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تعليمي و  يتتربي ىلا إسعى جاهدي لذن اإلنساا ىلا إعملي هذي هدأ

لطيب ا يللغان انوحلا يبأ يتأوبكل ما  يبجان  ىلف إلوقوواتوجيهي و 

ا.ريهللا خاه اجزدود لوا  

 ىلإملعرفة و العلن اب ابوأ يلفتحت و  يبرت درناأ يتلالشمعة ا  ىلإ
، جلي أضحيا من ان للذا ةياحلا يف يتوقدد و لوجوا يفن نساإعز أ

الدنيا أمي  يفملك أعز ما أ ىلإلرفيك القلب ن و انوحلر الصدا ىلإ

 الغالية.  

 .يتاخووأ يتخوإ ىلإ

 ربألقاواألهل اكل  ىلإ

اري مشورافقتهن في لذًن ب األصحاب واألحباإلى  كل ا

 سي .رالدا

  حـــيـــــاة



 

 شكر و تقدير 

 لعملا اهذز اجنإ يفجل على توفيقينا وهللا عز اشكر أ

اف إلشرل اعن قبو برواين شهرزادذة  ألستاا ىلإزيل جلابالشكر م تقدأ

 اعلى هذ

 .نصائحهوته داشاوإرتوجيهاته ولبحث ا

 رجي اخلائر ازجلابنك ظفي موكل  ىلإلشكر ازيل جبم تقدأكما 

 ئهاثرا وإثينا هذحبن مناقشة هلقبووملناقشة على تكرمهن انة جلشكر وأ

 .لعملا اهذز اجنمن قريب إلوشكر كل من ساعدنا من بعيد أكما 

 اشكرو
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سليم  يفمصرز خلق جهاللرقابت املصرفيت دور مهم في الحفاظ على سالمت املراكز للبىوك، ومً الىخائج          

جطوًر وجىميت  يفي خيول وًسهم بشكل فعا ،وأًضا ملسخثمرًًوا نيعدملوق اليدافع على خقو ي،قوو

 متة ريألخاث السىوا يف يفملصرط  الىشااًوجهها  يتلاملخاطر دة اًازمغ وملخخلفت.  اًت دالقخصاث القطاعاا
ضعذ و يتل، وا 8433سىت  ىلوألزل اجفاقيت باءث اجار إلطاا اهذ يف، وليتولدا ريملعاًاظل  يفدارتها بإم الهخماا

بسبب حعاظم جعدًلها  متمً جطبيقها  اث بعد سىو، والئخماهيتاملخاطر اجهت املول ملارأس الكفاًت  ىندألاد حلا

 لبىكل امارأس  نيلخىاسب باقيق حتعملذ على  يتل، الثاهيتزل اجفاقيت باث افظهر؛ طبيعخهااملخاطر، وحغير 

 ق.لسوا يفلشفافيت دة اًا، وز لرقابيتث اهاجلدور اجدعيم  ىلإضافت ة، إطرخلاصوله وأ

ن  ا7002مغ جطبيقها سىت لبىكي م الىظاار اسخقروامخاهت دة ًازملخوقغ امً ن كاو
ّ
مت ماليت زصيب بأأ مللعا،إال أ

زل جفاقيت باث اخارتمقد وشاملت لبىووجعت عميقت امر ىلإفغ د هو ماة، وريألخالسىت امىذ مىخصف هذه دة خا

                                                                                           . 7080سبخمبر 87 يفلثالثت زل اجفاقيت باا  لثاهيت لخخولدا

 ىلة  وذلك ًرجغ أساسا إريـىواث األخـالل السـا خريبـورا كـاصت بالبىوك جطخللقد عرفذ القواعد االخخرازًت ا   
فبهدف مواجهت املخاطر املخعددة و  جواجهها البىوك. يتاهخشار ظاهرة العوملت املاليت وكذا ارجفاع املخاطر ال

ذ إشراف حتازل   للدول الصىاعيت العشر ـت بـىجلاء ـت  بإهشـوك  املركزًـافظو البىـحمام ـق، الرفغ مً مالءة البىوك

م ـمً أهـياث جخضـدار جوصـت بإصـخيث جقوم هذه اللجى، للرقابت البىكيت  8424ىت ـت سـبىك الخسوًاث الدولي

ف  ـخلخمت ـى مواجهـا علاعدهـت وجسـت  البىكيـالرفغ مً صالبت األهظم يفجساهم  يتد  االخخرازًت الـوالقواع رياًـاملع

 األزماث.

د حلدد احيوضغ معيار  ىـت علـذه االجفاقيـذ هـخيث هص، ىلاجفاقيخها األو  صداربإ 8433ىت بازل سىت جلقامذ 

ًواجهها  يتامليزاهيت مرجدت بأوزان املخاطر ال وإلتزاماجه داخل وخارج وله ـبت ألصـك بالىسـلرأس مال البى ىناألد

ا هخيجت جوظيفه هلًخعرض  يتد مً املخاطر الحلوا نيت  املودعـاًمح، كـللبى يلاـز املـدعيم املركـف جتهدوذلك 

 ٪.3اليسبت الدهيا مً رأس املال الذي ًجب على البىك إلاخخفاظ به ب  تـذه االجفاقيـددث هـد خـملوارده . و ق

 يطتاألصول املرجدت بأوزان املخاطر فقد أقرث هذه االجفاقيت الطرًقت املعيارًت البس دًرـص جقـخيا ـا فيمـأم

وك ـالبى يفا ـهلي ـق العملـن الخطبيّإال أ، ىلازل األوـعلى اجفاقيت ب 8441سىت  ا هلإدخا مت يترغم الخعدًالث ال.

خيث ، ها  الثاهيتـدار اجفاقيخـازل إلصـت بـغ بلجىـا دفـوهو م، أسفر عً العدًد مً السلبياث وهقاط الضعف

 ارجكزث هذه االجفاقيت على زالزت دعاماث أساسيت وهي5

  متذ أهه مت   ريـغ%،  3ـ  درة بـابقا واملقـددة سحملافظت على هفس الىسبت احملكفاًت رأس املال 5 امعيار 
دة  أكثر جطورا ـر ق جدًـخددار   طـاس متا ـكم، إدراج هوع آخر مً املخاطر و هي املخاطر الخشغيليت

 .ًخم اسخخدامها لخقدًر األصول املرجدت باملخاطر

 ا  اجفاقيت الدعامت ـأم، يباـراف الرقـاث اإلشـعملي يفت ـل الثاهيبازبها جاءث  يتجخمثل الدعامت الثاهيت ال

 اهضباط السوق. يفالثالثت فخخمثل 
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 ب

ة مخصاعدة ريت بوجـذه االجفاقيـق هـيخم جطبيـخيث سإجفاقيتها الثالثت، ىت بازل بإصدارجلقامذ  7080سىت  يفو 

 .  7082سىت اهطالقا مً 

 :إلاشكالية الدراسة 

 للرقابت املصرفيت ؟كفاًت رأس املال وفق معاًير بازل ما مدى جطبيق 

 ألاسئلة الفرعية:

