؤًًا  لى جهُٟت ؤنىلها الخُغة واؾدبضالها بإنى٫ ا٢ل مساَغة،بطا واحهذ نٗىبت في ٍػ

 ٦.13ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ اإلاا٫ الؾدُٟاء اليؿبت اإلاُلىبت إلاُٗاع

 .ؤلاؾهام في صٖم اؾخ٣غاع الىٓام اإلاهغفي الٗالمي وبػالت الخٟاوث في ٢ضعة البىى٥ ٖلى اإلاىاٞؿت-

.  اإلاا٫ في البى٪ وحٗلها ؤ٦ثر  وا٢ُٗتعؤؽاإلاؿاٖضة في جىُٓم ٖملُاث الغ٢ابت ٖلى مٗاًحر -

بُٖاء صوع ؤ٦ثر ٞٗالُت للمؿاَمحن مً مجغص خملت اؾهم ًيخٓغون الٗاثض مً البى٪ بلى الاَخمام بؿالمت -

 14.اإلاغ٦ؼ اإلاالي له بما ٌؿاهض الجهاث الغ٢ابُت في ٖملها وختى البىى٥

بصعاج مساَغ الؿى١ وج٣ؿُم ألامىا٫ الخانت بلى زالر قغاثذ ،بدُث ؾخدضر َظٍ اإلاٗالجت َامل ؤمان -

ُت ب اإلاساَغ ٚحر الىٖى . ٌؿخٖى

ُاء اوػان اإلاساَغ ،وجمثل ابخ٩اع اؾاس ي 1خ٤٣ باػ٫ -  صعحت ؤؾاؾُت مً جمُحز اإلاساَغ زال٫ هٓام بؿُِ إٖل

.  الخٗغى للمساَغ بلى م٩اٞأث الاثخمانبصعاجفي 

حر اإلاٗلىمت خى٫ البىى٥،بما ًم٨ً اإلاخٗاملحن مً اإلا٣اعهت والازخُاع ُٞما بُجها-  . جٞى

غ ٖلى البىى٥ الى٢ذ والجهض- . ؾهىلت الخُب٤ُ بما ًٞى

ؼ نالبت واؾخ٣غاع الىٓام اإلاهغفي،وعٞ٘ ٦ٟاءة الجهاػ اإلاهغفي وجُٟٗل صوع الؿلُاث الغ٢ابُت ال ؾُما - حٍٗؼ

. لخماًت اإلاىصٖحن

: 1 ؾلبُاث اجٟا٢ُت باػ٫  3-2

: وحهذ لها ٖضة اهخ٣اصاث ًخمثل ؤَمها ُٞماًلي

                       

ٍيتقً دوىٍ حىه ،فاعلٍت لجنت باصه للشقابت الوصشفٍت فً الحذ هن التعثش الوصشفً ودعن االستقشاس الوالً، تاهٍ ّىاه وتظاشٍ هذي

  13اّؼناعاخ

،جاٍؼح َحًُ فاسط 2018 أمتىتش25-24تنُف اىَؤعغاخ اىَاىُح ٍغ ٍؤششاخ اىَالءج ػيً اإلعتقشاس اىَاىٍ فٍ اىجضائشاىَْؼقذ َىٍٍ 

.11اىَذَح،ص  

، ٍيتقً دوىٍ اىخاٍظ حىه اّؼناعاخ تنُف اىَؤعغاخ اىَاىُح ٍغ واقع تنٍف البنىك الجضائشٌت هع اتفاقٍت لجنت باصهاىحاج دػٍَ وػثُش ىخشُِ،
14  

.6، جاٍؼح اىَذَح، ص2018 أمتىتش 25-24ٍؤششاخ اىَالءج ػيً اعتقشاس اىَاىٍ فٍ اىجضائش َىٍٍ   



 

20 

 

م ؤهه َىا٥ مساَغ ؤزغي ال ج٣ل - .  ٖلى ويُٗت البىى٥جإزحراؤجها ع٦ؼث ٖلى مساَغ الاثخمان ٣ِٞ،ٚع

ت للضو٫ الهىاُٖت ٖلى  باقي الضو٫ وؤُٖذالخُغ مغجبِ بالٗمُل ولِـ بالضولت،- .  ألاولٍى

. لم حٗض جىا٦ب جُىعاث ج٣ىُاث اإلاساَغ ٖلى مؿخىي البىى٥ والابخ٩اعاث اإلاالُت-

خباع الخىٕى ال٣ُاعي في مدٟٓت ؤوكُت البى٪- ئاث ؤنى٫ ي٣ُت ال جإزظ بٗحن الٖا . ؤوػان جغحُذ حؼاُٞت ٞو

 ٖلى صو٫ الٗالم،لىحىص ٞىاع١ بحن مٗاًحر اإلاداؾبت واإلاماعؾت 1نٗىبت حٗمُم جُب٤ُ اجٟا٢ُت باػ٫ -

. الخىُٓمُت

 15. اإلاساَغ والابخ٩اعاث اإلاالُتبصاعة جُىعاث 1عاث باػ٫ علم جىا٦ب م٤-

م مً ؤن م٣غعاث اجٟا٢ُت باػ٫ -  عؤؽ ٧اهذ بمثابت زُىة هدى ٢ُام البىى٥ باالخخٟاّ بيؿبت مً 1ٖلى الٚغ

٣ا لدجم اإلاساَغ التي ٢ض جخٗغى لها،ٞان حٍٗغ٠ اإلاساَغ الظي جًمىخه جل٪ اإلا٣غعاث ٢ض اهُىي  اإلاا٫،ٞو

ُت،خُث جم التر٦حز بهٟت ؤؾاؾُت ٖلى مساَغ  ٖلى جبؿُِ قضًض للمساَغ الٟٗلُت اإلادُُت باألنى٫ اإلاهٞغ

م مً ؤزظ مساَغ الؿى١ في الخؿبان في الخٗضًل الخام ب  لى الٚغ الاثخمان التي جخٗغى لها البىى٥،ٖو

،بال ؤهه لم ًخم جىاولها بهىعة قاملت خُث جم التر٦حز ٖلى مساَغ الؿى١ باليؿبت لبىىط مدٟٓت 1996

إلاساَغ الؿى١ التي ًخٗغى لها ب٣ُت بىىط ؤنى٫ والتزاماث البى٪،٦ما لم ًخم ٫ اإلاخاحغة ٣ِٞ،ولم ًدىاو

 مً اإلاساَغ التي جخٗغى لها ؤؾاؾُا حاهبا ؤنبدذؤلاقاعة بلى مساَغ الدكُٛلُت ومساَغ الؿُىلت التي 

 .البىى٥ في الٗهغ الغاًَ

 .3و2مقشسات إثفاقية باصى :املطلل الثاوي

 2بجٟا٢ُت باػ٫ .1

: 2مًمىن اجٟا٢ُت باػ٫ -1-1

تها اجٟا٢ُت باػ٫ 2004جم بنضاع َظٍ الاجٟا٢ُت  ٖام   عاث و وإلاىا٦بت الخ1ِمً ؤحل حُُٛت الى٣اثو التي ٖٞغ

تها الهىاٖت البى٨ُت هىع العجٟإ،وهٓغا  16التي ٖٞغ  مالُت خاصة في الدؿُٗيُاث مً ؤػماث وؿبت اإلاساَغ ْو

 ٖلى ؤَمُت جد٤ُ٣ البىى٥ إلاٗض٫ 1ال٣غن اإلااا ي، ٣ٞض ازخلٟذ باػ٫ ألاولى ًٖ الثاهُت ،خُث ع٦ؼث باػ٫ 

 ؤصي،وبٗض طل٪ الخٗضًل ٦1988ٟاًت عؤؽ اإلاا٫،ولم جغج٨ؼ بال ٖلى اإلاساَغ الاثخماهُت،وطل٪ بمىحب اجٟا١ 

 ال٣ُاؽ ؤؾالُب ع٦ؼث في مدىعَا ألاو٫ ٖلى 2 ،ٞةن اجٟا٢ُت باػ٫ 1996بةياٞت مساَغ الؿى١ في ٖام 

ت في اؾخسضام وؤُٖىاإلاسخلٟت إلاساَغ الاثخمان واإلاساَغ الدكُٛلُت،  وهماطحها ؤؾالُبها للبىى٥ الخٍغ

ُت ،خُث ؤن الٗبرة لِؿذ في جد٤ُ٣  الضازلُت،٦ما ع٦ؼ في مدىعٍ الثاوي ٖلى ؤَمُت بصاعة  اإلاساَغ اإلاهٞغ

                       
15

، م   10الٗمىعي مُلىص،مهمىصي َال٫ ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

 
 . 3ٍشجغ عثق رمشٓ،ص،تِ عاػذ ػثذ اىشحَاُ، طاتىس عؼاد، 16



 

21 

 

 ألاػماث مً ؤمانبهىعة ؾلُمت ججٗله في .17مٗض٫ مىاؾب ل٨ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ ٣ِٞ،ول٨ً اًًا بصاعة البىى٥ 

ُت  .اإلاهٞغ

 

: 2أهذاف اثفاقية باصى -1-2

ُت الٗاملت،ٖملذ لجىت باػ٫ بلى وي٘ بَاع حضًض ل٨ٟاًت عؤؽ اإلاا٫  م٘ جُىعاث الخانلت في الؿى١ اإلاهٞغ

 18:،بدُث ًغ٦ؼ ٖلى ألاَضاٝ الغ٢ابُت

ؼ وؾالمت الىٓام اإلاالي- . الاؾخمغاع في حٍٗؼ

. الاؾخمغاع في صٖم اإلاؿاواة الخىاٞؿُت-

. التر٦حز ٖلى اإلاهاٝع الىاقُت ٖاإلاُا -

 ج٩ىن مىاؾبت للخُب٤ُ في ٧ل البىى٥ ٖلى ازخالٝ صعحت ؤن مً مباصثه ألاؾاؾُت ًجب بن٦ما 

 ٌك٩ل حجغ ألاؾاؽ في ؤن ُٞما ًسو ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ ًيخٓغ 2جُىعَا،ٞالىٓغة التي حاءث بها اجٟا٢ُت باػ٫ 

ؼ وؾالمت الىٓام اإلاالي الٗالمي،وطل٪  ت خالُا،خُث مً الٛاًاث اإلاغحىة َى حٍٗؼ ٖملُت الهىضؾت اإلاالُت الجاٍع

 ً ت واإلاتزاًضةعؤؽباعج٩اػ ٖلى ج٩ٍى .  اإلاا٫ ٧افي إلاىاحهت  اإلاساَغ اإلاالُت اإلاخىٖى

 

: 2الذعائم  ظاظية الثفاقية باصى -1-3

ا الجضًض ٖلى زالر صٖاثم،٦مخُلباث صهُا لغؤؽ اإلاا٫ ٦ما  حٗخمض لجىت باػ٫ لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغحىة في بَاَع

 اإلاا٫ والاهًباَُت الؿى٢ُت ،و٧ل عؤؽ،ومخابٗت مً ٢بل  الؿلُاث الغ٢ابُت ل٨ٟاًت 1988هي مدضصة في بَاع 

ُتوؤًًاَظٍ الضٖاثم مُلىبت مً ؤحل الغ٢ابت وؤلاقغاٝ ٖلى صخت الىٓام اإلاالي   . صخت اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

 

:  الحذ  دوى مً لفاًة ساط املاى:2الشليية  ولى مً مقشسات باصى 

: 2باصى ىاملخاطش التي جغطيها وعبة املالءة -أ

غ مماعؾاث بصاعة اإلاساَغ وبصعاج  ؤؾالُب ٢ُاؽ 1ا٦ثر ح٣ُٗضا مً م٣غعاث باػ٫ 2حٗخبر م٣غعاث باػ٫  ،بخٍُى

خباع زالر مساَغ ٦بري جخٗغى لها البىى٥ الػالذ جىا٫ ؤَمُت   )الاثخماهُت مساَغ :حضًضة جإزظ بٗحن الٖا

                       

.11ٍشجغ عثق رمشٓ،ص،3،2،1باصه اىؼَىسٌ ٍُيىد،ٍظَىدٌ طاله،  17  

، ٍيتقً دوىٍ حىه اّؼناعاخ تنُف اىَؤعغاخ اىَاىُح اتفاقٍت باصه واثاسها الوحتولت على النظام الوصشفً الجضائشيػضٌ هاجش وػشوط إََاُ،
18 

.6،جاٍؼح اىَذَح، ص2018 أمتىتش 25-24ٍغ ٍؤششاخ اىَالءج ػيً االعتقشاس اىَاىٍ فٍ اىجضائش َىٍٍ    
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، واإلاساَغ ( ليؿبت ٧ى1996٥ بنالخاثجازظ في الخؿاباث مىظ )، مساَغ الؿى١ (ال٨بري في الضالت الجضًضة

. (وهي التي حك٩ل اإلاؿخدضر الغثِس ي في الاجٟا٢ُت )الدكُٛلُت

٤ م٣غعاث باػ٫ -ب : 2حك٨ُلت ألامىا٫ الخانت ٞو

 ًدث  ،خُث الٗىانغ طاث ألاَمُت ال٨بري مً ألامىا٫ الخانت إلاحزاهُت البى٪ ٖلى ٢امذ اللجىت بالتر٦حز 

ٖلى ألا٢ل مً بحمالي ألامىا٫ %  50 جمثل ؤن ًجب لألؾاؽجىحُه الاجداص ألاوعوبي ٖلى ان ألامىا٫ الخانت 

دت ألامىا٫ الخانت الخ٨مُلُتالاثخمانالخانت اإلاُلىبت ألحل حُٛي مساَغ  . ،ؤما الباقي ال ًامً بال بكٍغ

: مغا٢بت بقغاُٞت ٖالُت اإلاؿخىي : الغ٦حزة الثاهُت

٣ا لٗملُت اإلاغا٢بت ؤلاقغاُٞت ٞةن َىا٥  اؤعب٘ٞو َغ :  مباصت ًلؼم جٞى

 ج٩ىن لضي البىى٥ الىؾاثل الالػمت لخ٣ُُم ال٨ٟاًت ال٩لُت مً ؤمىالها الخانت بضاللت الك٩ل الٗام ؤنًجب -

. للمساَغ،وؤلاؾتراجُجُت الهاصٞت للخٟاّ ٖلى اإلاؿخىي ال٩افي ٦دض ؤصوى

 في التزام البى٪ بيؿب ألامىا٫ الخانت الازخال٫ًجب ان جخسظ ؾلُت الغ٢ابت ؤلاحغاءاث الالػمت إلاٗالجت  -

الغ٢ابُت ومخُلباتها ٖلى يىء ٖملُت الخ٣ُُم ألصاء البى٪ اججاٍ اإلاساَغ 

اث ؤٖلى  مً - الخض ألاصوى وؿبت ) الخانت ألامىا٫ًجب  ٖلى الؿلُت الغ٢ابُت حصجُ٘ جُل٘ البىى٥ بلى مؿخٍى

8 .)%

اث الضهُا ،٦ما جُالب َىا - جخضزل الؿلُت الغ٢ابُت في و٢ذ  مب٨غ لخجىب َبٍى ألامىا٫ الخانت ًٖ اإلاؿخٍى

اصجه بلى خالخه الؿاب٣ت ؤو اإلاداٞٓت ٖلى اإلاؿخىي الخالي ٖلى ألا٢ل . البى٪ باجساط الٗمل الٗالجي الًغوعي إٖل

 

: بهًباٍ  الؿى١ :الغ٦حزة الثالثت

، ًخُلب َظا الكٟاُٞت ٖلى عؤؽ اإلاا٫ ومضي حٗغى للمساَغ مً َٝغ الهًباٍ  الؿى١ والؿعي الؾخ٣غاٍع

. ٧ل بى٪ ،ومسخل٠ الُغ١ اإلاخبٗت ل٣ُاؽ اإلاساَغ ختى ٩ًىن للٗمالء والضاثىىن ٖلما بها

ٞباليؿبت ل٨ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ ؾمدذ الخُت الجضًضة للبى٪ بىي٘ هماطج صازلُت لخدضًض عؤؽ اإلاا٫ الالػم 

ت ازخُاع اإلاىاهج  إلا٣ابلت مساَغ الؿى١ ،٦ما مىدذ لها اإلاغوهت في الخُب٤ُ،بط حُٗي َظٍ ؤلاجٟا٢ُت للبىى٥ خٍغ

. ،٩ٞل واخض خؿب حجمه و٦ظا ٢ضعجه ٖلى الخٗامل م٘ اإلاساَغ

٣ا للمٗاصلت الاجُت : ًخم ٢ُاؽ مٗض٫ ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫  ٞو

%8 ≤
عؤؾالؿى٢ُت اإلاا٫ ؤلاحمالي

ألانى٫  اإلاغجخت بإوػان اإلاساَغ+12.5∗م٣ُاؽ اإلاساَغ 
= وؿبت ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫   
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ا،ٞان اجٟا٢ُت باػ٫  جمىذ الخُاع للبىى٥ 2وبىاءا ٖلى ج٣ُُم الجهاث الغ٢ابُت ل٣ضعاث البىى٥  في بصاعة مساََغ

:  ٦ماًلي  اإلاا٫ إلاىاحهت اإلاساَغ وهيعؤؽ الىخاثج الثالزت لخدضًض بخضيفي اٖخماص 

. الىمىطج اإلاىخض الظي ٌٗخمض ٖلى الخ٣ُُم الخاعجي لالثخمان-

  I R .همىطج الخهي٠ُ الضازلي-

 . اإلاخ٣ضم ؤو اإلاىهج ال٣اثم ٖلى الىماطج IRBهمىطج-  

: 2إًجابيات وظلبيات باصى -2

 :19 جخمثل ُٞماًليالاجٟا٢ُت ا بًجابُت والؿلبُت لهظٍ الاو٩ٗاؾاثبن ؤَم 

 

: ؤلاًجابُاث-2-1

. يمان ؾالمت البىى٥ ومىه الخٟاّ ٖلى اؾخ٣غاع الىٓام البى٩ي واإلاالي- 

ا -  ٗاث واهٓمت مخ٩اٞئت ما بحن الضو٫ وا٢خهَغ حر حكَغ ٤ جٞى يمان اإلاىاٞؿت الٗاصلت ما بحن البىى٥ ًٖ ٍَغ

. ٣ِٞ ٖلى اإلاساَغ التي جخدملها

. بم٩اهُت الاؾخٟاصة مً جسٌُٟ عؤؽ ما٫ البىى٥ التي جُب٤ الخ٣ُُم الضازلي- 

. جىؾُ٘ اإلاساَغ م٘ بجساط بٌٗ ألاصواث اإلاؿخدضزت للخ٣لُل مجها- 

 

:  الؿلبُاث-2-2

. جخىا٦ب م٘ البىى٥ ال٨بحرة والتي لضحها زبراث وج٣ىُاث جم٨جها مً جُب٣ُها- 

غ البِئت اإلاىاؾبت لخُب٣ُها-  . حٗخبر جدضي خ٣ُ٣ي للبىى٥ التي جخىاحض في الٗالم اإلاخسل٠ لٗضم جٞى

ل لضحهااثخماويلم حُٗي جهي٠ُ -  .  لبٌٗ مماعؾاث البىى٥، بما ًًا٠ٖ مً ج٩ال٠ُ الخمٍى

 3إثفاقية باصى .3

ت في 3 باػ٫ اجٟا٢ُتنضعث  ؿٍغ اث الضولُت بمضًىت باػ٫ الؿَى بعؾاء )،2010 ؾبخمبر 12 في م٣غ بى٪ الدؿٍى

ت،واإلاؿاولحن اإلاالُحن  لألًٖاء احخمٗذ،(واؾخ٣غاع  للجىت ،وجم 27 لجىت باػ٫ م٘ مداٞٓي البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

اإلاهاٝع في مداولت لجٗل َظٍ  اإلاهاص٢ت ٖلحها ،خُث جمذ اإلاىا٣ٞت ٖلى ؾً ٢ىاٖض ؤ٦ثر نغامت بكإن بصاعة

                       

.8ٍشجغ عثق رمشٓ،ص ،اىحاج دػٍَ و إََاُ ىخشُِ 19  



 

24 

 

ًٖ خؼمت حضًضة مً اإلاٗاًحر الخىُٓمُت صزلذ خحز  الهىاٖت ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى مىاحهت  ألاػماث ،وهي ٖباعة

 2019.20  بلى ٚاًت الؿىت الخالُت امخض ،وزال٫ ؤحل 2013 مً حاهٟيابخضاءاالخىُٟظ 

: 3أظباب ظهىس لجىة باصى -3-1

ضاص ٢ىاٖض ااحخمٗى،٣ٖ2008ب خضور ا ؤػمت اإلاالُت الٗاإلاُت  ُت إٖل  ال٣اثمحن  ٖلى لجىت باػ٫ للغ٢ابت اإلاهٞغ

،بن خضور ألاػمت 3 الىٓام اإلاهغفي مً َظٍ ألاػمت التي ٖهٟذ به جدذ مؿمى م٣غعاث باػ٫ اله٣اصحضًضة 

 ٖلى اإلاد٪ ٧ىجها حاءث لخٗؼػ الاجٟا٢ُت في الضو٫ اإلاخ٣ضمت حٗل َظٍ 2بٗض ٞترة ٢هحرة مً جُب٤ُ باػ٫ 

م٨ً  ُت،ٍو ٗاث اإلاالُت واإلاهٞغ نالبت الىٓام اإلاهغفي ،َى ما عجل بمغاحٗت ٖم٣ُت وقاملت لألهٓمت  والدكَغ

: 21 ماًلي2ألاػمت اٖخماصا ٖلى باػ٫   ؤَم ؤؾباب وكىء َظٍبًغاص

: اإلاالثمت ه٣و عئوؽ ألامىا٫-ؤ

غ ٖلى اإلاؿخىي ال٩افي مً عئوؽ ألامىا٫  ٦كٟذ ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت ؤن البىى٥ في مسخل٠ صو٫ الٗالم جخٞى

دت ألاولى بالخدضًض  التي حٗخبر نٛحرة حضا  ُت حُضة لخُُٛت اإلاساَغ،و اإلا٣هىص بها هي الكٍغ الخانت طاث هٖى

ٗىص الؿبب في َظا بلى الهٗىباث التي وحضتها  م٣اعهت م٘ حجم اإلاساَغ ال٨بحرة التي جخٗغى لها البىى٥،َو

دت ألامىا٫ الخانت ال٣اٖضًت في الى٢ذ  ً الىىاة الهلبت ؤو ما ًُل٤ ٖلُه اإلا٩ىن الغثِس ي لكٍغ البىى٥ وج٩ٍى

. الخغج لألػمت

: ٖضم ٦ٟاًت قٟاُٞت الؿى١ -ب

بُيذ ألاػمت ؤن  َىا٥ ه٣ها في قٟاُٞت الؿى١ هدُجت ٖضم ٦ٟاًت مؿخىي ؤلاٞهاح اإلاهغفي ،مما ٣ٖض مً 

ٖملُت ج٣ُُم ألامىا٫ الخانت وم٣اعهتها مً بى٪ الزغ ،ألن ماؾؿاث ج٣ُُم اإلاساَغ ٢ض ٖملذ ٖلى جًلُل 

ى ما ٌٗني ؤن َظٍ  ً مً زال٫ مىذ ج٣ُُم ٖالي إلاداٞٔ مالُت جدخىي ٖلى ؤنى٫ ٖالُت اإلاساَغ،َو اإلاؿخثخمٍغ

اإلااؾؿاث ٢ض ٧اهذ حؿعى بالضعحت ألاولى بلى زضمت مهالخها الخانت صون الىٓغ ألو٩ٗاؾاث اإلاٗلىماث 

. الخاَئت في الىٓام اإلاهغفي وؤلا٢خهاص ٩٦ل

: بَما٫ بٌٗ ؤهىإ اإلاساَغ-ج

م ؤن اجٟا٢ُت باػ٫  ُت بال ؤن َىا٥ الٗضًض مً اإلاساَغ ؤَملتها 2ٚع  حاءث بمٟهىم واؾ٘ للمساَغ اإلاهٞغ

وؾاَمذ بك٩ل ٦بحر في بخضار ألاػمت،ومجها مساَغ اإلاداٞٔ اإلاالُت للخٟاوى،اإلاساَغ ال٨بري اإلاغجبُت 

خه الؿى١  بالٗملُاث ٖلى اإلاكخ٣اث والتي ق٩لذ وؿبت َامت مً وكاٍ البىى٥ هٓغا للخُىع ال٨بحر الظي ٖٞغ

 .اإلاالُت في الؿىىاث ألازحرة واؾخٗما٫ اإلاكخ٣اث ٧ىؾُلت إلصاعة اإلاساَغ

                       

  20 ىَؤعغاخ اىتأٍُِ،ٍيتقً دوىٍ حىه اّؼناعاخ،2،وٍؤششاخ اىَالءج 3تىصَذ حَُذ و قششٍ خذَجح،اإلطاس اىْظشٌ ىَؤششاخ اىَالءج تاصه 

.7،ص2018أمتىتش 25-24تنُف اىَؤعغاخ اىَاىُح ٍغ ٍؤششاخ اىَالءج ػيً اإلعتقشاس اىَاىٍ فٍ اىجضائش َىٍٍ   

ٍيتقً دوىٍ حىه اّؼناعاخ تنُف اىَؤعغاخ اىَاىُح ٍغ ٍؤششاخ اىَالءج  ، 3إداسة الوخاطش الوصشفٍت وفق هتطلباث اتفاقٍت باصهاىؼشاب إََاُ، 
21 

.11-10 جاٍؼح اىَذَح ،،ص ص2018أمتىتش 25-24ػيً اإلعتقشاس اىَاىٍ فٍ اىجضائش َىٍٍ    
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: ه٣و في ؾُىلت البىى٥-ص

٠ُ ؤمىالها مً ؤحل حُٗٓم ؤعباخها واؾخٛال٫  ل٣ض ٧اهذ مً هخاثج حؿاب٤ البىى٥  في الضو٫ اإلاخ٣ضمت لخْى

ى ما٧ان له او٩ٗاؾا ؾلبُا  ٖلحها بط لم جخم٨ً مً ؤلاًٟاء  ٞترة عواج  الؿى١ َى بَمالها ل٣ًُت الؿُىلت،َو

. بُلباث ٖمالئها بمجغص ْهىع بىاصع ألاػمت ،والتي هخج ٖجها جضاٞ٘ للمىصٖحن لسخب ؤمىالهم مً ابىى٥

: اإلابالٛت في ٖملُت الخىع٤ٍ اإلا٣ٗضة-ٌ

خُث ٖمضث ال٨ثحر مً البىى٥ بلى جسٌُٟ مخُلباث عؤؽ اإلاا٫ مً زال٫ الخىع٤ٍ وبٖاصة الخىع٤ٍ لألنى٫ 

 اإلاا٫ ؤٖلى مً الىا٢٘،ٖلما ؤن الخىع٤ٍ عؤؽوه٣لها مً صازل اإلاحزاهُت ٚلى زاعحها،مٓهغة بظل٪ مٗض٫ ٦ٟاًت 

ل صًىن يُٟٗت الؿُىلت بلى ؾىضاث ًخم جضاولها في الؿى١ و٢ض بالٛذ البىى٥ في  َى ٖملُت جخًمً جدٍى

. الضو٫ اإلاخ٣ضمت بك٩ل ٦بحر في َظٍ الٗملُت

: ؤلاٞغاٍ في اإلاضًىهُت-و

٘ اإلاالي   ظا مً ؤحل الخُٗٓم مً ؤزغ الٞغ ت صازل وزاعج اإلاحزاهُت، َو لجإث البىى٥ بلى بىاء مضًىهُت مَٟغ

ُت ٢اٖضة عؤؽ اإلاا٫ جي إلاؿخىي وهٖى . وػٍاصة مغصوصًتها،و٢ض جغا٤ٞ م٘ جأ٧ل جضٍع

 :3إضالحات التي حاءت بها باصى - 3-2

 22 ٦ماًلي3بن ؤَم ما حاء في م٣غعاث باػ٫ 

ى ًخإل٠ مً عؤؽ اإلاا٫ اإلاضٕٞى وألاعباح اإلادخٟٔ بها ،  ب٣ضع مً عؤؽ اإلاا٫ ألاؾاس يباالخخٟاّبلؼام البىى٥ - َو

ٗاص٫ ٖلى ألا٢ل  اصة ًٖ اليؿبت اإلا٣ضعة ب% 4.5َو . 2في باػ٫ %  2مً ؤنىلها التي ج٨خىٟها اإلاساَغ بٍؼ

- ً ٗاص٫ اخخُاَيج٩ٍى  ؤي ؤن البىى٥ ًجب ؤن ،مً ألانى٫ % 2.5 حضًض مىٟهل ًخإل٠  مً ؤؾهم ٖاصًت َو

ض ٦مُت عؤؽ اإلاا٫ ألاؾاس ي الظي جدخٟٔ به إلاىاحهت الهضماث اإلاؿخ٣بلُت بلى زالر ؤيٗاٝ لُبلٜ وؿبت  جٍؼ

ًم٨ً للؿلُاث اإلاالُت ؤن جٟغى ٢ُىصا ٖلى جىػَ٘ % 7 ًٖ الاخخُاَُت،وفي خالت اهسٟاى وؿبت ألامىا٫ 7%

ُٟحهم وم٩اٞأثألاعباح ٖلى اإلاؿاَمحن ؤو مىذ  ؤن اإلاضة الؼمىُت  ٚم الهغامت في اإلاٗاًحر الجضًضة بالع مالُت إلاْى

.  حٗلذ البىى٥ جدىٟـ الهٗضاء2013لخُب٤ُ َظٍ اإلاٗاًحر والتي ونلذ بلى ٖام 

 الجضًضة ؾخدخٟٔ البىى٥ بىٕى مً الاخخُاَي إلاىاحهت ألازاع الؿلبُت اإلاترجبت ٖلى خغ٦ت الاجٟا٢ُتبمىحب -

مً عؤؽ اإلاا٫ ألاؾاس ي م٘ جىاٞغ خض ؤصوى مً مهاصع % 2.5و % 0 بيؿبت جتراوح ما بحن الا٢خهاصًتالضوعة 

ا بإصاء صوعَا في مىذ  ل اإلاؿخ٣غة لضي البىى٥،وطل٪ لًمان ٖضم جإزَغ  والاؾدثماع  حىبا بلى الاثخمانالخمٍى

اء  .  اججاٍ الٗمالءبالتزاماتهاحىب م٘ جىاٞغ وؿب مدضصة مً الؿُىلت لًمان ٢ضعة البىى٥ ٖلى الٞى

                       

.9ٍشجغ عثق رمشٓ، صواقع تنٍف البنىك الجضائشٌت هع اتفاقٍت باصه، اىحاج دػٍَ وإََاُ ىخشُِ، 22  
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٘ مٗض٫ اإلاؿخىي ألاو٫ مً عؤؽ اإلاا٫ ؤلاحمالي  مً- دت الثالثت في مٗض٫ % 6بلى % 4ٞع ضم اخدؿاب الكٍغ ٖو

جُا  في ٖام  . 2019 وهٟظث بك٩ل جهاجي في ؾىت ٦2015ٟاًت عؤؽ اإلاا٫  والتي مً اإلاٟترى بضؤ الٗمل بها جضٍع

اٖخماص م٣اًِـ حضًضة  بسهىم الؿُىلت التي ال ػالذ حؿخىحب الخهى٫ ٖلى اإلاىا٣ٞت مً َٝغ ال٣اصة -

ً خُث ًخٗحن ٖلى البىى٥ ج٣ضًم ؤصواث ؤ٦بر ؾُىلت، م٩ىهت بك٩ل ؤؾاس ي مً ؤنى٫  ت الٗكٍغ لضو٫ اإلاجمٖى

. ٖالُت الؿُىلت ،مثل الؿىضاث الخ٩ىمُت

 :3 املعالم  ظاظية إلثفاقية باصى -3-3

: ؤَم ما جىنلذ بلُه اللجىت جمثل في

ؼ ٢ضعتها ٖلى بمخهام الخؿاثغ والخد٨م في الدؿُحر - ُت ألانى٫ الخانت في البىى٥ وطل٪ لخٍٗؼ ٘ ٦مُت وهٖى ٞع

ت ٖلى حٍٗغ٠ عئوؽ ألامىا٫ الخانت ٍغ  23.في ٞتراث الًِٛ، ولهظا جم بصزا٫ حُٛحراث حَى

=   3وعبة لفاًة سأط املاى وفقا إلثفاقية باصى 
 ألامىا٫ الخانت الهاُٞت

مساَغ ؤلاثخمان+مساَغ الؿى١ +مساَغ الدكُٛل
≥ 8 %

 .3محطلبات سأط املاى وسأط ماى الححىو وفق مقشسات باصى :2حذوى سقم 

  حقىو املعاهمين 01سأط املاى الفئة  إحمالي سأط املاى

 الخض ألاصوى 4.5% 6% 8%

ي 2.5% - -  عؤؽ اإلاا٫ الخدَى

عؤؽ اإلاا٫ +الخض ألاصوى  7% 8.5% 10.5%

ي  الخدَى

الاخخُاَي اإلاٗا٦ـ  %2.5بلى0% - -

 للضوعة ؤلا٢خهاصًت

ؼ ؤلاؾخ٣غاع اإلاالي واإلاهغفي الٗالمي،ملخ٣ى صو٫ خى٫ او٩ٗاؾاث ج٠ُ٨ اإلااؾؿاث : اإلاهضع ًا٢ىجت ؾماعة ،اجٟا٢ُت باػ٫ وصوعَا في حٍٗؼ

 .10اإلاالُت م٘ ماقغاث اإلاالءة وؤلاؾخ٣غاع اإلاالي في الجؼاثغ،حامٗت اإلاضًت،م

 

 

 

 

 

 

                       
  34ََُْح شىشح،، ٍشجغ عثق رمشٓ،ص23
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 .03مشاحل ثىفيز مقشسات باصى : 03حذوى سقم 

،م:املطذس  .35قىقت ًمُىت،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

 

ُت وبيُت وقٟاُٞت ٢اٖضة البىى٥،وججٗل مٟهىم عؤؽ اإلاا٫ -   م٣خهغا ٖلى ألاؾاس يع٦ؼث ٖلى جدؿحن هٖى

حر عؤؽعؤؽ اإلاا٫ اإلا٨خدب به وألاعباح ٚحر اإلاىػٖت مً حهت مًاٞا بلحها ؤصواث   اإلاا٫ ٚحر اإلاكغوَت بٗىاثض ٚو

ش   ال٣اصعة ٖلى اؾدُٗاب الخؿاثغ ٢بل الىصاج٘ ؤو ٢بل ؤًت مُلىباث للٛحر ألاصواث، ؤي الاؾخد٣ا١اإلا٣ُضة بخاٍع

 باالجٟا٢ُت  ٧ل ما ٖضا طل٪ مً م٩ىهاث عؤؽ اإلاا٫ التي ٧اهذ م٣بىلت ٖمال 3ٖلى البى٪،ؤؾ٣ُذ باػ٫ 

 24.الؿاب٣ت

ل ؾىضاث  -  ههذ ٖلى حُُٛت مساَغ الجهاث اإلا٣تريت اإلا٣ابلت والىاقئت ًٖ الٗملُاث في اإلاكخ٣اث وجمٍى

الضًً مً زال٫ ٞغى مخُلباث عؤؽ ما٫ بياُٞت للمساَغ ،و٦ظل٪ لخُُٛت الخؿاثغ الىاججت ًٖ بٖاصة 