 يفملصرفيت اللرقابت زل ىت باجلءث بها جا يتلالثالثت راث املقراما هي مامضمون الرقابت املصرفيت ، و 
 ؟دًثت حلاليت ولداملصرفيت راث الخطواظل 

 مامفهوم لجىت بازل للرقابت املصرفيت، وفيما جخمثل أهدافها ؟ 

  ( ؟ 2، 8،7ىت بازل)جلكيف ًخم جقدًر كفاًت رأس املال وفق جوصياث 

 الفرضيات:

 لخاليت5ث الفرضيااح ارتخت قمىا باقوملطرالفرعيت األسئلت الإلجابت على 

 راث لخطواظل  يف يفملصرم الىظاار اسخقراخخميت لخدقيق ورة ملصرفيت ضرالرقابت ا ربجعخ

ما هخج عىه ، وملخخلفتول الدا يفلبعض املاليت على بعضها اق األسوح اهفخاواملخالخقت الخكىولوجيا ا

 عامليت.مصرفيت ث ماأزمً 

  لجىت بازل لرقابت املصرفيت هي عبارة عً لجىت جخكون مً ممثلي مدافظي البىوك املركزي بهدف

ت ــلكفاً ىنأدد ــغ خــضو يفزل اــت بــىجلاف دــهأً ــجكم،  واــعليهاف رــإلشوارفيت ــملصل ااــألعممراقبت ا

 لعاملي.ا يفملصرم الىظاا يفار السخقراقيق حتل واــملرأس ا

  را  ـمعيار كفاًت هظ ىلازل األو ـت بـه اجفاقيـىص عليـزائر  رأس املال وفق ما ججلا يفجطبق البىوك

الجزائر معيار كفاًت رأس املال وفق ماجىص  يفال جطبق البىوك  خيث؛ لبساطخها وسهولت جطبيقها 

 .بازل الثاهيت عليه إجفاقيت 

 5الدراساث السابقت 

 -البىوك واملؤسساث املاليت  يفالقواعد االخخرازًت " (70875)،دراست بً أمغار مراد

خاول الباخث مً خالل دراسخه "،وقد7وبازل 8بازل  ريزائرًت ومدىجوافقها مغ معاًجلا

بازل عىد حسدىد إلى جوصياث لجىت زائرًت جلذ  السلطاث الىقدًت اـا إذا كاهـمعرفت م

 وك   واملؤسساث املاليت.ـل البىـللقواعد املىظمت لعم هاإصدار

 (،5"7080دراست لعراف فائزة) ىت جل ريزائري مغ معاًجلا يفمدى جكيف الىظام املصر

الىظام  كفاًت رأس املال للجىت بازل على ريقامذ الباخثت بدراست أزر جطبيق ومعاً ،وقدبازل"



  ة ــــقدمــــــم

 

 
 ج

ها  5 مهموعت مً الىخائج أجم ىلوقد جوصلذ هذه الدراست إ، زائريجلالرقابيت ا ريالبىكي املعاً

 أن الىظام البىكي الجزائري قد قام بخطبيق إجفاقيت بازل ألاولى مخأخرا، -

ة الكافيت خلربالكفاءاث البشرًت املؤهلت وصاخبت ا يفهقصا  ينزائرًت جعاجلن البىوك اّأو

 ألجل الخوافق مغجوصياث إجفاقيت بازل الثاهيت بصفت كاملت.

 أهمية الدراسة: 

 آلجيت5ط الىقال امً خالع ملوضوايت مهز أربج

  معرفت مدى مطابقت املعاًير والقواعد إلاخترازيت، وألاهظمت الرقابيت املعمول بها في الجزائر للمعاًير

 الدوليت.

  لت واحمك، ولبىول اعماأفيت على اإلشرث السلطااسه رامتي لذاملصرفيت اللرقابت م لعار اإلطااجوضيذ

 ك.لبىوأداء اهب اخلف جوخممخابعت و يفملصرط الىشااقبت امر يفملركزًت ك البىواجدخل ث لياآفهم 

  مواـغ معيـلخض يفرـملصاف ارـإلشوات ـلرقابزل اـت بـىجلجاءث 
ً
 ل.ملارأس اخد لكفاًت را

 املنهج الدراسة : 

لإلجابت على إلاشكاليت املطروخت واخخيار فرضياث الدراست جم الاعخماد على املىهج الوصفي الخدليلي وذلك 

 بالخطرق إلى مخخلف ألاسباب املخعلقت بالبدث ومدى مطابقت ذلك على أرض الواقغ .

 :خطة الدراسة 

 وكل فصل ًدخوي على مبدثين زالزت فصول مً خالل دراسدىا لهذا املوضوع ، سوف هخطرق إلى      

وكما ًدخوي على إلاطار العام للرقابت املصرفيت و  ذ في هذا الفصل الرقابت املصرفيت،5جىاولالفصل ألاول 

  الرقابت املصرفيت وأهم املخاطر التي جواجهها.

بازل وإصدار إجفاقيتها قمذ بدراست معاًير بازل الدوليت ،مً خالل الخعرف على وشأة لجىت  5الفصل الثاني

 ألاولى و إجفاقيت بازل الثاهيت ومقترخاث بازل الثالثت.

القواعد إلاخترازيت املطبقت في الجزائر، وعً  است خالت البىك الخارجي الجزائري وأهم جم در  الفصل الثالث:

  إلاطار الىظري للبىك الخارجي الجزائري. طريق حعرفىا على
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 جمهيد:

ٍ لقهاامنها  ينًُاو ىنَا يتلا إلاجهُاراث بَقاأ يفخاؾت ة ريُت كبمهأملؿزفُت الزقابت ٍ اًلخطي موقو     

ئدارة خطن اف هدأمن ءا ملؿزفُت جشالزقابت اثل ختخُث ؛ ملالُتث اماسألم اماأباألخـ ، ومللُاا يف يفملؿزا

اف هدأَلى ق جفاانّه ًوجد أالّ ، ئمللُادول ا يفلزقابت انًم ف خخالالزغم من اَلى و ،يفملؿزس اهاجلا ريجطُو

 .يفملؿزوا يلملام النًاار اضخقزاَلى ى فاحلاهي ، وملؿزفُتاةُطُت للزقابت دة ردحم

أسماث مالُت َدًدة في  نز، و ندُجت لذلل فقد غهد الُالمأؾبدذ البنوك َزقت للُدًد من املخاوبالخالي 

ل وروضُا وأخحر أسمت الزهن الُقاري في الوالًاث  مخخلق الدول مثل امللطُل ودول جنوب غزق آضُا والبراٍس

لُت.  املخددة ألامٍز
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أول:الاطاز العام للسكابت املصسفيت     املبحث ألاأ

قوي وكفإ ، ًدقك أهداف الطلهت النقدًت من حطعى نًم الزقابت املؿزفُت الى اًجاد نًام مالي ومؿزفي 

خالل جددًد نقام الكُق في أداء املإضطاث املؿزفُت ، والتي ًملن أن جلون مزجلشاث مزنت جنقد من 

 خاللها ألاسماث املالُت.

لُه ضندناول في هذا املبدث الزقابت املؿزفُت ، أهمُتها ، باالقافت الى ألاجهشة والقكاًا الزةِطُت فيها  َو

 كذلل أنواٍ الزقابت املؿزفُت ، وأخحرا نخهزق الى املبادب ألاضاضُت للزقابت املؿزفُت الفُالت.و 

أاملطلب ألاول:حعسيف السكابت املصسفيت ، أهميتها ، أهدافها 

حُد الزقابت الطلُمت غزنا أضاضُا الضخمزار البنوك في الطوق املؿزفي والخأكُد َلى ضالمت مزاكشها املالُت ، 

ا املخانز املدخملت مِ جدقُك الفُالُت في مطخوى ألاداء ، وبالخالي قمان ضالمت الجهاس املؿزفي وججنُبه

 واضخقزاره. 

أالفسع ألاول : حعسيف السكابت املصسفيت

ق الزقابت املؿزفُت نُزف الزقابت بؿفت خاؾت .   قبل أن نخهزق الى حٍُز

أأوال : حعسيف السكابت 

ت ، وهي َملُت مطخمزة مخجددة ًخم بمقخكاها الخدقك من أن ألاداء ًخم َلى الندو  الزقابت هي ويُفت اداٍر

ُت ، وذلل بقُاص درجت نجاح ألاداء الفُلي في جدقُك ألاهداف  الذي خددجه ألاهداف واملُاًحر املوقَو

م والخصخُذ  1.واملُاًحر بغزف الخقٍو

ُزفها " فاًول" َلى أجها جخمثل في جدقُك مما اذا كان كل ش يء ً ددر وفقا للخهت املطخخدمت وللخُلُماث َو

 2الؿادرة واملبادب التي جم اَدادها، ومن أهم أهدافها جوقُذ نقام الكُق وألاخهاء بغزف منِ جلزارها.

ُزفها أًكا "هُلظ وجولُذ"أجها الُملُت التي ًملن أن جزى بها الادارة أن ماًددر هو كان ًنبغي أن  َو

  الكزوري القُام بُدة جصخُداث.ًددر، واذا لم ًلن كذلل فمن 

 

 

                                                           
. 35،أردن، ؽ2010سمشم للنػز والخوسَِ، الهبُت ألاولى،َمان،  املصسفيت"،، "السكابت مدمد أخمد َبد النبي 1  

 

لم مدمد  . 239، ؽ 1992، الػزكت الُزبُت للنػز والخوسَِ، بحروث، لبنان،،" إدازة البىون وبوزصاث ألاوزاق املاليت"ضٍو 2  
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أثاهيا:حعسيف السكابت املصسفيت 

ق الزقابت، ًملننا حٍُزق الزقابت املؿزفُت:  من خالل حٍُز

الزقابت املؿزفُت"هي نٍو من أنواٍ الزقابت التي جمارضها الطلهاث النقدًت في البالد للخدقك من ضالمت النًم 

صخت جهبُك القوانحن وألانًمت والخُلُماث املؿزفُت الؿادرة من املؿزفُت والنقدًت املهبقت، والخأكد من 

جهت، والاغزاف واملزاقبت ضواء كان ذلل ممثال في البنل املزكشي أو مإضطت النقد أو الطلهت املخول لها 

 1القانون خك الاغزاف والزقابت َلى البنوك من جهت أخزى".

ت من القواَد  والاجزاءاث وألاضالُب التي حطحر َليها أو جخخذها الطلهاث الزقابت املؿزفُت "هي مجمَو

ن جهاس  ت واملؿارف بهدف الخفاى َلى ضالمت املزاكش املالُت للمؿارف جوؾال الى جلٍو النقدًت والبنوك املزكٍش

ن، وبالخالي َلى قدرة  دافٌ َلى خقوق املودَحن واملطدثمٍز مؿزفي ضلُم، ٌطاهم في الخنمُت الاقخؿادًت ٍو

 2لت والثقت بأدائها".الدو 

أالفسع الثاوي:أهميت السكابت املصسفيت 

ت من النقام أهمها:  3جملن أهمُت الزقابت املؿزفُت في مجمَو

 .الخزؽ َلى خقوق املودَحن واملانُت حطدًد الالتزاماث بمواَُدها 

  ِ ل مػاَر الخنمُت الُمل َلى جوجُه الاضدثماراث التي جقوم بها البنوك نًزا ألهمُتها في جمٍو

لت أو مخوضهت أو قؿحرة ألاجل.  الاقخؿادًت ضواء نٍو

 .ُت موجوداث البنل وجقُُمها ومُزفت درجت املخانز التي جخدملها  املانُت الوقوف َلى نَو

اث وخلك  حُخبر رقابت القهاٍ املؿزفي هامت نًزا للدور الخُوي الذي ًقوم به في َملُت املدفَو

 قوة الػزاةُت للُملت الوننُت.وقدرجه في الخأزحر َلى الالنقود 

 

 

 

 

                                                           

لُلمياز ختملإا يفخلت امد، لُالمُتالمُاًُز امِ ي ةزالجشالمؿزفي م النًاالمؿزفُت في الزقابت اجلُُق ث مخهلباساق، لزاَبد ر خباومد حمان ًدس 1  

. 4، ؽ  2008مارص  11/12"، جامُت ورقلت، الجشاةز، أًامإصالح الىظام املصسفي الجصابسيأالدولي الثاني خول "   

.121، ؽ  1998"، املإضطت الخدًثت لللخاب، نزابلظ، لبنان، العملياث املصسفيت والظوق املاليت"أنهون الناغق وخلُل الهندي،  2  

 

دان، مدى جهبُك مُاًحر باسل َلى قهاٍ املؿارف الخاؾت في ضورٍا، بدث مقدم اضخلماال ملخهلباث الخؿول َلى درجت    3 ئحهاب غاسي ٍس
.24، ؽ 2009املؿزفُت، ضورٍا، دكخوراه الفلطفت في الُلوم املالُت و   
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أالفسع الثالث:أهداف السكابت املصسفيت

 1من أهم ألاهداف التي حطعى اليها الزقابت املؿزفُت ماًلي:

أؾبذ الخفاى َلى الاضخقزار املالي َلى مدى الُقد املاض ي أوال:الحفاظ على اطخلساز الىظام املالي واملصسفي:

ؾنِ الطُاضاث الاقخؿادًت، فالنًام املالي ًلون مطخقزا اذا جمحز باالملانُاث هدفا متزاًد ألاهمُت في ضُاق 

 الخالُت:

 ،كفاءة جوسَِ املوارد خطب املنانك 

 جقُُم املخانز املالُت وحطُحرها وجددًدها وادارتها، 

 .اضخمزار القدرة َلى أداء الوياةق ألاضاضُت ختى مِ الخُزف للؿدماث الخارجُت 

ان انٍال البنل املزكشي َلى أوقاٍ البنوك بالخفاؾُل ومظاعدتها والخيظيم فيما بينها:ثاهيا:دعم البىون 

ُاث املؿزفُت، ججُله ًمخلل قاَدة مُلوماث مؿزفُت َن كافت البنوك الُاملت  التي جدُدها القوانحن والدػَز

 في الجهاس املؿزفي.