. ج٣ُُم ألانى٫ اإلاالُت ٖلى يىء ج٣لباث ؤؾٗاع َا في الؿى١ 

٘ اإلاالي ،والظي ٣ًهض به -  ٤ اؾخٗما٫ؤصزلذ وؿبت حضًضة  حٗٝغ بيؿبت الٞغ  مهاصع ألامىا٫ ًٖ ٚحر ٍَغ

اصة مهاخبت بنضاع اصة الٗاثض اإلاخى٢٘ ٖلى عؤؽ مالها،م٘ ٍػ ؿمذ للماؾؿاث اإلاالُت بالٗمل ٖلى ٍػ  ألاؾهم،َو

                       

ٍيتقً دوىٍ حىه إّؼناعاخ تنُف اىَؤعغاخ  مذعاهت لتطىٌشالنظام الوصشفً العالوً، 3اتفاقٍت باصهػثذ اىقادس ٍىصاوٌ وػائشح ٍىصاوٌ،  24  

.11اىَاىُح ٍغ ٍؤششاخ اىَالءج اىَاىُح واالعتقشاس اىَاىٍ فٍ اىجضائش ،جاٍؼح اىَذَح،ص   

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  

 اإلاا٫ مً عؤؽألاصوى مً وؿبت  الخض 2% 3.5% 4% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%

 خ٣ى١ اإلاؿاَمحن

الخض ألاصوى مً وؿبت عؤؽ اإلاا٫ مً  2% 3.5% 4% 4.5% 5.125% 5.75% 6.375% 7%

 عؤؽ ما٫ الخدٍى+خ٣ى١ اإلاؿاَمحن

 1اإلاا٫ الٟئت لخض ألاصوى لغؤؽ 4% 4.5% 5.5% 6% 6% 6% 6% 6%

 الخض ألاصوى مً بحمالي عؤؽ اإلاا٫ 4% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

عؤؽ +اإلاا٫ الخض ألاصوى مً بحمالي عؤؽ 8% 8% 8% 8% 8.625% 9.25% 9.875% 10.5%

 ما٫ الخدٍى

 1الخسًُٟاث مً ألاؾهم الٗاصًت للٟئت  - - 20% 40% 60% 80% 100% 100%
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في مساَغ عؤؽ اإلاا٫ ألاؾاس ي،وحٗغيه للمساَغ،وجمثل َظٍ اليؿب ألانى٫ صازل وزاعج اإلاحزاهُت صون ؤزظ 

خباعاإلاساَغ بٗحن  دت ألاولى،والخض ألاصوى للغاٞٗت اإلاالُت ًجب ؤن ال ٣ًل ًٖ الٖا % 3 بلى عؤؽ اإلاا٫ مً الكٍغ

: ، والتي جدؿب  ٦ما ًلي (مً زال٫ الضو٫ اإلاىٍى للبى٪ اإلاغ٦ؼي )

=          الشافعة املالية
دتاإلاىحىصاث ألاولى لغؤؽ اإلاا٫ الكٍغ

بحمالي 
=≥  3 %

 

 البىى٥ ٖلى ؤن ال جغبِ ٖملُاث ؤلا٢غاى التي ج٣ىم بها بك٩ل ر ؤؾاؾا ًٖ هٓام حهضٝ بلى ح اٖخمضث-

 ألن طل٪ ًغبِ وكاَها بها ٟٞي  خالت الىمى جيكِ البىى٥ بك٩ل ٦بحر ُٞما ًسو الا٢خهاصًت٧امل بالضوعة 

ل ألاوكُت    في بَالت ٞترة بُٞدؿب ؤلا٢غاى ًتراح٘ وكاٍ الا٢خهاصي ،ؤما في خالت الغ٧ىص الا٢خهاصًتجمٍى

. َظا الغ٧ىص

زل٤ مٗاًحر حضًضة إلصاعة ومغا٢بت مساَغ الؿُىلت في البىى٥ هٓغا ألَمُتها في ال٣ُإ اإلاهغفي زانت بٗض - 

ل ،والتي  خضور ألاػمت الٗاإلاُت ول٣ض حاءث بيؿبخحن للؿُىلت ألاولى في ألاحل ال٣هحر والثاهُت في ألاحل الٍُى

: جدؿب ٦ما ًلي

=      وعبة جغطية العيىلة
مسؼوهُىم الانى٫  الؿاثلت ٖالُت الجىصة

الخض٣ٞاث الى٣ضًت الهاُٞت زال٫ 𝟑𝟎
≥= 100 %

 

ل املعحقش =      وعبة ضافي الحمٍى
غ ل اإلاؿخ٣غ اإلاخٞى ٢ُمتاإلاُلىب الخمٍى

ل اإلاؿخ٣غ  ٢ُمت الخمٍى
    =≥100 %

 

يغوعة جدؿُجها مً زال٫ بصعاج حٗضًالث مؿذ ٖلى وحه الخهىم 3ؤ٢غث باػ٫ :تهااببصاعة اإلاساَغ وعا١-

،وطل٪ مً ؤحل مٗالجت 2مباصت ٖملُت اإلاغاحٗت الغ٢ابُت اإلاىهىم ٖلحها في الضٖامت الثاهُت مً م٣غعاث باػ٫ 

. ألازُاء اإلاسجلت في بصاعة اإلاساَغ البى٨ُت

بٞهاخها ًٖ ٧ل الٗىانغ اإلا٩ىهت لألمىا٫ الخانت ال٣اهىهُت  ؤلؼمذ اللجىت البىى٥ يغوعة:بهًباٍ الؿى١ -

والخسًُٟاث اإلاُب٣ت، 

ًاث واإلا٩اٞاث بما  وؤًًا الاٞهاح ًٖ مٗلىماث واضخت وص٣ُ٢ت في الى٢ذ اإلاىاؾب، خى٫ مماعؾاث الخٍٗى

 .ٌؿمذ للمخٗاملحن في الؿى١ بحغاء ج٣ُُم  ص٤ُ٢ ومالثم للمماعؾاث البىى٥

 

 



 

29 

 

: 3  راس املحىقعة لحطبيق اثفاقية باصى -3-4

: 25هلخهها في الى٣اٍ الخالُت

بٖاصة ٩َُلت ؤو الخسلو مً بٌٗ وخضاث الٗمل في البىى٥ لخُٗٓم اؾخسضام عئوؽ ألامىا٫ - 

بهسٟاى زُغ خضور ؤػماث مالُت - 

ا ٖلى اإلااؾؿاث الًُٟٗت-  ٘ عؤؾمالها : ٞغى يَٛى خُث ججض البىى٥ الًُٟٗت نٗىبت ٦بحرة لٞغ

ُخه-  اصة مً اخخُاَاث البىى٥ وعٞ٘ مً عؤؽ مالها،وجدؿحن مً هٖى . الٍؼ

ل ألاحل-  ل ٍَى ل ٢هحر ألاحل بلى جمٍى ل مً جمٍى . الخٛحر في الُلب ٖلى الخمٍى

 .ب٢غاع قٟاُٞت ؤ٦بر في الٗالم اإلاالي- 

 3،وباصى 2،باصى 1 املقاسهة بين باصى -3-5

 .3،وباصى 2،باصى 1املقاسهة بين باصى  : 04حذوى سقم 

  1إثفاقية باصى  2إثفاقية باصى  3إثفاقية باصى 

٘ مً وؿبت ألاولى  الٞغ

دت الثالثت  وبلٛاء الكٍغ

زالر قغاثذ مً عؤؽ  لم جخٛحر

 اإلاا٫

 سأط املاى

وؾٗذ في مٟهىم اإلاساَغ 

التي ًم٨ً ان جخٗغى لها 

 البىى٥

حُٛحر حظعي للمٗامالث 

 ؤنبدذجغحُذ اإلاساَغ 

حُٗى ألاوػان خؿب 

ُت ال٣غى ولِـ  هٖى

 .خؿب الُبُٗت ال٣اهىهُت

جدؿب ؤوػان اإلاساَغة 

لألنى٫ خؿب ما ههذ 

ٖلُه لخىذ باػ٫ وجتراوح 

 %100بلى 0بحن 

 املخاطش إلائحماهية

لم حٛحر ل٨ً ؾمدذ  لم جخٛحر

للبىى٥ بىي٘ همىطج 

 صازلي لخدضًضَا

٤ همىطححن  جدؿب ٞو

 (اإلاُٗاعي ؤو الضازلي)

 املخاطش العىقية

 وعبة لفاًة سأط املاى %٢8ضعث ب لم جخٛحر %10.5ؤنبدذ 

بياٞت وؿبُتن ل٣ُاؽ 

الؿُىلت ٖلى اإلاضي 

ل  ال٣هحر واإلاضي الٍُى

 العيىلة لم جدضص بيؿبت مىخضة لم جدضص بيؿبت مىخضة

                       

.36،ٍشجغ عثق رمشٓ،ص  25ََُْح شىشح، 
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ؤصزلذ حٗضًالث ٖلى 

مباصت ٖملُت اإلاغاحٗت 

الغ٢ابُت اإلاىهىم ٖلحها 

،ؤلؼمذ البىى٥ 02في باػ٫ 

بىي٘ بغهامج قامل 

 .الزخباعاث الًِٛ

بياٞت بىىص ومخُلباث 

حضًضة جخٗل٤ بالكٟاُٞت 

وؤلاٞهاح في الؿى١،ؤي 

٣ت  يمان وحىص ٍَغ

ٞٗالت للمغاحٗت واإلاغا٢بت 

وهٓام ٞٗا٫ الهًباٍ 

الؿى١ والؿعي 

 .الؾخ٣غاٍع

ت مبضؤ  تهضٝ بلى ج٣ٍى

الغ٢ابت اإلاجمٗت ٖلى 

الىخضاث 

ُتالٗاإلاُت الٗاملت  اإلاهٞغ

في الضازل 

والخاعج،وجدؿحن 

ألاؾالُب الٟىُت للغ٢ابت 

 ٖلى ؤٖما٫ البىى٥

بىىد هيئات الشقابة 

 ومحطلبات الشفافية

بصزا٫ وؿبت حضًضة ٖلى 

ق٩ل عاٞٗت ج٣ِـ 

مًا٠ٖ الغؾامُل ٣ًضع 

 %3خضَا ألاصوى ب 

 الشافعة املالية لم ج٨ً مىحىصة لم ج٨ً مىحىصة

ال١ ٖلي،الُاث جُب٤ُ م٣غعاث باػ٫ :اإلاهضع ال٢ت هىعة ٞو  في ال٣ُإ اإلاهغفي الجؼاثغي،ملخ٣ى صولي خى٫ او٩ٗاؾاث ج٠ُ٨ اإلااؾؿاث اإلاالُت م٘ 3بٖى

 .10، حامٗت اإلاضًت،م2018 ؤ٦خىبغ25-24ماقغاث اإلاالءة والاؾخ٣غاع اإلاالي ًىمي

 26: ثأرير اثفاقيات باصى على الىظام املطشفي الجضائشي :املطلل الثالث

مبر 29 الهاصعة في74-94في الجؼاثغ خضصث الخٗلُمت ع٢م  ،مٗٓم اإلاٗضالث اإلاخٗل٣ت ب٣ىاٖض الخُُت 1994 هٞى

. والخظع اإلاٗغوٞت ٖاإلاُا، وؤَمها جل٪ اإلاخٗل٣ت ب٨ٟاًت عؤؽ اإلاا٫

، َب٣ذ  بك٩ل %٣ٞ8ض ٞغيذ َظٍ الخٗلُمت ٖلى البىى٥ الالتزام بيؿبت مالءة لغؤؽ اإلاا٫ ؤ٦بر ؤو حؿاوي 

صث آزغ ؤحل  جي مغاٖاة للمغخلت الاهخ٣الُت التي مغ بها الا٢خهاص الجؼاثغي هدى هٓام ا٢خهاص الؿى١، وخضَّ جضٍع

٤ اإلاغاخل آلاجُت1999لظل٪ جهاًت صٌؿمبر  : م، وطل٪ ٞو

. 1994م٘ جهاًت حىان 4%-

. 1995م٘ جهاًت صٌؿمبر 5%-

. 1997م٘ جهاًت صٌؿمبر 6%-

. 1998م٘ جهاًت صٌؿمبر 7%-

. 1999صٌؿمبر  م٘ جهاًت8%-

صث اإلااصة  ت خؿاب عؤؽ اإلاا٫ الخام للبى٪ في حؼثه ألاؾاس ي، بِىما 5و٢ض خضَّ َُّ  مً الخٗلُمت الؿاب٣ت ٦ُٟ

صث اإلاىاص  ل 7 و6خضَّ ِّ
 
ددؿب يمً عؤؽ اإلاا٫ الخ٨مُلي للبى٪، ومجمٕى َظًً الجؼؤًً ٌك٩

ُ
 الٗىانغ التي ج

                       

ٍيتقً دوىٍ حىه اّؼناعاخ تنُف اىَؤعغاخ اىَاىُح ٍغ ٍؤششاخ اىَالءج النظام الوصشفً الجضائشي وإتفاقٍاث باصه، عيَُاُ اىْاطش ،

  26واالعتقشاس

.9،جاٍؼح اىَذَح،ص2018 أمتىتش 25-24اىَاىٍ َىٍٍ   
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ة  يذ اإلااصَّ َُّ غ ٞحها ٖىهغ اإلاساَغة، 8عؤؽ اإلاا٫ الخامَّ للبى٪، بِىما ب
َّ
 مً الخٗلُمت مجمٕى الٗىانغ التي ًخٞى

ة  ٟتها اإلااصَّ ت بها ؾىاء باليؿبت لٗىانغ اإلاحزاهُت ؤو ٖىانغ زاعج اإلاحزاهُت، 11زمَّ نىَّ ٤ ؤوػان اإلاساَغة الخانَّ  ٞو

عاث باػ٫  ٣ت مكابهت إلاا وعص في م٣غَّ . 1و٧لُّ طل٪ بٍُغ

ش 02/03 ٣ٞض ؤنضع بى٪ الجؼاثغ الخىُٓم 2اما باليؿبت الجٟا٢ُت باػ٫   والظي ًجبر البىى٥ ،14/11/2002:بخاٍع

الاثخماهُت، )واإلااؾؿاث اإلاالُت ٖلى جإؾِـ ؤهٓمت للمغا٢بت الضازلُت، حؿاٖضَا ٖلى مىاحهت مسخل٠ اإلاساَغ 

 م٘ ما وعص في َظا  (الؿى٢ُت، الدكُٛلُت
ً
ًخمحز بال٨ثحر مً الخ٣ُٗض وبالخالي  2،بال ؤن اجٟا٢ُت باػ٫ الاجٟا١جماقُا

الهٗىبت في الخُب٤ُ، مما ًخُلب مً بى٪ الجؼاثغ بنضاع حٗلُماث لخىيُذ ٦ُُٟت جُب٤ُ الخىُٓم الؿاب٤، 

 ٦ما خضر م٘ اجٟا١ باػ٫ 
ً
. 1وطل٪ ختى ال ًخإزغ ًٖ ألاحل اإلادضص له ٖاإلاُا

 

ة3 املححملة لحطبيق اثفاقية باصى آلاراس1-  : 27 على البىىك الجضائٍش

ت مً 3اث اجٟا٢ُت باػ٫ عع  جُب٤ُ الىٓام الجؼاثغي إلا٤بن ا آلازاع ٢ض ًيخج ٖىه مجمٖى  التي ًم٨ً خهَغ

: ُٞماًلي

ت الٗمىمُت  لم جُب٤ بٗض الخ٣ىُاث والُغ١ 2و1 بن الخإزغ في جُب٤ُ الاجٟا٢ُخحن - ،ٌٗني ؤن البىى٥ الخجاٍع

ت الخانت خُث  ظا ٖلى ٨ٖـ البىى٥ الخجاٍع اإلاخًمىت ٞحها،وبالخالي وحضث نٗىباث في الخإ٢لم مٗها،َو

ت ؤحىبُت َب٣ذ ؤلاجٟا٢ُت،واؾخٟاصث مً زبرتها ُٞظل٪ . ويٗها ؤخؿً ألجها حٗخبر ٞغوٕ لبىى٥ ججاٍع

ت الٗمىمُت م٣بىال،وطل٪ بٌٛ الىٓغ ًٖ ٦ُُٟت - ت الجؼاثٍغ ٌٗخبر مؿخىي ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ في البىى٥ الخجاٍع

خؿابها،ٞهي ؤ٦بر مً اليؿبت الضهُا،طل٪ ل٨بر حجمها وؾُُغتها ٖلى ال٣غوى اإلامىىخت مما ٌٗٓم مً 

ا ت الخانت ٞغؤؾمالها نٛحر و٢غويها مدضوصة، مماٌٗني ال٠ًٗ في مساََغ ا،اما البىى٥ الخجاٍع . مساََغ

ُت الضولُت باػ٫ - ٘ ٧لٟت الخضماث 3ؾُضٞ٘ الخبني إلاٗاًحر اللجىت اإلاهٞغ ت باججاٍ ٞع  مً َٝغ البىى٥ الجؼاثٍغ

 ٖلى الكغ٧اث وألاٞغاص اإلاخل٣ُت لهظٍ الخضمت، وطل٪ م٣ابل جُب٤ُ يىابِ ا٦ثر جضزال في ٩َُل عؤؽ البى٨ُت

٘ ؤؾٗاع الخضماث اإلا٣ضمت للجمهىع  اإلاا٫ جل٪ البىى٥ . ومجىصاتها،وبالخالي جخدمل بصاعتها ج٩ال٠ُ ؤ٦بر جخُلب ٞع

 الغؤؾمالُت صون ؤي صٖم خ٩ىمي وبال ًهبذ َظا الخىُٓم اخخُاحاتهاٖلى البىى٥ ؤن ج٩ىن ٢اصعة ٖلى جدضًض -

 .ٖضًم الٟاثضة

ت الٗمىمُت في 3بن جُب٤ُ هٓام باػ٫ - ت في مٗاهاة،وؾًُ٘ البىى٥  الخجاٍع  ؾُجٗل مً بغامج الضولت الجؼاثٍغ

ل الخىمُت  وي٘ ال حؿخُُ٘ اإلاكاع٦ت ت للبالص زانت في ْل اػمت جغقُض ألاؾاؾُتواإلاؿاَمت في جمٍى  الًغوٍع

. 2016الى٣ٟاث التي قهضتها الجؼاثغ مىظ 

                       

،3َىعف تىدىح و حَضج مىادَل، ّحى تحقُق اإلعتقشاس اىَاىٍ فٍ اىجضائش ػيً ضىء تنُف اىثْىك اىتجاسَح اىجضائشَح ٍغ ٍقشساخ تاصه  27  

14ٍيتقً دوىٍ حىه اّؼناعاخ تنُف اىَؤعغاخ اىَاىُح ٍغ ٍؤششاخ اىَالءج واالعتقشاس اىَاىٍ فٍ اىجضائش،جاٍؼح اىَذَح، ص   
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تلباػ٫ - ت الجؼاثٍغ  بلى الخد٨ُم الضولي،وطل٪ ما ؾُاصي 3ؾُاصي  وحىص حٗاعى في جُب٤ُ البىى٥ الخجاٍع

ت ٖلى بىى٦ها الٗمىمُت،وبلى حُُٗل الاؾخ٣غاع اإلاالي في اإلاىٓىمت  بالخىاػي بلى الخضزل في ؾُاصة الضولت الجؼاثٍغ

ت  .اإلاالُت الجؼاثٍغ

 

. إداسة املخاطش املطشفية والحعثر املطشفي:املبحث الثالث

ُت،وبن ؤي زلل في ٖمل َظا ال٣ُإ ًازغ ٖلى ٧اٞت  ٌك٩ل ال٣ُإ اإلاهغفي ؤَم ال٣ُاٖاث اإلاهٞغ

ُت وؤنى٫ البى٪، و٢ض   َظٍ اإلاساَغ في ْل الخىؾ٘ في اػصاصثال٣ُاٖاث،وللمساَغ جإزحر ٖلى الٗملُاث اإلاهٞغ

ت وؾهىلت   ألامىا٫، و٢ض جخٗغى البىى٥ بلى ٖضص مً اإلاساَغ مً زال٫ اهخ٣ا٫مٓاَغ  الٗىإلات  وؤَمها خٍغ

ظا ما ؾيخُغ١ بلُه في َظا اإلابدث ُت،َو ما٫ اإلاهٞغ . مؿاع ألٖا

. املطشفية،طبيعتها،وأهىاعها مفهىم املخاطش:املطلل  وى 

: مفهىم الخطش-1

ت اإلادخملت التي ًم٨ً ٢ُاؾها هدُجت لى٢ٕى خاصر مٗحن م٘ اٌٗٝغ  لخُغ ٖلى ؤهه الخؿاثغ اإلااصًت واإلاٗىٍى

خباع حمُ٘ الٗىامل التي صٞ٘ بلى خضور جل٪ الخؿاثغألازظ بٗحن   .28الٖا

 .29واإلاساَغ هي ؤلاهدغاٝ ًٖ جد٤ُ٣ الٗاثض ؤو الىخاثج الٟٗلُت م٣اعهت باإلاسُِ لها

: مفهىم املخاطش املطشفية1-1

ت ُت هٓغا ل٨ثرة الباخثحن في مجا٫ الهحٞر  وفي الخالي ؾىٗغى ؤَم َظٍ ،ل٣ض حٗضصث حٗاٍع٠ اإلاساَغ اإلاهٞغ

: الخٗاٍع٠ 

إحي - ُت هي الٟكل في جد٤ُ٣ الٗاثض والخ٣لب في ال٣ُمت الؿى٢ُت للبى٪،ٍو  باإلاساَغ الاَخماماإلاساَغ اإلاهٞغ

.  لألؾهمالاؾمُتبؿبب جظبظب الٗاثض ٖلى اإلاىحىصاث ًى٨ٗـ في جظبظب ال٣ُمت 

حر- . مسُِ لها،ؤو جظبظب الٗاثض اإلاخى٢٘ ٖلى اؾدثماع مٗحن اخخمالُت حٗغى البى٪ بلى زؿاعة ٚحر مخى٢ٗت ٚو

 عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدثمغ َى الظي ٌك٩ل ٖىهغ اإلاساَغة  ؤي الٗىاثض وجظبظب في ٢ُمتها ؤو في وؿبتهااهخٓامٖضم -

. وجغح٘ ٖملُت اهخٓام الٗىاثض ؤؾاؾا بلى خالت ٖضم ال٣ُحن اإلاخٗل٣ت بالخيبااث اإلاؿخ٣بلُت

ُت هي الخؿاثغ اإلااصًت ت بطن ًم٨ً ال٣ى٫ بإن اإلاساَغ اإلاهٞغ التي ًخ٨بضَا البى٪ هدُجت ل٣ُامه  ؤو اإلاٗىٍى

. ٖضم الخإ٦ض مً هخاثجه بيكاٍ مٗحن ًخه٠ بٗضم اهخٓام وجظبظب ٖىاثضٍ هٓغا لخالت

                       

.5 ٍشجغ عثق رمشٓ،ص،3إداسة الوخاطش الوصشفٍت وفق هتطلباث باصهإََاُ اىؼشاب،  28  

.156،ص2015داس اىَغُشج ىيْشش واىتىصَغ، اىطثؼح األوىً، ػَاُ،إداسة العولٍاث الوصشفٍت،  دسَذ مَاه اه شثُة،  29  
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: طبيعة املخاطش املطشفية 1-2

ُماًلي هخٗغى بلى ٧ل  جى٣ؿم اإلاساَغ التي ًم٨ً ان جخٗغى لها البىى٥ بلى مساَغ زانت ومساَغ ٖامت ،ٞو

 :30مجهما

: (اإلاساَغ ٚحر هٓامُت)اإلاساَغ الخانت -

٣ًهض باإلاساَغ الٛحر هٓامُت هي جل٪ اإلاساَغ الضازلُت التي جىٟغص بها قغ٦ت ؤو نىاٖت ما في ْل ْغوٝ 

ت، وؤلايغاباث الٗمالُت،  ُت، وألازُاء ؤلاصاٍع مُٗىت، ومً ألامثلت ٖلى َظٍ الٓغوٝ ي٠ٗ ؤلاصاعة اإلاهٞغ

وحٛحر ؤطوا١ الٗمالء هدُجت ْهىع مىخجاث حضًضة، بن مثل َظا الىٕى مً اإلاساَغ الاؾخثىاثُت والالؾى٢ُت مً 

قإجها ؤن جازغ ٖلى ٢ضعة الٗمُل وعٚبخه في ؾضاص ما ٖلُه مً التزاماث اججاٍ البى٪ ماهذ ال٣غى في ألاحل 

. اإلاخ٤ٟ ٖلُه

: (اإلاساَغ الىٓامُت)اإلاساَغ الٗامت -

٣ًهض باإلاساَغ الىٓامُت حمُ٘ اإلاساَغ التي جهِب ٧اٞت ال٣غوى بهٝغ الىٓغ ًٖ ْغوٝ البى٪ اإلا٣ترى 

وطل٪ بٟٗل ٖىامل ا٢خهاصًت وؾُاؾُت واحخماُٖت ًهٗب الخد٨م والؿُُغة ٖلحها، ومً ألامثلت ٖلى جل٪ 

اإلاساَغ هظ٦غ مساَغ حٛحر ؤؾٗاع الٟاثضة، مساَغ الخٛحر في ؤطوا١ الٗمالء، مساَغ الخطخم، مساَغ حٛحر 

 .ؤؾٗاع نٝغ الٗمالث ألاحىبُت، باإلياٞت بلى الخٛحراث الخ٨ىىلىحُت

ى ما ًخُلب مىه  غي الباخث ؤن اإلاساَغ الخانت جدضر هدُجت لٗىامل صازلُت جازغ ٖلى ٢ضعة البى٪ َو ٍو

٘ ٤ الخىَى م٨ً الخ٣لُل ؤو الخد٨م ٞحها ًٖ ٍَغ  . الخيبا بها وجى٢٘ خضوثها مؿخ٣بال، ٍو

هٗب ٖلى البى٪ الؿُُغة ٖلحها والخيبا بها  ٖلى ٨ٖـ اإلاساَغ الٗامت التي جازغ ٖلى خغ٦ت الؿى١ ٩٦ل ٍو

٘  .مؿخ٣بال ومىاحهتها، وبالخالي ال ًم٨ً ججىب اإلاساَغ الٗامت بالخىَى

 

: أهىاع املخاطش املطشفية-2

: مساَغ الؿى١ 2-1

هي اإلاساَغ التي جاصي بلى الخٗغى للخؿاثغ هدُجت الخٛحر في ْغوٝ الؿى١،ومً اإلاساَغ ألازغي مساَغ الغواج 

ىض الا٢خهاصي،وال٨ؿاص  اصة ٖىاثض البى٪،ٖو  ٞٗىض الغواج جؼصاص الخاحت بلى ألامىا٫ والاؾدثماعاث وجاصي بلى ٍػ

ظا ما ًاصي ألامىا٫ال٨ؿاص جىسٌٟ الخاحت بلى ألامىا٫ بؿبب مدضوصًت بلى   بؿبب مدضوصًت الاؾدثماعاث،َو

. وبًغاصاتهابلى اهسٟاى ؤٖما٫ وؤوكُت البىى٥ 

                       

الوخاطش الوصشفٍتٍْتذي  اىَحاعة اىؼشتٍ، 
 ،

عا، 23.00 12/01/2019تاسَخ اإلطالع  30  

https://accdiscussion.com/acc2891.html 



 

34 

 

ومً يمً مساَغ الؿى١ الخ٣لباث في ؤؾٗاع ألاوعا١ اإلاالُت،التي جىجم ًٖ الخ٣لباث في ؤؾٗاع الؿى١ وؤؾٗاع 

. 31الٟاثضة وؤؾٗاع الهٝغ ألاحىبي

: مساَغ ؾٗغ الٟاثضة2-2

حٗض ؤَم اإلاساَغ التي جخإزغ بها بًغاصاث البى٪،ألجها جازغ مباقغة ٖلى حجم الٗىاثض،بط حك٩ل ٖىاثض الٟىاثض 

 ، البى٪بًغاصاثمً بًغاصاث البىى٥،وبالخالي ٞةن اهسٟاى في ؾٗغ الٟاثضة ؤو اعجٟإ ؾُازغ ٖلى 90%

 الٟاثضة اإلاؿخ٣بلُت،ٞةطا ما حٗا٢ض البى٪ م٘ ٖمُل ٖلى ؾٗغ ؤؾٗاعوهي هاججت ًٖ ٖضم الخإ٦ض مً ج٣لب 

 طو اؾدثماع بٗض طل٪ ؾٗغ الٟاثضة الؿاثلت في الؿى١ ،ٞظل٪ ٌٗني ؤن البى٪ ٢ض جىعٍ في اعجٟ٘ٞاثضة زابذ زم 

ىا٥  ىسٌٟ اخخما٫ٖاثض مىسٌٟ َو ٍغ ٖلى ٞاثٌ ؾُىلت ٍو  ؤن ًخٗغى َظا البى٪ بلى زؿاعة في خالت جٞى

 .ؾٗغ الٟاثضة للبى٪ اإلاغ٦ؼي 

 

:  الاثخماهُت اإلاساَغ2-3

ُت في مسخل٠ الضو٫،ؤن مٗٓم   ٧اهذ هدُجت حٗثر ألاػماثحكحر الضعاؾاث الخانت باألػماث اإلاهٞغ

م٨ً ال٣ى٫ اهه ًمثل مبلٜ مً اإلاا٫ واحب ألاصاء (اإلاضًً)،وألازظ(الضاثً) ًجم٘ بحن اإلاىذوالاثخمان،الاثخمان ،ٍو

مؿخ٣بال م٣ابل مىاٞ٘ جم اؾخالمها ٢بل طل٪ ٧الؿل٘ اإلاكتراة ؤو ال٣غوى اإلاخدهل ٖلحها،ؤما اإلاساَغ ؤلاثخماهُت 

ٌ الٗمالء للؿضاص ؤو ٢ضعتهم ٖلى الؿضاص بالضًً بال٩امل وفي الى٢ذ  ٞهي الخؿاثغ اإلادخملت هدُجت ٞع

 32.اإلادضص

 م٣ترى واخض او قغ٦ت واخضة ؤو ٢ُإ مٗحن بلىوهي اإلاساَغ الىاحمت ًٖ ٢ُام البى٪ بمىذ مبالٜ ٦بحرة 

ضم ص٢ت البى٪ في جدضًث الجضاعة   ٦ٟاءة اهسٟاىبؿبب  (٢ضعة الٗمُل ٖلى الدؿضًض) للٗمُل الاثخماهُت،ٖو

ضم ص٢ت البُاهاث واإلاٗلىماث التي ًخم جؼوٍضَا للبى٪  33.الٗاملحن،ٖو

 

اثامساَغ 2-4 : لؿُىلت والدؿٍى

اء   ال٣هحرة،بضون جد٤ُ٣ زؿاثغ آلاحا٫ في بالتزاماجهًيكإ زُغ الؿُىلت هدُجت ٖضم ٢ضعة البى٪ ٖلى الٞى

٠ُ ألامىا٫ بك٩ل مىاؾب،ٞمساَغ الؿُىلت ضم ال٣ضعة ٖلى جْى هي اإلاساَغ التي ًخٗغى لها "ملمىؾت ٖو

. البى٪ حغاء جض٤ٞ ٚحر مخى٢٘ لىصاج٘ ٖمالثه للخاعج،بؿبب حٛحر مٟاجئ في ؾل٪ اإلاىصٖحن

                       

.168ٍشجغ عثق رمشٓ ،صإداسة العولٍاث الوصشفٍت،  دسَذ مَاه اه شثُة،  31  

، ٍيتقً دوىٍ حىه اّؼناعاخ تنُف فً إداسةالوخاطش الوصشفٍت على إثش أصهت الشهن العقاسي3دوس هقشساث لجنت باصه ىَُاء قاعٌ شاوػ، 32 

.2،جاٍؼح اىَذَح ،ص2018 أمتىتش 25-24اىَؤعغاخ اىَاىُحٍغ ٍؤششاخ اىَالءج اىَاىُح و اإلعتقشاس اىَاىٍ َىٍٍ    

.169دسَذ مَاه اه شثُة،ّفظ اىَشجغ اىغاتق، ص  33  
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ُت ؤمام عجؼ،لخلبُت خاحُاث الؼباثً في  ومً َظا اإلاٟهىم ًخطح ؤن زُغ الؿُىلت َى و٢ٕى اإلااؾؿت اإلاهٞغ

ل  ُٟت جدٍى  الاؾخسضاماث باليؿبت للبى٪،بدُث ج٩ىن آلاحا٫ؤو٢اث مُٗىت،ُٞدهل َظا الخُغ هدُجت لْى

 34.ٖمىما ؤ٦بر مً اإلاىاعص

ت  ج٨مً مساَغ الؿُىلت في ؤجها الؿبب في جإزحر ٖلى مالءة البى٪ وبالخالي ٣ٞضاهه للٗمالء الظًً ًخدىلىن بؿٖغ

م٨ً ٢ُاؽ مساَغ الؿُىلت  : 35 ألاجُتباإلاٗاصالثبلى بىى٥ ؤزغي،ٍو

=  مخاطش العيىلة
الى٣ضالُلب+قبه الى٣ض

الىصاج٘ جدذ 
 

. ج٣ِـ َظٍ اليؿبت ٢ضعة البى٪ ٖلى حؿضًض ٢ُمت السخب مً َٝغ اإلاىصٖحن-

 

=مخاطش العيىلة
بحمالُاإلاىحىصاث ال٣غوى

بحمالي 
 

ٌ جبحن لىا َظٍ اليؿبت ٢ضعة البى٪ ٖلى مىاحهت ال٣غوى مً بحمالي مىحىصاث-

 

=مخاطش العيىلة 
بحمالُالىصاج٘ ال٣غوى

بخمالي 
 

جبحن َظٍ اليؿبت ٢ضعة البى٪ ٖلى مىاحهت ال٣غوى مً بحمالي الىصاج٘،وجإحي مساَغ الؿُىلت ٖىض اعجٟإ -

ل  مٗض٫ َظٍ اليؿبت لهٗىبت جهُٟت ال٣غوى ٖىض الخاحت بلى الؿُىلت،وان الىصاج٘ ٚحر ٧اُٞت ٦مهضع جمٍى

 .بلى حُُٛت ٢ُمت ال٣غوى

: مخاطش القاهىهية2-5

ٗاث الهاصعة ًٖ الؿلُاث الى٣ضًت، مما  هي اإلاساَغ التي جيكإ ًٖ ٖضم بم٩اهُت الخىا٤ٞ م٘ ال٣ىاهحن والدكَغ

ٌٗغى البى٪ بلى بحغاءاث ٢اهىهُت مً البى٪ اإلاغ٦ؼي،و٢ض جيكإ اإلاساَغ ال٣اهىهُت ًٖ ال٣ٗىص ٚحر ال٣ابلت 

 . في ال٣ٗىصوالالتزاماثللخىُٟظ ؤو الٛمىى في الخ٣ى١ 

 

 

                       

ٍيتقً دوىٍ حىه إّؼناعاخ لتحقٍق اإلستقشاس الوالً للبنىك ،3إداس ة الوخاطش البننٍت وفق هقشساث لجنت باصهعَُشج حَُذ وإََاُ قادسٌ، 