خم ذلل من خالل فدـ الثالثا:ضمان هفاءة عمل الجهاش املصسفي: خطاباث واملطدنداث الخاؾت بالبنوك ٍو

للخأكد من جودة ألاؾول وججنب حُزقها للمخانز وجقُُم الُملُاث الداخلُت بالبنوك وجدلُل الُناؾز املالُت 

 الزةِطُت.

ك جدخل الطلهاث الزقابُت لفزف ضُهزتها، واجخاذ الاجزاءاث زابعا:حماًت املودعين: ًلون ذلل َن نٍز

، التي قد جخُزف لها ألاموال في خالت َدم جنفُذ املإضطاث الاةخمانُت التزاماتها لخفادي املخانز املدخملت

 اججاه املودَحن، وخاؾت املخُلقت بطالمت ألاؾول.

أاملطلب الثاوي:أحهصة السكابت املصسفيت

 ضنخاول في هذا املهلب أهم أجهشة الزقابت املؿزفُت والقكاًا الزةِطُت فيها.

أالسكابت املصسفيتالفسع ألاول:أحهصة 

جكهلِ بُملُت الزقابت املؿزفُت بمخخلق أنواَها جهاث مخخؿؿت، قد جلون من داخل البنل وجلون من 

 2خارجه:

                                                           
قي َمز، "  "، مداخلت في امللخقى الُلمي الدولي خول "ألاسمت املالُت والاقخؿادًت الدولُت دوز وأهميت الحوهمت في اطخلساز الىظام املصسفيغٍز 1  

.74، ؽ  2009أكخوبز  20/21والخوكمت الُامللت"، جامُت ضهُق، الجشاةز، أًام   

"، مداخلت في الندوة الُلمُت خول"الخدماث املالُت وئدارة املخانز في ت املصسفيت بين البىون الاطالميت والبىون الخلليدًتالسكابفارص مطدور، "  2  

ل  18/19/20البنوك إلاضالمُت"، جامُت ضهُق، الجشاةز، أًام  . 3، ؽ  2010أفٍز  
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جخولى مؿالح جقنُت َلُا جابُت الدارة البنل مهمت الزقابت أوال: أحهصة السكابت الداخليت للبىك:

ز جزفِ الى مجلظ ادارجه  أو مدًزه الُام، وذلل خطب ماًنـ َلُه الداخلُت، وجلون ندُجتها جقاٍر

ز.  القانون الداخلي للبنل، لُخم مخابُت الخوؾُاث والنخاةج التي جؿدر َنه جلل الخقاٍر

وقد جلون هذه ألاجهشة جابُت للبنل املزكشي في الُادة أو الطلهت ثاهيا:أحهصة السكابت الخازحيت:

ًملن أن ًملن أن جوكل ملدافًي الخطاباث ماجنـ َلُه قوانُنها، وأًكا النقدًت في البلد خطب 

القانونُحن املطخقلحن غحر املزجبهحن بادارة البنل، والذي ًخم اخخُارهم من نزف الجمُُت الُامت 

 للمطاهمحن.

أالفسع الثاوي:اللضاًا السبيظيت في السكابت املصسفيت

قابت َلى البنوك، كوجها حػلل هناك الُدًد من القكاًا املهمت التي ًجب َدم اغفالها َن الخدًث َن الز 

 1 الزكاةش ملدى مخانت وضالمت البنوك وهي:

ًخُلك هذا املوقٍو بمدى قدرة البنل َلى الوفاء بالتزاماجه في الوقذ املددد خاؾت جلل أوال:الظيولت:

خه، وهناك  ُخبر هذا أضاضُا للخفاى َلى ضمُت البنل ولكمان اضخمزاٍر املخُلقت بوداتِ الُمالء، َو

 لت:وضاةل رةِطُت ًقوم بها البنل للخفاى َلى مطخوى مُحن من الطُو 

 ،ل الى نقد وبدون خطاةز  الاخخفاى بموجوداث كافُت قابلت للخدٍو

 .ت مُُنت من نػاناث البنل  ضد الفجوة مابحن مؿادر ألاموال والخويُفاث في مجمَو

ُت ثاهيا:هوعيت املوحوداث)ألاصول(: ألاؾول، هي مدى مقدرة املقترف القكُت الزةِطُت في موقٍو نَو

ُت املوجوداث الزدًئت جلون َادة الطبب الزةِس ي في فػل البنوك، لذا  َلى خدمت الدًن، خُث أن نَو

 كبحر من قبل الطلهاث الزقابُت من أجل جددًد مدى ضالمت ومخانت البنل. هخمامدًى هذا املوقٍو باً

اث الزقابت َلى البنوك، َلى اَخبار أنه كلما الخد من جزكش املخانز ٌُخبر ثالثا:جسهص املخاطس: من أهم أولٍو

كلما اسدادث اخخمالُت خدور خطارة، وألاضلوب الخقلُدي في الخد من هذه املخانز  كان هناك جزكش أكبر 

ت من الُمالء كنطبت من حجم رأص املال البنل، هذا  هو جددًد حجم التزاماث الُمُل الواخد أو مجمَو

 حجم اضدثماراث البنل في قهاٍ مُحن من ناخُت أخزى. من ناخُت أو جددًد

ُت مجلظ ادارجه، وادارجه الُلُا زابعا:الادازة: ان مدى نجاح البنل أو فػله ٌُخمد بالدرجت ألاولى َلى نَو

لُه ًجب أن ًخمخِ مجلظ ادارة البنل بالقوة وأن ًلون ملم  من خُث الخبرة، اللفاءة، والجزاهت. َو

في وقِ الطُاضاث والاضتراجُجُاث ومزاقبت املخانز.وكذلل َلى ادارة البنل أن  بأَمال البنل، خاؾت

 جلتزم بالطُاضاث والاجزاءاث املوؾوفت من قبل مجلظ الادارة.

                                                           
،2012والخوسَِ والهباَت، الهبُت ألاولى، َمان، ألاردن،"، دار املطحرة للنػز إدازة املخاطسغقحري نوري موس ى واخزون،"   1  

. 270-269ؽ ؽ    
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ت من قبل مجلظ الادارة، هي خامظا:ألاهظمت والضوابط: ان الهدف من الاجزاءاث والطُاضاث املوقَو

نًام مداضبي ٌطهل كافت الُملُاث لتزاماث ولوقِ لكبو املخانز ولخماًت املوجوداث، وقبو الا

ز الالسمت واملناضبت في الوقذ املددد. ختى جلون أنًمت قبو فاَلت،  و وجشوٍد مجلظ الادارة بالخقاٍر

لى  ًجب أن جخؿق بالػمولُت وموزقت بػلل جُد، وجخم مزاجُتها بػلل دوري من قبل ألاشخاؽ َو

اث في البنل.  كافت املطخٍو

ٌطخخدم رأص مال البنل كزكحزة المخؿاؽ الخطاةز في خال خدوثها، وكذلل طادطا:هفاًت زأض املال:

ل البنُت الخدخُت للبنوك.وللداللت َلى أهمُت رأص املال؛ فقد خًي هذا املوقٍو باهخمام  من أجل جمٍو

املال،  َلى مطخوى َالمي، خُث جم وقِ حُلُماث جهبك َلى مطخوى دولي بخؿوؽ نطبت كفاًت رأص

والتي حُخمد َلى وقِ أوسان جزجُدُت للافت النػاناث املؿزفُت التي ًقوم بها البنل، باالخخفاى بزأص 

 1مال كافي ملقابلت خهورة هذه النػاناث.