  34تنُف

.3اىَؤعغاخ اىَاىُح ٍغ ٍؤششاخ اىَالءج واالعتقشاس اىَاىٍ فٍ اىجضائش ،جاٍؼح اىَذَح،ص  

.170دسَذ مَاه اه شثُة،ٍشجغ عثق رمشٓ،ص 35  
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: مخاطش الخشغيلية2-6

هي مساَغ الخؿاثغ الىاججت ًٖ ٖضم ٦ٟاءة ؤو ٞكل الٗملُاث الضازلُت للبى٪ ؤو ألاٞغاص ؤو ي٠ٗ ؤهٓمت 

ت   ٖضم ٢ضعة ألاهٓمت ٖلى حُُٛت حجم الٗمل ؤو ٖضم مالءمت ؤواإلاٗلىماث،و٢ض جيكإ ًٖ ؤزُاء بكٍغ

 .ؤلاحغاءاث والًىابِ

 

:  حىبيمخاطش الطشف 2-7

وهي هاججت ًٖ الخٛحراث في ؤؾٗاع الهٝغ والخباًىاث في اإلا٩اؾب جدضر بؿبب عبِ ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث 

،ؤو عبِ ٢ُم اإلاىحىصاث واإلاُلىباث البى٨ُت بالٗمىالث ألاحىبُت . بإؾٗاع الهٝغ

 

. إداسة املخاطش املطشفية و الحذ منها: املطلل الثاوي

: مفهىم إداسة املخاطش املطشفية-1

٘ ٖلى جدضًض وج٣ُُم و٢ُاؽ اإلاساَغ زم وي٘ اؾتراجُجُاث إلصاعتها  ج٣ىم بصاعة اإلاساَغ في مجا٫ بصاعة اإلاكاَع

اجخًمً ج٣ابل اإلاساَغ مً حهت ؤزغي ججىبها ؤو ج٣لل مً  .  الؿلبُتؤزاَع

ت  ألاصواث والخ٣ىُاث اإلاُلىبت لخىُٟظ اؾتراجُجُاث البى٪ جغ٦ؼ  ُت ٞدكمل مجمٖى ؤما بصاعة اإلاساَغ اإلاهٞغ

 والؿى٢ُت، وبظل٪ َضٝ بصاعة ةاإلاساَغ الدكُٛليبصاعة ألانى٫ والخهىم ٖلى مساَغ الؿُىلت،ؤؾٗاع الٟاثضة،

 36.اإلاساَغ وبصاعة ألانى٫ َى جد٤ُ٣ مٟايلت بحن اإلاساَغ والٗاثض

 

 

: أهمية إداسة املخاطش املطشفية وأهذافها-2

 37: ماًليوجخمثل في

. ج٣ضًغ  اإلاساَغ والخدٍى يضَا بما ًازغ ٖلى عبدُت اإلاهضع-

. اإلاؿاٖضة في حك٨ُل عئٍت واضخت وجدضًض زُت وؾُاؾت الٗمل-

                       

.3، ٍشجغ عثق رمشٓ،ص فً إداسةالوخاطش الوصشفٍت على إثش أصهت الشهن العقاسي3دوس هقشساث لجنت باصه ىَُاء قاعٌ شاوػ، 36 

  

ٍيتقً دوىٍ حىه اّؼناعاخ تنُف اىَؤعغاخ اىَاىُح ٍغ، 3إداسة الوخاطش الوصشفٍت وفق لجنت باصه  تيىه تِ عؼذج و ػثذ اىجيُو تىاخ،  37  

.7ٍؤششاخ اىَالءج اىَاىُح واالعتقشاس اىَاىٍ ،جاٍؼح اىَذَح،ص   
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. اإلاؿاٖضة في بجساط ٢غاعاث الدؿٗحر-

هم الخٗغى للمساَغ وؤن اإلاىهج الىٓامي وال٣اثم مً اإلاٗلىماث ال٩املت والض٣ُ٢ت إلجساط - ت اإلاتزاًضة ٞو اإلاٗٞغ

. ال٣غاع ٣ًلل مً بخضار الٟىا ى

.  اإلاساَغ في حمُ٘ وخضاث البى٪ؤهىإوي٘ هٓام للغ٢ابت الضازلُت وطل٪ إلصاعة مسخل٠ -

٤  الخد٨م في الخ٩ال٠ُ الخالُت واإلاؿخ٣بلُت- غ محزة جىاٞؿُت للمهٝغ ًٖ ٍَغ . جىمُت وجٍُى

ً ال٣ٗاعي ).بُٖاء مجلـ ؤلاصاعة واإلاضًغ ًً الخىُٟظًحن ٨ٞغة ٧لُت ًٖ حمُ٘ اإلاساَغ التي ًىاحهها البى٪-  (الَغ

الثروة الخ٨ىىلىحُت التي ؤصث بلى  ْهىع مساَغ حضًضة  مخٗضصة للبى٪ هدُجت الخىحه بلى الٗمل اإلاهغفي -

ت ؤلال٨تروهُت . ؤلال٨ترووي مما ؤصي بلى ْهىع مساَغ بياُٞت مغجبُت بالهحٞر

.  مً خهى٫ البى٪ ٖلى ٖاثض مىاؾب إلاىاحهت اإلاساَغالخإ٦ض-

.  اإلاساَغ ٦ؿالح جىاٞس ياؾخسضام-

. اؾدُٟاء ٧اٞت اإلاخُلباث ال٣اهىهُت وفي ٧ل ألاو٢اث-

. خهغ بحمالي الخٗغى للمساَغ-

. جدضًض جغ٦ؼ اإلاساَغ-

: خطىات إداسة املخاطش-3

 38هلخهها في ماًلي

ا وؤَمُتها باليؿبت بلى -  ٟها مً زال٫ جدلُل َبُٗت اإلاساَغ التي ًىاحهها البى٪، وجإزحَر جدضًض اإلاساَغ وحٍٗغ

. الٗمل واإلا٩ان الظي جدضر ُٞه صازل البى٪

. جدلُل اإلاساَغ وزانت الخإ٦ُض ٖلى اإلاساَغ هاصعة الخضور ألن هخاثجها ج٩ىن طاث ازاع ٦بحرة- 

٢ُاؽ اإلاساَغ التي هي ٖباعة ًٖ مداولت الخهى٫ ٖلى بٌٗ اإلا٣اًِـ لىخاثج مؿخ٣بلُت مدخملت باؾخسضام - 

. الىماطج اإلاخاخت، وؤَمها همىطج الٟجىة والٟترة الؼمىُت وهماطج ٢ُاؽ اإلاساَغ ؤلاثخماهُت

اؾخسضام هماطج ٢ُاؽ مساَغ ؾٗغ الٟاثضة للخٗامل م٘ اإلاساَغ والخض مجها، والتي جغ٦ؼ ٖلى مساَغ مٗضالث - 

ظٍ الىماطج هي : الٟاثضة وحىص ؤلاثخمان والؿُىلت وه٣ٟاث الدكُٛل َو

َى الىمىطج الظي ٣ًِـ مساَغ ؾٗغ الٟاثضة وجدلُل خؿاؾُت ٖاثض البى٪، ومضي جإزحر : همىطج الٟجىة-ؤ

ظا ًغجبِ بالٗىانغ الاؾاؾُت اإلادغ٦ت لخالت حجم  الخٛحر في مٗض٫ الٟاثضة ٖلى نافي الضزل مً الٟىاثض ،َو

                       

.176-173 ٍشجغ عثق رمشٓ اىظفحاخ  ،دسَذ مَاه اه شثُة 38  
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اإلاىحىصاث واإلاُلىباث مً زال٫ م٣اعهت خؿاؾُت مٗض٫ الٟاثضة ٖلى اإلاىحىصاث وخؿاؾُت اإلاٗض٫ ٖلى 

لى ؤؾاؽ  اإلاُلىباث ،ومساَغ مٗض٫ الٟاثضة ًخم ٢ُاؾها مً زال٫ خؿاب الٟجىة لٟتراث ػمىُت مسخلٟت ٖو

ت  َبُٗت وخالت البُاهاث في اإلاغ٦ؼ اإلاالي في الٟترة الثابخت،ولظل٪ ًم٨ً ؤن هسخبر ٢ُمت الٟجىة مً زال٫ مٗٞغ

. ٢ُمت الضزل الهافي مً الٟىاثض الظي ؾٝى ًخٛحر بطا حٛحر مٗض٫ الٟاثضة

حهخم بمُاب٣ت الٟتراث الؼمىُت بهضٝ جثبُذ ال٣ُمت الهاُٞت للغبذ، وبن همىطج : همىطج الٟترة الؼمىُت-ب

الٟترة الؼمىُت ٌٗض مُٟضا ٖىضما ٩ًىن  الخٛحر في ؤؾٗاع الٟاثضة ٢لُال، وبن اؾخسضام وجدلُل البُاهاث في ه٣ُت 

. ػمىُت مدضصة ولِـ بهىعة جغا٦مُت ممخضة ػمىُا ٌؿاَم في ٦ك٠ اإلاساَغ

ضٞها ألاؾاس ي اإلاداٞٓت ٖلى ؤلاؾخ٣غاع والث٣ت -  ُت الٟٗالت ٖلى اإلاساَغ والخؿاثغ اإلادخملت، َو الغ٢ابت اإلاهٞغ

غ الغ٢ابت  ٩ىن مً زال٫ جٍُى م مً الضاثىحن، ٍو حَر بالىٓام اإلاهغفي  والبى٪ وخماًت ؤمىا٫ اإلاىصٖحن ٚو

ُت باؾخسضام هٓام مغا٢بت جهي٠ُ البىى٥  والظي ٨ٌٗـ ٖىانغ اؾاؾُت في الٗمل اإلاهغفي ٨٦ٟاًت  ،اإلاهٞغ

 .عؤؽ اإلاا٫ وحىصة ألانى٫ وؤلاصاعة والاعباح والؿُىلت 

وجدلُل الخؿاؾُت إلاساَغ الؿى١،واؾخسضام هٓام ج٣ُُم مساَغ البىى٥، هٓام الغ٢ابت الضولي في بَاع لجىت 

باػ٫ للغ٢ابت، والتي جخًمً خؿاب عؤؽ اإلاا٫ اإلاغجح باإلاساَغ والالػم إلاىاحهت مساَغ الؿى١ ومساَغ 

 مً زال٫ ج٣ُُم الا٢خهاصي للخ٣ُُم  الضازلي لخدضًض عؤؽ اإلاا٫ آلُت،م٘ وحىص الاثخمانالدكُٛل  ومساَغ 

مالها ومضي الخٗغى لألزُاع والُغ١ اإلاؿخسضمت في جدضًض حجم عؤؽ اإلاساَغ، وؤلاٞهاح ًٖ 

غ واضخت ومدضصة والٟهل بحن اإلاهام   م٣اًِـ للمساَغ مٟهىمت واؾخسضاماإلاساَغ،ومٗالجتها وبٖضاص ج٣اٍع

. وواضخت

ؼ ال٨ٟاءة في خالت وحىص بصاعة مؿخ٣لتوالالتزام الخد٨م باإلاساَغ ووي٘ الؿُاؾاث - .  بها وحٍٗؼ

: أهم وظائل الشقابة على املخاطش املطشفية-4

: بن ؤَم الىؾاثل اإلاؿخسضمت في الغ٢ابت ٖلى مساَغ البىى٥ جخمثل ُٞماًلي

. وي٘ خضوص صهُا ل٨ٟاًت عؤؽ اإلاا٫- 

. الاثخمان مٗاًحر و٢ىاٖض بعقاصًت ٧اُٞت إلاىذ اٖخماص- 

. ٦ٟاًت وج٣ُُم ؾُاؾاث البى٪ في جدضًض حىصة ألانى٫ و٦ٟاًت مسههاث الضًىن اإلاٗضومت- 

. وي٘ يىابِ للخض مً مساَغ التر٦ؼ اإلاهغفي- 

. وي٘ مٗاًحر ويىابِ للخض مً مساَغ الضو٫ وؤؾٗاع الهٝغ ألاحىبي- 

. اؾخسضام هٓم ٢ُاؾُت ص٣ُ٢ت جدلل مساَغ الؿى١ وجخد٨م بها- 

. جدلُل مساَغ ؾٗغ الٟاثضة وبصاعة الؿُىلت ومساَغ الدكُٛل- 
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 .الحعثر املطشفي: املطلل الثالث

 :مفهىم الحعثر املطشفي-1

اصي بلى  ُت،ٍو َى وكىء ؤػمت ؾُىلت في البى٪ بؿبب الٟغ١  بحن بحمالي اإلاُلىباث وبحمالي اإلاىحىصاث اإلاهٞغ

جأ٧ل عؤؽ اإلاا٫ للبى٪،ؤي ؤن الخٗثر َى جل٪ الخالت التي جهبذ بمىحبها البىى٥ ٖاحؼة ًٖ مىاحهت السخىباث 

ال٨بحرة مً الىصاج٘ هٓغا الهسٟاى الؿُىلت بؿبب حٗغى البى٪ بلى مكا٧ل ونٗىباث ونضماث جازغ ٖلى 

٢ُمت ؤنىله وججٗلها ٚحر ٢اصعة ٖلى حؿضًض الالتزاماث ؾىاء ٧اهذ مغجبُت بسخب الىصاج٘ ؤو مغجبُت بمىذ 

 39.البى٪ ال٣غوى لٗمالثه

٦ما ؤهه َىا٥  ٞغ١ بحن الخٗثر اإلاهغفي وؤلاٞالؽ بط ؤن ا بٞالؽ ٌٗبر ٖلى الخالت ال٣اهىهُت للٗمُل ًهل بلحها 

اء بالضًً ٖىض اؾخد٣ا٢ه ِٞؿعى الضاثىحن بلى بقهاع بٞالؾه، ٞهى ٌؿخلؼم نضوع خ٨م  خحن ٌعجؼ ًٖ الٞى

ش الخى٠٢ ًٖ الضٞ٘ ،ؤما الخٗثر ٞهى ٖضم ٢ضعة الٗمُل ٖلى  دضص الخ٨م جاٍع ٢ًاجي مً اإلاد٨مت اإلاسخهت، ٍو

اء بالتزاماجه وبزٟا٢ه في ؾضاص صًىهه اإلاؿخد٣ت ٖلُه للبى٪  .40الٞى

 :ظمات الحعثر املطشفي-2

 .ي٠ٗ ؤلاصاعة- 

 .الٟؿاص اإلاالي- 

ت واإلاساَغة ٖىض مىذ الاثخمان بؿبب اإلاىاٞؿت-   .اعجٟإ عوح اإلاجاٞػ

 .ي٠ٗ الغ٢ابت الضازلُت- 

 .اهسٟاى مىاعص البى٪- 

غ الاخخُاَاث-   .ٖضم جٞى

 .جىؾ٘ وصزى٫ البى٪ في ؤوكُت لِؿذ مً ازخهانه- 

ت-   .ؾىء بصاعة الاؾدثماعاث ؤو اإلادٟٓت الاؾدثماٍع

 :أظباب الحعثر املطشفي-3

 :مً بحن ألاؾباب التي جاصي ب الخٗثر اإلاهغفي وهي

بن ؤَغاٝ الٗملُت الاثخماهُت جخمثل في زالزت ؤَغاٝ  عثِؿُت هي :  ظباب الشئيعية لحذوذ دًىن محعثرة-أ

غاٝ  حٗخبر مؿاولت بهٟت ؤؾاؾُت ًٖ هجاح ؤو حٗثر  البى٪ والٗمُل والبِئت اإلادُُت، وبالخالي ٞةن ألَا

                       

.177ٍشجغ عثق رمشٓ،ص، دسَذ مَاه اه شثُة  39  

.6تاهٍ ّىاه و تظاشٍ هذي،ٍشجغ عثق رمشٓ،ص 40  
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غاٝ بك٩ل مىٟغص  بل ؤن  الاثخمان ،٦ما ؤن مك٩لت الضًىن اإلاخٗثرة ال ًم٨ً بعحاٖها بلى ؤي َٝغ مً َظٍ ألَا

غاٝ ؾاَمذ في خىر َظا الخٗثر ت مً الٗىامل مغجبُت وؿبُا ب٩ل َظٍ ألَا  .َىا٥ مجمٖى

 

 :أظباب ثحعلق بالبىو-ب

 :ًم٨ً جلخُهها ُٞما ًلي

ُٚاب ؾُاؾت ؾلُمت لإل٢غاى صازل البى٪ جخىاٞغ ٞحها مباصت ب٢غاى حُضة، بط ؤن الضعاؾت ؤلاثخماهُت -

ت مً الٗىانغ هظ٦غ مجها  :جخ٩ىن مً مجمٖى

 . ٖغى الدؿهُالث التي ًُلبها اإلا٣ترى مً البى٪ م٘ الخٗل٤ُ ٖلى الٗىانغ ألاؾاؾُت•

ش بضء اليكاٍ،عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿخثخمغ • الخٍٗغ٠ بالبُاهاث الغثِؿُت لُلب ال٣غى وحكمل ؤلاؾم الخجاعي ،جاٍع

 ....،ؤَم اإلاؿاَمحن،مغ٦ؼ اليكاٍ

 .بطا ٧ان َالب ال٣غى ٖمُل ؾاب٤: ؾاب٣ت الخٗامل•

 . الغؤي في الؿالمت ال٣اهىهُت للمؿدىضاث ال٣اثمت•

 ٖغى اإلااقغاث الغثِؿُت التي ؤؾٟغ ٖجها الخدلُل اإلاالي إلاكغوٕ الغبدُت،ومً جم مىذ الدؿهُالث والكغوٍ •

 .والًىابِ و٦ظا ؤؾباب ٖضم اإلاىذ

 .مىذ ال٣غى جدذ يِٛ ؤَغاٝ ؤزغي -

 .ٖضم ٦ٟاًت الًماهاث اإلا٣ضمت•

ل قبه ٧امل للمكغوٕ ومدضوصًت اإلاؿاَمت الظاجُت بك٩ل حضي•  .ج٣ضًم جمٍى

 .الٟكل في بجساط ٢غاع مىاؾب ٖىض ْهىع بىاصع الخٗثر•

 :أظباب محعلقة باملقترع-ج

جخٗل٤ َظٍ ألاؾباب ب٠ًٗ الجضاعة الاثخماهُت للم٣ترى والتي تهضٝ بلى الخ٨م ٖلى حضاعة الٗمُل في 

 :الخهى٫ ٖلى الدؿهُالث الاثخماهُت

 .ٖضم ج٣ضًم اإلاٗلىماث والبُاهاث الصخُدت ٖىض َلب ال٣غى- 

 .٢هىع صعاؾاث الجضوي ألاولُت ؤو بٗضَا ًٖ الىا٢ُٗت- 

ل او وكاٍ الٗمُل-   .ٖضم الالتزام بخىححهاث البى٪ وبعقاصاجه اإلاخٗل٣ت بؿحر الخمٍى
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 .اؾخسضام الدؿهُل الاثخماوي في ٚحر الٛغى الظي مىذ مً ؤحله ؤو في ٚحر ؤٚغاى اإلاكغوٕ- 

ت والٟىُت واإلاالُت في بصاعة اإلاكغوٕ-   .ه٣و اإلاهاعة وال٣ضعة ؤلاصاٍع

غوبه ٚلى زاعج البلض-   .بقهاع بٞالؽ الٗمُل َو
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 :خالضة

ى ال٣ُإ ؤ٦ثر ٖغيت للمساَغ،ولؿالمخه  بن ال٣ُإ البى٩ي ع٦حزة ؤؾاؾُت في ال٣ُإ الا٢خهاصي ،َو

والخض مً اهدكاع اإلاساَغ وألاػماث اإلاالُت  التي ٩ًىن لها جإزحر مباقغ ٖلى الىٓام اإلاهغفي ،وجدذ جإزحر َظٍ 

ت في الدكاوع للخ٣لُل مً َظٍ اإلاساَغ ،زم بًجاص مٗاًحر ٖاإلاُت لخُب٣ُها في َظا  الٓغوٝ بضؤث البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ُت ،خُث َظٍ الاجٟا٢ُت جم حٗضًلها أل٦ثر مً مغة وطل٪  الهضص ،ٞخم بوكاء اجٟا٢ُت باػ٫ للغ٢ابت اإلاهٞغ

 .للخإ٢لم م٘ اإلاساَغ وألاػماث التي ٧اهذ جهِب البىى٥ بهٟت ٖامت

 والتي ٧اهذ مخإزغة في جُب٣ُها 1ؤما ُٞما ًسو الجؼاثغ خاولذ ٢ضع اإلاؿخُإ جُب٤ُ اجٟا٢ُت باػ٫ 

٣ٞض واحهذ ال٨ثحر مً الهٗىباث للخُب٤ُ ال٨لي لها،والاجٟا٢ُت 2،وباليؿبت الجٟا٢ُت باػ٫ 1999ختى ؾىت 

 .3الثالثت ُٞب٣ى وا٢٘ جُب٣ُها مخإزغ وال جؼا٫ حؿعى للىنى٫ بلى اٖخماص مباصت باػ٫ 
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:ثمهيذ  

ٌٗخبر ج٣ُُم ألاصاء في مجا٫ الٗمل البى٩ي مهم،ٞمً زالله حؿخُُ٘ البىى٥ ال٨ك٠ ًٖ ه٣اٍ ال٠ًٗ 

٘ وجدؿحن ألاصاء ازخلٟذ ،و٢ض وال٣ىة وجدضًض الازخالالث وبًجاص الُغ١ إلاٗالجتها،وعؾم الؿُاؾت اإلاىاؾبت لٞغ

ا  حَر الىماطج التي حٗخمض ٖلحها البىى٥ بضاًت بالخدلُل اإلاالي، مغوعا بىماطج ال٨ك٠ اإلاب٨غ ًٖ خضور ؤػماث ٚو

 الظي ٌٗض مً ألاؾالُب الٟٗالت لخ٣ُُم البىى٥ CAMELS،هظ٦غ مجها هٓام مً هماطج التي حؿعى لخ٣ُُم ألاصاء

ا اإلاالُت،واجساط الاحغاءاث الخصخُدُت لخجىب و٢ٕى البى٪ في ؤػماث   .وجدضًض مضي ٢ىة ومخاهت مغا٦َؼ

: وبىاءا ٖلى َظا جم ج٣ؿُم َظا الٟهل بلى زالر مباخث ٧الخالي

. هٓغة ٖامت خى٫ ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي للبىى٥:اإلابدث ألاو٫ 

٩ي: اإلابدث الثاوي  CAMELS.هٓام الخ٣ُُم البى٩ي ألامٍغ

 .م٣ىماث هٓام الخ٣ُُم البى٩ي : اإلابدث الثالث
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هظشة عامة حىى ثقييم  داء املالي للبىىك: املبحث  وى   

٨ًدؿب  مىيٕى ج٣ُُم ألاصاء ؤَمُت ٦بحرة باليؿبت ألي بى٪ ؤو ماؾؿت مالُت،  خُث ًلٗب صوعا مهما في 

اتهم ؤزىاء الٗمل،  ُت مؿخىي ؤلاهجاػ والخإ٦ض مً نالخُت ؤصاء الٗاملحن وؾلى٦هم، وجهٞغ الخٍٗغ٠ ب٨مُت وهٖى

لى َظا الهضص  ومٗامالتهم م٘ مغئوؾحهم، في خحن ؤن ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء هي ٖملُت مؿخمغة  ومىٓمت، ٖو

ؾٝى ًخم الخُغ١ مً زال٫ َظا اإلابدث  بلى حٍٗغ٠ ألاصاء اإلاالي وألاصواث واإلاغاخل اإلاؿخسضمت إلجمام َظٍ 

.الٗملُت  

.ماهية  ثقييم  داء املالي: املطلل  وى   

: مفهىم  داء املالي-:1  

:حٍٗغ٠ ألاصاء1-1  

 ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الغ٢ابت ًغج٨ؼ ٖلى جدلل ٣ً41هض بمٟهىم ألاصاء ألاَضاٝ التي ٌؿعى الىٓام بلى جد٣ُ٣ه، ٞهى

اث بهضٝ الى٢ٝى ٖلى  الىخاثج التي جخىنل بلحها اإلااؾؿت مً زال٫ الجهىص اإلابظولت ٖلى مسخل٠ اإلاؿخٍى

جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت باؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت ؤًٞل اؾخسضام، ومضي ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى ؤلاؾخٛال٫ 

ل وال٣هحر مً ؤحل حك٨ُل زغوة ا  في الاؾخسضاماث طاث ألاحل الٍُى 42.ألامثل إلاىاعصَا ومهاصَع  

 

:  حٍٗغ٠ ألاصاء اإلاالي1-2  

ٌٗٝغ ألاصاء اإلاالي ٖلى ؤهه مضي مؿاَمت ألاوكُت في زل٤ ال٣ُمت ؤو الٟٗالُت في اؾخسضام اإلاىاعص اإلاالُت 

43.اإلاخاخت مً زال٫ بلٙى ألاَضاٝ اإلاالُت بإ٢ل الخ٩ال٠ُ  

مضي هجاح اإلااؾؿت في اؾخٛال٫ ٧ل اإلاىاعص اإلاخاخت لضحها،مً مىاعص ماصًت :" ٦ما ٌٗٝغ ٦ظل٪ ٖلى ؤهه-

ت ؤًٞل اؾخٛال٫،وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاؿُغة مً َٝغ ؤلاصاعة ."ومٗىٍى  

حر - خمثل في ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٞها اإلاالُت بإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت، ؤي جد٤ُ٣ الخىاػن اإلاالي وجٞى ٍو

44.الؿُىلت لدؿضًض ما ٖلحها مً بلتزاماث وجد٤ُ٣ مٗض٫ مغصوصًت حُض  

                       

٤ُ مدمض، .03،م1998صاع الجهًت الٗغبُت،ال٣اَغة مهغ، ،"ثقييم  داء" ٖبض اإلادؿً جٞى
41

 

ي خ٨ُم،  ،مدىع او٩ٗاؾاث ج٠ُ٨ "ثقييم  داء املالي لػشوسة ملحة لػمان الاظحقشاس املالي لششمات الحأمين" مؿٗىصي ٖبض ال٣اصع وقبَى
42

  

.2، م5اإلااؾؿاث اإلاالُت م٘ ماقغاث اإلاالءة اإلاالُت ٖلى الاؾخ٣غاع اإلاالي في الجؼاثغ، حامٗت الض٦خىع ًخى ٞاعؽ، الٗضص   

ة " ؾىاء مؿٗىصي،  ، مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ماؾتر،جسهو مالُت وبىى٥،حامٗت الكهُض خمه"ثقييم  داء املالي للبىىك الحجاٍس
43

  

.23،م 2014/2015لخًغ، الىاصي،   

،جسهو بصاعة ؤٖما٫ ،اإلاغ٦ؼ الجامعي  في ٖلىم الدؿُحر،مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ماؾتر"ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي للماؾؿت الا٢خهاصًت"جالي عػ٣ٍت، 

ؤ٦لي
44

  

غة، .08،م2011/2012مدىض ؤولخاج،البٍى  
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ومً زال٫ ما ؾب٤ وؿخيخج بإن  ألاصاء اإلاالي  َى آلُت جم٨ً مً ٞٗالُت حٗبئت واؾخسضام الىؾاثل اإلاخاخت في 

.البى٪ بإخؿً نىعة،ؤي زٌٟ الخ٩ال٠ُ وعٞ٘ الٟىاثض  

ً ؤَضاٝ هظ٦غ مجها    45: و ًد٤٣ ألاصاء اإلاالي للمؿدثمٍغ

بُٗخه،٦ما ٌؿاٖض ٖلى مخابٗت الٓغوٝ الا٢خهاصًت واإلاالُت -  ًم٨ً اإلاؿدثمغ مً مخابٗت وكاٍ الكغ٦ت َو

  بالكغ٦تاإلادُُت

هم الخٟاٖل بحن البُاهاث اإلاالُت-  .ٌؿاٖض اإلاؿدثمغ في بحغاء ٖملُت الخدلُل واإلا٣اعهت وجٟؿحر البُاهاث ٞو  

.الجساط ال٣غاع اإلاالثم ألويإ الكغ٦ت-  

:مفهىم ثقييم  داء املالي -2  

:حٍٗغ٠ ج٣ُُم ألاصاء2-1  

اتهم ؤزىاء الٗمل :"ٌٗٝغ ج٣ُُم ألاصاء ٖلى ؤهه صعاؾت وجدلُل ؤصاء الٗاملحن  لٗملهم ومالخٓت ؾلى٧اتهم وجهٞغ

وطل٪ للخ٨م ٖلى مضي هجاخهم ومؿخىي ٦ٟاءتهم بإٖمالهم الخالُت، وؤًًا للخ٨م ٖلى بم٩اهُاث الىمى 

ُٟت ؤزغي  ."والخ٣ضم للٟغص في اإلاؿخ٣بل،وجدمله إلاؿاولُاث ؤ٦بر،ؤو جغ٢ُتهم لْى  

ٗٝغ ؤًًا اص٫ ، لخجغي م٩اٞئتهم :" َو َى الٗملُت التي ًخم بمىحبها ج٣ضًغ حهىص الٗاملحن بك٩ل مىه٠ ٖو

يخجىن، وطل٪ باالؾدىاص بلى مٗضالتهم ًخم  بمىحبها م٣اعهت ؤصاءَم بها لخدضًض مؿخىي  ب٣ضع ما ٌٗملىن ٍو

46"٦ٟاءتهم في الٗمل  

 

:حٍٗغ٠ ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي2-2  

ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في البى٪ مً ؤَم اؾخٗماالث الخدلُل اإلاالي ُٞخم مً زالله الخ٨م ٖلى مؿخىي ألاعباح 

حر الؿُىلت ،حؿضًض الالتزاماث، و٢ضعتها ٖلى  الاثخمان ،باإلياٞت بلى ج٣ُُم ألانى٫ وطل٪  و٢ضعة البى٪ ٖلى جٞى

ً، اإلا٣غيىن، الجهاث الغؾمُت:للجهاث التي حؿخُٟض مً َظا الخ٣ُُم مثل  .بلخ...اإلاؿدثمٍغ  

ت مً ؤلاحغاءاث التي ج٣اعن بها الىخاثج اإلاد٣٣ت لليكاٍ م٘ ؤَضاٞه اإلاسُِ : ٦ما ٌٗٝغ ٦ظل٪ ٖلى اهه مجمٖى

لها ، بهضٝ جبُان مضي اوسجام جل٪ الىخاثج م٘ ألاَضاٝ اإلادضصة لخ٣ضًغ مؿخىي ٞٗالُت ألاصاء، ٦ما ٣ًاعن 

47.ٖىانغ  مضزالث اليكاٍ  بمسغحاجه للخإ٦ض مً ؤن ألاصاء ٢ض جم بضعحت ٖالُت مً ال٨ٟاءة  

                       

، م ي خ٨ُم، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ .04مؿٗىصي ٖبض ال٣اصع وقبَى
45

  

ة"شخاصة هٓمي وازغون،  .75، م2000،(ألاعصن) ،صاع الهٟاء لليكغ ،َبٗت ألاولي ،ٖمان "إداسة املىاسد البشٍش
46

  

،مؾىاء مؿٗىصي،  .27مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
47
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ومً زال٫ ما ؾب٤ وؿخيخج ؤن ج٣ُُم ألاصاء بهٟت ٖامت َى ٖملُت ع٢ابت ٖلى مغاخل الٗملُاث اإلااؾؿت 

وال٣اثمحن ٖلى َظٍ الٗملُاث ،خُث جبضؤ الغ٢ابت مً جدضًض ألاَضاٝ اإلاغحى جد٣ُ٣ها في خضوص اإلاىاعص اإلاخاخت 

بلى ٚاًت ألاَضاٝ اإلاد٣٣ت ٞٗال ومً زم ًهضع خ٨م ٖلى الىدُجت اإلاالُت اإلاخدهل ٖلحها زال٫ الضوعة اإلاالُت 

.باؾخسضام م٣اًِـ وماقغاث مُٗىت  

: أهذاف ثقييم  داء املالي وأهميحه2-3  

48:ًد٤٣ ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي ؤَضاٝ وؤَمُت بالٛت هظ٦غ مجها  

.ٌٗخبر ج٣ُُم ألاصاء  م٣ُاؽ إلاضي هجاح البى٪ مً زال٫ ؾُٗه إلاىانلت وكاَه بُٛت جد٤ُ٣ ؤَضاٞه-   

غاى الخسُُِ والغ٢ابت واجساط -  ت في البى٪ أٚل اث ؤلاصاٍع غ هٓام الخ٣ُُم مٗلىماث إلاسخل٠ اإلاؿخٍى ًٞى

ُت .ال٣غاعاث اإلاؿدىضة ٖلى خ٣اث٤ ٖلمُت ومىيٖى  

 - ٤ ًٓهغ ج٣ُُم ألاصاء الخُىع الظي ٢ض خ٣٣ه البى٪  في مؿحرجه ؾىاء بلى ألاخؿً ؤو ألاؾىؤ، وطل٪ ًٖ ٍَغ

.هخاثج الخىُٟظ الٟٗلي  

.ٌؿاٖض ٖلى بًجاص هٕى مً اإلاىاٞؿت بحن ألا٢ؿام وؤلاصاعاث اإلاسخلٟت مما ًضٞ٘ بخدؿحن ؤصاءَا-   

٘ في مؿخىي -  ًاصي بلى ال٨ك٠ ًٖ الٗىانغ ال٨ٟاة وجدضًض الٗىانغ  التي جدخاج بلى مؿاٖضة مً ؤحل الٞغ

.ؤصاءَا  

ت الٓغوٝ اإلاالُت و الا٢خهاصًت  اإلادُُت -  .ٌؿاَم في مخابٗت ومٗٞغ  

.اإلاؿاَمت في بحغاء ٖملُت الخدلُل واإلا٣اعهت وج٣ُُم البُاهاث اإلاالُت-   

.ٌؿاٖض ٖلى ٞهم البُاهاث اإلاالُت-   

. خطائظ الحقييم الجيذ لألداء2-4  

49: جخمثل زهاثو ج٣ُُم ألاصاء ُٞماًلي  

ُت  هي ؤصواث : الهض١ ؤو الؿالمت-  جخمثل الؿالمت ؤصاة ٢ُاؽ جم٨جها مً بُٖاء الخ٣ُ٣ت،واإلااقغاث اإلاىيٖى

ت  ألن ؤصاة الخ٣ُُم هي  ٢ُاؽ ناص٢ت ٨ٖـ اإلااقغاث الظاجُت، َظٍ ألازحرة لها ٖال٢ت م٘ ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ

ُت .ألاٞغاص، بطن الهض١ والؿالمت جخد٤٣ ٧لما ٧اهذ ؤصواث ال٣ُاؽ مىيٖى  

                       

، م ي خ٨ُم، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ .03مؿٗىصي ٖبض ال٣اصع وقبَى  48  

  في الٗلىم ؤلا٢خهاصًت،، مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااحِؿخحر"قياط وثقييم: داء املالي للمؤظعة إلاقحطادًة"ٖاص٫ ٖص ي، 
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.32،م2000/2001 الهىاُٖت، حامٗت مدمض زًُغ، بؿ٨غة، جسهو حؿُحر اإلااؾؿاث  
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اء-  اء وؾُلت لل٣ُاؽ حٗني بهٟت ٖامت ؤجها صاثما ج٣ضم هٟـ الىخاثج ٖىضما ًخم  : الثباث ؤو الٞى بن الٞى