 املطلب الثالث:أهواع السكابت املصسفيت

 ارجُت.جؿنق الزقابت املؿزفُت خطب الجهت التي جقوم بها الى الزقابت الداخلُت والزقابت الخ

أالفسع ألاول:السكابت الداخليت

ت أنًمت الزقابت  هانُا بأجها:"الُملُت التي جخكمن مجمَو ت لألَكاء املداضبحن في بٍز َزفتها اللجنت الاضدػاٍر

قت منًمت واخترام  ت من نزف الادارة بهدف الخملن من حطُحر أَمال املإضطت بهٍز املالُت املوقَو

 2وخماًت ألاؾول وقمان قدر املطخهاٍ صخت ودقت املُلوماث املسجلت".الطُاضاث والبرامج املطهزة 

وحػمل الزقابت الداخلُت الهُلل الخنًُمي للبنل وجمُِ الاجزاءاث واملقاًِظ املخبُت للخأكد من الصخت 

الخطابُت ملا هو مدون في الدفاجز والسجالث، وخماًت أؾول البنل من الطزقت أو الخلق أو الكُاٍ، ورفِ 

ت. ت املزضومت أو املوقَو  3اللفاءة الانخاجُت للُاملحن، وحصجُهم َلى الخمطل بالطُاضاث الاداٍر

 4ومن هذا حٍُزق نطخنخج ألاهداف الزةِطُت للزقابت الداخلُت وهي:

 .جنًُم املػزوٍ لخوقُذ الطلهاث والؿالخُاث واملطإولُاث 

  خماد َليها في رضم الطُاضاث والقزاراث الخأكد من دقت البُاناث املداضبُت ختى ًملن الَا

ت.  الاداٍر

                                                           
، من املوقِ  2006"، ؾندوق النقد الُزبي، أبو يبي، مارص أطس أطاطيت ومعاصسة في السكابت على البىون وإدازة املخاطسئبزاهُم اللزاضت،"   1  

 إلاللتروني:

http//www.phladephia.edu.jo/coures/banking/files/banks/3377.pdf.Consulté le :26/12/2016. 

Renard. J, Théorie et pratique de l’audit interne, organisation, Paris,2002,p118.  2  

.338، ؽ  2004الهبُت الخامطت، ألاردن، خالد أمحن َبد هللا، الُملُاث املؿزفُت"الهزق املداضبُت الخدًثت"، دار واةل للنػز،   3  
 

4 KHELASSI Réda, L’audit interne (Audit operational), Edition Houma, 3ème édition, Algérie,2010,p71. 
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 .رفِ مطخوى اللفاًت الانخاجُت 

 .ت  حصجُِ الالتزام بالطُاضاث والقزاراث الاداٍر

 .ُت املُلوماث وحصجُِ جدطحن ألاداء  خماًت نَو

 1ولخدقُك هذه ألاهداف كان البد من جقطُم الزقابت الداخلُت الى ألاقطام الخالُت:

وحػمل الخهت الخنًُمُت ووضاةل الخنطُك والاجزاءاث الهادفت لخدقُك أكبر ت:أوال:السكابت الادازي

تقدر مملن من اللفاًت الانخاجُت مِ حصجُِ الالتزام بالطُاضاث والقزاراث  وهي حُخمد في  إلاداٍر

 ضبُل

ز ألاداء والزقابت َلى الجودة.جدقُك هدفها وضاةل مخُددة مثل:  2دراضاث الوقذ وجقاٍر

الهادفت الى  وإلاجزاءاثحػمل الخهت الخنًُمُت وجمُِ وضاةل الخنطُك ثاهيا:السكابت املحاطبيت:

كم هذا النٍو وضاةل مخُددة منها َلى  اخخبار البُاناث املداضبُت املثبخت بالدفاجز والخطاباث، ٍو

ن املزاجُت الدورٍت،  وئجباٍضبُل املثال:اضخخدام خطاباث املزاقبت  ام الخدقُك نً وئجباٍمواٍس

 الداخلي.

ػمل الخهت الخنًُمُت وجمُِ وضاةل الخنطُك ثالثا:الضبط الداخلي: الهادفت الى  وإلاجزاءاثَو

ُخمد الكبو الداخلي في ضبُل  خماًت أؾول املػزوٍ من الاخخالص والكُاٍ أو ضوء الاضخُمال.َو

 ُتمويق ملزاجاجُت، خُث ًخكِ َمل كل جدقُك أهدافه َلى جقطُم الُمل مِ املزاقبت الذ

 مويق اخز ٌػاركه جنفُذ الُملُت، كما ٌُخمد َلى جددًد الاخخؿاؾاث والطلهاث واملطإولُاث.

أالفسع الثاوي:السكابت الخازحيت )زكابت البىك املسهصي(

حُخبر رقابت البنل املزكشي من أهم أغلال الزقابت املؿزفُت، ألنه ًمثل الجهت الزةِطُت املطإولت َن قمان 

ٍت النًام املؿزفي، وحهدف من خالل رقابخه الى دَم وخماًت الجهاس املؿزفي وخماًت املطاهمحن واضخمزار 

 والداةنحن للبنل، كما 

حهدف الى الخأكد من جقُد البنوك بالقوانحن وألانًمت واملدافًت َلى ضالمت وضُولت أؾولها وجوفحر ادارة 

 3البنوك زالر أنواٍ: قابت التي ًمارضها البنل املزكشي َلىوللز رغُدة لها، 

                                                           
. 164-163، ؽ ؽ  1998"، دار واةل للنػز والهباَت، الهبُت ألاولى، َمان، ألاردن،الخدكيم والسكابت في البىون خالد أمحن َبد هللا،"  1  

لخو يلولدالُلمي از ختملإا يفخلت امد، نُتردألاإلضالمُت ك البنوافي ة لمباغزث الخطهُالاخلُت َلى الدالزقابت اجقُُم مخانت ، لزفاَياخلُل   2 
.6، ؽ  2005مارص  08/09"، جامُت ورقلت، الجشاةز، أًامألاداء املخميز للمىظماث والحكوماث"   

 

ءمقدمت كجشة مذكزي"، ةزالجشالونني البنل اضت خالت "دراًت رلخجاك البنوالزقابت َلى اَم دلمؿزفي في الخقُُم م انًا، دور ًترؾوري َاغو   3  

ت، جخؿـ دراضاث مالُت ومداضبُت مُمقت، جامُت ضهُق، الجشاةز،مخهلبا من . 28، ؽ  2011-2010ث نُل غهادة املاجطخحر في الُلوم الخجاٍر  
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خُث ًلشم البنل املزكشي البنوك بخقدًم كافت البُاناث واملُلوماث املخُلقت أوال:السكابت املكخبيت:

ت والفنُت ممثلت بالقواةم املالُت، وما ًدبُها من بُاناث  بمخخلق ألانػهت املؿزفُت الاداٍر

ز جفؿُلُت لجمُِ الخطاباث...وئخؿاةُاث ُخمد بخددًد فتراجه َلى الخ، وذلل ، وجقاٍر بػلل دوري َو