اؾخسضامها لٗضة ٞتراث ل٣ُاؽ هٟـ الص يء، َظٍ الخانُت جخد٤٣ ٖىضما ٩ًىن اإلااقغ ٦مي ٨ٖـ اإلااقغاث 

ُت ،ٞمثال عاي الؼباثً  اء اإلاخ٩افئ الظي - ماقغ هىعي-الىٖى اء َى ؤهىإ ،هظ٦غ مجها الٞى في حىصة الخضماث ،والٞى

ت مً اإلاؿخسضمحن في و٢ذ  ًخد٤٣ ٖىضما ٌؿخٗمل اإلاؿاولحن هٟـ الاؾخماعة ل٣ُاؽ ؤصاء هٟـ اإلاجمٖى

ت ؤؾئلت وؾُلت ل٣ُاؽ هٟـ الص يء حُٗي ٞٗلُا هٟـ  اء اإلاخجاوـ ٌكتٍر بإن ج٩ىن مجمٖى مدضص،الٞى

.الىخاثج  

ال٣ضعة ٖلى جمُحز ٖضة صعحاث مً ألاصاء، َظا ٌٗني بن وحض ازخالٝ بحن ؤصاثحن ٞةن اإلااقغ : الخؿاؾُت- 

.ٌؿخُُ٘ جضاع٥ طل٪  

جخمثل في ٢ضعة ٖلى ج٣ُُم حمُ٘ حىاهب ألاصاء، مثل ألاصاء اإلاالي،ألاصاء الخجاعي، ألاصاء : ال٨ٟاًت - 

،بلخ...ؤلاهخاجي  

 

.قىاعذ ومشاحل ثقييم  داء: املطلل الثاوي  

.القىاعذ  ظاظية لحقييم  داء -1   

50:وجخمثل ُٞماًلي  

: جدضًض ألاَضاٝ- ؤ  

هي الخُىة ألاولى في ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء، لظا ًجب ٖلى البى٪ جدضًض ؤَضاٞه وصعاؾتها ٢هض الخٗٝغ ٖلى 

.مضي ص٢تها ووا٢ُٗتها  

:وي٘ الخُِ الخٟهُلُت إلهجاػ الٗمل-ب  

بٗض الخٗٝغ ٖلى ألاَضاٝ الىاحب جد٣ُ٣ها مؿخ٣بال، ًخم وي٘ الخُِ الخٟهُلُت للٗمل ل٩ل مجا٫ مً 

مجاالث اليكاٍ، بدُث ح٨ٗـ الؿُاؾاث الخانت باإلاىاعص الالػمت و٦ُُٟت الخهى٫ ٖلحها مً حهت،ومً حهت 

.ؤزغي ًخم جدضًض ال٨ُُٟت التي حؿخسضم بها جل٪ اإلاىاعص بك٩ل ًد٤٣ ا٢ص ى ٖىاثض مم٨ىت  

:جدضًض مغا٦ؼ اإلاؿاولُت-ج  

ملُت ج٣ُُم ألاصاء،  خُث ًخم وي٘ ل٩ل ٢ؿم مً ؤ٢ؿام البى٪ مؿاو٫ زام مً ؤحل الغ٢ابت وؤلاقغاٝ ٖو

ومً َىا جخُلب جىيُذ ازخهاناث ٧ل مً مغ٦ؼ اإلاؿاولُت، و٦ظل٪ جبُان الٗال٢اث الخىُٓمُت التي جغبِ 

َظٍ اإلاغا٦ؼ ببًٗها البٌٗ، ومضي جإزحر وكاٍ ٧ل مغ٦ؼ ٖلى ؤوكُت اإلاغا٦ؼ ألازغي، ٦ما ؾهل َظا الغ٦ً 

ا بٛغى الخٗٝغ ٖلى ؤؾبابها واإلاغا٦ؼ اإلاؿاولت ٖجها .ٖملُت ٦ك٠ الاهدغاٞاث وجٟؿحَر  

                       

،م  ؾىاء مؿٗىصي  .30، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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:جدضًض مٗاًحر وماقغاث واضخت لألصاء- ص  

ظا في ْل   وجخمثل في جدضًض اإلاٗاًحر التي ًخم ٖلى ؤؾاؾها ج٣ُُم ألاصاء،وهي ألا٦ثر نٗىبت في هٟـ الى٢ذ َو

خباع ٖىض اإلاٟايلت بُجها، مثل وحىب جدضًض ماَُت اإلاٗاًحر اإلاسخاعة، ٦ظل٪  وحىص ٖضة مٗاًحر جازظ بٗحن الٖا

.ازخُاع اإلاٗاًحر اإلاىاؾبت لضعاؾت مؿخىي ألاصاء  

:مشاحل عملية ثقييم  داء-2   

ُاب واخضة مجها ٌٗغ٢ل  ًم٨ً خهغ مغاخل ٖملُت الخ٣ُُم في ؤعبٗت مغاخل ؤؾاؾُت م٨ملت لبًٗها البٌٗ،ٚو

51:الٗملُت ٩٦ل،وهي بالترجِب ٧األحي   

ت-1 :حم٘ اإلاٗلىماث الًغوٍع  

اجه ،ٞال ًم٨ً ؤن ًىحض ؤي  حٗض اإلاٗلىماث مىعصا مً اإلاىاعص ألاؾاؾُت في ٖملُت الدؿُحر بمسخل٠ مؿخٍى

غ مٗلىماث ؤو ج٩ىن ع٢ابت صون مٗلىماث، ألن  جسُُِ صون مٗلىماث ،وال ًم٨ً اجساط ال٣غاع صون جٞى

اإلاٗلىماث ش يء يغوعي لظا ًجب ٖلى اإلااؾؿت ؤن جخدهل ٖلحها  بجىصة ٖالُت ،وفي ألاو٢اث اإلاىاؾبت 

،ٞاإلاٗلىماث بياٞت ٖلى ؤَمُتها في ج٣ُُم ألاصاءـ ،ٞهي حٗض بمسخل٠ اهىاٖها مً الىؾاثل التي جلجإ بلحها 

.اإلااؾؿت لخدؿحن ؤصاءَا الا٢خهاصي  

ت مً اإلاٗلىماث ًم٨ً بؾترحاٖها بلى زالر مهاصع هي اإلاالخٓت :وجخُلب َظٍ الٗملُت مجمٖى

غ ؤو البُان الكٟىي و ال٨خابي .الصخهُت،الخ٣ٍغ  

:٢ُاؽ ألاصاء الٟٗلي-2  

ٗالُتها، وال٣ٗبت التي  هي اإلاغخلت الثاهُت مً ٖملُت الخ٣ُُم، مً زاللها جخم٨ً اإلااؾؿت مً ٢ُاؽ ٦ٟاءتها ٞو

ماهي اإلاٗاًحر  واإلااقغاث التي ًخم اللجىء بلحها، ٞاإلااؾؿت جىاحه مك٩لت : ًم٨ً مىاحهتها في َظٍ اإلاغخلت هي

52.ازخُاع اإلاٗاًحر واإلااقغاث اإلاىا٣ٞت لُبُٗت ألاصاء اإلاغاص  ٢ُاؾه  

ا بىاءا ٖلى مٗاًحر  خمثل ٢ُاؽ ألاصاء في الٗملُت التي جؼوص مؿاولي اإلااؾؿت ب٣ُم ع٢مُت ُٞما ًسو ؤصاَئ ٍو

. الٟٗالُت وال٨ٟاءة  

 

                       

ة حامٗت الكهُض، جسهو مالُت وبىى٥،  ، مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ماؾتر "،" في ثقييم أداء البىىك الجضائٍش camels ٗت  أهمية هظام"، خىان جَغ
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.22،م2014/2015خمه لخًغ،الىاصي ،  

،مٖاص٫ ٖص ي، .29،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  52  
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ت-3 اث ألاصاء اإلاُٗاٍع :م٣اعهت ألاصاء الٟٗلي بمؿخٍى  

بٗض ؤن ج٩ىن اإلااؾؿت ٢ض اهتهذ مً مغخلت ٢ُاؽ ألاصاء الٟٗلي حكٕغ  في اإلا٣اعهت بحن ما ماَى مسُِ وما جم 

ال٣ُام به ٞٗلُا ،وجخم اإلا٣اعهت ٖلى ؤؾاؽ الؼمً مً زال٫ م٣اعهت ألاصاء الخالي باألصاء في الؿىىاث اإلاايُت،ؤو 

ٖلى ؤؾاؽ ؤصاء اإلااؾؿاث ألازغي،ؤو ٖلى ؤؾاؽ ألاَضاٝ في بٌٗ الخاالث ج٣ىم اإلااؾؿت بم٣اعهت ؤصاءَا 

.الٟٗلي  باالَضاٝ اإلاسُِ لها لخدضص وؿبت بهجاػ ؤَضاٞها  

:صعاؾت الاهدغاٝ وبنضاع الخ٨م-4  

.اهدغاٝ مىحب،اهدغاٝ ؾلبي، اهدغاٝ مٗضوم: بن ٖملُت اإلا٣اعهت جٟصح ًٖ زالر ه٣اٍ هي  

.بلخ...َى في نالح اإلااؾؿت ٧اعجٟإ ألاعباح ،اعجٟإ خهت الؿى٢ُت،اهسٟاى الخ٩ال٠ُ:الاهدغاٝ اإلاىحب  

.بلخ...َى يض اإلااؾؿت  ٧اؾتهال٥ اإلاىاص ألاولُت ب٨مُاث جٟى١ اإلاٗاًحر ،اهسٟاى في ؤلاهخاحُت:الاهدغاٝ الؿلبي  

.لِـ له ؤي جإزحر ٖلى هخاثج اإلااؾؿت:الاهدغاٝ اإلاٗضوم   

لى َظا واحب ٖلى اإلاؿاولحن ال٣ُام بالخدلُل ال٨لي لالهدغاٝ ؾىاء ان ٧ان بًجابي ،ؾلبي ،ام مٗضوم،بلى  ٖو

.ٚاًت الى٢ٝى ٖلى ألاؾباب الٟٗلُت لالهدغاٝ،لدصجُ٘ ما َى بًجابي  ومٗالجت الؿلبُاث  

 

.همارج ثقييم  داء املالي للبىىك:املطلل الثالث  

.الخدلُل اإلاالي-1  

ٌٗخبر الخدلُل اإلاالي حصخُو الخالت اإلاالُت للماؾؿت لٟترة مُٗىت باؾخٗما٫ وؾاثل جسخل٠ بازخالٝ الُغ١ 

وألاَضاٝ مً َظا الخدلُل ،حٗخبر ؤصواث الخدلُل اإلاالي ؤصواث مثالُت لخ٣ُُم ؤصاء اإلااؾؿاث 

53.وعبدُتها،و٦ٟاءتها في بصاعة مىحىصاتها،وجىاػجها اإلاالي ،وؾُىلتها ،والاججاَاث التي جخسظَا في الىمى  

ت مً اإلاٟاَُم والُغ١ والىؾاثل التي حؿمذ لىا بةُٖاء ٨ٞغة خى٫ الىيُٗت  ٞالخدلُل اإلاالي ًخ٩ىن مً مجمٖى

ل ال٨م الهاثل مً  اإلاالُت للماؾؿت ،واإلاساَغ التي جىاحهها، خُث ًىٓغ للخدلُل اإلاالي بإهه ٖملُت جدٍى

سُت اإلاضوهت بال٣ىاثم اإلاالُت  بلى ٦م ؤ٢ل مً اإلاٗلىماث  (٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي و٢اثمت الضزل)البُاهاث اإلاالُت الخاٍع

ومً بحن َظٍ اليؿب  54.ؤ٦ثر ٞاثضة لٗملُت بجساط ال٣غاع ،وحك٩ل اليؿب اإلاالُت الجاهب الهام في ٖملُت الخدلُل

:هظ٦غ  

                       

ٗت،.  ،خىان جَغ .24مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ة" ٞاَمت بىػبغة،  ،مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل "الشقابة املطشفية في الجضائش وفق مقترحات لجىة باصى ودوسها في سفع أداء البىىك الحجاٍس
54

  

.60، م2015/2016الُاَغ مىالي، ؾُٗضة، .،جسهو بىى٥ وؤٖما٫، حامٗت ص في ٖلىم الدؿُحرقهاصة  اإلااؾتر  
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:وؿب الؿُىلت- ؤ  

ىت=      اإلاُٗاع الى٣ضي اإلاؿخد٤ الى٣ضي+ الىصاج٘ /  اإلاؿخد٤ ٖلى البىى٥+ ؤعنضة لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي + ه٣ضًت بالخٍؼ  

.ٌكحر َظا اإلاُٗاع بلى مضي ٦ٟاًت ألانى٫ الى٣ضًت في ؾضاص الىصاج٘  

 

:٦ٟاًت خ٣ى١ اإلال٨ُت باليؿبت للىصاج٘-ب  

الىصاج٘ / خ٤ اإلال٨ُت=                                 ٦ٟاًت خ٣ى١ اإلال٨ُت باليؿبت للىصاج٘   

ل ،و٧لما اعجٟٗذ َظٍ  جبحن َظٍ اليؿبت مضي بٖخماص البى٪ ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت ٦مهضع مً مهاصع الخمٍى

.اليؿبت ٧ان طل٪ مهضع ؤمان  للمىصٖحن وال٨ٗـ صخُذ  

: مضي ٦ٟاًت خ٣ى١ اإلال٨ُت في م٣ابلت مساَغ ؤلاؾدثماع- ج  

 100×  (الاؾدثماعاث/خ٣ى١ اإلال٨ُت )=      ٖال٢ت خ٣ى١ اإلال٨ُت باالؾدثماعاث 

مً زال٫ َظٍ اليؿبت ًم٨ىىا الخٗٝغ ٖلى ٦ٟاًت خ٣ى١ اإلال٨ُت إلا٣ابلت الخؿاثغ اإلاخى٢ٗت والىاججت ًٖ 

.الاؾدثماع صون اإلاؿاؽ بالىصاج٘  

:مُٗاع عبدُت عؤؽ اإلاا٫-ص  

جبحن م٣ضاع ما جد٣٣ه ٧ل وخضة ه٣ضًت مً عؤؽ اإلاا٫ اإلاضٕٞى مً ؤعباح : ٖال٢ت نافي الغبذ بغاؽ اإلاا٫ اإلاضٕٞى

.ناُٞت  

.جبحن َظٍ اليؿبت الٗاثض ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت: ٖال٢ت نافي الغبذ بد٣ى١ اإلال٨ُت-ٌ  

 

:همىرج العائذ  على حقىو امللنية-2  

لت، ماقغا مخ٩امال لىن٠ و٢ُاؽ الٗال٢ت اإلاخباصلت بحن  اٖخبر  همىطج الٗاثض ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت لٟترة ٍَى

٨ُت مً  الٗاثض واإلاساَغة ،و٢ض اؾخسضم مىظ بضاًت الؿبُٗىاث  مً ال٣غن اإلااا ي في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

55.َٝغ صاُٞض ٧ى٫ ٦ةحغاء لخ٣ُُم ؤصاء البىى٥   

                       

ص ي،  .92،م2004، مجلت الباخث، حامٗت ٢انضي مغباح، وع٢لت، الٗضص الثالث، "ثقييم أداء املؤظعات املطشفية"مدمض حمىعي ٢َغ
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ظا ًخم جلخُهه 1972و في ٖام   اؾخيخج صاُٞض ٧ى٫ ؤن ج٣ُُم ؤصاء البىى٥ ٩ًىن مً زال٫ جدلُل اليؿب، َو

مساَغ )في ٖضة ؤق٩ا٫ جم٨ً اإلادلل مً ج٣ُُم مهضع وحجم ؤعباح البى٪ الخانت،بمساَغ  جخمثل ؤؾاؾا في 

.(ؤلاثخمان، مساَغ الؿُىلت، مساَغ الدكُٛل،مساَغ عؤؽ اإلاا٫  

:56بن الٗاثض ٖلى اإلال٨ُت مخ٩ىن مً زالر ماقغاث َامت وهي ٦ماًلي   

:جدلُل الغبدُت- ؤ  

وهي وؿبت نافي الغبذ ٖلى بحمالي ؤلاًغاصاث، والتي جمثل مضي ٦ٟاءة ؤلاصاعة في جد٤ُ٣ ألاعباح ومغا٢بت 

.الخ٩ال٠ُ  

ًخم ٢ُاؽ عبدُت البى٪ ؤلاحمالُت وم٣اعهتها م٘ البىى٥ ألازغي مً زال٫ الٗاثض ٖلى اإلا٩لُت ،والٗاثض ٖلى 

غجبِ همىطج الٗاثض ٖلى خ٤ اإلال٨ُت بالٗاثض ٖلى ألانى٫ والغاٞٗت اإلاالُت زم ًخم جدلُل الٗاثض ٖلى  ألانى٫،ٍو

.ألانى٫ ٖلى ٖىانٍغ التي ؾاَمذ ٞحها   

                                

ناُٞاإلال٨ُت الضزل

بحمالي خ٣ى١  
=العائذ على حقىو امللنية  

ض مً ؤعباخه ٖلى اإلاؿاَمحن  ظا ٌٗني ؤن البى٪ ًم٨ىه جىػَ٘ اإلاٍؼ ٧لما ًغجٟ٘ َظا الٗاثض ٧لما ٧ان ؤًٞل ، َو

ض ٞحها ألاعباح ظا في الخاالث التي جٍؼ .وعٞ٘ الاعباح اإلادخجؼة َو  

 

نافي الضزل

بحمالي ألانى٫ 
=   العائذ على  ضىى    

 

٘ اإلاالي)ًغجبِ مٗض٫ الٗاثض ٖلى خ٤ اإلال٨ُت بالٗاثض ٖلى ألانى٫ مً زال٫ مًا٠ٖ خ٤ اإلال٨ُت  ، خُث  (الٞغ

.َظا ألازحر ٌؿاوي بحمالي ألانى٫ م٣ؿىما ٖلى بحمالي خ٣ى١ اإلال٨ُت   

 

 ضافي الذخل                                 إحمالي  ضىى 

=  العائذ على حقىو امللنية               × الشفع املالي  

 إحمالي  ضىى                          إحمالي حقىو امللنية

                       

ة ثحليل العائذ واملخاطشة"َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص،  ت، مهغ،"ثقييم أداء البىىك الحجاٍس .77، م1999 ،الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع
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:ماقغ ج٣ُُم ٦ٟاءة بصاعة ألانى٫ -ب  

وهي وؿبت بحمالي ؤلاًغاصاث بلى بحمالي اإلاىحىصاث ،والتي جمثل ٦ٟاءة ؤلاصاعة في اؾخسضام اإلاىٟٗت مً 

.اإلاىحىصاث في جد٤ُ٣ الاًغاصاث   

:ومً َىا وؿخيخج ؤن الٗاثض ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت مكخ٤ مً زالر ماقغاث اإلاكاع بلحها   و٦ما ًلي  

 

 

:القيمة إلاقحطادًة املػافة- 3  

م٣ُاؽ لإلهجاػ اإلاالي لخ٣ضًغ الغبذ الخ٣ُ٣ي، خُث ًغجبِ :" ٌٗٝغ م٣ُاؽ ال٣ُمت ؤلا٢خهاصًت اإلاًاٞت  بإهه

  .57بخُٗٓم زغوة اإلاؿاَمحن ٖلى مضي الى٢ذ

:وج٣اؽ باإلاٗاصلت ألاجُت   

 

.املقاسهة املشحعية- 4  

حٗٝغ ٖلى ؤجها صعاؾت مىٓمت إلا٣اهت ماقغاث ألاصاء الغثِؿُت في بخضي اإلااؾؿاث بإَم اإلاىاٞؿحن ؤو َاالء 

58.الظًً حٗخبرون عواص في ؤي مجا٫  

حن مً اإلا٣اعهت اإلاغحُٗت،م٣اعهت مغحُٗت صازلُت،وم٣اعهت مغحُٗت زاعحُت ىحض هٖى .ٍو  

: اإلا٣اعهت اإلاغحُٗت الضازلُت4-1  

ا ٦إؾاؽ للم٣اعهت لخدؿحن ؤصاء  جخًمً اٖخماص وخضاث جىُٓمُت طاث ؤصاء مخمحز صازل الىخضة واٖخباَع

ضزل يمً َظا الىٕى اإلا٣اعهت اإلاغحُٗت التي جخم في الىخضة التي  الىخضاث الخىُٓمُت ألازغي لىٟـ الىخضة، ٍو

.لها ٖضة ٞغوٕ ؤو ؤ٢ؿام  

: اإلا٣اعهت اإلاغحُٗت الخاعحُت4-2  

:جخًمً بحغاء اإلا٣اعهت م٘ وخضاث ؤزغي عاثضة في هٟـ مجا٫ ٖمل الىخضة ؤو مجا٫ ؤزغ وحكمل  

:اإلا٣اعهت اإلاغحُٗت الخىاٞؿُت -ؤ  

                       

،مَاع١ ٖبض الٗا٫ خماص، .110،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 57  

.195،ص2006-2005، داس اىفنش اىؼشتٍ، ٍظش،"قُاط اىجىدج واىقُاط اىَقاسُ'تىفُق ٍحَذ ػثذ اىَحغِ، 58  

  مًا٠ٖ خ٣ى١ اإلال٨ُت ×   مىٟٗت ألانى٫    ×َامل الغبذ  = مٗض٫ ٖاثض اإلال٨ُت 

 

بت =ال٣ُمت الا٢خهاصًت اإلاًاٞت ( ج٩لٟت عؤؽ اإلاا٫×عؤؽ اإلاا٫ ) –الغبذ الٗامل الهافي بٗض الًٍغ  
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اث ؤًٞل في ألاصاء .ج٣ام ٖلى ؤؾاؽ اإلا٣اعهت اإلاباقغة م٘ ؤًٞل اإلاىاٞؿحن لخد٤ُ٣ مؿخٍى  

ُُٟت-ب : اإلا٣اعهت اإلاغحُٗت الْى  

ُٟت مُٗىت  ب الٗاملحن) جخًمً م٣اعهت ْو ٤، ؤلاصاعة، الدؿُحر ،ٖملُت جضٍع ، و٢ض جخم اإلا٣اعهت م٘ (بلخ...الدؿٍى

.وخضاث حٗمل بىٟـ اإلاُضان  

 

:مؤششات الحيطة الهلية- 5  

ماقغاث الخُُت ال٩لُت هي ماقغاث جض٫ ٖلى مضي ؾالمت واؾخ٣غاع الىٓام اإلاالي التي حؿاٖض ٖلى ج٣ُُم 

مضي ٢ابلُت ال٣ُإ اإلاالي للخإزغ باألػماث اإلاالُت والا٢خهاصًت وهي اًًا حٗمل ٦إصاة لإلهظاع اإلاب٨غ  في خاالث 

59.حٗغى الجهاػ اإلاهغفي للخُغ  

 

 

.C.A.M.E.L.S هي: املبحث الثاوي هظام الحقييم البىهي  مٍش  

ا اإلاالُت   ٌٗض هٓامC.A.M.E.L.S مً ألاؾالُب الٟٗالت لخ٣ُُم ؤصاء اإلاهاٝع وجدضًض مضي ٢ىة ومخاهت مغا٦َؼ

وؤويإ ؤلاصاعة بها، ومً زم جدضًض ٢ضعتها ٖلى الخٗامل والخ٠ُ٨ م٘ ؤي مخٛحراث ؤو مؿخجضاث طاث ٖال٢ت 

.بيكاَها والخٗٝغ ٖلى ٖىانغ ال٣ىة وال٠ًٗ في ؤصاء اإلاهاٝع  

C.A.M.E.L.S .ماهية هظام الحقييم البىهي: املطلل  وى   

:C.A.M.E.L.S وشأة وثطىس هظام- 1   

ل٣ض بضؤ ؤلاَخمام اإلاب٨غ باؾخسضام ماقغاث مالُت لضٖم البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت مً ٢بل لجىت باػ٫ جدذ 

اث الضولي لىي٘ مٗاًحر اإلاالءة لغؤؽ اإلاا٫  في ؾىت  اًت بى٪ الدؿٍى ، ومىظ طل٪ الى٢ذ جىالذ الجهىص 1992ٖع

والضعاؾاث لىي٘ هٓم ؤو ماقغاث للخض مً اإلاساَغ و٢ُاؽ صخت الجهاػ اإلاهغفي،خُث جم ب٢تراح هٓام  

60.(عؤؽ اإلاا٫ ،ؤلاصاعة،الغبدُت،الؿُىلت، وجدلُل الخؿاؾُت مساَغ الؿى١ )والظي ٌُٛي مالءة  CAMELS  

٩ي    الخ٣ُُم البى٩ي ألامٍغ

                       

.29حْاُ تشَؼح،ٍشجغ عثق رمشٓ، ص 59  

 

  60   55 اََاُ صَغىد ،ٍشجغ عثق رمشٓ،ص

 



 

55 

 

٨ُت وطل٪ بؿبب ؤلاجهُاعاث  و مً ؤواثل الضو٫ التي اؾخسضمذ  مٗاًحر الاهظاع اإلاب٨غ  هي الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ُت التي حٗغيذ لها  ٖام  بى٪ مدلي ،و٧ان َظا اخض ؤؾباب 4000 وؤٖلً بمىحبها بٞالؽ ٦ثر مً 1933اإلاهٞغ

ُت ،خُث حٗغى الىٓام اإلاهغفي بإ٦مله لٓاَغة ٣ٞضان الث٣ت وجضاٞ٘  بوكاء ماؾؿت يمان الىصاج٘ اإلاهٞغ

. بى٪221 ؤصي بلى ٞكل 1988اإلاىصٖحن لسخب وصاجٗهم ،زم خضر بجهُاع ممازل  في ٖام   

٩ي، خُث  و بضؤ بؾخسضام َظا الىٓام  في بضاًت الثماهِىاث مً ال٣غن اإلااا ي مً َٝغ البى٪ الُٟضًغالي ألامٍغ

ُت بالخيبا  ا للجمهىع التي جم٨ىذ الؿلُاث اإلاهٞغ بضؤ بخهي٠ُ البىى٥ ومضَا بيخاثج الخهي٠ُ صون وكَغ

،و٢ض ٨ٖؿذ هخاثج جهي٠ُ  البىى٥ 1998 ٣ِٞ ٖام 3باالجهُاع اإلاهغفي ٢بل خضوزه ،٣ٞل الٗضص بلى 

٨ُت خؿب َظا الىٓام ٦م٣اعهت للٟترجحن هخاثج خؿىت ألصاء البىى٥ في جهاًى الغب٘ ألاو٫ لؿىت   1998ألامٍغ

٩ي الٗضًض مً 1988م٣اعهت بيخاثج  ، و٢ض ؤزاعث هخاثج جدلُل الظي ؤحغاٍ البى٪ الاخخُاَي الٟضعالي ألامٍغ

ألاؾئلت خى٫ مهضا٢ُت اإلاُٗاع في ٢ُاؽ ؾالمت ألاويإ اإلاالُت للبىى٥ ،و٢ض جىنل اإلادللىن الا٢خهاصًىن 

ا َظا ألازحر  ٦كٟذ ؤحه الخلل بالبىى٥ ،ومضي ؾالمخه ٧اهذ ؤًٞل  لهظا البى٪ الى ان الىخاثج الظي ؤْهَغ

مً الىخاثج التي اؾخسضم ٞحها الخدلُل الاخهاجي الخ٣لُضي  الظي ٧ان مخبٗا ٢بل اؾخسضام اإلاُٗاع ،٦ما ؤزبدذ 

الضعاؾاث ؤًًا م٣ضعجه ٖلى جدضًض صعحت اإلاساَغة  بالبى٪ ٢بل ٦كٟها ٖبر الُت الؿى١ وألاؾٗاع، وبهظا ًغي 

ال٨ثحر مً الباخثحن واإلادللحن يغوعة وكغ َظٍ الىخاثج للجمهىع بٌٛ جم٨ُجهم مً خ٣اث٤ ،وبالخالي جدؿحن 

م٣ضعتهم في الخ٣ُُم وازخُاع  الخٗامل م٘ بىى٥ طاث مساَغ ؤ٢ل وألاصاء ؤًٞل وعؤي َاالء الباخثحن يغوعة 

ت التي ًٟصح ٖجها البى٪ للجمهىع،  ٩ي يمً البُاهاث اإلاالُت  الؿىٍى بصعاج هخاثج هٓام الخ٣ُُم البى٩ي ألامٍغ

ى اخضي الضٖاماث ألاؾاؾُت  وبالخالي جد٤ُ٣ ٢ضع ٖالي  مً الكٟاُٞت ٌؿاٖض ًٖ ٞغى اهٓباٍ الؿى١ َو

ُت2التي ج٣ىم ٖلحها لجىت باػ٫  61.للغ٢ابت اإلاهٞغ  

خباع  اإلاساَغ اإلاىخٓمت، CAMEL بماقغ  CAMELSالظي ًإزظ بٗحن ؤلٖا   جم بؾدبضا٫ ماقغ 1996وفي ٖام 

ى الخؿاؾُت اججاٍ الؿى١ "   وبظل٪ " S .ًمثل اإلا٩ىن الؿاصؽ َو

.CAMELS جعٍشف هظام الحقييم البىهي- 2   

ٖٝغ بإهه هٓام لخدضًض ألامان والؿالمت للمهاٝع مً زال٫ الخٗامل م٘ مكا٧ل اإلاهاٝع ٚحر اإلاخىا٣ٞت م٘ - 

ُت ٗاث اإلاهٞغ .ال٣ىاٖض والدكَغ  

ٗض ؤخض - ت صعحت جهيُٟه، َو ٘ ؤلاإلاام بد٣ُ٣ت اإلاى٠٢ اإلاالي ألي مهٝغ ومٗٞغ ٌٗٝغ ٖلى ؤهه ماقغ ؾَغ

٤ الخٟخِل اإلاُضاوي .الىؾاثل الغ٢ابُت اإلاباقغة التي جخم ًٖ ٍَغ  

ٗا٫ لخ٣ُُم ؤصاء البىى٥ لخدضًض حضاعتها اإلاالُت مً زال٫ حصخُو - ٦ما ٌٗٝغ بإهه هٓام ع٢ابي مىخض ٞو

ت لخم٨حن الؿلُت ؤلاقغاُٞت مً الخضزل لخصخُذ  ٍغ خماص ٖلى ؾخت ٖىانغ حَى ه٣اٍ ٢ىتها ويٟٗها، باإٖل

.ألاويإ وخماًتالؿالمت اإلاالُت في ال٣ُإ اإلاهغفي  

                       

،مضازلت م٣ضمت في اإلالخ٣ى الضولي الخامـ خى٫ او٩ٗاؾاث ج٠ُ٨ اإلااؾؿاث  وثطبيقه في الجضائش CAMELS م،  هي " ٞىصو مدمض ولبىر مٍغ هظام الحقييم  مٍش
61

  

.3،حامٗت اإلاضًت،الجؼاثغ م2018ؤ٦خىبغ 25-24اإلاالُت م٘ ماقغاث اإلاالءة ٖلى ؤلاؾخ٣غاع اإلاالي في الجؼاثغ اإلاى٣ٗض ًىمي   
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:ومً الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت وؿخيخج ؤن   

٣ت  ت،باٖخباع َظٍ الازحرة في ٚاًت الض٢ت والهٗىبت  CAMELSحٗخبر ٍَغ   ٦ىمىطج ل٣ُاؽ ألاصاء للبىى٥ الخجاٍع

٣ت بخضي الىؾاثل الغ٢ابُت اإلاباقغة 62وؿبت لدجم اإلاساَغ التي جغجبِ باليكاٍ البى٩ي  ،ٞخمثل َظٍ الٍُغ

خباع هخاثج  ٨ُت ٖلى ؤزظ بٗحن الٖا ٤ الخٟخِل اإلاُضاوي خُث ٖملذ الؿلُاث الغ٢ابُت ألامٍغ التي جخم ًٖ ٍَغ

.هٓام الخ٣ُُم البى٩ي إلجساط ال٣غاعاث الهاثبت  

.CAMELS هي- 3  أهمية هظام الحقييم البىهي  مٍش  

ُت  جخمثل ؤَمُت  هٓام الخ٣ُُم البى٩ي في حؿلُِ الًىء ٖلى ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ في ؤهٓمت الٗمل اإلاهٞغ

ا  ُت هٍٓغ بةحغاء جدلُل قامل ألصاء البىى٥ وؤهماٍ ؤوكُتها ،وم٣اعهتها م٘ الهىإ في الؿاخت اإلاهٞغ

ً واإلاؿاَمحن  ا ،وبالخالي جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاىصٖحن واإلاؿدثمٍا وجُب٣ُُا،بما ًاصي بلى جىحُه الاَخمام هدَى

ُت مدلُا وب٢لُمُا  اصة ٦ٟاءة الٗمل اإلاهغفي وصٖم ٞٗالُخه ٖلى اإلاىٓىمت اإلاهٞغ ،ألامغ الظي ٌؿاَم في ٍػ

63. وصولُا،التي ؤنبدذ بؾتراجُجُت ال ٌؿخٛنى ٖجها إلاىا٦بت الخُىعاث الخانلت في الىٓام اإلاالي واإلاهغفي  

 

.CAMELS هي :  املطلل الثاوي ليفية اظحخذام هظام الحقييم البىهي  مٍش  

ُت التي حك٩ل   بن الٛغى ألاؾاس ي مً اؾخسضام هٓام الخ٣ُُم CAMELS، َى جدضًض اإلاؿب٤ للمساَغ اإلاهٞغ

ت للبى٪، خُث جخُلب ما ًلي :ه٣اٍ ي٠ٗ في الٗملُاث اإلاالُت والدكُٛلُت وؤلاصاٍع  

.بظ٫ ٖىاًت ع٢ابُت زانت-  

اث الغ٢ابت الالػمت- .جدضًض ؤولٍى  

.جضزل الؿلُت الى٣ضًت إلاٗالجت ألامغ-  

. ٢ض ؤزبذ هٓام الخ٣ُُم البى٩ي بإهت اصاة ع٢ابُت ٞٗالت لخ٣ُُم ٢ىة اإلااؾؿاث اإلاالُت بك٩ل مىخضو

ب٣ا لهظا الىٓام جلتزم  وؤًًا ؤزبذ َظا الىٓام ٞٗالُخه في جدضًض اإلااؾؿاث التي جدخاج اَخمام زام،َو

الى٧االث الغ٢ابُت  في الخإ٦ُض ٖلى حمُ٘ اإلااؾؿاث اإلاالُت التي ٢ض جم ج٣ُُمها بك٩ل قامل و ٖلى ؤؾاؽ 

.مىخض  

                       

ة والحيبؤ املطشفي"ؾلُمان بً بىػٍض،  هُل قهاصة،ؤَغوخت م٣ضمت يمً مخُلباث "اظحخذام مخشحات ثحليل القىائم املالية في قياط أداء البىىك الحجاٍس
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.25،م2016/2017الض٦خىعاٍ،جسهو ٖلىم ب٢خهاصًت،حامٗت مدمض بىيُاٝ،اإلاؿُلت،  

 

CAMELS في الٗلىم الا٢خهاصًت ،مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ماؾتر، ة" ٢اؾمي مدمض ألامحن،   قياط لفاءة البىىك الحجاٍس
باظحخذام همىرج 63

  

.13،م2015/2016   جسهو بىى٥ ومالُت، ٢انضي مغباح،وع٢لت،  
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: 64ٌكمل هٓام الخ٣ُُم البى٩ي ٖلى ؾخت ٖىانغ  عثِؿُت هي  

CAMELS هي: 05 حذوى  عىاضش هظام الحقييم البىهي  مٍش  

Earnings E الشبحية Capital Cسأط املاى 

Liquidity L العيىلة Assets A  ضىى  

Sensitivity S  حعاظية مخاطش العىو Management M إلاداسة 

مً بٖضاص الُالبت: اإلاهضع  

(ؤي٠ٗ اصاء) ؤصوى جهي٠ُ 5وجمثل  (ؤخؿً ؤصاء) ؤٖلى جهي٠ُ 1، خُث ًمثل 5 بلى 1مىػٖت  ؾلمُا مً  

65:جهى٠ البىى٥ خؿب مخىؾِ الٗىانغ الؿخت ٖلى الىدى الخالي  

هي:06سقمحضو٫    ثطييفات البىىك حعل معاًير هظام الحقييم البىهي  مٍش

 

 

 

 

 

ة باظحخذام همىرج : املطذس ،مزلشة مقذمة غمً محطلبات هيل شهادة CAMELSبهلىى فاطمة،ثقييم الاداء املالي للبىىك الحجاٍس

 .23،ص2017/2018املاظتر في العلىم إلاقحطادًة،ثخطظ اقحطاد بىهي وهقذي،حامعة معحغاهم،

ٗخمض الخهي٠ُ ٖلى   ماقغ مجها 44جخىػٕ صعحت الخهي٠ُ بالدؿاوي ٖلى الٗىانغ الؿخت اإلا٩ىهت للمُٗاع ،َو

خباع 34 ماقغاث ع٢مُت في ق٩ل وؿب ومٗاًحر مالُت باإلياٞت بلى 10  ماقغ هىعي جازظ حمُٗها في ٖحن ؤلٖا

ت مدكابهت مً البىى٥ ول٩ل بى٪  خم الخهي٠ُ ل٩ل مجمٖى بٛغى الىنى٫ بلى الخهي٠ُ الجهاجي ل٩ل بى٪ ،ٍو

ت التي ًيخمي بلحها ٤ اإلاجمٖى .ٖلى خضي ٞو  

ًخم جدضًض الخهي٠ُ الجهاجي للبى٪ اؾدىاصا بلى ج٣ُُماث ٧ل ٖىهغ عثِس ي مً الٗىانغ اإلاظ٧ىعة، والتي جإزظ 

خباع حمُ٘ الٗىامل اإلاازغة في الخ٣ُُماث للٗىانغ اإلا٩ىهت لها .بٗحن الٖا  

امت ٞحها، مما ًخُلب جُب٤ُ ع٢ابت  (5)ؤو  (4)بن البىى٥ التي ٩ًىن جهيُٟها  حكحر بلى وحىص مكا٧ل حضًت َو

.ٞٗالت وبحغاءاث للخصخُذ الخام بها  

                       

.57،ٍشجغ عثق رمشٓ،ص   64إََاُ صَغىد 

 

  65 .35حْاُ تشَؼح،ٍشجغ عثق رمشٓ،ص

 

 دسحة الحطييف دسحة الحقييم

1.5-1  01 قىي  

2.5-1.5  02 مشض ي 

3.5-2.5  03 معقىى  

4.5-3.5  04 هامش ي 

5-4.5  05 غير مشض ي 
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ٞهي بك٩ل ٖام جىاحه بٌٗ ه٣اٍ ال٠ًٗ، وحؿخىحب اجساط ؤلاحغاءاث   (3)ؤما البىى٥ التي ٩ًىن جهيُٟها 

الالػمت لخصخُدها في بَاع ػمني م٣ٗى٫، ٣ٞض ًاصي بلى ْهىع مكا٧ل في اإلاالءة والؿُىلت، مما ًخُلب مً 

ت مىاؾبت وج٣ضًم بعقاصاث واضخت لإلصاعة وجالفي ه٣اٍ ال٠ًٗ اإلاىحىصة .البى٪ اإلاغ٦ؼي اتهاط بحغاءاث بصاٍع  

ٞهي ؾلُمت بهىعة ؤؾاؾُت في حمُ٘ الىىاحي، وحٗخبر طاث بصاعة   (2)او  (1)والبىى٥ التي ٩ًىن جهيُٟها 

بال ؤن طل٪ . حُضة،ؤن ٢ضعتها ٖلى الهمىص ؤمام الخدضًاث م٣بىلت باؾخثىاء الخ٣لباث ؤلا٢خهاصًت الخاصة  

ُت ألاؾاؾُت ت ونالخُت الؿالمت اإلاهٞغ  ًخُلب وحىص بقغاٝ ع٢ابي ٦دض ؤصوى لًمان اؾخمغاٍع

ولخدضًض الخ٣ُُم اإلاغ٦ب للبىى٥ التي لها ٖضة ٞغوٕ ،ٞةن البى٪ اإلاغ٦ؼي ًلجا ٖاصة الؾخسضام البُاهاث التي 

حمٗذ  

غ جٟخِل جل٪ البىى٥ بك٩لها  مً الجىالث الخٟخِكُت لخل٪ الٟغوٕ، خُث ًخم جىُٓم اإلاالخٓاث الهامت في ج٣ٍغ

.يالجهات  
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CAMELS ش الحفحيش للفشع وفق ثطييف:01 الشهل ملخظ ثقٍش  

 

،م: اإلاهضع .46قىقت ًمُىت،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  

 

CAMELS ممييات وهقائظ هظام الحقييم البىهي :  املطلل الثالث  

هي -1 :ممييات هظام الحقييم البىهي  مٍش  

:ًم٨ً جلخُو ؤَم اإلامحزاث في الى٣اٍ الخالُت  

٤ مُٗاع مىخض - .جهي٠ُ البىى٥ ٞو  

غ- .جىخُض ؤؾلىب ٦خابت الخ٣اٍع  

:..................................  بؾم البى٪ والٟٕغ            

ش الخٟخِل :.........................................         جاٍع  

 الحطييف في

خ الحفحيش العابق خ الحفحيش الحالي ثاٍس  البىذ ثاٍس

سأط املاى-1    

حىدة  ضىى -2    

إلاداسة-3    

الشبحية-4    

العيىلة-5    

الحعاظية اثجاه مخاطش العىو -6    

الحقييم النهائي-7    

 

:............................مالخٓاث  

:.............................ؤٖض بىاؾُت  

:.........................عوح٘ بىاؾُت  

ش :.................................الخاٍع  



 

60 

 

ت- ضم حكخِذ الجهىص في ج٣ُُم بىىط ٚحر يغوٍع .ازخهاع و٢ذ الخ٣ُُم بالتر٦حز ٖلى ؾخت بىىط عثِؿُت ٖو  

ض في مهضا٢ُتها- ٍؼ غ ٍو غ ،مما ٣ًلل مً حجم الخ٣اٍع خماص ٖلى الخ٣ُُم الغ٢مي في ٦خابت الخ٣اٍع .الٖا  

ٗمل ٖلى ٦ك٠ مساَغ اهخ٣ا٫ ألاػماث اإلاالُت- .ٌؿاٖض ٖلى جُب٤ُ مبضؤ الكٟاُٞت، َو  

٤ مىهج مىخض وجدلُل الىخاثج ؤ٣ُٞا ل٩ل بى٪ ٖلى خضي ،ول٩ل - جهي٠ُ قامل للىٓام البى٩ي ٩٦ل  ٞو

ت مدكابهت مً البىى٥ ،وجدُل الىخاثج عؤؾُا ل٩ل ٖىهغ مً ٖىانغ ألاصاء البى٩ي .مجمٖى  

 

:عيىب وإهحقادات هظام الحقييم البىهي:2  

:ًم٨ً جلخُهها ٦ما ًلي  

ظا ٣ًلل -1 ؤُٖى اإلاُٗاع ؤوػاها زابخت للٗىانغ اإلا٩ىهت للمُٗاع بٌٛ الىٓغ ًٖ ألاَمُت اليؿبُت ل٩ل ٖىهغ، َو

خماص ٖلى الىخاثج التي ًخم الىنى٫ بلحها، وختى لى جم الخىنل ألوػان  مً ٦ٟاءة اإلاُٗاع وص٢خه في الخدلُل والٖا

ظاؤًًا ٢ض  مىاؾبت ل٩ل ٖىهغ ٞةهه مً الهٗب جثبُثها َىا٫ ٞترة الخ٣ُُم صون بُٖاء اٖخباع للمخٛحراث َو

.٣ًلل مً ص٢ت اإلاُٗاع وؤَمُت هخاثجه  

اث مدكابهت خؿب حجم اإلاىحىصاث باٖخباع ؤن مخىؾِ ٢ُم -2 ٌٗخمض اإلاُٗاع ٖلى ج٣ؿُم البىى٥ إلاجمٖى

ا مً بى٪  م مً ؤن اإلاخىؾِ ًسخل٠ ازخالٞا ملخْى ت ٩٦ل،َظا بالٚغ اليؿب اإلاؿخسضمت ٌٗبر ًٖ اإلاجمٖى

ت ت هٟؿها ،وبالخالي ٞهى ال ٌٗبر ًٖ خ٣ُ٣ت ؤويإ اإلاجمٖى .الزغ صازل اإلاجمٖى  

لُه في خالت خضور -3 ت الكبحهت،ٖو ٌٗخمض ؤًًا ٖلى ٢ُاؽ ألاصاء اؾدىاصا ٖلى البىى٥ ألازغي اإلا٩ىهت للمجمٖى

٣ا لظل٪ ٖىض  ؤي حُٛحر ٨َُلي ًُغؤ ٖلى ؤصاء الىٓام اإلاهغفي ٩٦ل ٞةهه ٖاصة ال ًخم حُٛحر ماقغاث الخ٣ُُم ٞو

.اخدؿاب صعحاث الخهي٠ُ الجهاجي  

 

  .مقىمات هظام الحقييم البىهي: املبحث الثالث

٨ُت ما 1979ٌٗٝغ ال٣ُإ البى٩ي ٖضة مساَغ  ٢ض ج٩ىن ٚحر مخى٢ٗت، في ٖام   ْهغ في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

٤ الخ٣ُُم باإلااقغاث وال٨ك٠ اإلاب٨غ ًٖ َظٍ اإلاساَغ ،خُث ج٣ىم َظٍ اإلااقغاث ٖلى  هخاثج ٌٗٝغ بالغ٢ابت ٞو

 . الظي ٣ًىم ٖلى مٗاًحر عثِؿُت في البى٪CAMELSالٟدو اإلاُضاوي، ومً بحن َظٍ اإلااقغاث َى ماقغ 

:ًدىاو٫ َظا اإلابدث ُٞما ًلي بخدلُل م٣ىماث هٓام الخ٣ُُم  اإلاظ٧ىع  مً زال٫ اإلاُالب ألاجُت  
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.لفاًة سأط املاى، حىدة  ضىى : املطلل  وى   

.لفاًة سأط املاى-1  

.٢بل الخُغ١ ل٨ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ ًجب الخُغ١ ؤوال بلى عاؽ اإلاا٫ اإلاهغفي  

  سأط املاى املطشفي1-1

ُتاحٗضصث حٗاٍع٠ عؤؽ اإلاا٫ باٖخباٍع  : ومجها ماًلي،إلااقغ ألاؾاس ي للؿالمت اإلاهٞغ  

َى الخض ألاصوى لغؤؽ اإلاا٫ ٦يؿبت لألنى٫ اإلاغجخت للمساَغ ٦ما خضصجه لجىت : (الغ٢ابي)عؤؽ اإلاا٫ الخىُٓمي -

ُت .باػ٫ للغ٢ابت اإلاهٞغ  

٣ا لؿُاؾخه وجدلُله وبىاءا ٖلى ج٣ُُمه للمساَغ: عؤؽ اإلاا٫ ؤلا٢خهاصي- .َىال٣ُمت اإلادخٟٔ بها في البى٪ ٞو  

ٗٝغ عؤؽ اإلاا٫ اإلاهغفي ٖلى ؤهه ٖباعة ًٖ اإلاىحىصاث  الهاُٞت للبى٪ وجًم الاؾثماعاث ألانلُت، : َو

اإلا٩اؾب وألاعباح، وؤهه ألاؾهم الٗاصًت مًاٞا بلحها الاخخُاَاث ٖلى اٖخباع ؤجها ؤعباح مد٣٣ت مً الؿىىاث 

66.الؿاب٣ت  

بن مالءة عؤؽ اإلاا٫ حٗخبر ؤمغا َاما ألجها حؿمذ للبى٪ بالىمى ووي٘ الخُِ الالػمت م٣ابل ؤي زؿاثغ 

خباع ؤًًا ألانى٫ وألاعباح ،ٞالبى٪  مؿخ٣بلُت،ولضي ج٣ُُم ٖىهغ عؤؽ اإلاا٫ ًجب ؤن ًازظ  في ٖحن ؤلٖا

.طوألانى٫ الجُضة م٘ وحىص مك٨الث في ألاعباح ًدخاج بلى مؿخىي ؤٖلى مً  عؤؽ اإلاا٫  

حٗض ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ الٗىهغ الخاؾم في مىاحهت مساَغ الٗمل اإلاهغفي والتي ؤنبدذ في جؼاًض مؿخمغ هدُجت 

ت في مجاالث ٖمل البىى٥  ؤلال٨تروهُت ٖبر قب٨ت ألاهترهذ، والتي جُلبذ حٗضًال في الخض  جُىعاث اإلادؿاٖع

ألاصوى لغؤؽ اإلاا٫ إلاىاحهت اإلاساَغ الىاحمت ًٖ مماعؾت َظا الٗمل ٖبر ال٣ىىاث ووؾاثل حضًضة لها مساَغ 

.67زانت  

بط ًخى٢٘ مً ٧ل بى٪ ؤلاخخٟاّ بغؤؽ ما٫  ًدىاؾب م٘ َبُٗت وحجم اإلاساَغ ، خُث جدضص ماقغاث  ٦ٟاًت 

عؤؽ اإلاا٫ نالبت البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت في مىاحهت الهضماث التي جىاحه بىىط اإلاحزاهُت،وج٨مً  ؤَمُتَظٍ 

،مساَغ ؤلاثخمان ،مساَغ  خباع ؤَم اإلاساَغ اإلاالُت ،مثل مساَغ ؾٗغ الهٝغ  اإلااقغاث في ؤجها جإزظ بٗحن الٖا

68.ؤؾٗاع الٟاثضة   

                       

،م .61،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ٛىص"    بًمان َػ
66

  

 

ت، .41م،45،2009الٗغا١،الٗضص  حامٗت اإلاثنى  في ْل اإلاساَغ،مجلت الٗغا٢ُت للٗلىم ؤلاصاٍع CAMELS  مدمض ؾمحر  صَحرب،هٓام الخ٣ُُم اإلاهغفي باإلااقغاث 
67

  

 

ت،مجلت الباخث، الٗضص ىاٍ، ،10 ٖلى ٞٗالُت هٓام الغ٢ابت ٖلى البىى٥ الخجاٍع ، حامٗت ألٚا CAMELS ٩ي   ًىؾ٠ بىزلخا٫، ازغ جُب٤ُ هٓام الخ٣ُُم اإلاهغفي ألامٍغ
68
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 ببٌٗ اإلا٣ترخاث التي جىُىي ٖلى ؤ٩ٞاع حضًضة مخمثلت في جىؾُ٘ 1999ولظل٪ ج٣ضمذ لجىت باػ٫  زال٫ ٖام 

اصة  مٗضالث ألامان والؿالمت ومخاهت الىٓام  ٢اٖضة وبَاع اخدؿاب ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ لخلبي جد٤ُ٣ ؤَضاٝ ٍػ

اإلاالي، باإلياٞت ٚلى اصعاج الٗضًض مً اإلاساَغ التي ؤٞغػتها الخُىعاث الخضًثت في الٗمل اإلاهغفي، وبظل٪ ٞةن 

٤ م٣ىماث مدضصة للٗىانغ اإلاغجبُت بغاؽ اإلاا٫، ؾُاصي بلى جهي٠ُ صخُذ وؾلُم  بحغاء ج٣ُُم ؾلُم ٞو

ؿاَم في صٖم ٖملُاث الخٟخِل ٦ما ًلي :َو  

.مؿخىي حىصة عؤؽ اإلاا٫ والىي٘ اإلاالي-  

.حجم ألانى٫ اإلاخٗثرة باليؿبت إلحمالي عؤؽ اإلاا٫-  

.مؿاعاث وجُىعاث ألاوكُت اإلادلُت وؤلا٢لُمُت اإلاخٗضصة-  

.جُىع قب٨ت الٗمل والٟغوٕ-  

.ؤصاء ألاعباح وصوعَا في همى عؤؽ اإلاا٫-  

.الضزى٫ بلى ؤؾىا١ عؤؽ اإلاا٫  

.٦ٟاًت اإلاسههاث اإلا٩ىهت إلاىاحهت زؿاثغ ال٣غوى-  

.مضي جغ٦ؼ اإلاساَغ واعجباَها باألوكُت  ٚحر الخ٣لُضًت-  

.CAMELS 1-2أظغ ثطييف لفاًة سأط املاى حعل هظام الحقييم البىهي  

69:ًخه٠ باإلااقغاث الخالُت :(1)البى٪ الظي ًهى٠ عؤؽ ماله -ؤ  

.ؤصاء ٢ىي -  

.الىمى الجُض لألنى٫ -  

اث - ُت، وجدلُل اإلاساَغ اإلاخٗل٣ت بها وجدضًض اإلاؿخٍى ما٫ اإلاهٞغ زبرة ؤلاصاعة حُضة في مخابٗت مؿاعاث ألٖا

.اإلاىاؾبت لغؤؽ اإلاا٫ الالػم لها  

اصة - ال٣ٗالهُت في جىػَ٘ ألاعباح ٖلى اإلاؿاَمحن، م٘ الخٟاّ ٖلى ٢ضعة اإلاؿاَمحن والكغ٧اث ال٣ابًت ٖلى ٍػ

.(بُٖاء ٖاثض للمؿاَمحن صون بٖا٢ت همى عؤؽ اإلاا٫ اإلاُلىب)عؤؽ اإلاا٫ بهىعة م٣بىلت   

                                                                      

.03،م2012الجؼاثغ،  

 

ت، ٧لُت ،الجامٗت ؤلاؾالمُت،  الخجاعة لضٖم ٞٗالُت هٓام الخٟخِل ٖلى البىى٥ الخجاٍع CAMELS ٩ي   ٖلى ٖبض هللا قاَحن، ؤزغجُب٤ُ هٓام الخ٣ُُم اإلاهغفي ألامٍغ
69

  

.22،م2005ٚؼة،  
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.الدجم اإلاىسٌٟ لألنى٫ اإلاخٗثرة و٦ٟاًت اإلاسههاث اإلا٩ىهت إلا٣ابلتها-  

 

( :2)البى٪ الظي ًهى٠ عؤؽ ماله -ب  

خُث جخجاوػ وؿبت ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ اإلاخُلباث  (1)لضًه هٟـ زهاثو البى٪ الظي ًهى٠ عؤؽ ماله 

 ال٣اهىهُت،ول٨ً ًمغ بى٣اٍ ي٠ٗ في ٖامل ؤو ؤ٦ثر في الٗىامل اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا

(:3)البى٪ الظي ًهى٠ عؤؽ ماله - ج  

ُت ول٨ً َىا٥ ه٣اٍ ي٠ٗ عثِؿُت في ٖضة  ًخىا٤ٞ م٘ ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ واإلاخُلباث الخىُٓمُت للمالءة اإلاهٞغ

ت لخدؿحن ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫، ومً ؤؾباب  ٖىامل،مما ًخُلب بقغاٞا جىُٓمُا الجساط الخُىاث الًغوٍع

الخهي٠ُ ؤًًا وحىص مؿخىي مغجٟ٘ لألنى٫ التي جىاحه مكا٧ل م٣اعهت بغؤؽ اإلاا٫ ًٞال ًٖ ي٠ٗ عبدُت 

البى٪ وي٠ٗ همى ؤنىله وهي ٖىامل مازغة بضعحت ٦بحرة ٖلى عؤؽ اإلاا٫ مما ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى ٢ضعة البى٪ 

.واإلاؿاَمحن في جلبُت اإلاخُلباث الالػمت لخضُٖم عؤؽ ماله  

(:4)البى٪ الظي ًهى٠ عؤؽ ماله -ص  

ما٫ والٗملُاث  ٌكهض مكا٧ل خاصة بؿبب ٖضم ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ لخضُٖم اإلاساَغ اإلاالػمت إلاؿاعاث ألٖا

ُت، خُث ٩ًىن لضي البى٪ مؿخىي ٖالي مً الخؿاثغ في ال٣غوى اإلاخٗثرة والتي جخجاوػ ؤ٦ثر مً هه٠  اإلاهٞغ

 احمالي عاؽ ماله،

ُت وؤلاثخماهُت، بطا لم جخسظ ؤلاصاعة ؤو اإلاؿاَمحن  ٦ما ٌٗاوي البى٪ مً زؿاثغ ٦بحرة في مٗامالجه اإلاهٞغ

بحغاءاث ٞىعٍت، ٞمً اإلاخى٢٘ بٖؿاع البى٪، مما ًخُلب وحىص بقغاٝ جىُٓمي لًمان اجساط ؤلاصاعة 

.واإلاؿاَمحن ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبتلخدؿحن ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫  

(:5)البى٪ الظي ًهى٠ عؤؽ ماله -ٌ  

ملُاث  ُت ٖو ا،خُث ؤن زؿاثغ الاؾدثماعاث والٗملُاث اإلاهٞغ ٌٗخبر مٗؿغا، بدُث ًخُلب بقغاٞا ع٢ابُا ٢ٍى

الا٢غاى ج٣اعب ؤو جخجاوػ عؤؽ اإلاا٫ الاحمالي م٘ وحىص اخخما٫ يئُل بإن جمى٘ بحغاءاث ؤلاصاعة واإلاؿاَمحن 

.مً ؤلاجهُاع ال٨لي للبى٪  
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ؤما باليؿبت للضعاؾت التي ٢امُذ بها  اإلااؾؿت  EXAMINER ORIONTATIONوالتي ٢ؿمذ عؤؽ اإلاا٫ 

٨ُت   ألامٍغ

:٧األحي  

EXAMINER ORIONTATION ثطييفات سأط املاى حعل مؤظعة: 07 حذوى   

 عؤؽ ما٫

"ي٠ُٗ حضا"  

 عؤؽ ما٫

"ي٠ُٗ"  

 عؤؽ ما٫

"مالثم"  

 عؤؽ ما٫

"حُض"  

 اليؿبت

%3أقل مً  4%ؤ٢ل مً   ٞإ٦ثر% 4  ٞإ٦ثر5%  / عؤؽ ما٫ ألاؾاس ي 

 مخىؾِ ألانى٫ 

%3أقل مً  %4ؤ٢ل مً   ٞإ٦ثر% 4  ٞإ٦ثر5%  عؤؽ ما٫ ألاؾاس ي  

ألانى٫ اإلاغجخت /

 باإلاساَغ

%6أقل مً  %8ؤ٢ل مً   ٞإ٦ثر% 8  ٞإ٦ثر10%  بحما٫ عؤؽ  

ألانى٫ اإلاغجخت /اإلاا٫

 باإلاساَغ

 

،م ت،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 71 لخ٣ُُم ؤصاء البىى٥ الخجاٍع CAMELS ٛىص،ؤلاهظاع اإلاب٨غ بةؾخسضام : اإلاهضع بًمان َػ

 همىطج 

 

.حىدة  ضىى - 2  

:مفهىم  ضىى 2-1  

ت وال٣ٗاعاث  ت،مدٟٓت ال٣غى واإلادٟٓت الاؾثخماٍع جمثل ألانى٫ حمُ٘ مىحىصاث البى٪ الثابخت والجاٍع

70.اإلاملى٦ت باإلياٞت بلى الخٗامالث زاعج اإلاحزاهُت  

٩ي ،الجها الجؼء الخاؾم في وكاٍ   ٦ما حٗخبر حىصة ألانى٫ طاث ؤَمُت زانت في هٓام الخ٣ُُم البى٩ي ألامٍغ

البى٪ الظي ٣ًىص ٖملُاجه هدى جد٤ُ٣ ؤلاًغاصاث، ألن خُاػة البى٪ ٖلى ؤنى٫ حُضة ٌٗني جد٤ُ٣ صزل ؤ٦ثر 

                       

ًغ،جسهو ٦إصاة للغ٢ابت ٖلى ال٣ُإ اإلاهغفي،عؾالت م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااحُدـ CAMELS  اخمض هىع الضًً الٟغا،جدلُل هٓام الخ٣ُُم اإلاهغفي 
70

  

ل،الجامٗت ؤلاؾالمُت ،ٚؼة،  .64،م2007مداؾبت والخمٍى  
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خم جهي٠ُ حىصة ألانى٫ باالؾدىاص بلى صعاؾت ال٣ًاًا  وج٣ُُم ؤًٞل ل٩ل مً الؿُىلت وؤلاصاعة ولغؤؽ اإلاا٫ ٍو

:الخالُت  

.حجم وقضة ألانى٫ اإلاخٗثرة باليؿبت إلحمالي عؤؽ اإلاا٫-   

اصة حضولتها-  ض حؿضًضَا، وؤلاحغاءاث اإلاخسظة إٖل .حجم واججاَاث احا٫ حؿضًض ال٣غوى التي ٞاث مٖى  

.التر٦ؼاث ؤلاثخماهُت ال٨بحرة ومساَغ اإلا٣ترى الىخُض ؤو اإلا٣تريحن طوي الٗال٢ت-   

ٟحن-  .حجم ومٗاملت ؤلاصاعة ل٣غوى اإلاْى  

ٞٗالُت بصاعة مدٟٓت ال٣غوى بالىٓغ بلى الاؾتراجُجُاث والؿُاؾاث وؤلاحغاءاث والًىابِ والخٗلُماث - 

.الىاٞظة  

.اليكاَاث ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت باالثخمان-   

.مؿخىي مسههاث اإلا٩ىهت إلاىاحهت زؿاثغ ال٣غوى اإلاخٗثرة-   

.(بلخ...الاؾدثماع باألوعا١ اإلاالُت،ألانى٫ الثابخت، ال٨مبُاالث)ؤؾالُب بصاعة ألانى٫ ألازغي ،مثل-   

:ه٣ىم بدؿاب اليؿب الخالُت  

  اإلاسههاث+خ٣ى١ اإلال٨ُت / اإلاسههاث=وؿبت الخهي٠ُ اإلاغجح 

ج٣ِـ َظٍ اليؿبت حجم مسههاث الضًىن اإلاخٗثرة مً خ٣ى١ اإلال٨ُت واإلاسههاث ،بطا ٧اهذ َظٍ اليؿبت 

.في بهسٟاى ٌٗني ؤن البى٪ له خغ٧ى مىٓمت في جدهُل ؤ٢ؿاٍ ال٣غوى والٟىاثض  

  اإلاسههاث +خ٣ى١ اإلال٨ُت/ال٣غوى اإلاخٗثرة = وؿبت بحمالي الخهي٠ُ

ج٣ِـ َظٍ اليؿبت حجم ال٣غوى اإلاخٗثرة بلى خ٣ى١ اإلال٨ُت واإلاسههاث ٩ٞلما ٢لذ َظٍ اليؿبت ٧لما ٧ان 

.طل٪ ؤًٞل  
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ثطييف حىدة  ضىى :08حذوى   

 وعبة إحمالي الحطييف

)TCR( 

 وعبة  ضىى املشجحة

)WCR( 

 دسحة الحطييف هىع الحطييف

%5أقل مً   %20أقل مً  ة   01 قٍى

%50إلى 20 %15إلى % 05مً    02 مشغية 

%80إلى 50 %35إلى%15مً   03 حيذة هىع ما 

%100إلى  80 %60إلى %35مً   04 حذًة 

فألثر100% فألثر% 60   05 غير مشغية 

18مجلت صعاؾاث مداؾبُت ومالُت،الٗضص ، CAMELS ٤ ٖباؽ:  املطذس م أداء املطاس ف بمىحل ،مٞى ثقٍى

.2012،174حامٗت بٛضاص،الٗغا١، معاًير  

 

: أظغ ثطييف حىدة  ضىى وفق هظام الحقييم البىهي2-2  

:71ًخه٠ باإلااقغاث الخالُت (1)البى٪ الظي ًخم جهي٠ُ حىصة ؤنىله -ؤ  

.حجم ألانى٫ اإلاخٗثرة الجخجاوػ وؿبت مدضوصة مً عؤؽ اإلاا٫-  

ض حؿضًضَا ؤو جل٪ التي جم جمضًض مهلت - وحىص اججاٍ بًجابي وزابذ في ٖملُت حؿضًض ال٣غوى التي ٞاث مٖى

.حؿضًضَا  

ٟحن بما ٌُٗي خضا ؤصوى مً اإلاساَغة- .الًبِ  الجُض للتر٦حزاث ؤلاثخماهُت و٢غوى اإلاْى  

الًبِ الجُض إلادٟٓت ال٣غوى،ووحىص ع٢ابتٞٗالت ٖلى ٖملُاتها ومخابٗت الالتزام بمٗاًحر والًىابِ التي -

.جًٗها ؤلاصاعة  

.اخخٟاّ ؤلاصاعة باإلاسههاث ال٩اُٞت والالػمت إلا٣ابلت الخؿاثغ اإلاخى٢ٗت في ال٣غوى-  

ُتألازغي - ُت َبُُٗت ال جدثحر ؤي تهضًض (ٚحر ؤلاثخماهُت)ألانى٫ اإلاهٞغ ،التي جدخىي ٖلى مساَغ مهٞغ

.بالخؿاثغ  

 

(:2)البى٪ الظي ًخم جهي٠ُ حىصة ؤنىله -ب  

                       

،اخمض هىع الضًً الٟغا ،   ، .65مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ول٨ً ٌكهض ه٣اٍ ي٠ٗ في بخضي الٗىامل  (1) ًٓهغ زهاثو مكابهت لجىصة ألانى٫ اإلاهىٟت 

ال )الؿاب٣ت،ٞاإلصاعة ٢اصعة ٖلى مٗالجت ه٣اٍ ال٠ًٗ بىٟؿها، ٦ما جخه٠ بىحىص حجم مً الانى٫ اإلاخٗثرة 

:بىاخضة ؤو ؤ٦ثر مً الخهاثو الخالُت (مً بحمالي عؤؽ اإلاا٫%  25جخجاوػ ٖاصة    

ض حؿضًضَا ؤو التي جم جمضًضَا ؤو - ٌكهض البى٪ اججاَاث ؾلبُت في مؿخىي الاثخمان وال٣غوى التي ٞاث مٖى

.في مؿخىي مسههاث الخؿاثغ اإلا٩ىهت إلاىاحهتها  

.جىحض ه٣اٍ ي٠ٗ في مٗاًحر الاثخمان وؤلاحغاءاث الالػمت للمخابٗت والخدهُل-  

ُت بكإجها- ٟحن بٌٗ اإلاالخٓاث اإلاسالٟت لألنى٫ والترجِباث الخىُٓمُت اإلاىيٖى .جخُلب ٢غوى اإلاْى  

بهسٟاى الٗاثض ٖلى ألانى٫ ٚحر ؤلاثخماهُت والتي ح٨ٗـ ؤزُاعا ججاوػ ألازُاع الُبُُٗت،وال حك٩ل ؤي -

.زؿاثغ  

 

 

 

(:3)البى٪ الظي ًخم جهي٠ُ حىصة ؤنىله -ج  

ًٓهغ ه٣اٍ ي٠ٗ عثِؿُت ،والتي بطا لم ًخم جصخُدها مباقغة ٞةن طل٪ بلى َال٥ عؤؽ اإلاا٫ ؤو بٖؿاع البى٪ -

ٗا٫، لًمان بجساط ٢غاعاث وبجبإ زُىاث ٞىعٍت وؾلُمت لخضاع٥ ألامغ  مما ًخُلب وحىص هٓام ع٢ابي ٦ٟا ٞو

.وصعاؾت ه٣اٍ ال٠ًٗ وجصخُذ ؤلازخالالث  

(:4)البى٪ الظي ًخم جهي٠ُ حىصة ؤنىله -ص  

ًٓهغ ي٠ٗ ٖام في الٗضًض مً الٗىانغ  اإلاظ٧ىعة مما جبرػ الخاحت ٖلى اجساط احغاءاث الخصخُدت الالػمت 

خمحز َظا الخهي٠ُ   حر الخماًت الالػمت ألمىا٫ اإلاىصٖحن ٍو ت ألاويإ وجٞى اصة ج٣ٍى مً ٢بل الؿلُت الى٣ضًت إٖل

غ اخخما٫ ٢بى٫ هجاح بحغاءاث % 60ب٨بر حجم ؤلاثخمان و٢ضًهل بلى  مً بخمالي عؤؽ اإلاا٫ ،وعٚم طل٪ جخٞى

.ؤلاصاعة لخدؿحن حىصة جل٪ ألانى٫   

 

(:5)البى٪ الظي ًخم جهي٠ُ حىصة ؤنىله -ٌ  

مً بحمالي عؤؽ % 60جٓهغ مؿتزي ٖالي مً ألانى٫ اإلاخٗثرة والتي تهضص عؤؽ اإلاا٫ بهىعة خاصة خُث ًخجاوػ 

اإلاا٫ ؤوحؿبب في وحىص مغ٦ؼ ؾلبي له، مما ًخُلب  وحىص بقغاٝ ع٢ابي ٢ىي للخض مً بؾخجزاٝ عؤؽ اإلاا٫ ؤ٦ثر 
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حر الخماًت للمىصٖحن والضاثىحن وعٚم طل٪ ٢ض ًىحض اخخما٫ يئُل بىجاح بحغاءاث ؤلاصاعة في . مً طل٪،وجٞى

.جدؿحن حىصة ؤنى٫ اإلاهٝغ  

 

.هىعية إلاداسة، الشبحية:املطلل الثاوي   

.هىعية إلاداسة-1  

خم مً زال٫ جٟاٖل  ٌٗخبر ألاصاء ؤلاصاعي ٖىهغ ؤؾاس ي للخ٨م ٖلى مضي هجاح البى٪ في جد٤ُ٣ ؤَضاٞه، ٍو

الٗضًض مً الٗىامل اإلاغجبُت باإلاهام واإلاؿاولُاث اإلاخٗل٣ت باإلصاعة وال٣ضعة ٖلى الخٗامل م٘ جُىعاث واإلاخٛحراث 

ُت، وجد٤ُ٣ الغ٢ابت الالػمت في َظا الخهىم .72البُئُت واإلاهٞغ  

: مؤششات ظالمة إلاداسة1-1  

ؾالمت ؤلاصاعة هي مٟخاح ألصاء البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت، الا ؤن مٗٓم َظا اإلااقغاث جُب٤ في اإلااؾؿاث 

ُماًلي ؤَم ال٣ًاًا التي ًخٗحن ؤزظَا .الٟغصًت ولِـ مً الؿهل ؤزظ اإلااقغاث الخجمُُٗت في َظا الؿُا١ ٞو

خباع لخدضًض الخهي٠ُ اإلاالثم لإلصاعة :73بٗحن ؤلٖا  

ُت والبُئُت وؤلا٢خهاصًت الؿاثضة- .ٞهم اإلاساَغ اإلاالػمت لليكاَاث اإلاهٞغ  

ُت ألانى٫،و٦ٟاءة عؤؽ اإلاا٫،وألاعباح والؿُىلت- .ألاصاء اإلاالي للبى٪ بالىٓغ بلى هٖى  