ُت جلل البُاناث وخاجت البنل املزكشي لها.  نَو

ًقوم البنل املزكشي بخفخِؼ البنوك مباغزة ووفقا ملنهج مددد، والخفخِؼ ثاهيا:السكابت امليداهيت:

نل لباملُني لِظ جدقُقا بقدر ما هو جقُُم؛ فهو حهدف الى جدقك من صخت املُلوماث التي ًقدمها ا

ك اللػق   مث، لبنلث اضجال يفث ملُلومااهذه در ملباغز َلى مؿااللطلهت النقدًت، وذلل َن نٍز
من اء ضو، لُهدرة ئلؿاث الخُلُماوالألنًمت  لبنلاجنفُذ ى َلى مدٍ لخفخُؼ لإلنالاًنهلك فزًك 

فزًك نّه َلى أنفطه .كما  لبنلئدارة الظ جممن أو ملخخلفت الومُت حلة األجهشامن أو لنقدًت الطلهت ا

 لزقابتاضاةل وفاَلُت ى لخأكد من مداًكا أَلُه ث وطاباحلامهابقت ى لخدقك من مدالخفخُؼ ا

ث ملخالفاامخكمنا ، َمالهأمفؿال بنخاةج ا لخفخُؼ جقزًزافزًك م ًقد مث، لبنلا يفخلي الدالكبو وا

  مت.سلالالخؿدُدُت اءاث اإلجزا خارثمقث وملالخًاوا

أزثالثا: جه اجو يتلث املػلالاضت درا يفك وـلبناِ ـمي ملزكشالبنل ك ارثًػ:هيولخعاب األطلواكابت

روح لل ًنمي ث، وذملػلالاجلل بها جه ااَُت ًوهتاراث مُها قزاك رثباالغ  ًخخذ، ويفملؿزس اهاجلا

َنها ث ضفزأ يتلث الخوجُهااراث والقزاُلها جنفذ جيا ممك،لبنواث اخدوو  يملزكشالبنل ا نيبون لخُاا

 1كت.رثملػاضت رالدا

ألفعالتالمصسفيتأاألطاطيتأللسكابتأدا المبا:ابعأالسالمطلبأا

  55َلى م 7991ربضبخم يف" سل نت باجلَن "درة لؿاالفُالت املؿزفُت األضاضُت للزقابت دب املباال ـجػم

 2ًلي:هي كما، وةُطُتم رنقا 1يفدب ملبااهذه رج جندأ،ومبد

                                                        ول(ألّأ المبد)المصسفيتأالمظبلتأللسكابتأوط الشسوا ثلمخطلبااال:أو

 يفرك للل هُئت جػادة دحم، وقدتوافا اهدث وألُاومطإل لفُااملؿزفُت الزقابت م اًخكمن نًاأن ب جي
نّه من أللافُت .كما ارد املووالُمل اضخقاللُت ث اُئاهلالل كل من هذه ختأن ًنبغي ك .ولبنوالزقابت َلى ا

قابخها ور ملؿزفُت ث املإضطااخُـ رثجنفُذًت جخُلك بث مناضب ًخكمن جُلُما ينقانور ناد ئجووري ولكزا

                                                           
ت، مؿز،إدازة املصازفمدمد الؿحرفي، "  . 331، ؽ 2008"، دار الوفاء للهباَت والنػز، إلاضلندٍر 1  

، لُجيخلد االقخؿاا "، مجلتشلأبادا مباء لخدكيمأفيأضووالسكابتأودوز اللاهوهيتأالمصسفيتأغيسأث العملياا،" مجنجوفُك ن با   2  
. 189/193، ؽ ؽ  2012،  23الُدد ، جامُت البؿزة، يبلُزالُج خلة والبؿزث اضادرامزكش   
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لُالقت بالطالمت ذاث الزقابُت ث ابالخُلُماام اللخشف افزث ؾالخُالزقابُت  اهت جلء اَهاة، وئملطخمزا

 1ث.لبُاناااًت ضزًت جلل مث، أي ملالُتاماًت حلوا

 

 

ألخامع(أ امبدلالثاهيأحخىأأ المبدن )البىواهيكلتأولخسخيصأ:اثاهياأ

 ح قووبلل ، فُترملؿااقُت للزقابت خلواملزخؿت ث اللمإضطا بهاح ملطموث النػاناادًد جتب جي

َلى ح ملؿزفُت بوقوا نينالقواجنـ أن لن َلى ممقؿى خد أ ىلئ "فكلمت "مؿزل ضخُمااقبو و

 ر.مهوجلاةِ من دالوابنل من جلقي ف أو مل ؾفت مؿزجتمإضطت ال ي ألح لطمام اَد

  نبغي أن  ريملُاًا يبال جل يتلث املإضطاث افل نلباور  ريملُاًاقِ و يفك حلاخُـ رثلالطلهت ن ًلوٍو
ملؿزفُت ث املإضطاا.جقُُم هُللت مللُت  ىنأدكدد ، خُـرثلاجػمل َملُت أن ًنبغي وملوقوَت. ا

كذلل جقُُم خههها راتهم، ومهاءاتهم ومن خُث كفادارة إلامويفي ر كبائدارتها والظ جمء َكاوأ

 الُت.مسألزالل قاَدا ذ يفا مب، ملخوقِا يلملااقُها ، وو خلُتالدابو الكووالخػغُلُت ا

  لزفل.أو الل ذفقت َلى املوث والهلبااضت درا يفك حلالزقابُت اللطلهت ن ًلوأن ب جي 

 ة ريللبالخملل ث اجُت َملُااملناضبت ملزا ريملُاًاقِ وت ؾالخُت ـلزقابُات ـلطلهى ادـلن ًلوأن ي ـًنبغ

ن الخأكد من وا ،لبنلابها  مًقو يتلراث االضخثماأو  ا
ّ
 ىلئملنخطبت للبنل ال جُزقه ة املنػأث واملإضطاأ

 لفُالت.الزقابت اجُُك أو ًت ور قز ريغر خهاأ

أ لمبداحخىأدض لظاأ المبد)األطاطيتأللسكابتأث المخطلباواًتأاشالحخساألهظمتأوالمعاًيسأاثالثا:أ

أعشس( لخامعا

 ُّالبنلا هلف ًخُز يتلر األخهاالظ ا ًُمبل ملاث رأص املخهلبا ىنأدقِ خد ولزقابُت الطلهت اَلى  نيًخ 

 طاةز.خلاء اخخوالبنل َلى رة اقدر خذ باالَخباألبنل ل اماث رأص ملوناد دجتوأن 

 لبنل اءاث اجزث وئضاراممث وملطخقل لطُاضاابالخقُُم م لقُااب جيقبت املزم اضاضي من نًاء أكجش

الدارة مخانز الاةخمان راث وجقُُم الاجزاءاث التي ًدبُها البنل الضخثماوف والقزانذ مبملخُلقت ا

ت.  واملدافٌ الاضدثماٍر

 ُّن اجخأكد من أن لزقابُت الطلهت اَلى  نيًخ
ّ
مالةمت ة قاَداءاث، وجزث وئجكِ ضُاضاك لبنوأ