غ وجىُٟظ الخُِ والؿُاؾاث- .والاحغاءاث والًىابِ في حمُ٘  مجاالث الٗمل الغثِؿُت جٍُى  

ُٟت واٖما٫ الخض٤ُ٢ الضازلي والخاعجي- .٢ىة ومالثمت ْو  

ت اإلاٟٗى٫ - ٗاث وؤهٓمت البى٪ اإلاغ٦ؼي ؾاٍع .الالتزام بالدكَغ  

.الاججاٍ هدى حٛلُب اإلاهلخت الٗامت-  

ٗاث ووحىص جٟاٖل بحن مجلـ ؤلاصاعة والهُئت الٗامت للمؿاَمحن- .الالتزام بال٣ىاهحن والدكَغ  

ُٟي- ُُٟت م٘ مغاٖاة الاخال٫ الْى .جُب٤ُ مباصت ب٦دؿاب زبرة واإلاهاعاث الْى  

غ والبُاهاث اإلاالُت- .الخجاوب م٘ اَخماماث وجىنُاث البى٪ اإلاغ٦ؼي ومغاٖاة  الض٢ت في الخ٣اٍع  

ت واؾخ٣ُاب ٞٗا٫ لها واجها حٗمل بضعحت ٖالُت مً الجىصة- بُت للمىاعص البكٍغ حر بغامج جضٍع .جٞى  

                       

،م .74،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ٛىص،   بًمان َػ
72

  

ُت، مجلت اإلاهغفي،بى٪ الؿىصان اإلاغ٦ؼي، 09،م2005،35الٗضص ٦إصاة خضًثت للغ٢ابت اإلاهٞغ CAMELS وCAEL  مال٪ عقُضؤخمض، م٣اعهت بحن مُٗاعي 
73
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.أظغ ثطييف إلاداسة وفق هظام الحقييم البىهي2- 1  

(:1)ؤلاصاعة التي ًخم جهيُٟها -ؤ  

.٢ىة مٗض٫ ألاصاء اإلاالي في حمُ٘ اإلاجاالث-  

.الٟهم اإلاالثم وال٣ضعة ٖلى الاؾخجابت للخٛحراث في البِئت الا٢خهاصًت-  

مغاٖاة الاجؼام بٗملُاث الخسُُِ وص٢ت جىُٟظ الؿُاؾاث والاحغاءاث والًىابِ الغ٢ابُت الٟٗالت في مجاالث -

.الٗمل  

ُٟت الخض٤ُ٢ الضازلي والخاعجي- .ص٢ت ومالءمت ْو  

.مغاٖاة ال٣ىاهحن وألاهٓمت بك٩ل حُض و٢ضعة ٖالُت ٖلى اصاعة اإلاساَغ-  

غ صالثل ٖلى حٛلُب اإلاهلخت الظاجُت- .جٞى  

 

 

(:2)ؤلاصاعة التي ًخم جهيُٟها -ب  

، خُث حٗخبر مغاُٖت لل٣ىاهحن والاهٓمت وان جُب٣ُاث اصاعة (1)لضحها زهاثو مكابهت ٦ما ُٞالخهي٠ُ 

غ الٗىانغ الازغي اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا و٦ما جىحض بٌٗ الُٗىب التي ٌؿهل  اإلاساَغ مغيُت وؿبُا باالياٞت الى جٞى

جصخُدها صون الخاحت بلى ع٢ابت جىُٓمُت، و٦ما جىحض بٌٗ ه٣اٍ ال٠ًٗ اإلادضصة اإلاخٗل٣ت بىاخضة ؤو ؤ٦ثر 

.مً اإلاجاالث اإلاظ٧ىعة مما ًخٗحن جىحُه الاَخمام الخظع لألويإ اإلاالُت والٓغوٝ اإلاغجبُت بٗما٫ البى٪  

 

(:3)ؤلاصاعة التي ًخم جهيُٟها -ج  

غ، ؤو ؤن بصاعة اإلاساَغ ٚحر  ٌكحر بلى ؤن ؤصاء بصاعة البى٪ ومجلـ بصاعجه ًدخاج بلى هٕى مً الخدؿحن والخٍُى

غوٝ البى٪، خُث ًجب  مغيُت وؤن ٢ضعة مجلـ ؤلاصاعة ًم٨ً ؤن ج٩ىن ٚحر ٧اُٞت وال جدىاؾب م٘ َبُٗت ْو

ؤن ج٩ىن اإلاساَغ مٗغوٞت وم٣اؾت ومغا٢بت بك٩ل ٧افي وبمؿخىي ٖالي، مما ًخُلب وحىص ع٢ابت جىُٓمُت 

.لًمان اجساط ؤلاصاعة ؤو َُئت اإلاؿاَمحن إلحغاءاث جصخُدت مىاؾبت  

 

(:4)ؤلاصاعة التي ًخم جهيُٟها -ص  
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جٓهغ  ي٠ٗ ٖام في ٖضص مً الٗىامل ، مما جبرػ الخاحت بلى احغاء جىُٓمي ٢ىي لًمان اجساط الاحغاء 

الخصخُخي الالػم مً ٢بل البى٪ اإلاغ٦ؼي، زانت بطا ٧اهذ َىا٥ ٖملُاث بؾاءة الابؾخسضام مً ٢بل 

ٟحن .اإلاْى  

وجخُلب بحغاءا ٞىعٍا مً ٢بل مجلـ ؤلاصاعة للخٟاّ ٖلى مخاهت البى٪ ،ومم٨ً بطا ٧ان ألامغ  يغوعي ا ٢ض 

.ًضٞ٘ بلى حُٛحر ؤلاصاعة   

 

(:5)ؤلاصاعة التي ًخم جهيُٟها -ٌ  

في ؤصاءٍ اإلاالي ، بؿبب ؤن مجلـ ؤلاصاعة لم 8جٓهغ ُٖىب في مٗٓم الٗىامل،خُث ٌٗاوي البى٪ مً ي٠ٗ 

٣ت ؾلُمت وحُضة، مما ٌؿخىحب ألامغ ٖلى  ٣ًم بإي مجهىص لخصخُذ ألاويإ ؤو جُب٤ُ بصاعة اإلاساَغ بٍُغ

.البى٪ اإلاغ٦ؼي ؤو الهُئت الٗامت للمؿاَمحن ٞغى الىناًت ٖلى اإلاىحىصاث واحغاء الخُٛحر الٟىعي لإلصاعة  

الشبحية-2  

ت ؤصاء البى٪،ٞهي جخإزغ بك٩ل مباقغ بمضي حىصة  حٗخبر الغبدُت مً ؤَم الٗىانغ لًمان بؾخمغاٍع

.ألانى٫،وج٣اؽ ٞٗالُتها مً زال٫ جدضًض وؿبت الٗاثض ٖلى مخىؾِ الانى٫ ٦ى٣ُت بضاًت لخ٣ُُم ألاعباح  

اصتها بمٗض٫ ؤ٢ل  الغبذ َى نافي الضزل بٗض صٞ٘ الخ٩ال٠ُ الالػمت ،و٧لما ػاص الضزل م٘ زباث الخ٩ال٠ُ ؤو ٍػ

مً مٗض٫ الضزل ٧لما اعجٟ٘ الغبذ،وجيخج ؤعباح البى٪ بك٩ل عثِس ي مً هخاثج ٖملُاث ؤلا٢غاى والاؾدثماع 

التي ٣ًىم بها باإلياٞت بلى ألاعباح الغؤؾمالُت التي ٢ض جيخج ًٖ اعجٟإ ال٣ُمت الؿى٢ُت لبٌٗ ألانى٫، بياٞت 

بلى الٗمىالث الىاججت ًٖ ج٣ضًم زضماجه اإلاسخلٟت مً بنضاع لخُاباث الًمان،ٞخذ بٖخماصاث مؿدىضًت، 

ت، جإححر الخؼاثً، وجدهُل الك٩ُاث 74.بلخ...زهم ؤوعا١ ججاٍع  

: 75 و َىا٥ ٖضص مً اليؿب  التي ًم٨ً الىٓغ بلحها  في ج٣ُُم عبدُت البى٪ ؤَمها  

.الٗاثض ٖلى ألانى٫ -   

.الٗاثض ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت-   

.مٗضالث  الضزل وؤلاهٟا١-   

.اإلااقغاث اله٩ُلُت-   

 

                       

.40،ٍشجغ عثق رمشٓ،صحْاُ تشَؼح،   74  

.209تىخيخاه َىعف،ٍشجغ عثق رمشٓ ،ص 75  
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: الىقاو الىاحل مشاعاتها عىذ دساظة سبحية البىو2-1  

76:ؤَمها  

.مضي ٦ٟاًت الاعباح إلاىاحهت الخؿاثغ وجضُٖم ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ وصٞ٘ خهو ؤعباح م٣ٗىلت-   

ُت وجغ٦ُب ٖىانغ الضزل الهافي بما في طل٪ جإزحر الًغاثب-  .هٖى  

مضي بٖخماص ٖلى البىىط ؤلاؾخثىاثُت ؤو ٖملُاث ألاوعا١ اإلاالُت وألاوكُت طاث اإلاساَغ الٗالُت ؤو مهاصع - 

.الضزل ٚحر الخ٣لُضًت  

.ٞٗالُت بٖضاص اإلاىاػهت والغ٢ابت ٖلى بىىط الضزل والى٣ٟاث-   

.٦ٟاًت اإلاسههاث وؤلاخخُاَاث الخانت بسؿاثغ ال٣غوى-   

 

. أظغ ثطييف الشبحية وفق هظام الحقييم البىهي2-2  

:جهى٠ عبدُت البى٪ ٖلى الىدى الخالي  

(:1)ٌ حالبى٪ الظي جهى٠ ؤعبا-1  

ً اخخُاَي بحباعي لىمى عؤؽ اإلاا٫،وصٞ٘ جىػَ٘ ألاعباح اإلا٣ٗىلت - غ الضزل ال٩افي لخد٤ُ٣ مخُلباث ج٩ٍى ًٞى

.ٖلى اإلاؿاَمحن  

ت ٖلى بىىط الضزل والى٣ٟاث-  .ؾالمت ؤويإ اإلاحزاهُت والخسُُِ والغ٢ابت ال٣ٍى  

.ؤلاججاٍ ؤلاًجابي في ٞئاث الضزل والى٣ٟاث الغثِؿُت-  

خماص بدض ؤصوى ٖلى البىىط ؤلاؾخثىاثُت ومهاصع الضزل الٛحر ج٣لُضًت- .الٖا  

%.01وؿبت الغبدُت بالٗاصة جٟى١   

(:2)البى٪ الظي جهى٠ ؤعباخه -2  

.ًىلض صزال ٧اُٞا لخلبُت مخُلباث الاخخُاَي ؤلاحباعي -  

خماص - ضٞ٘ خهو ؤعباح م٣ٗىلت، بال ؤن البى٪ ٢ض ٌكهض اججاَاث ؾلبُت جبضؤ  باإٖل غ همىا لغؤؽ اإلاا٫ ٍو ًٞى

اصة ألاعباح الهاُٞت،مما ًخُلب جدؿحن ٢ضعة ؤلاصاعة في الخسُُِ والغ٢ابت ٖلى  ٖلى الضزل ؤلاؾخثىاجي لٍؼ

ُت،٦ما ًخىحب ٖلى ؤلاصاعة صعاؾت ه٣اٍ ال٠ًٗ صون ع٢ابت جىُٓمُت .الٗملُاث اإلاهٞغ  

                       

.77أحَذ ّىس اىذَِ اىفشا،ٍشجغ عثق رمشٓ،ص 76  
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ب مجها % 01ج٩ىن  وؿبت الغبدُت - %(.01و % 0.75ؤي بحن  )ؤو  بالخ٣ٍغ  

(:03)البى٪ الظي جهى٠ ؤعباخه -3  

ًٓهغ ه٣اٍ ي٠ٗ في ٖامل ؤو ؤ٦ثر ،و٢ض ٌكهض البى٪ اهسٟايا في ؤصاء ألاعباح بؿبب بحغاءاث ؤلاصاعة ؤو ٖضم 

ً اخخُاَاث الالػمت،وجبلٜ وؿبت الغبدُت َىا بحن  ، ألامغ الظي ًخُلب %0.75و% 0.5ٞٗالُتها مما ٤ٌُٗ ج٩ٍى

ُت .وحىص ع٢ابت جىُٓمُت لًمان اجساط ؤلاصاعة الخُىاث الالػمت اإلاىاؾبت لخدؿحن ؤصاء ألاعباح اإلاهٞغ  

(:04)البى٪ الظي جهى٠ ؤعباخه -4  

ٌكهض مكا٧ل خاصة في الغبدُتو٢ض ٩ًىن نافي الغبذ بًجابي ول٨ىه ٚحر ٧اٝ لإلخخٟاّ باإلخخُاَي اإلاالثم همى -

ت ؤصاء ألاعباح إلاى٘ الخؿاعة بغؤؽ اإلاا٫ خُلب َىا يغوعة ج٣ٍى .عؤؽ اإلاا٫ اإلاُلىب، ٍو  

.ًجب ؤن جخسظ ؤلاصاعة بحغاء ٞىعي لخدؿحن الضزل والغ٢ابت ٖلى الى٣ٟاث-  

ًخُلب مً البى٪ اإلاغ٦ؼي ؤو ؤلاصاعة ج٣ُُض الٗملُاث ٚحر ؤلاًجابُت بىؾاثل بلٛاء ؤو و٠٢ الترزو اإلامىىح لها -

غى مخُلباث ؤؾاؾُتٖلى مجلـ الاصاعة الخىُٟظًت واإلاؿاَمحن لخٌٟ همى ألانى٫ مً زال٫ حٗل٤ُ  ٞو

ُت خُث ؤهه بضون بحغاءاث جصخُدت ٞىعٍت ٢ض جخُىع الخؿاعة بهىعة تهضص اإلاالءة  بٌٗ ألاوكُت اإلاهٞغ

ُت .اإلاهٞغ  

%(.0.5و% 0.25)ج٩ىن اليؿبت في َظٍ الخالت بحن  

 

(:5)البى٪ الظي جهى٠ عبدُخه -5  

ت لخىُٟظ ؤلاحغاءاث - ٌكهض البى٪ زؿاثغ بهىعة حٗغى مالءجه للمساَغ مما ًخُلب وحىص ع٢ابت جىُٓمُت ٢ٍى

ؿاع الىقُ٪ .الخصخُدت، خُث ؤهه بضون بحغاء ٞىعي ٞةن الخؿاثغ ٢ض حؿبب ؤلٖا  

.ؤو الضزى٫ في زؿاثغ% 0.25جبلٜ اليؿبت َىا ؤ٢ل مً -  

.ثطييف سبحية البىو: 09الجذوى سقم  

=Cمحىظط /ضافي الذخل

  ضىى 

 =B الذخل/املطشوفات    =Aل إحمالي /الذخل مً الحمٍى

 الذخل

 الحطييف

C< 1.5% B< 55% 75% >A 01 

0.75% <C< 1.5% 55% <B< 65% 50% <A< 75% 02 

0.4% <C< 0.75% 65% <B< 75% 20% <A< 50% 03 

0% <C< 0.4% 75% <B< 85% 10% <A< 20% 04 

C< 0% B> 85% A<10% 05 
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،م:اإلاهضع .55ًمُىت قىقت،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  

.العيىلة ، حعاظية مخاطش العىو : املطلل الثالث  

.العيىلة-1  

غ الؿُىلت ال٩اُٞت .هٓغا ل٩ىن البىى٥ ماؾؿاث مالُت،ٞةجها ال حؿخُُ٘ مؼاولت وكاَها بضون جٞى  

.مفهىم العيىلة ومنىهاتها:أوال  

الؿُىلت ٖباعة ًٖ ٢ضعة البى٪ ٖلى م٣ابلت بلتزاماجه مً جلبُت َلباث اإلاىصٖحن للسخب مً وصاجٗهم، واًًا 

ت  ل ؤي ؤنل مً ؤنىله بلى ه٣ض ؾاثل بؿٖغ جلبُت َلباث ؤلاثخمان مً ٢غوى وؾلُٟاث، مً زال٫ جدٍى

:77وبضون زؿاثغ،والؿُىلت باإلاٗنى ؤلاًجابي هي  

.جىاٞغ الامىا٫ بال٣ضع ال٩افي ٖىض الخاحت بلحها-  

حر ألامىا٫ ب٩لٟت م٣ٗىلت إلاىاحهت ؤلالتزاماث ٖىض اؾخد٣ا٢ها- .ال٣ضعة ٖلى جٞى  

ل بٌٗ اإلاىحىصاث بلى ه٣ض حاَؼزال٫ ٞترة ٢هحرة صون زؿاثغ مهمت- .ال٣ضعة ٖلى جدٍى  

ا بلى م٩ىهحن َما حَر ت جٞى :وجخ٩ىن خؿب ؾٖغ  

ه وحكمل ماًلي:العيىلة الحاغشة- أ : ٖباعة ًٖ الى٣ض الخايغ لضي البى٪  وجدذ جهٞغ  

الى٣ض بالٗمت اإلادلُت والٗمالث ألاحىبُت وهي ألامىا٫ اإلاىحىصة في زؼاثً البى٪ في نىعة ه٣ض ؾاثل مً -

.ٖمالث عؾمُت ومؿاٖضة مدلُت وؤحىبُت  

٣ا لل٣ىاهحن باإلخخٟاّ لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي - الىصاج٘ لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي والبىى٥ ألازغي، خُث ًلتزم البى٪ ٞو

بإمىا٫ ؾاثلت في ق٩ل بخخُاَي للخٟاّ ٖلى خ٣ى١ اإلاىصٖحن، َظا بياٞت بلى ؤن البى٪ ٢ض ًدخٟٔ ببٌٗ 

وصاجٗه في ق٩ل وصاج٘ ٢هحرة ألاحل لضي البىى٥ ألازغي،وطل٪ ًلجإ البى٪ بلى َظٍ ألاعنضة في خالت الخاحت 

.بلحها  

.الك٩ُاث ٢ُض الخدهُل وهي ق٩ُاث م٣ضمت لٗمالثه لخدهُلها وبياٞت ل٣ُمتها بلى خؿاباث الؼباثً بالبى٪-  

جها : العيىلة شبه الىقذًة-ب جخ٩ىن الؿُىلت في َظٍ الخالت مً ألانى٫ التي ًم٨ً جهُٟتها، ؤي بُٗها ؤو َع

ىت، ال٨مبُاالث اإلاسهىمت،وألاوعا١ اإلاالُت م٘ اإلاالخٓت ؤجها ٧لما ٧اهذ َظٍ ؤلاؾدثماعاث :مثل ؤطوهاث الخٍؼ

.خ٩ىمُت ؤو مًمىهت مً الخ٩ىمت ٧لما ٧اهذ ؤؾهل في الخهٝغ ٞحها  

:ولخُُٛت حاهب الؿُىلت في البى٪  حؿخسضم اإلااقغاث الخالُت  

                       

.115ٍفاهٌُ حذَثح فٍ إداسج اىثْىك،داس اىثذاَح،ػَاُ،ص"ػال ػثذ اىْؼٌُ ػثذ اىقادس واخشوُ، 77  
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ت- وؿبت -الخجؼثت في مٗضالث ؤلا٢غاى بحن البىى٥-الدؿهُالث اإلا٣ضمت مً البى٪ اإلاغ٦ؼي للبىى٥ الخجاٍع

ؾُىلت الؿى١ -٩َُل بؾخد٣ا١ ألانى٫ والخهىم-وؿبت الىصاج٘ بلى ال٣غوى-الىصاج٘ بلى اإلاجامُ٘ الى٣ضًت

ت .الثاهٍى  

. الىقاو الىاحل مشاعاتها عىذ دساظة ظيىلة البىو1-2  

:والبض  مً صعاؾت ال٣ًاًا التي جخٗامل م٘ َظا الٗىهغ ٦ماًلي  

ل بلى ه٣ض)حجم ومهاصع ألامىا٫ الؿاثلت - ٗت الخدٍى .، واإلاخاخت لخلبُت ؤلالتزاماث الُىمُت للبى٪(ألانى٫ ؾَغ  

.مضي ج٣لب الىصاج٘ والُلب ٖلى ال٣غوى--  

ش الاؾخد٣ا١ لألنى٫ والخهىم- .مضي مالثمت جىاٍع  

خماص ٖلى ؤلا٢غاى بحن البىى٥ لخلبُت خاحُاث الؿُىلت- .مضي ؤلٖا  

ت).مضي مالثمت ٖملُاث ؤلاصاعة الخسُُِ والغ٢ابت-   .(ؤهٓمت اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

 

: أظغ ثطييف العيىلة في البىو وفق هظام الحقييم البىهي1-3  

78(:1)البى٪ الظي ًخم جهي٠ُ ؾُىلخه -ؤ  

:ًخه٠ بٟهم قامل لبُان اإلاحزاهُت وبِئت الؼباثً والبِئت ؤلا٢خهاصًت باإلياٞت بلى الٗىامل الاجُت  

غ ألانى٫ الؿاثلت لخلبُت ج٣لب الىصاج٘ والُلب ٖلى ال٣غوى بك٩ل َبُعي باإلياٞت ٖلى الُلباث ٚحر - جٞى

.اإلاخى٢ٗت  

خماص ٖلى ٖملُاث الا٢تراى بحن البىى٥ الخخُاحاث الؿُىلت- .مدضوصًت ؤلٖا  

غ مخُلباث الغ٢ابت وؤلاقغاٝ ال٣ىي للٗملُاث- .جٞى  

ذ لٗملُاث ؤلا٢غاى بحن اإلاهالح إلا٣ابلت اخخُاحاث الؿُىلت- .بمخال٥ الخبرة ال٩اُٞت وؤلاؾخسضام اإلاٍغ  

 

(:2)البى٪ الظي ًخم جهي٠ُ ؾُىلخه -ب  

ول٨ً ٌٗٝغ بٌٗ ه٣اٍ ال٠ًٗ في ؤخض الٗىامل،خُث ًم٨ً مٗالجتها مً  (1)له هٟـ زهاثو الخهي٠ُ 

.زال٫ جُب٣ُةَاع ػمني مىاؾب بضون ع٢ابت جىُٓمُت  

                       

.82أحَذ ّىس اىذَِ اىفشا،ٍشجغ عثق رمشٓ،ص 78  
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(:3)البى٪ الظي ًخم جهي٠ُ ؾُىلخه -ج  

كحر بلى ٖضم وحىص ٦ٟاءة في بصاعة الؿُىلت مما ًاصي  جٓهغ ُٞه ه٣اٍ ي٠ٗ عثِؿُت في ٖضص مً الٗىامل،َو

ٖلى ْهىع مك٨الث مخ٨غعة في الؿُىلت، ٦ما جبرػ الخاحت اًًا ٖلى جضاعؽ ؤلاصاعة الٟىعي لإلججاَاث 

خُلب ألامغ وحىص ع٢ابت جىُٓمُت  الؿلبُت لخجىب ألاػماث في ٢ضعة البى٪ ٖلى جلبُت ؤلالتزاماث الُىمُت،ٍو

.لًمان جضاعؽ ؤلاصاعة بالك٩ل اإلاىاؾب لألمىع الهامت  

(:4)البى٪ الظي ًخم جهي٠ُ ؾُىلخه -ص  

ت مغ٦ؼ  ت لظل٪ ًجب ؤن جخسظ بحغاءاث ٞىعٍت لخ٣ٍى ٌكهض مكا٧ل خاصة مما ًخُلب ع٢ابت جىُٓمُت ٞىعٍت ٢ٍى

الؿُىلت لًمان جلبُت البى٪ الخخُاحاجه الخالُت، ٦ما ًجبإن ٣ًىم البى٪ بالخسُُِ اإلا٨ث٠  للخٗامل م٘ 

حر مخى٢ٗت .اخخُاحاث الؿُىلت ٢هحرة اإلاضي ٚو  

 

(: 5)البى٪ الظي ًخم جهي٠ُ ؾُىلخه -ٌ  

ًخُلب مؿاٖضة مً البى٪ اإلاغ٦ؼي ؤو مؿاٖضة مالُت زاعحُت لخلبُت اخخُاحاجه الخالُت مً الؿُىلت، وجبرػ 

.الخاحت إلاثل َظٍ اإلاؿاٖضة الٟىعٍت إلاى٘ اجهُاع البى٪ بؿبب ٖضم ٢ضعجه ٖلى جلبُت َلباث الضاثىحن واإلاىصٖحن  

 

 

ثطييف ظيىلة البىو:10الجذوى سقم   

=C وؿبت الؿُىلت

 الضازلُت

=Bل ل اإلاىحىصاث/نافي الخمٍى الىصاج٘/الخمٍى =A الخهي٠ُ 

C>15% B<50% A<55% 01 
C>12% B<60% A<60% 02 
C>10% B<65% A<65% 03 

C>5% B<70% A<70% 04 
C<5% B>70% A>71% 05 

،م:اإلاهضع .58ًمُىت قىقت،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  

.حعاظية مخاطش العىو -2  
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ال ٌٗخمض ج٣ُُم الخؿاؾُت إلاساَغ الؿى١ ٖلى وؿب اؾاؾُت مثل الٗىانغ ألازغي لهظاالىٓام وبهما ًخى٠٢ 

بضعحت ٦بحرة ٖلى م٩ىهاث اإلاحزاهُت الٗمىمُت وألاوكُت التي جخًمجها،وبالخالي ٞةن َظا البىظ ًدخاج بلى ٖىانغ 

.مً اإلاٟدكحن ًخمخٗىن بسبرة و٦ٟاءة ٞىُت ٖالُت  

 

: جعٍشف مخاطش العىو 2-1  

             مساَغ الؿى١ هي مساَغ حٗغى اإلاغا٦ؼ اإلادمىلت صازل محزاهُت البى٪ ؤو زاعحها هدُجت لخ٣لب 

٩ي ؾىت  ظا الىٕى مً اإلاساَغ جم بياٞخه بلى مخُلباث هٓام الخ٣ُُم البى٩ي ألامٍغ  1996ألاؾٗاع في الؿى١،َو

م اإلاساَغ  ،بدُث ًخىحب ٖلى البىى٥ ؤلاخخٟاّ بغؤؽ ما٫ إلاىاحهت مساَغ الؿى١ بإهىاٖها،٣ًىم ج٣ٍى

٣اؽ ٖضم ؤلاؾخ٣غاع بخ٣لباث الؿى١   79.الؿى٢ُت ٖلى ٖضم ؤلاؾخ٣غاع  في ماقغاث الؿى١ ٍو

:                   وحكمل مساَغ الؿى١ ماًلي

زُغ ؾٗغ الٟاثضة ٌٗٝغ بالخالت التي ًجض ٞحها البى٪ مغصوصًخه جخإزغ بٟٗل حٛحر مٗض٫ : مساَغ ؾٗغ الٟاثضة-ؤ

،ألن  مهضع الغبذ الاؾاس ي للبى٪ َى َامل الٟاثضة والظي َى ٖباعة ًٖ الٟغ١ بحن الٟىاثض 80الٟاثضة

ت،وبالخالي ٞةن َظٍ ألازحرة جخإزغ بخٛحر ؤؾٗاع الٟاثضة في الؿى١ وبالخالي ألازغ  اإلا٣بىيت والٟىاثض واإلاضٖٞى

 81.اإلاباقغ ٖلى َامل الٟاثضة ومً َىا جبرػ مساَغ ؾٗغ الٟاثضة باليؿبت للبى٪

:82مساَغ ج٣لباث ؤؾٗاع الهٝغ-ب  

،وهي اإلاساَغ الخالُت واإلاؿخ٣بلُت التي جخإزغ  جيكإ مساَغ ج٣لباث ؾٗغ الهٝغ  مً الخدغ٧اث في ؾٗغ الهٝغ

ً .بها بًغاصاث البى٪ وعؤؽ ماله وهي جازغ ٖلى البى٪ واإلاؿثخمٍغ  

:مساَغ مخٗل٣ت بالبى٪- ج  

:في مجا٫ الخٗامل بالى٣ض ألاحىبي هجض ٖضة مساَغ ًخدملها البى٪ مجها  

.زُغ و٢ٕى البلض في مكا٧ل م٘ الخاعج: مساَغ ؤلاثخمان بالٗملت ألاحىبُت-   

.الخٛحر اإلادخمل في ؤؾٗاع الٗمالث زال٫ الٟترة اإلادخٟٔ بها: مساَغ الؿٗغ-   

٤ للؿُىلت ؤو نٗىبت بُٗها مً ؤحل الخهى٫ ٖلى : مساَغ الؿُىلت-  ج٨مً الخُىعة في نٗىبت الدؿٍى

.الٗمالث اإلاُلىبت  

                       

ت،"بصاعة اإلاساَغ"َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص،  205،م2003، الضاع الجامُٗت،الاؾ٨ىضٍع
79

  

.49 حْاُ تشَؼح ،ٍشجغ عثق رمشٓ،ص 80  

،ٍىجىد فٍ اىَىقغ 9ٍشواُ اىْحيح، قُاط وتحيُو وإداسج اىَخاطش،ص 81  
2019ٍاسط 1:    تاسَخ اإلطالع WWW.+Ibfsly.+Com+bookq+EMB.PDF 

.85إََاُ صَغىد،ٍشجغ عثق رمشٓ،ص 82  
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:مساَغ مغجبُت بالؼباث2-2ً  

زُغ ؾٗغ الهٝغ اإلاغجبِ بخضَىع ٢ُمت ؤعنضة البىى٥ مً الٗمالث ألاحىبُت مً حهت، و٦ظا ج٣لب ٢ُمت 

ظا ما ًازغ ؾلبا ٖلى ال٣ُمت الخ٣ُ٣ت لل٣غى ٖىض خلى٫  الٗمالث التي جم بىاؾُتها ج٣ضًم ال٣غوى َو

احاله٨ما ًم٨ً ؤن ًيخج َظا الخُغ ًٖ بٌٗ الؿُاؾاث والخضابحر التي ٌؿخسضمها البى٪ اإلاغ٦ؼي ٦خسٌُٟ 

.٢ُمت الٗملت الظي ًاصي بلى ٣ٞضان ال٣ُمت الخ٣ُ٣ت بؿبب اجهُاع ٢ُمت الىخضة الى٣ضًت  

:مساَغ ج٣لباث ؤؾٗاع ألاوعا١ اإلاالُت-3  

جيكإ َظٍ اإلاساَغ هدُجت ج٣لباث ؤؾٗاع ألاوعا١ اإلاالُت في ؤؾىا١ عؤؽ اإلاا٫ ،و٢ض جيكإ بٟٗل جظبظباث في ؾى١ 

.ألاؾهم والؿىضاث، والتي ٢ض حؿبب في زؿاثغ مالُت للبى٪  

 

:الىقاو الىاحل مشاعاتها عىذ دساظة حعاظية البىو ملخاطش العىو -راهيا  

:ٌؿدىض  َظا الٗىهغ ٖلى ما ًلي  

.بلخ...خؿاؾُت ألاعباح للخٛحراث الؿلبُت في ؤؾٗاع الٟاثضة وؤؾٗاع الٗمالث ألاحىبُت،ؤؾٗاع ألاؾهم-  

.٢ضعة ؤلاصاعة ٖلى جدضًض،٢ُاؽ،عنض ومغا٢بت الخٗغى للمساَغ-  

.َبُٗت وح٣ُٗض مساَغ ؤؾٗاع الٟاثضة -  

.َبُٗت وح٣ُٗض مساَغ الؿى١ الىاحمت ًٖ الخضاو٫ والٗملُاث الخاعحُت-  

:أظغ ثطييف البىو ملخاطش العىو وفق هظام الحقييم البىهي-رالثا  

:ًخه٠ بماًلي: (1)البى٪ الظي ًخم جهي٠ُ خؿاؾُت مساٍَغ -1  

.صعحت الخد٨م بمساَغ الؿى١ لضًه ٦بحرة-  

.نافي الاعباح ٢اصع ٖلى مىاحهت الخٛحراث ال٨ٗؿُت ألؾٗاع الٟاثضة-  

.مؿخىي الاعباح واإلاالءة ٢ىي إلاىاحهت مساَغ الؿى١ -  

(:2)البى٪ الظي ًخم جهي٠ُ خؿاؾُت مساٍَغ -2  

.،بال ؤهه ٌٗٝغ ي٠ٗ في ٖامل ؤو ا٦ثر  مً الٗىامل اإلاظ٧ىعة(1)لضًه زهاثو مكابهت للخهي٠ُ   

(:3)البى٪ الظي ًخم جهي٠ُ خؿاؾُت مساٍَغ -3  
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ج٩ىن صعحت جد٨مه في مساَغ الؿى١ مىسًٟت وجدخاج بلى جدؿحن،٦ما ؤن  ؤعباخه ٚحر ٢اصعة ٖلى مىاحهت 

الخٛحراث التي جُغؤ ٖلى ؾٗغ الٟاثضة، باإلياٞت بلى ؤن مؿخىي ألاعباح واإلاالءة ٚحر ٧افي إلاىاحهت مساَغ 

الؿى١،ألامغ الظي ٌؿخىحب وحىص ع٢ابت جىُٓمُت لًمان ؤلاصاعة ؤة َُئت اإلاؿاَمحن وبجساط احغاءاث 

.الخصخُدت اإلاىاؾبت  

(:4)البى٪ الظي ًخم جهي٠ُ خؿاؾُت مساٍَغ -4  

ًٓهغ ي٠ٗ ٖام في ٖضص مً الٗىامل، مما ًبرػ الخاحت بلى بحغاء جصخُخي الػم مً ٢بل البى٪ اإلاغ٦ؼي 

.زانت بطا ٧اهذ َىا٥ مك٩لت خ٣ُ٣ُت في الخد٨م بمساَغ الؿى١   

(:5)البى٪ الظي ًخم جهي٠ُ خؿاؾُت مساٍَغ -5  

ال١  ظاٌٗني ؤن الٗىامل الؿاب٣ت ٚحر ٞاٖلت ٖلى ؤلَا ٌكهض مكا٧ل خاصة في الخد٨م بمساَغ الؿى١، َو

ت، وبال ٢ض حؿبب زؿاثغ ٞاصخت جاصي بالبى٪ بلى ؤلاٞالؽ .وجخُلب بحغاءاث ع٢ابُت جصخُدُت ٢ٍى  
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:خالضة الفطل  

CAMELS في حؿلُِ الًىء ٖلى ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ في ؤهٓمت الٗمل   جخمثل ؤَمُت هٓام الخ٣ُُم      

ا وجُب٣ُُا، بما ًاصي بلى جىحُه الاَخمام بها،وبالخالي جد٤ُ٣ زضمت ؤَضاٝ اإلاىصٖحن  ُت هٍٓغ البى٩ي اإلاهٞغ

اصة ٦ٟاءة الٗمل اإلاهغفي وجضُٖم ٞٗالُخه ٖلى  ً واإلاؿاَمحن ٖلى ؾىاء،ألامغ الظي ًاصي في ٍػ واإلاؿدثمٍغ

ُت ُت،والتي ؤنبدذ بؾتراجُجُت ال ٚني ٖجها إلاىا٦بت الخُىعاث الخانلت في اإلاىٓىمت اإلاهٞغ .الؿاخت اإلاهٞغ  

بن بٖخماص ال٣ُاؽ وج٣ُُم ألاصاء مً ٢بل البىى٥ ًدُذ لها بم٩اهُت جدضًض ألازُاء وؤلاهدغاٞاث 

خُث ٌٗمل َظا الىٓام ٖلى بحغاء جدلُل قامل ألصاء البى٪ .و٦ظل٪ ؤؾبابها ،والبدث ًٖ َغ١ مٗالجتها

ُت،خُث جغجبِ مغاخل الغ٢ابت والخ٣ُُم والخٟخِل واهماٍ ؤوكُخه وم٣اعهتها  م٘ مؿخىي الؿاخت اإلاهٞغ

غي وبًجابي وجدؿم ب٩امل الٟىة والٟٗالُت في جُب٤ُ ٖملُاث الغ٢ابت  CAMELS  بٗىانغ الخ٣ُُم  بك٩ل حَى

 .والخٟخِل اإلاهغفي
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: جمهُض 

بٗض ما جم ٖغيه في الٟهلحن الؿاب٣حن في الجاهب الىٓغي ،ؾىداو٫ في َظا الٟهل حؿلُِ الًىء ٖلى           

ُٟت  . ؤَم اإلاٟاَُم واإلاٗاًحر التي جم جىاولها ٖلى بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ت ال حٗخمض ٖلى هٓام الخ٣ُُم البى٩ي،خاولىا  ٩ي  وبما ؤن البىى٥ الجؼاثٍغ جُب٤ُ هٓام الخ٣ُُم البى٩ي ألامٍغ

CAMELS ٤ حم٘ ال٣ىاثم اإلاالُت .  ٖلى َظا البى٪،ًٖ ٍَغ

: وبهضٝ ال٣ُام بهظٍ اإلاداولت جم ج٣ؿُم َظا الٟهل ٧االحي           

ُٟت:اإلابدث ألاو٫  . ج٣ضًم بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ُٟت:اإلابدث الثاوي ٩ي باؾخسضام ج٣ُُم بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ  . CAMELS هٓام الخ٣ُُم البى٩ي ألامٍغ
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ُٟت: اإلابدث ألاو٫   .ج٣ضًم بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

فية:ملبحث  وى ا  ثقذًم بىو الفالحة والحىمية الٍش

فية: املطلل  وى   .ماهية ووشأة بىو الفالحة والحىمية الٍش

فية-1  .جعٍشف بىو الفالحة والحىمية الٍش

ش 206ٌٗخبر ماؾؿت مالُت جإؾـ باإلاغؾىم ع٢م  غ الٟالحي،ؤنبذ 13/03/1982 بخاٍع  لخضُٖم مهام الخٍُى

ني خىالي . ٢ُإ حهىي 31و٧الت 286حٗضاص و٧االجه  بلٜ ٖضص ٖماله ٖلى اإلاؿخىي الَى ام700ٍو  .٫ بَاع ٖو

ُٟت مً الىؾاثل الؿُاؾُت والخ٩ىمُت التي تهضٝ الى اإلاكاع٦ت في ال٣ُإ  ٌٗض بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ل الخاحاث الخانت  ُٟت،٦ما ٌٗخبر ماؾؿت مالُت مخسههت لالَإل ٖلى مهمت جمٍى الٟالحي وجغ٢ُت اإلاىا٤َ الٍغ

ٟي اإلالخ٤ بال٣ُإ  ُٟت ججهحز الىخضاث واإلااؾؿاث طاث اليكاٍ الٍغ بال٣ُإ و٧ل طل٪ لهالح ؤٖما٫ الخىمُت الٍغ

٘ الٗمىمُت والخانت ل٣ُإ الٟالخت،الؼعاٖت الهىاٖت،الغي والهُض 83الٟالحي ل اإلاكاَع ُٟخه ألاؾاؾُت هي جمٍى  ،ْٞى

ُٟت ٖملُا ابخضءا مً ؤ٦خىبغ  غ الٍغ٠ وال٣ُإ الٟالحي والخىمُت الٍغ  بغؤؽ ما٫ 1982البدغي،و٧ل مً ٌؿاَم في جٍُى

 ..84 صًىاع حؼاثغي ٢33.000.000.000ضٍع 

 .اليشأة والحطىس -2

ُٟت بمغؾىم عثاس ي ع٢م   والظي نضع في 1982 ماعؽ13 اإلااعر في 106/82جإؾـ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ضة الغؾمُت ع٢م  ت هاججت 1989ًٖ ماعؽ 16 واإلااعزت في 11الجٍغ :  حاء َظا ال٣غاع مىٟظا لؿُاؾت ا٢خهاصًت يغوٍع

. يغوعة الٗمل في ؾبُل الاؾخٛال٫ الا٢خهاصي للبالص بخد٤ُ٣ الا٦خٟاء الظاحي مً اإلاىخجاث الٟالخُت-

٘ مؿخىي اإلاِٗكت و جدؿحن ْغوٝ خُاة ؾ٩ان الٍغ٠- . ٞع

ني- ٘ مؿاَمت الٟالخت في ؤلاهخاج الَى . ٞع

.  بٖاصة جىُٓم حهاػ ؤلاهخاج الٟالحي-

اصة مؿاخت ألاعاا ي الهالخت للؼعاٖت م٘ اؾخهالح مؿاخاث حضًضة- . ٍػ

.  جىمُت الغي ببىاء الؿضوص وخٟغ آلاباع-

: و٢ض مغ البى٪ بٗضة جُىعاث هلخهها ُٞما ًلي

                       

ضعي ؾمحرة،ؤزغ الٗىإلات الا٢خهاصًت ٖلى ا٢خهاصًاث البىى٥،مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اللِؿاوـ في الٗلىم 83إلا٣ضم ؾٗاص،٢ٍى  

.68الا٢خهاصًت،جسهو ا٢خهاص صولي،حامٗت ٢انضي مغباح ،وع٢لت،م   

ق املطشفي وارشه على سغا الضبىن ٞاًؼ م٨ُت،  84. ت ،جسهو الخعٍى  ،مظ٦غةم٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ماؾترفي الٗلىم الخجاٍع

 49.م.2013 /2012حؿى٤ٍ،حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ،مؿخٛاهم ،
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ظا ما ا٦ؿبه 1990بلى 1982مً -1 ٟي بٟخده ٖضة و٧االث َو  ٧ان َضٝ البى٪ ٞغى وحىصٍ يمً الٗالم الٍغ

ل ال٣ُإ الٟالحي  .ؾمٗت و٦ٟاءة في مُضان جمٍى

 . لخُب٤ُ ٖملُاث الخجاعة الضولُتSWIFTجُب٤ُ هٓام : 1990ؾىت  -2

ٖلى مؿخىي مسخل٠ الٟغوٕ لل٣ُام بالٗملُاث البى٨ُت و٦ظل٪ LOGICIEL SYBU وي٘ بغمجُاث :1992ؾىت  -3

الم آلالي ومسُِ الخؿاباث الجضًض ٖلى مؿخىي ٧ل الى٧االث  .بصزا٫ ؤلٖا

ُت ًٖ بٗض(télétraitement)بصزا٫ ٖملُت الٟدو الؿل٩ي  :1996ؾىت -4 . ،ٞدو واهجاػ الٗملُاث اإلاهٞغ

. CIBبضء الٗمل ببُا٢ت السخب ما بحن البىى٥ :1998ؾىت-5

٘ بلى خض ٦بحر ال٣غوى لٟاثضة اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت  :2000ؾىت-6 ل الا٢خهاص خُث ٞع الخضزل في جدٍى

٘ بٖاهاث لل٣ُإ الٟالحي ووي٘ مسُِ زماس ي . م٘ ٞع

 في مسخل٠ الى٧االث بهٟت حؼثُت وبصزا٫ مسُِ الجضًض  LA BANQUE ASSISEبصزا٫ مكغوٕ :2010ؾىت -7

ت وحٗمُم قب٨ت  ت والى٧االثMEGAPACللخؿاباث ٖلى مؿخىي اإلاداؾبت اإلاغ٦ٍؼ .  ل٩ل الهُا٧ل اإلاغ٦ٍؼ

 

فية وأهذافه:الثاوياملطلل  . مهام بىو الفالحة والحىمية الٍش

ُٟت مهامه ووْاثٟه مثل ؤي بى٪ ججاعي والتي جخمثل ُٞما ًلي  :85ًماعؽ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

فية .1 : مهام بىو الفالحة والحىمية الٍش

ُت  ههذ اإلااصة الغابٗت مً ال٣اهىن الاؾاس ي للبى٪ جخمثل مهمت َظا البى٪ في جىُٟظ حمُ٘ الٗملُاث اإلاهٞغ

خماصاث اإلاالُت ٖلى مسخل٠ اق٩الها َب٣ا لل٣ىاهحن والخىُٓماث حاعي الٗمل بها،ومىذ ال٣غوى واإلاؿاَمت ُٞما  والٖا

: ًلي َب٣ا لؿُاؾت الخ٩ىمت

. جىمُت مجمٕى ٢ُاٖاث الٟالخت-

ما٫ الٟالخُت- غ ألٖا . جٍُى

ل  ٢،٤ُإ :٦ما ٌؿعى َظا البى٪ بلى جمٍى اإلااؾؿاث الٟالخُت والهىاُٖت ب٩ل ؤهىاٖها ،حٗاوهُاث الدؿٍى

. الخ...الٛاباث،٢ُإ الهُض البدغي 

فية.2 : مىاسد بىو الفالحة والحىمية الٍش

. عؤؽ ما٫ البى٪ واخخُاَاجه-

                       
،مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااؾتر،جسهو مالُت و "إحالى وظائل الذفع الحقليذًة بالىظائل الالنتروهية"ؾلُاوي زضًجت،85 

  151،ص.2013-2012بؿ٨غة ،-ه٣ىص،حامٗت مدمض زًُغ
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. الىصاج٘ اإلادهل ٖلحها مً َٝغ الؼباثً-

ألامىا٫ التي جىي٘ جدذ جهٝغ البى٪ 

. الاخخُاَاث واإلااوهاث-

. ال٣غوى مً ألاؾىا١ ألاحىبُت-

ل بغامج الخىمُت- . الدؿب٣ُاث لخمٍى

. ال٣غوى اإلامىىخت مً َٝغ البى٪ اإلاغ٦ؼي بخُب٤ُ ؾٗغ بٖاصة الخهم-

ُت اإلاخمثلت ُٞما ًلي : ٦ما ههذ اإلااصة الغابٗت مً ال٣اهىن ألاؾاس ي للبى٪ اهه ٣ًىم بٗملُاث مهٞغ

  مىذ ال٣غوى ب٩ل ؤهىاٖها ومٗالجتها. 

 الالتزام بال٣ُام بالًماهاث. 

 ل مسخل٠ الٗملُاث اإلاخٗل٣ت بالخجاعة الخاعحُت  .جمٍى

 

فية.3 . أهذاف بىو الفالحة والحىمية الٍش

باٖخباع بى٪ الٟالخت بى٪ ججاعي ٞهى ٌؿعى لخد٤ُ٣ ألاعباح مً حهت وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ الا٢خهاصًت ٖامت مً حهت 

: ؤزغي ومً ؤَم ؤَضاٞه ما ًلي

  جل٣ي الٟالخت ا٦بر خهت في اَخماماث البى٪  زانت بٗض ؤلانالح ألازحر والظي ؤٖاص الخىححهاث بلى بٖاصة

اصة  ُٟت،وؤنبذ البى٪ حهضٝ بلى ٍػ ل الخىمُت الٟالخُت والٍغ ت لخمٍى الخمغ٦ؼ الاؾتراجُجي للبى٪ وؤُٖى ألاولٍى

غ اإلاىخجاث الٛظاثُت و٦ظل٪ مؿاٖضة الٟالح ٖلى جهضًغ مىخىحه  الاؾدثماعاث في اإلاجا٫ الٟالحي م٘ جٍُى

ً  .زاعج الَى

  ٌٗمل البى٪ ٖلى جدؿحن الخضماث اإلا٣ضمت للٗمالء،وطل٪ في ْل اإلاىاٞؿت بحن البىى٥ زانت بٗض الاهٟخاح

ه الا٢خهاص الجؼاثغي و٦ظل٪ الخىنهت  .86الظي ٖٞغ

  ؤ٦ثر ٞٗالُت م٘ حمُ٘ اإلاىاعص، للخهى٫ بلى زضماث ؤًٞل وحؿُحر ً ٌؿعى البى٪ بلى بًجاص ؾُاؾت ج٩ٍى

 .ؤخؿً

  ت ٣ا إلاسُُاث الخىمُت زانت بٗض الٗكٍغ اٝ وجدؿحن ْغوٝ الٗمل ٞحها ٞو غ ألاٍع حهضٝ البى٪ بلى جٍُى

ٟي  .الؿىصاء التي حؿببذ في الجزوح الٍغ

 

                       

.153ّفظ اىَشجغ اىغاتق،ص 86  
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وبُٛت جد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ ٢ام البى٪ بتهُئت الكغوٍ لالهُال١ في مغخلت حضًضة جخمحز بخدىالث َامت هدُجت 

ُت ؤمام البىى٥ الخانت ألاحىبُت،و ؤَم َظٍ الكغوٍ ٧األحي : اهٟخاح الؿى١ اإلاهٞغ

حر قب٩اث ووي٘ وؾاثل ج٣ىُت حضًضة- . جٞى

. وي٘ ؤحهؼة وؤهٓمت مٗلىماجُت خضًثت-

ت- . جإَُل مىاعصٍ البكٍغ

. جغ٢ُت الاجها٫ الضازل والخاعجي لبى٪-

. الهيهل الحىظيمي العام لبىو وومالة معحغاهم :رالثاملطلل اى

ظا مً احل زضمت ػباثجها -1 ني َو غج٨ؼ اله٩ُل ٖلى قب٨ت واؾٗت مً الى٧االث التي جخىػٕ ٖلى ٧اٞت التراب الَى  ؤًىماٍو

. 87 و٧الت خُث جخىلى َظٍ الٟغوٕ مهمت الخىُٓم والدؿُحر450ما ٣ًاعب  خُث ًبلٜ ٖضصَا ا٧اهى

ف الىمالة -2  : بمعحغاهم 866جعٍش

ُت مثل  ُت بلى ؤصوى مؿخىي وج٣ىم بالخٗامل م٘ الٗمالء ٦ما ج٣ىم ب٩ل الٗملُاث اإلاهٞغ هي ممثل للماؾؿت اإلاهٞغ

ني الجؼاثغي 1982السخب والضٞ٘ وج٣ضًم ال٣غاع وحم٘ اإلاىاعص ،ؤوكإث الى٧الت في ؾىت  بٗضما اهبث٣ذ مً البى٪ الَى

تها الجؼاثغ ؤزىاء جل٪ اإلاغخلت في  بٗض الخ٣ؿُم الجضًض الظي خهل في بَاع ؤلانالخاث الخىُٓمُت واله٩ُلُت التي ٖٞغ

 .َظا ال٣ُإ 

 :مطادس أمىاى ومالة معحغاهم- 3

٤ الاصزاع م٣ابل زضماث ًدهل ٖلحها الؼبىن ٦دؿهُالث الامً صون م٣ابل  ٤ ؤلاًضاٖاث الُٗيُت و ًٖ ٍَغ ًٖ ٍَغ

٣ضع عؤؽ ماله  ماصي ٨ٖـ بًضاٖاث ألاحل،خُث ًدهل البى٪ م٣ابل مٗض٫ ٞاثضة مؿب٣ا مً َٝغ البى٪ اإلاغ٦ؼي ٍو

 .ملُاع ؾىدُم40

فية-4  .وظائف وأقعام بىو الفالحة والحىمية الٍش

ت ؤؾغاع اإلاضًغ اإلاهىُت خُث ًمغ ٖلحها حمُ٘ اإلالٟاث التي جضزل للمضًغ : ماهة العامة  وهي خاٍو

٤ اإلادُِ الضازلي والخاعجي للماؾؿت:املذًش- ُٟخه بىاء بؾتراجُجُت ٞو  .ْو

 .جىُٟظ ؤلاؾتراجُجُت الضازلُت التي جبنى مً َٝغ اإلاضًغ:هائل املذًش-

                       
ق املطشفي وارشه على سغا الضبىن ٞاًؼ م٨ُت، 87 ٤،حامٗت الخعٍى ت ،جسهو حؿٍى  ،مظ٦غةم٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ماؾترفي الٗلىم الخجاٍع

 .90م.2013 /2012ٖبض الخمُض بً باصٌـ،مؿخٛاهم ،
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جبنى مً ؤحل جد٤ُ٣ وصاج٘ والتي حٗخبر ماصة ؤولُت باليؿبت للبى٪،َىا٥ اؾخٛال٫ زام :مطلحة الاظحغالى-

،واؾخٛال٫ زام بالخؿاباث التي حؿغي بالٗملت (اؾخٛال٫ زاعجي)بالخؿاباث التي حؿغي بالٗملت الهٗبت

 .(اؾخٛال٫ صازلي)اإلادلُت

ولها جإزحر خؿاؽ لال٢خهاص خُث مً زاللها وؿخُُ٘ بوكاء ماؾؿت حضًضة و٢ض ج٩ىن ٢غوى :مطلحة القشوع-

ت  ٘ اإلاخهلت بالجاهب الٟالحي ،او ٢غوى ججاٍع زاعحُت اإلاخمثلت في الخجاعة الخاعحُت،ؤو ٢غوى ٞالخُت جسو اإلاكاَع

 ونىاُٖت

حٗخبر الهىعة الخُت للماؾؿت والهىعة الخؿاؾت بما ؤن لها ٖال٢ت مباقغة م٘ الؼبىن ولهظا ٖلى : مطلحة الضبائً-

 .اإلاضًغ ؤن ًدؿً ازخُاع ألاشخام لخمثُل َظٍ اإلاهلخت

ٟي :مطلحة املحاظبة واملشاقبة- َظٍ اإلاهلخت جًمً الدؿُحر الخؿً ل٩ل ال٣ُىص اإلاداؾبُت اإلاسجلت مً َٝغ مْى

 .اإلاهلخت

لها ٖال٢ت بجمُ٘ اإلاهالح ألازغي وج٣ىم بضوعَا في خالت وحىص زلل في بخضي اإلاهالح :مطلحة إلاحشاءات القاهىهية-

 .ؾاب٣ت الظ٦غ
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فية:02الشهل سقم  .الهيهل الحىظيمي العام لبىو الفالحة والحىمية الٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الهيهل الحىظيمي للىمالة:09الشهل سقم

 

 

  

D.G.A :ادلديرية العامة ادلساعدة 
 

 WWW.badr-bank.net,Consulté le 26-04-2019: ادلصدر

  اللجان–مستشارون  مدير االتصال والتسويق (I.G) ادلفتشية العامة

 األمانة

 مديرية التدقيق الداخلي- 
 مديرية ادلتابعة والتحصيل- 
 مديرية ادلوازنة ومراقبة التسيري- 
مديرية الدراسات التقنية، اذلندسة - 

 ادلالية والتطوير
 خلية إدارة وزلاسبة-  
 مساعدون- 

مديرية استغالل وتطوير اإلعالم - 
 اآليل
 مديرية االنقدية وشبكة االتصاالت - 
 مديرية الصيانة- 
 مديرية احملاسبة العامة- 
 مديرية اخلزينة-  
 خلية إدارة وزلاسبة- 
 مساعدون- 

 مديرية ادلوظفني - 
 مديرية إعادة تأهيل ادلوارد البشرية- 
مديرية التقنني، الدراسات القانونية - 

 وادلنازعات
 مديرية التهيئات واإلجنازات - 
 مديرية الوسائل العامة-  
 خلية إدارة وزلاسبة- 
 مساعدون- 

 مديرية العالقات الدولية - 
 مديرية العمليات ادلستندية- 
 مديرية التحويالت ادلالية مع اخلارج-
 مديرية ادلراقبة واإلحصاء - 
 دائرة العالقات مع الزبائن-  
  واإلدارةSWIFTدائرة - 
 خلية إدارة وزلاسبة- 
 مساعدون- 

 مديرية متويل ادلؤسسات الكبرية - 
 مديرية دراسة األسواق وادلنتجات- 
مديرية متويل ادلؤسسات الصغرية - 

 وادلتوسطة
 مديرية متويل النشاطات الفالحية - 
 خلية إدارة وزلاسبة- 
 مساعدون- 

D.G.A 
لإلعالم اآليل 

 للمحاسبة
 

D.G.A 
للعمليات 
 الداخلية

 

D.G.A 
 للمراقبة والتطوير

 

D.G.A 
 لإلدارة والوسائل

 

D.G.A 
للموارد 
 والتعهدات

 

اجملموعة اجلهوية 
 لالستغالل
(G.R.E) 

 

 (A.L.E)الوكالة احمللية لالستغالل 
 

 (A.P) الوكالة ادلركزية
 

س ــالرئي

 

 

ر ــادلدي

 

 

ام ـــالع

 

(P.D.G) 

http://WWW.badr-bank.net,Consult�
http://WWW.badr-bank.net,Consult�
http://WWW.badr-bank.net,Consult�
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فية: املبحث الثاوي هي باظحخذام ثقييم بىو الفالحة والحىمية الٍش   . CAMELS هظام الحقييم البىهي  مٍش

ت مضي مداٞٓت ٖلى جىاػهه اإلاالي   .بن ؤَمُت الخدلُل اإلاالي ج٨مً في ٢ُاؽ ؤصاء البى٪ ومٗٞغ

٩ي ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫، )، CAMELSمً زال٫ َظا اإلابدث ؾٝى هداو٫ جُب٤ُ ماقغاث هٓام الخ٣ُُم البى٩ي ألامٍغ

ُٟت(حىصة ألانى٫ ،حىصة ؤلاصاعة، الغبدُت،الؿُىلت، خؿاؾُت مساَغ الؿى١   .، ٖلى بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

فية: املطلل  وى   .ثحليل لفاًة سأط املاى،و حىدة  ضىى لبىو الفالحة والحىمية الٍش

 :جدلُل ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ للبى٪-1

حر الخماًت  بن ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ حٗخبر َامل ألامان الظي ًدخٟٔ به البى٪ إلاىاحهت اإلاساَغ اإلاخى٢ٗت بهضٝ جٞى

 :للمىصٖحن واإلا٣غيحن و٦ؿب ز٣تهم،ٞمً ؤحل جهي٠ُ عؤؽ ما٫ بى٪ البضع ؾى٣ىم بدؿاب وجدلُل اليؿب الخالُت

 

ُٟت : -11حضو٫ ع٢م  :وؿبت عؤؽ اإلاا٫ ألاؾاس ي بلى مخىؾِ ألانى٫ في بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

2013 2014 2015 2016 

 54.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 عاؽ اإلاا٫ اإلاضٕٞى

 1530268 1425485 8120189 5475054 ؤلاخخُاَاث

 - - - - ماوهاث ٢اهىهُت

ؤمىا٫ لألزُاع البى٨ُت 

 الٗامت

13230150 15219050 19250224 26816167 

 9760525 5681550 6124669 5155135 الىدُجت الهاُٞت

 2818790 (6305531) 311138 311138 جغخُل مً حضًض مضًً

 ًطشح منها ماًلي

الخثبُخاث اإلاكتر٦ت 

 لإلؾخٛال٫

23532088 18294875 42450994 38358137 

 - - - - جغخُل مً حضًض صاثً

 هحطل على سأط املاى  ظاس ي

 70340027 23430107 44480171 33639390 عؤؽ اإلاا٫ ألاؾاس ي

 1289955979 1341361599 1248763098 1053004855 مخىؾِ ألانى٫ 

عؤؽ اإلاا٫ 

 مخىؾِ ألانى٫ /الاؾاس ي

3.19% 3.5% 1.7% 4.3% 

 2 5 3 3 الخهي٠ُ الؿىىي 

 3 الخهي٠ُ ال٨لي
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خماص ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت: اإلاهضع  .مً اٖضاص الُالبت بااٖل

 :الخدلُل

 :هالخٔ مً الجضو٫ ؤٖالٍ، ؤن وؿبت عؤؽ اإلاا٫ بلى بحمالي مخىؾِ ألانى٫ ٚحر مؿخ٣غة ٖبر ألاعب٘ ؾىىاث خُث

 ،وطل٪ هٓغا %3.19 إلاا ٧اهذ جبلٜ 2013 م٣اعهت بؿىت 2014اعجٟٗذ وؿبت عؤؽ اإلاا٫ بلى بحمالي ألانى٫ ؾىت - 

خُث ٌٗخبر عؤؽ اإلاا٫ ي٠ُٗ هٕى .  مً  مخىؾِ ألانى٫ %3.5العجٟإ في عؤؽ اإلاا٫ ألاؾاس ي للبى٪  الظي ٧ان ٌُٛي 

 .ما

،وؤنبذ عؤؽ اإلاا٫ ي٠ُٗ حضا، وطل٪ بؿبب اهسٟاى الاخخُاَاث وعؤؽ اإلاا٫ 2015جم بهسًٟذ مجضصا  ؾىت - 

ظا م٘ ب٣اء عؤؽ اإلاا٫ اإلاضٕٞى زابذ مً ؾىت %1.7ألاؾاس ي الظي ؤنبذ ٌُٛي وؿبت   .2013 مً مخىؾِ الانى٫، َو

 ملُىن صج، و٦ظل٪ اعجٟٗذ 540،ؤنبذ عؤؽ اإلاا٫ مالثم،خُث بعجٟٗذ ٢ُمت عؤؽ اإلاا٫ اإلاضٕٞى بلى 2016في ؾىت -

، خُث قهضث ؤًًا هدُجت الهاُٞت بعجٟاٖا  وانبذ عؤؽ اإلاا٫ ألاؾاس ي ٌُٛي وؿبت 2015الاخخُاَاث  م٣اعهت بؿىت 

 .  مً مخىؾِ ألانى٫ 4.1%

،و اليؿب اإلاخدهل ٖلحها حٗخبر ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ للبى٪ يُٟٗت، وجدمل  CAMELSوخؿب مٗاًحر هٓام الخ٣ُُم البى٩ي 

 (.63م٣اعهت بجضو٫ م).3الخهي٠ُ 

 جدلُل حىصة ألانى٫ - 2

، ألن امخال٥ البى٪ ألنى٫ حُضة ٌٗني جد٤ُ٣ صزل CAMELSحٗخبر حىصة ألانى٫ طاث ؤَمُت زانت في هٓام 

ُٟت  ت حىصة ؤنى٫ بى٪ الٟالخت والخمُت الٍغ ؤ٦ثر وج٣ُُم ؤًٞل للؿُىلت وؤلاصاعة وعؤؽ اإلاا٫،ومً ؤحل مٗٞغ

 :،ؾى٣ىم باخدؿاب اليؿب الخالُت

ُٟت : 12الجضو٫ ع٢م  .وؿبت الخهي٠ُ اإلاغجح لبى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 2013 2014 2015 2016 

 9353830 8547546 11500831 9967481 اإلاسههاث

 54.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 عؤؽ اإلاا٫ اإلاضٕٞى

 15302682 14254858 8130189 54750545 ؤلاخخُاَاث

 69302682 47254858 41130189 38475054 خ٣ى١ اإلال٨ُت

خ٣ى١ +اإلاسههاث

 اإلال٨ُت

138152535 52631020 55802404 78656512 

وؿبت الخهي٠ُ 

 اإلاغجح

7.21% 2.1% 15.3% 11.9% 

 2 3 1 2 الخهي٠ُ الؿىىي 

 2 الخهي٠ُ ال٨لي
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خماص ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت للبى٪ : اإلاهضع  مً اٖضاص الُالبت بااٖل

،وخؿب الجضو٫ ؤٖالٍ هالخٔ ؤن وؿبت الخهي٠ُ اإلاغجح ٚحر مؿخ٣غة خؿب (64م٣اعهت بجضو٫ م): الخدلُل

 :الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها ،خُث

ى ما حٗلىا ههىٟها الهى٠%7.21 بلٛذ 2013في ؾىت   .2 بمٗنى ؤن ؤنى٫ البى٪ في َظٍ الؿىت هي مغيُت،َو

ذ بهسٟايا بلى وؿبت 2014ؾىت - ت، %2.1 ٖٞغ ظا ما ٌٗىص  باإلًجاب ٖلى البى٪،خُث حٗخبر حىصة ألانى٫ ٢ٍى ،َو

، 1بمٗنى وحىص اججاٍ احابي وجابث في ٖملُت حؿضًض ال٣غوى ووحىص هٓام ع٢ابي ٞٗا٫، ًخم جهيُٟها في الهى٠ 

ظا خؿب مٗاًحر هٓام الخ٣ُُم البى٩ي  .َو

ذ اليؿبت اعجٟاٖا خُث بلٛذ 2015ؾىت- ظا ما ًاصي بلى جهيُٟها الهى٠ % 15.3 ٖٞغ  خُث اٖخبرث حىصة 3 ،َو

 .ألانى٫ في َظٍ الؿىت حُضة هٕى ما ،َظا ٌٗني ان َىا٥ ه٣اٍ ي٠ٗ ًجب جصخُدها ،وبال ؾخاصي الى اٖؿاع البى٪

ظا ًض٫ ٖلى ؤن البى٪ قهض اججاَاث ؾلبُت ٖلى مؿخىي ال٣غوى،خُث %12،بهسًٟذ الى 2016ؾىت - با، َو  ج٣ٍغ

 .ٖٝغ البى٪ ه٣اٍ ي٠ٗ في مٗاًحر الاثخمان والاحغاءاث الاػمت للمخابٗت والدؿضًض

، هٓغا ال٦دؿاب البى٪ بٌٗ الخهاثو 2ومً زال٫ الىخاثج اإلاخىنل بلحها ،ؾى٣ىم بخهي٠ُ البى٪ الهى٠ 

،بال٫ اهه ٌٗٝغ بٌٗ الازخالالث ،٢ض ج٩ىن ٖلى مؿخىي الاصاعة والتي حؿخُُ٘ مٗالجت 1اإلاكابهت للهى٠ 

 .يٟٗها بىٟؿها، و٢ض ج٩ىن ؤًًا اهسٟاى الٗاثض ٖلى ألانى٫ ٚحر الاثخماهِىت ول٨ً ال حك٩ل زؿاثغ

 

فية: املطلل الثاوي  .ثحليل حىدة إلاداسة،الشبحية لبىو الفالحة والحىمية الٍش

 ج٣ُُم حىصة بصاعة البى٪-1

لخ٣ُُم ٦ٟاءة البى٪  ٢مىا باٖضاص اؾخماعة اؾخبُان وجم جىػَٗها ٖلى اًٖاء اصاعة البى٪، مً ؤحل حم٘ 

 14اإلاٗلىماث الالػمت لخ٣ُُم ٦ٟاءة الجهاػ ؤلاصاعي، بلٜ ٖضص الُٗىت 

 :والخهي٠ُ ٩ًىن ٖلى اؾاؽ ٖضص ؤلاحاباث،خؿب ماًلي

 CAMELSجهي٠ُ حىصة الاصاعة خؿب مٗاًحر هٓام:13الجضو٫ ع٢م

  غير مشض ي هامش ي معقىى  مشض ي قىي  

 05 04 03 02 01 الحطييف

 .اإلاهضع مً بٖضاص الُالبت
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 .ج٣ُُم ٦ٟاءة ؤلاصاعة : 14الجضو٫ ع٢م

 الر قابة المصرفية
 العبارة قوي مرضي حيادي هامشي غري مرضي

 العدد

فعالية نظام الرقابة الداخلية-1 2 5 4 3 1  
مدى مساعدة الرقابة اجليدة للبنك  يف الوصول إىل ما -2 1 7 1 0 4

يريد من خالل الكشف والتقليل من االختالالت الغري 
 متوقعة

تأثري استخدام الرقابة بشكل مفاجئ على جناح -3 1 5 2 3 3
 الرقابة ادلصرفية بشكل عام

 التصنيف 02
 

 الرضا الوظيفي عن تقييم األداء
 العبارة قوية مرضية معقولة هامشية غري مرضية

 العدد
فعالية استخدام البنك دلعايري  تقييم األداء-1 1 2 5 1 5  

الطرق ادلستخدمة يف تقييمك كافية وشاملة-2 1 2 3 2 6  

تنظيم عملية تقييم األداء الوظيفي بالبنك- 3 0 4 1 5 3  

إمكانية اإلطالع على نتائج التقييم-4 0 3 1 5 5  
قابلية اإلعرتاض على عملية تقييمك إذا مل - 5 0 3 5 2 4

 يعطيك ادلقيم حقك
 التصنيف 5
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 نظام المعلومات
 العبارة قوي مرضي مقبول هامشي غري مرضي

 العدد
تاثري نظام ادلعلومات على أداء ادلوظفني-1 0 5 6 1 2  
مدى توفري نظام ادلعلومات على معلومات - 2 0 3 8 1 2

 تفصيلية
 

4 
 

3 
5 
 

 
2 

0 
 

نظام ادلعلومات يوفر مؤشرات ومعايري - 3
 متكن البنك من قياس اداء موظفيه

 
استخدام البنك نظام متطور ليكون اداء -4 1 2 7  4

 ادلوظف فعال وكفؤ
 الخهي٠ُ 03

 الخهي٠ُ ال٨لي لإلصاعة 03

خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُان: اإلاهضع  .مً اٖضاص الُالبت بااٖل

 

 . ،بمٗنى جد٤ُ٣ هخاثج م٣بىلت 03مً زال٫ الجضو٫ هالخٔ ؤن بصاعة البى٪ جهى٠ في الهى٠ 

 

 

 الموارد البشرية
 العبارة قوي  مرضي معقول هامشي غري مرضي

 العدد 
نظام احلوافز ادلعتمد من طرف البنك- 1 1 3 7 1 2  

ادلكافاة ادلتلقاة على رلهوداتك داخل البنك- 2 0 1 4 6 3  

دافعية ادلكافاة واحلوافز ادلقدمة لبذل جهد  أكرب- 3 0 2 2 8 2  

 التصنيف 4
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 :جدلُل الغبدُت-2

خم ٢ُاؽ  ت، ولها ٖال٢ت مباقغة بجىصة الانى٫،ٍو ًىٓغ البى٪ بلى الغبدُت ٦ٗىهغ َام للًمان الاؾخمغاٍع

 .ٞٗالُتها مً زال٫ جدضًض وؿبت الٗاثض  ٖلى مخىؾِ ألانى٫ لخ٣ُُم ألاعباح 

 .2016-2013وؿبت الٗاثض بلى مخىؾِ الانى٫ زال٫ الٟترة :  15حضو٫ ع٢م 

 2013 2014 2015 2016 

 97605258 56815507 61246692 51551346 نافي الضزل

 1289955 1341361599 1248763098 1053004855 مخىؾِ ألانى٫ 

وؿبت 

مخىؾِ /الٗاثض

 ألانى٫ 

4.8% 4.9% 4.2% 7.5% 

 1 1 1 1 الخهي٠ُ الؿىىي 

 1 الخهي٠ُ ال٨لي

خماص ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت للبى٪: اإلاهضع  .مً اٖضاص الُالبت بااٖل

 

 :الخدلُل

،ًغح٘ %4.9 بلى 2014،واعجٟٗذ  وؿبُا زال٫ ؾىت 2013 ؾىت %4.8بلٛذ وؿبت الٗاثض ٖلى مخىؾِ ألانى٫ 

اصة ؤعباح البى٪ ،بال ؤجها اهسًٟذ في الؿىت اإلاىالُت ٚلى   بؿبب اهسٟاى في ٢ُمت الاعباح ٦ما %4.2طل٪ لٍؼ