جخقُّد ك لبنواهذه وف، وأن لقزاخطاةز ث خخُانُاث، واملخؿؿااكفاًت ل وألؾوالخقُُم نوَُت 

 اءاث.إلجزواَد القوث والطُاضابهذه  ا

                                                           
1 Les 25 principes fondamentaux d’un contrôle bancaire efficace . Comité de Bâle, sur le site : http://acpr.banque-france.fr.  Consulté le 

: 24/01/2017. 
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 يفاث كشرثلادًد جتمن دارة إلالن ختث نًمت مُلوماك ألبنوى الدن لزقابُت بأّالطلهت اجقخنِ أن ب جي 
هز خلك لبنوف امُقولت للدد من جُزود قِ خدولطلهت اَلى هذه  نيًخُّ، والةخمانُتاافٌ  حملا

ت ًن دمنفز نيقرثملق ينةخماا  .نيقرثملقامن أو ملجمَو

 ُّة أو ريًق ؾغرؿامبملزجبو ف القزل اضخُماءة اضائجل منِ أمن ، ولزقابُتالطلهت اَلى  نيًخ

 نشًه.وخز ص ضاأَلى اد ألفزوابهت ارثملث الػزكااف اقزك ئلبنواَلى م رثجػ، أن مخخؿؿت

 قبو ومخابُت ومناضبت لخددًد اءاث جزث وئضُاضاك لبنوى الدن لزقابُت بأّالطلهت اجقخنِ أن ب جي

ر، الضخثماث انػانا، وتـجُراخلاف اإلقزث اي َملُاـفال ألموال ـوًجتز ـانخم، ولُتحملاملخانز ا

 ملخانز.اقد هذه ف باخخُاني كاى الخخفا، واَلُهاة لطُهزوا

  ن لزقابُت من الطلهت اجخأكد أن ًنبغي
ّ
بدقت ق لطواانز خمجزؾد ونًمت جقُظ ك ألبنوى الدأ

 جكبهها بػلل مناضب.و

  ملخانزدارة افُالت إلوَمل غاملت اءاث جزك ئلبنوى الدأن جخأكد من أن لزقابُت ث الطلهااَلى ،

 ى.ألخزة اريللباملخانز اُِ هتقبت امزومخابُت ص وقُاودًد جتو

  ن اجخأكد من أن لزقابُت ث الطلهااَلى
ّ
نبُُت وخلُت فاَلت جخناضب داقابت ربو اجكِ قوك لبنوأ

ث لؿالخُاال قدت لخفوًث واجزجُبا، بوالكواجػمل هذه أن َلى ، ملالُتتها اخجم نػاناو

ضالُب ال، وأوـألمف اؾزول ـلبناَلى ث ماالخشاا ـًنخج َنه يتلاق ـلوياةان ـلفؿل بُث، والُاوملطإوا

 لبنل.داث ااًت موجومثث، ولُملُااهذه  نيبث لخطوًاث، واملهلوباداث، واملوجواجطجُل 

  ن اجخأكد من أن لزقابُت ات ـلطلهاَلى
ّ
 ريملُاًس اجُش ،فاَلتاءاث جزوئضالُب ث وألدًها ضُاضاك لبنوأ

َن املجزمت لُناؾزالبنل من قِبل ام اضخخدل دون اوجت، ويلملاٍ القهاا يفلُالُت ات ـملهنُوات ـألخالقُا

 قؿد. ريَن غأو قؿد 

أون(لعشسأ المبداعشسأحخىأدض لظاأ المبد)اللسكابتأة لمظخمساألطاليبأابعا:أجحدًدأزا

 لزقابت ، واخلي(الدالفدـ )املوقِ ا يفلزقابت ل اغلاأمن بُل ل فُا يبقام رنًان أي ًخلوأن ب جي

 (.يناملُدأو اجي راخلالفدـ )املوقِ رج  اخا

 ث فهمهم لُملُار نائ يفف ملؿزوئدارة ا نيملؿزفُا نيقباملزا نيمنًم بل جؿاك اهنان ًلوأن ب جي

 ملؿزفُت.ا ملإضطتاجلل 

 ؿُفت حلاًز رلخقاالُل جتجُت امزومت لخجمُِ سلالالوضاةل ا نيملؿزفُا نيقباملزى اًخوفز لدأن ب جي

 لبنل.امن اردة لوالنخاةج وا

 ن أ
ّ
موَت جمقبت اًن َلى مزدرقاو نيمإهلن قبواملزن اًلوأن ملؿزفُت هو الزقابت اهم َناؾز أخد ئ

 ملؿزفُت.ل األَماا

أون(لعشسواحدأالوأ المبد)الخاصتأبالسكابتأث المعلومااألطاطيتألخوفسأث المخطلبااخامظا:
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 ن لزقابُت من الطلهت اجخأكد أن ب جي
ّ
رأي لنها من جلوًن ختؾدُدت ث خفٌ بطجالحيكل بنل أ

ن اجخأكد من ، وأن ُت نػانهحب، ور للبنل يلملاالوقِ اؾدُذ َن وخقُقي  
ّ
بنػز م لبنل ًقوأ

 .يلملااؾدُدت مزكشه رة جُلظ بؿو يتلاملالُت ابُاناجه 

 

 ون(لعشسوالثاهيأأ المبد)السكابيتأاللظلطتأة لمعطاث الصالحيااطا:دطا

  اءاث إلجزذ ااحتقابُت كافُت الر ريباذ جؿزفها جدجتن ًلو، وأن ُتلزقاباًخوفز للطلهت أن ًنبغي

لدنُا النًامُت )كالنطبت وم الػزاجلبُت  يفك لبنواملناضب َندما جفػل الوقذ ا  يفلخؿدُدُت ا

 قِ خهز.و يف نيَدملواةِ ن وداَند ما جلوأو نًامُت ث الفاخمور َند خد، و(لملارأص اللفاًت 

أون(لعشسوالخامعأاحخىأون لعشسوالثالثأاأ لمبدود )الحدزج السكابتأخااطابعا:أ

 ُّملؿزفُت فُما ث املإضطاالػاملت َلى ة واملوخدالزقابت اضت رامملزقابُت الطلهت اَلى  نيًخ

ٍو لفزا يفا دًدجتوَاملي ق َلى نهاث ملإضطاابه هذه م جقوي لذم النػاانب امُِ جوجبًخُلك 

 ا.هللخابُت ث الػزكاواغزكاةها ث وملإضطااذه هلألجنبُت ا

  دل جبا، وملُنُتى األخزالزقابُت ث ابالطلهال الجؿااهو ة دـملوخالزةُطُت للزقابت الُناؾز امن

 ملكُق.البلد ا يفلزقابُت ث الطلهااخاؾت ، مُهاث ملُلوماا

 ُّن فها بأاغزق ئلُاملت قمن نهااألجنبُت ك البنواجهلب من أن لزقابُت الطلهت اَلى  نيًخ

، وأن لُتحملث املإضطااضخها من راممب ملهلوذاتها الُالُت املقاًُظ الُت حملتها اَملُا يفرص اخت

ملكُق البلد ا يفلزقابُت الطلهت الُها ج ئخاجت يتلث املُلومادل الطلهت ؾالخُت جبااذه هلًخوفز 

 ة.ملوخدابالزقابت م لقُاف الل لغزك، وذلبنواذه هل

أ سكابت املصسفيت وأهم املخاطس التي جواحههاالاملبحث الثاوي:

جواجهها البنوك و إلاجزاءاث الزقابُت الالسمت وألاضالُب و فُالُت ومزونت أضالُب ضوف ندناول املخانز التي 

 الزقابت املؿزفُت.