اصة الاعباح بك٩ل حُض اعجٟٗذ وؿبت الٗاثض ٖلى 2016َى مىضح في الجضو٫ ،بال اهه في ؾىت   بؿبب ٍػ

غ . مخىؾِ ألانى٫  ٞى وخؿب الىخاثج اإلاكاع بلحها َظا البى٪ ًمخل٪ الاججاٍ ؤلاًجابي في ؤويإ اإلاحزاهُت،ٍو

ً اخخُاَي احباعي لىمى عؤؽ اإلاا٫،وجىػَ٘ ألاعباح ،خُث بلٛذ وؿبت  الضزل ال٩افي لخد٤ُ٣ مخُلباث ج٩ٍى

ظا خؿب ما حاء في مٗاًحر هٓام الخ٣ُُم البى٩ي،وبهظٍ . %01عبدُخه مً زال٫ الؿىىاث اإلاخخالُت ؤ٦ثر مً  َو

  .01الىخاثج ًخم جهيُٟه في الهى٠ 

 

 .جدلُل ؾُىلت البى٪،و خؿاؾُت مساَغ الؿى١ : اإلاُلب الثالث

 :جدلُل الؿُىلت-1

خمحز بٗضم جضازله م٘ الٗىانغ ألازغي للىٓام،  حٗخبر الؿُىلت مً الٗىانغ ألاؾاؾُت اإلا٩ىهت لىٓام الخ٣ُُم،ٍو

اء بالتزاماجه غي البٌٗ ؤن الؿُىلت مً بحن ألاؾباب اإلااصًت للى٢ٕى في مساَغ،وبالتي ًٟكل البى٪ ًٖ الٞى  .ٍو

ت مً اليؿب اإلاالُت ٧االحي  :جدلُل ٖىهغ الؿُىلت ٌؿدىض بلى مجمٖى
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٠ُ)وؿبت ال٣غوى بلى الىصاج٘ 2-1   :(وؿبت الخْى

 .حكحر َظٍ اليؿبت بلى مضي اؾخسضام البى٪ للىصاج٘ لخلبُت اخخُاحاث الؼباثً مً ال٣غوى

 .جهي٠ُ ؾُىلت البى٪ اٖخماصا ٖلى  وؿبتال٣غوى بلى الىصاج٘ : 16الجضو٫ ع٢م

 2013 2014 2015 2016 

 90739896 10931181 41281114 745767451 ال٣غوى

 34405404 40787326 43106313 100642967 الىصاج٘

٠ُ  %84 %95 %95 %76 وؿبت الخْى

 5 5 5 5 الخهي٠ُ الؿىىي 

 5 الخهي٠ُ ال٨لي

خماص ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت للبى٪: اإلاهضع   مً بٖضاص الُالبت باإٖل

٠ُ ٚحرمؿخ٣غة وجُم جهي٠ُ البى٪ في الهى٠   خؿب 5مً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ هالخٔ ؤن وؿبت الخْى

 .هٓام الخ٣ُُم

 

 

 : وؿبت ال٣غوى بلى بحمالي ألانى٫ 2-2

 جهي٠ُ ؾُىلت البى٪ اٖخماصا ٖلى وؿبت ال٣غوى الى احمالي الانى٫ :  17الجضو٫ ع٢م

 2013 2014 2015 2016 

 907488958 826995033 412811145 745767451 ال٣غوى

 1273267877 1306644081 1376079117 1121447 ألانى٫ 

 %71 %63.29 %29 %66.5 ألانى٫ /ال٣غوى

 5 3 1 3 الخهي٠ُ الؿىىي 

 3 الخهي٠ُ ال٨لي

 : الخدلُل

ذ اهسٟايا في ؾىت   م٣اعهت 2014مً الىخاثج اإلاخىنل بلحها هجض ؤن وؿبت ال٣غوى بلى احمالي ألانى٫ ٖٞغ

ظا هاجج ًٖ اعجٟإ ٢ُمت ال٣غوى في البى٪،وبالخالي 2016 و2015بالؿىت الؿاب٣ت ،زم اعجٟٗذ بحن ؾىت   َو

 .3مخىؾِ الخهي٠ُ َى 

ُٟت: 18الجضو٫ ع٢م   .جهي٠ُ ؾُىلت بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ



 

95 

 

 وؿبت ال٣غوى الى احمالي الانى٫  وؿبت ال٣غوى بلى الىصاج٘ اليؿبت الخهي٠ُ 

 3 5 جهي٠ُ اليؿبت

 4=2( /3+5) مخىؾِ اليؿبت

 4 الخهي٠ُ الجهاجي

 مما ٌٗني ؤن ٌكهض مكا٧ل جخُلب ع٢ابت جىُٓمُت 4مً الجضو٫ جبحن ؤهه جم جهي٠ُ ؾُىلت البى٪ الهى٠ 

ت مغ٦ؼ الؿُىلت لًمان البى٪ جلبُت اخخُاحاجه ىعٍت لخ٣ٍى  .ٞو

 

 .جدلُل خؿاؾُت البى٪ إلاساَغ الؿى١ -2

بن مً ؤَم مساَغ الؿى١ َى زُغ ؾٗغ الٟاثضة،باٖخباٍع اإلاهضع الاؾاس ي لغبدُت البى٪،ٞةن حٛحرؾٗغ 

ت ،ومً بحن ؤصواث ٢ُاؽ مساَغ ؾٗغ الٟاثضة ،َى  الٟاثضة في الؿى١ ؾُازغ ٖلى الٟىاثض اإلا٣بىيت واإلاضٖٞى

جدلُل الٟجىة خُث جغج٨ؼ ٖلى الخ٣لباث اإلادخملت في الضزل مً ؤؾٗاع الٟاثضة زال٫ ٞتراث ػمىُت مدضصة 

،خُث جددؿب مً زال٫ الٟغ١ بحن ألانى٫ طاث خؿاؾُت اججاٍ مساَغ ؾٗغ الٟاثضة،والخهىم طاث 

 .خؿاؾُت اججاٍ مساَغ ؾٗغ الٟاثضة

ُٟت  .ؾىداو٫ جُب٤ُ َظا الٟغ١ ٖلى البُاهاث اإلاخدهل ٖلحها لبى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 جدلُل الٟجىة:19الجضو٫ ع٢م

 2013 2014 2015 2016 

 ضىى رات 

حعاظية للحغير في 

 ظعش الفائذة

745767451 954942388 1093118153 164499978 

خ٣ى١ ٖلى 

اإلااؾؿاث 

 الٗمىمُت

247307264 295545071 295692355 819456469 

 825543312 797425798 659397317 498460187 خ٣ى١ ٖلى الؼباثً

اؾهم وؾىضاث 

طاث مغصوصًت 

 مخٛحرة

- - - - 

مؿاَماث 

 ووكاَاث اإلادٟٓت

- - - - 

الخطىم رات 

حعاظية للحغير في 

1789849618 841245181 901166610 1392797440 
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 ظعش الفائذة

صًىن بظمت 

 اإلااؾؿاث اإلاالُت

330579051 308860741 292973802 236450505 

 107603549 114899462 122202394 973371766 وصاج٘ الؼباثً

 153136742 377446514 287156131 351688638 زهىم ؤزغي 

 895606644 115846832 123025915 134210163 صًىن جابٗت

 25220234 191951543 113697207 (104408216) الفجىة

خماص ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت للبى٪:اإلاهضع  مً بٖضاص الُالبت بااٖل

هالخٔ مً الجضو٫ الؿاب٤ ؤهه ٧لما ٧اهذ الخهىم طاث الخؿاؾُت للخٛحر في ؤؾٗاع الٟاثضة ؤ٦بر مً ألانى٫ 

ظا  ٌٗني  ؤن  خالت ي٠ٗ  ٧اهذ حؿىص  طاث  الخؿاؾُت للخٛحر في ؤؾٗاع الٟاثضة،ٞخهبذ الٟجىة ؾالبت،َو

 . البى٪ ،خُث ؤن اعجٟإ الٟىاثض ًجٗل البى٪ مٗغى للخؿاعة،وباعجٟاٖها ًهل بلى الغبذ

 

 الخ٣ُُم ال٨لي للبى٪ : 20الجضو٫ ع٢م 

 املعياس

 الحطييف

معياس لفاًة 

 سأط املاى

 العيىلة الشبحية حىدة إلاداسة حىدة  ضىى 

 04 01 03 2 3 الحطييف النلي

 5(/4+1+3+2+3) محىظط الحطييف

 2 الحطييف النهائي

 مً بٖضاص الُالبت: اإلاهضع

 مما ٌٗني ؤصاء البى٪ 02مً زال٫ الجضو٫ اٖالٍ هالخٔ ان البى٪ جدهل ٖلى الخهي٠ُ : الخدلُل الجهاجي

مغا ي ،وله نىعة ؾلمُت ،وحٗخبر بصاعجه حُضة،وله ال٣ضعة إلاىاحهت الخ٣لباث الا٢خهاصًت اإلاخى٢ٗت،الا ؤهه 

ُت الاؾاؾُت ت ونالخُت الؿالمت اإلاهٞغ  .ًخُلب وحىص اقغاٝ ع٢ابي ٦ٟا لًمان الاؾخمغاٍع
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 :زالنت الٟهل

٩ي ٖلى بى٪ الٟالخت والخىمُت  م مداولخىا مً زال٫ َظا الٟهل جُب٤ُ هٓام الخ٣ُُم البى٩ي ألامٍغ ٚع

ُٟت،بال اهه جبحن لىا ؤن الجؼاثغ ال جُب٤ ؤهٓمت الخ٣ُُم البى٩ي التي ٌٗخمض ٖلحها بى٪ الجؼاثغ إلاغا٢بخه  الٍغ

ت التي حاءث بها لجىت باػ٫، خُث ٌكتر٥ هٓام الخ٣ُُم البى٩ي م٘  للبىى٥،بل ٌٗخمض ٖلى ال٣ىاٖض الاختراٍػ

خباع ٧ل مً ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ والؿُىلت ت التي جُب٤ في الجؼاثغ في الازظ بٗحن الٖا  .ال٣ىاٖض الاختراٍػ

ُما ًسو  ت مً اليؿب، ٞو ٩ي ٖلى مجمٖى و٢ض اٖخمضها في جدلُلىا إلا٩ىهاث هٓام الخ٣ُُم البى٩ي الامٍغ

٣ت الاؾخبُان التي جًمىذ بٌٗ الاؾئلت مىحهت للجهاػ الاصاعي للبى٪، ومً زال٫ َظا جم  الاصاعة  اجبٗىا ٍَغ

 .الخىنل الى الىخاثج الؿاب٣ت

ومً زال٫ طل٪ جبحن ؤهه ان اصزلذ الجؼاثغ هٓام الخ٣ُُم البى٩ي خحز الخُب٤ُ، ٟٞي خالت جُب٣ُه 

ُٟت ؾِخم ال٨ك٠ ًٖ ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ التي ًخمحز بها البى٪ وبظل٪ ٞان  ٖلى بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 َى صٖم CAMELSاإلاٗلىماث التي ٨ًك٠ ٖجها حؿاَم في تهُل ٖملُت الغ٢ابت،الن الٛغى مً جُب٤ُ هٓام 

ٗالُت ٖملُت الغ٢ابت والخٟخِل التي ج٣ىم بها الؿلُاث الى٣ضًت  .٦ٟاءة ٞو
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: خاثمة

ُت الٟٗالت،وجخمثل مسخل٠ ؤصواث                     حٗخبر ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء مغخلت مً مغاخل الغ٢ابت اإلاهٞغ

غ ز٣اٞت بصاعة اإلاساَغ،وؾُٗا لخد٤ُ٣ طل٪  الغ٢ابت في ال٣ىاٖض ألاؾاؾُت الجٟا٢ُت باػ٫ التي تهضٝ بلى جٍُى

خاولذ الجهاث الغ٢ابُت ؤهٓمت خضًثت لخ٣ُُم الاصاء البى٩ي وج٣ُُم اإلاساَغ،ومً ؤَمها هٓام الخ٣ُُم البى٩ي 

٩ي  ٤ ج٣ُُم الجىاهب ألا٦ثر خؿاؾُتCAMELSألامٍغ .  ،والظي ًخم مً زالله مٗالجت مكا٧ل البىى٥ ًٖ ٍَغ

ٌٗمل َظا الىٓام ٖلى احغاء جدلُل قامل ألصاء البى٪ وؤوكُخه،مما ٌؿاَم في جىُٟظ زُِ ٖملُاث              

 .الخٟخِل وجىُٟظ مغاخلها بض٢ت مخىاَُت،والتر٦حز ٖلى الٗىانغ الؿلبُت التي جدخاج بلى ٖىاًت واَخمام ا٦بر

 مكا٧ل البىى٥ في ؾخت مداوع ،وهي عؤؽ اإلاا٫،حىصة ألانى٫،حىصة CAMELSٌٗالج همىطج 

ُت ،وجُٟٗل الغ٢ابت ٖلى  ؤلاصاعة،الغبدُت،الؿُىلت،خؿاؾُت اججاٍ مساَغ الؿى١،بهضٝ يمان الؿالمت اإلاهٞغ

ت  .البىى٥ الخجاٍع

 :هخاثج ازخباع الٟغيُاث

 :مً زال٫ صعاؾدىا لهظا اإلاىيٕى ٢ض جم الخىنل بلى الىخاثج الخالُت

 ". لها صوع ٞٗا٫ في ج٣ُُم وجدضًض الىيُٗت اإلاالُت للبى٪ CAMELSماقغاث هٓام :" الٟغيُت ألاولى

ظا ما جم الخإ٦ض مىه مً زال٫ ما ؾب٤،خُث ان مً زال٫ الخدلُل والخ٣ُُم الجُض للىيُٗت   َو

ٗا٫ في البى٪  .اإلاالُت للبى٪،ٌؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣ ؤصاء مالي ٦ٟا ٞو

جُب٤ُ هٓم ع٢ابُت مخُىعة ٌؿاٖض ٖلى ال٨ك٠ ًٖ ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ وصٖم ٦ٟاءة :"الٟغيُت الثاهُت

ٗالُت ألاصاء  ".ٞو

غ  ض مً الاَخمام مً ٢بل الؿلُاث الغ٢ابُت لخٍُى  وهي ٞغيُت صخُدت،خُث الؿهغ ٖلى بض٫ اإلاٍؼ

غ الخٟخِل ؤصاة ٞاٖلت للغ٢ابت ٖلى البى٪ وجد٤ُ٣ ؤَضاٞه  .الُاث هٓام الخ٣ُُم البى٩ي،ختى جهبذ ج٣اٍع

 

ُٟت حهاػ  بصاعي ٢اصع ٖلى الدؿُحر الجُض للبى٪: "الٟغيُت الثالثت  ".ًمخل٪ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

،ٌكحر بلى ؤن اصاء بصاعة البى٪ ومجلـ بصاعجه 03مً زال٫ جدلُل هخاثج الاؾخبُان،جبحن ؤهه ًإزظ الهى٠ 

غ،خُث ٌٗخبر ألاصاء الاصاعي م٩ىها اؾاؾُا للخ٨م ٖلى مضي هجاح البى٪  ًدخاج الى هٕى مً الخدؿحن والخٍُى

 .وجد٤ُ٣ ؤَضاٞه
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 :الىخاثج 

 :مً زال٫ صعاؾدىا  لهظا اإلاىيٕى جم الخىنل بلى الىخاثج الخالُت

  ٨ًمً ؤزغ   جُب٤ُ هٓامCAMELS ًٖ ت في ال٨ك٠ اإلاب٨غ  في جُٟٗل الغ٢ابت ٖلى البىى٥ الخجاٍع

ظا مً زال٫ التر٦حز  ها،َو الاهدغاٞاث وجدضًض ؤؾبابها،والخىبُه ٖلى ألازُاء والازخالالث ٢بل و٢ٖى

 .ٖلى ؾخت مىا٤َ عثِؿُت في البى٪ وجدلُلها

  ت ه٣اٍ ال٣ىة ٌؿاَم َظا الىٓام في ج٣ُُم اصاء البى٪،وجىحُه مخسظي ال٣غاع،مً زال٫ مٗٞغ

 .وال٠ًٗ للبى٪

  ظا ما جم الخإ٦ض مىه مً زال٫ الضعاؾت ت،َو َظا الىٓام ٚحر مؿخسضم مً َٝغ البىى٥ الجؼاثٍغ

ُٟت،خُث ؤن البى٪ اإلاغ٦ؼي ٌٗخمض ٖلى هٓام  الخُب٣ُُت ٖلى مؿخىي بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ت في ع٢ابخه ٖلى البىى٥   .ال٣ىاٖض الاختراٍػ

  ُٟت اؾدىاصا ٖلى مٗاًحر هٓام مً زال٫ ججغبدىا في مداولت جدلُل البُاهاث لبى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

CAMELS ى مؿخ٣غ 02،جبحن لىا ؤن البى٪ ًهى٠ في الهى٠ ،بمٗنى ؤهه ًلتزم بال٣ىاهحن وألاهٓمت، َو

في مىاحهت الخ٣لباث الا٢خهاصًت،و٢ض ج٩ىن َىا٥ بٌٗ مكا٧ل نٛحرة ًخم مٗالجتها مً َٝغ 

 .الؿلُت الغ٢ابُت

 

 

 

 :الخىنُاث

 :جضُٖما للىخاثج الؿاب٣ت ،وؤلاحابت ٖلى الٟغيُاث ًم٨ىىا ا٢تراح حملت مً الخىنُاث

ُت في الجؼاثغ  والٗمل بإؾلىب الغ٢ابت الظي ٣ًىم ٖلى اؾاؽ - غ ؤؾالُب الغ٢ابت اإلاهٞغ ؼ وجٍُى حٍٗؼ

 .اؾخٗما٫ هٓم الخ٣ُُم بما ًًمً ؾالمت الجهاػ اإلاهغفي

ت الخلل اإلاىحىص في CAMELSيغوعة اٖخماص بى٪ الجؼاثغ هٓام -  في ج٣ُُم ؤصاء البىى٥ مً احل مٗٞغ

الىٓام ٩٦ل ،وصعاؾت ٧ل بى٪ ٖلى خضي مً ؤحل مٗالجت اإلاكا٧ل وبًجاص الخلى٫،والٗمل ٖلى 

 .جدؿحن الاصاء ،والجهىى بالىٓام البى٩ي الجؼاثغي 

 .الاَخمام باٖضاص صوعاث جاَُلُت في مدا٫ ج٣ُُم البىى٥-

ت،التي ًٟصح ٖجها البى٪ - جًمحن هخاثج جدلُل هٓام الخ٣ُُم البى٩ي يمً البُاهاث اإلاالُت الؿىٍى

ى بخضي  للجمهىع،وبالخالي جد٤ُ٣ ٢ضع ٖالي مً الكٟاُٞت ٌؿاٖض ٖلى ٞغى اهًباٍ الؿى١ َو

 .الضٖاثم الاؾاؾُت التي حاءث بها بها م٣غعاث باػ٫ الثاهُت 

مخابٗت الخُىعاث الٗاإلاُت اإلاخٗل٣ت بالخدلُل اإلاالي للبىى٥،والاؾخٟاصة مً الخبراث واإلاهاعاث الٗاإلاُت -

 .في َظا اإلاجا٫ مً احل جدؿحن ٦ٟاءة واصاء البىى٥



 

100 

 

: قائمة املشاحع

: النحل

٤ُ مدمض ٖبض اإلادؿً،  2006-2005، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، مهغ،قياط الجىدة والقياط املقاسن جٞى

ة"شخاصة هٓمي وازغون،   ،2000،(ألاعصن) ،صاع الهٟاء لليكغ ،َبٗت ألاولي ،ٖمان "إداسة املىاسد البشٍش

٤ُ مدمض، . 1998صاع الجهًت الٗغبُت،ال٣اَغة مهغ، ثقييم  داء،ٖبض اإلادؿً جٞى

 2005 .،صاع البضاًت،ٖمانمفاهيم حذًثة في إداسة البىىكٖال ٖبض الىُٗم ٖبض ال٣اصع وازغون،

ت،إداسة املخاطشَاع١ ٖبض الٗا٫ خماص،    .2003، الضاع الجامُٗت،الاؾ٨ىضٍع

ة ثحليل العائذ واملخاطشةَاع١ ٖبض الٗا٫ خماص،   ،الضاع الجامُٗت، ثقييم أداء البىىك الحجاٍس

ت، مهغ،  .1999ؤلاؾ٨ىضٍع

 

 :املزلشات

 لأداة للشقابة على القطاع CAMELSثحليل هظام الحقييم املطشفي ؤخمض هىع الضًً الٟغا،-

،عؾالت م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااحِؿخحر في الٗلىم اإلاالُت،جسهو مداؾبت املطشفي

ل،الجامٗت ؤلاؾالمُت،ٚؼة،  2007والخمٍى

ٛىص،- ةCAMELSإلاهزاس املبنش باظحخذام همىرج بًمان َػ ،مظ٦غة م٣ضمت يمً  لحقييم البىىك الحجاٍس

 .2014/2015مخُلباث هُل قهاصة اإلااؾتر ،جسهو مالُت،حامٗت الٗغبي بً مهُضي،ؤم البىاقي،

ة باظحخذام همىرج بهلى٫ ٞاَمت،-  ،مظ٦غة م٣ضمت يمً CAMELSثقييم الاداء املالي للبىىك الحجاٍس

مخُلباث هُل قهاصة اإلااؾتر في الٗلىم ؤلا٢خهاصًت،جسهو ا٢خهاص بى٩ي وه٣ضي،حامٗت 

 ،2017/2018مؿخٛاهم،

ٗت،- ةCAMELSأهمية هظام خىان جَغ ،مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل  في ثقييم أداء البىىك الجضائٍش

قهاصة ماؾتر في الٗلىم الا٢خهاصًت،جسهو مالُت وبىى٥،حامٗت الكهُض خمه 

 2014/2015لخًغ،الىاصي،

 ،مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ماؾترثقييم  داء املالي للمؤظعة الاقحطادًة،  جاليعػ٣ٍت- 

غة،في ٖلىم الدؿُحر  .2011/2012،جسهو بصاعة ؤٖما٫ ،اإلاغ٦ؼ الجامعي ؤ٦لي مدىض ؤولخاج،البٍى

ة والحيبؤ ؾلُمان بً بىػٍض، - اظحخذام مخشحات ثحليل القىائم املالية في قياط أداء البىىك الحجاٍس

هُل قهاصة الض٦خىعاٍ،جسهو ٖلىم ب٢خهاصًت،حامٗت مدمض ؤَغوخت م٣ضمت يمً مخُلباث ،املطشفي 

 . 2016/2017بىيُاٝ،اإلاؿُلت، 
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مغان،-  ة في ثحقيق إظحقشاس الجهاص ؾُٟان ؤٖو أهمية سقابة البىو املشلضي على البىىك الحجاٍس

،مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ماؾترفي الٗلىم الا٢خهاصًت،جسهو ه٣ىص املطشفي

 2016/2017زًُغ،بؿ٨غة، ومالُت،حامٗت مدمض

ةؾىاء مؿٗىصي،  -  ، مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة  ثقييم  داء املالي للبىىك الحجاٍس

 .2014/2015الكهُض زمه لخًغ ،الىاصي،ماؾتر،جسهو مالُت وبىى٥،حامٗت 

مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث إحالى وظائل الذفع الحقليذًة بالىظائل الالنتروهية،ؾلُاوي زضًجت،-

 2012/2013ه٣ىص،حامٗت مدمض زًُغ ،بؿ٨غة،هُل قهاصة اإلااؾتر،جسهو مالُت و 

 مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قياط وثقييم،: داء املالي للمؤظعة إلاقحطادًةٖاص٫ ٖص ي، -

  في الٗلىم ؤلا٢خهاصًت،جسهو حؿُحر اإلااؾؿاث الهىاُٖت،حامٗت مدمض قهاصة اإلااحِؿخحر

 .2000/2001زًُغ،بؿ٨غة،

الشقابة املطشفية في الجضائش وفق مقترحات لجىة باصى ودوسها في سفع أداء البىىك "ٞاَمت بىػبغة، -

ة  قهاصة اإلااؾتر في ٖلىم الدؿُحر،جسهو بىى٥ ،مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل" الحجاٍس

 2015/2016الُاَغ مىالؽ،ؾُٗضة،.واٖما٫،حامٗت ص

ق املطشفي وارشه على سغا الضبىن ٞاًؼ م٨ُت،   ،مظ٦غةم٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ماؾترفي الٗلىم الخعٍى

٤،حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ،مؿخٛاهم ، ت ،جسهو حؿٍى .2013 /2012الخجاٍع  

ة باظحخذام همىرج ٢اس ي مدمض الامحن، ،مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل CAMELSقياط لفاءة البىىك الحجاٍس

 .2015/2016قهاصة ماؾتر في الٗلىم الا٢خهاصًت،جسهو بىى٥ ومالُت،حامٗت ٢انضي مغباح،وع٢لت،

 

 :مقاالت

،مجلت اإلاهغفي،بى٪ لأداة حذًثة للشقابة املطشفيةCAELو CAMELS  معياسؤخمض مال٪ عقُض،م٣اعهت بحن - 

 .2005،35الؿىصان اإلاغ٦ؼي،الٗضص 

ةCAMELSأرش ثطبيق هظام الحقييم ٖلي ٖبض هللا قاَحن،-  ،٧لُت  لذعم فعالية هظام الحفحيش على البىىك الحجاٍس

 2005الخجاعة،الجامٗت ؤلاؾالمُت،ٚؼة،

 في ظل املخاطش باملؤششات،مجلة العشاقية للعلىم CAMELSالحقييم املطشفي مدمض ؾمحر صَحرب،هٓام - 

ة  .2009،45،حامٗت اإلاثنى،الٗغا١،الٗضصالاداٍس

ص ي، -  ، مجلت الباخث، حامٗت ٢انضي مغباح، وع٢لت، الٗضص "ثقييم أداء املؤظعات املطشفية"مدمض حمىعي ٢َغ

 .2004الثالث، 

٤ ٖباؽ،-  ،مجلت صعاؾاث مداؾبُت ومالُت، حامٗت بٛضاص CAMELSثقييم أداء املطاسف بمىحل معاًير مٞى

 .18،2012،الٗغا١ ،الٗضص 

ةCAMELSثطبيق هظام الحقييم ًىؾ٠ بىزلخا٫،ازغ -  ،مجلت  على فعالية هظام الشقابة على البىىك الحجاٍس

ىاٍ،الجؼاثغ،10الباخث،الٗضص   .2012،حامٗت ألٚا
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: املؤثمشات

مضازلت م٣ضمت في اإلالخ٣ى الضولي خى٫  ،  3املخاطش املطشفية وفق محطلبات اثفاقية باصى إداسة ، بًمان الٗكاب- 

او٩ٗاؾاث ج٠ُ٨ اإلااؾؿاث اإلاالُت م٘ ماقغاث اإلاالءة  ٖلى الاج٣غاع اإلاالي في الجؼاثغ،حامٗت اإلاضًت ،الجؼاثغ،اإلاى٣ٗض 

. 2018ؤ٦خىبغ 25-24ًىمي

،  مضازلت م٣ضمت في اإلالخ٣ى صولي 3إداسة املخاطش املطشفية وفق لجىة باصى بلى٫ بً ؾٗضة و ٖبض الجلُل جىاث، - 

خى٫ او٩ٗاؾاث ج٠ُ٨ اإلااؾؿاث اإلاالُت م٘ ماقغاث اإلاالءة اإلاالُت والاؾخ٣غاع اإلاالي،حامٗت اإلاضًت،الجؼاثغ اإلاى٣ٗض 

  .2018 ؤ٦خىبغ 25-24ًىمي 

ص يبىػٍض و خمُض -  ،  ملؤظعات الحأمين2،ومؤششات املالءة 3إلاطاس الىظشي ملؤششات املالءة باصى ،زضًجت ٢َغ

مضازلت م٣ضمت في ا٫ ملخ٣ى الضولي خى٫ او٩ٗاؾاث،ج٠ُ٨ اإلااؾؿاث اإلاالُت م٘ ماقغاث اإلاالءة ٖلى الاؾخ٣غاع اإلاالي 

 .2018ؤ٦خىبغ 25-24في الجؼاثغ،حامٗت ًخي ٞاعؽ،اإلاضًت،الجؼاثغ،اإلاى٣ٗض ًىمي 

ي  خ٨ُم مؿٗىصي وٖبض ال٣اصع -  ثقييم  داء املالي لػشوسة ملحة لػمان الاظحقشاس املالي لششمات  ،قبَى

او٩ٗاؾاث ج٠ُ٨ اإلااؾؿاث اإلاالُت م٘ ماقغاث اإلاالءة اإلاالُت ٖلى  مضازلت م٣ضمت في اإلالخ٣ت الضولي خى٫ ،الحأمين

. 2018ؤ٦خىبغ 25-24الاؾخ٣غاع اإلاالي في الجؼاثغ، حامٗت الض٦خىع ًخى ٞاعؽ، اإلاضًت ،الجؼاثغ،اإلاى٣ٗض ًىمي 

بىو الجضائش في ثطبيق مقشسات لجىة باصى و أراسها على البىىك نابىع ، اججاَاث  ؾٗاص بً ؾاٖض ،ٖبض الغخمان - 

ة مضازلت م٣ضمت في اإلالخ٣ى الضولي خى٫ ملخ٣ى صولي الخامـ خى٫ او٩ٗاؾاث ج٠ُ٨ اإلااؾؿاث اإلاالُت م٘ ، ،الحجاٍس

 .2018 ؤ٦خىبغ 25-24، اإلاى٣ٗض ًىمي 3ماقغاث اإلاالءة ٖلى الاؾخ٣غاع اإلاالي في الجؼاثغ، حامٗت الجؼاثغ

م لبىر،-  هي مدمض ٞىصو مٍغ ،مضازلت م٣ضمت في اإلالخ٣ى الضولي  وثطبيقه في الجضائشCAMELSهظام الحقييم  مٍش

الخامـ خى٫ اح٩ٗاؾاث ج٠ُ٨ اإلااؾؿاث اإلاالُت م٘ ماقغاث اإلاالءة والاؾخ٣غاع اإلاالي في الجؼاثغ،حامٗت 

. 2018 ؤ٦خىبغ25-24اإلاضًت،الجؼاثغ، اإلاى٣ٗض ًىمي 

ض الاظحقشاس املالي3،2،1باصى  مذاخلة مهمىصي ، َال٫ الٗمىعي ، مُلىص - ٖال٢ت ماقغاث اإلاالءة ، ،ودوسها في جعٍض

اإلاالُت  باالؾخ٣غاع اإلاالي، مضازلت م٣ضمت في اإلالخ٣ى الضولي خى٫ ملخ٣ى صولي الخامـ خى٫ او٩ٗاؾاث ج٠ُ٨ 

غة ،الجؼاثغ، اإلاى٣ٗض .اإلااؾؿاث اإلاالُت م٘ ماقغاث اإلاالءة ٖلى الاؾخ٣غاع اإلاالي في الجؼاثغ، حامٗت ا٦لي مدىض ،البٍى

   .2018 ؤ٦خىبغ 25-24ًىمي 

،  مضازلت م٣ضمت اثفاقية باصى واراسها املححملة على الىظام املطشفي الجضائشي ٖغوؽ ، بًمان ٖؼي َاحغ وَاحغ - 

في اإلالخ٣ى الضولي خى٫ او٩ٗاؾاث ج٠ُ٨ اإلااؾؿاث اإلاالُت م٘ ماقغاث اإلاالءة ٖلى الاؾخ٣غاع اإلاالي في الجؼاثغ، حامٗت 

  .2018 ؤ٦خىبغ 25-24اإلاضًتالجؼاثغ،اإلاى٣ٗض ًىمي 

  

ض إلاظحقشاس املالي واملطشفي العامليًا٢ىجت ؾماعة ،-  ، مضازلت م٣ضمت في اإلالخ٣ى الضولي اثفاقية باصى ودوسها في جعٍض

خى٫ او٩ٗاؾاث ج٠ُ٨ اإلااؾؿاث اإلاالُت م٘ ماقغاث اإلاالءة وؤلاؾخ٣غاع اإلاالي في الجؼاثغ،حامٗت اإلاضًت،الجؼاثغ 

. 2018ؤ٦خىبغ 25-24،اإلاى٣ٗض ًىمي 
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WWW.badr-bank.net إل ش ؤلَا  .2019-04-26 جاٍع



 

103 

 

: اإلالخو

ت،مً زال٫ CAMELSتهضٝ َظٍ الضعاؾت الى مداولت جُب٤ُ هٓام   في جُٟٗل الغ٢ابت ٖلى البىى٥ الخجاٍع

جدلُل الٗىانغ الاؾاؾُت  التي ٌؿدىض بلحها َظا الىٓام ،والتي ًخُلب وحىص هٓام ع٢ابي ٞٗا٫،لل٨ك٠ اإلاب٨غ 

ظا مً زال٫ التر٦حز ٖلى ؾخت مىا٤َ عثِؿُت في البى٪ وجدلُلها . ًٖ الاهدغاٞاث والازخاالث َو

ت صعحت جهيُٟه،باإلياٞت بلى  ٘ لإلخاَت بالىيُٗت اإلاالُت ألي بى٪ ومٗٞغ ٌٗخبر َظا الىٓام ماقغ ؾَغ

٤ الخٟخِل اإلاُضاوي، خُث  ٌؿاَم َظا الىٓام في ٧ىهه اخض الىؾاثل الغ٢ابُت اإلاباقغة التي جخم ًٖ ٍَغ

ت ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ للبى٪ . ج٣ُُم اصاء البى٪،وجىحُه مخسظي ال٣غاع،مً زال٫ مٗٞغ

ؤن البى٪ بل   ؤن الجؼاثغ ال حٗخمض ٖلى هٓام الخ٣ُُم البى٩ي، ،اجطح لىاو مً زال٫ الضعاؾت الخُب٣ُُت

ت في ع٢ابخه ٖلى البىى٥  . اإلاغ٦ؼي ٌٗخمض ٖلى هٓام ال٣ىاٖض الاختراٍػ

ُٟت  ،باؾخسضام مٗاًحر  و٢ض خاولىا مً زال٫ َظا ال٣ُام بخجغبت بخ٣ُُم بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

CAMELS ت صعحت جهي٠ُ البى٪،وجدلُل ويُٗخه اإلاالُت،و٦ظا 2016-2013 زال٫ الٟترة ،وطل٪ بهضٝ مٗٞغ

. الخيبا باإلاساَغ مدخملت الى٢ٕى في اإلاؿخ٣بل،وججىب ألاػماث اإلاالُت

ُت،هٓام الخ٣ُُم البى٩ي : ال٩لماث اإلاٟخاخُت ُٟتCAMELSالغ٢ابت اإلاهٞغ  .،بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

Résumé : 

L’objectif de cette étude, et d’essayer d’appliquer les normes CAMELS dans les capacités de 

contrôle bancaire,afin d’analyser les six ratios nécessaires de cet système, qui demandent d’avoir 

un système de contrôle compétant,pour détécter les difficultés, et d’être affecté par des crises. 

Le système CAMELS permet de saisir la situation financière de la banque, et de connaitre 

rapidement le degré de sa classification et d’analyser sa situation financière, ainsi que cet système 

est un outil de contrôle sous terrain  pour déterminer  les point forts et les points faibles de la 

banque. 

Mots clés : contrôle bancaire, système d’évaluation des banques CAMELS, BADR 
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