ألب ألاول: إلاحساءاث السكابيت الالشمت لخحليم إلاشساف املصسفي الحرزاملط

ت وفقا لقوانحن ئنػائها باإلغزاف و الزقابت َلى البنوك املسجلت لدحها ب     ما ًلفل ضالمت جقوم البنوك املزكٍش

 1مزاكشها املالُت و ًكِ كل بنل مزكشي القواَد الُامت لإلغزاف َلى البنوك و التي جخلخـ فُما ًلي:

أأوال:حسجيل البىون

                                                           
ؽ .52مدمد اخمد َبد النبي،مزجِ ضبك ذكزه،   -1  
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ًجب وقِ مُاًحر مدددة لدخول الوخداث املؿزفُت الى الطوق املؿزفي او غزوم الخؿول َلى الترخُـ ، 

 َلى اضدبُاد من اللُاناث التي تهدد ضالمت القهاٍ املؿزفي.للي ًلون للطلهت الزقابُت القدرة  و ذلل

 

 

أجحدًد مجاالث اليشاط املصسفي ثاهيا:

بأنػهت غحر  ًجب َلى الطلهت الزقابُت جوقُذ املجاالث التي ٌطمذ للبنوك ارجُادها مثال املانُت القُام

ت الطماح بذلل ًجب اجخاذ مؿزفُت، او املانُت امخالك اضهم و خؿـ في غزكاث غحر مؿزفُت ، و في خال

 اجزاءاث مدددة لخفادي الخُزف ملخانز كبحرة.  

أثالثا:إلصام البىون بئجباع كواعد الحرز

ت و ذلل من ت التي ًجب ئخترامها من نزف البنوك الخجاٍر ت من املقاًِظ الدطُحًر أجل الخفاى  و هي مجمَو

 تها املالُت ججاه املودَحن.َلى أموالها الخاؾت، و قمان مطخوى مُحن من الطُولت و مالء

أزابعا:جفخيش البىون

ًملن لهُئاث إلاغزاف أن جقوم بزقابت مُدانُت من اجل الخدقك من صخت املُلوماث املقدمت من نزف 

 إلانٍال َلى مدى جنفُذ البنل لخُلُماث و أوامز البنل املزكشي. البنل و

أخامظا:البياهاث الدوزيت

جقدمها البنوك َن نػانها بؿورة منخًمت و دورٍت للطلهت النقدًت بػلل و هي مجمٍو املُلوماث التي 

 البنل املزكشي من جدلُل نػام مخخلق البنوك و اجخاذ إلاجزاءاث املناضبت. موخد ًملن

أطادطا:وضع حدود على الترهصاث الابخماهيت

ت من الُمالء  واخد او و التي ًقؿد بها مجمٍو الانلػافاث املباغزة و غحر املباغزة للبنل اججاه َمُل مجمَو

د َن  %من قاَدة رأضمال البنل. 10ذوي الُالقت او الجهاث ذاث الُالقت بالبنل بما ٌُادل او ًٍش

أجكويً املؤوهاث و املخصصاث ملواحهت الخظابس الىاججت عً الدًون السدًئت طابعا:

ُا وفقا ملُُار مددد  خُث ًخُحن َلى البنوك ان جقوم بخؿنُق اؾولها ن خد مُحن من نَو و جلٍو

 املخؿؿاث ملقابلت الخطاةز املدخملت .

أمىح مساكبي البىون طلطت اجخاذ الاحساءاث الالشمت لخصحيح املمازطاث غير الظليمت ثامىا:
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او اًقاف بُل اوجه النػام او املطاءلت القانونُت لبُل املطإولحن  و قد ٌػمل ذلل املانُت فزف غزاماث

 َن البنوك.

أأطاليب السكابت املصسفيتي:املطلب الثاو

َلى  ريخأزـمنها ما هو مباغزللومنها ما هو كُفي ومنها ما هو كمي ة أضالُب َدل باضخُماي ملزكشالبنل م اًقو

ملن خؿزأضالُب النقداث اريملخغا  لخالُت: م النقاا يفي ملزكشاالةخمانُت للبنل واملؿزفُت الزقابت ًت ٍو

 ألكميت:السكابتأاطاليبأأ

دة أو بالشًان لللي لالةخمااجم حلا يف ريلخأزاجل أألضالُب من اهذه ي ملزكشالبنل م اًطخخد

خجم ن ملا كاومنه.  ة ملطخفُدث النػاناأو امه اضخخداجوه ولنًزَن ابغل ن، لنقؿاا

 ا:ــمه نيًخوقق َلى َاملن الةخماا

  ؛كلبنوى املخوفز لدي النقداالخخُاني اخجم 

  ك.لبنوبهااخفٌ جت يتلاةِ دالوا يلاهتئ ىلي ئلنقداالخخُاني انطبت 

م قابخه َلى نػاف رَلى فزدرا قان لُنؿزًن فانه ًلواَلى هذًن  ريلخأزي املزكشالبنل ٍ اضخهاذا افا

ت لبنوا  يفي ملزكشالبنل اًت مِ ضُاضت رلخجاك البنوئلى مدى ججاوب ابالنًز ا هذن. الةخمااخلك  يفك الخجاٍر
 مثمن ك جطمذ للبنوق، ولطووالهلب في ادواث بأجها أكثر مزاَاة لقوى الُزف ألاجخمُش هذه ا املجال، وهذ

 ما ًلي: يفملؿزن االةخمااللمُت َلى الزقابت اضالُب أهم أمن بهامؼ من الخزكت واملناورة،  و

مقابل ي ملزكشالبنل اًخقاقاه ي لذالفاةدة اؿم ضُز خلاثل ضُز مي  : طياطت طعس الصسف .1

دة َال ئمن خال، أو ملباغزاف اإلقزل اما من خالك، ئمت للبنوسلنقدًت لالالطُولت ا ريجوف

ي َن ملزكشالبنل اما ًُلن دة َاوك. لبنواجقدمها  يتلاًت رلخجاوراق األاء اغزأو خؿم 

جه اطب ما جقخكُه جقدًزحب، وقذ آلخزووجبها من مبؿم خلدة املطخُد إلَاألاضُار ا

ملشًد من ا ىلج ئخاحين كائذا فُما ، وينخماالةم اجوجُهه للنػاوملخناضبت مِ ضُهزجه ا

ًطخخدمها  يتلالوضاةل م اقدأُا من خيرؿم جاخلاجُد ضُاضت ضُز ، ولخقُُدأو الخنػُو ا

كانذ هذه ، وئن لخاضِ َػزن القزا يفخاؾت ولخهبُك ا يفخًا ي، وأوفزها ملزكشالبنل ا

جطلل ، ومُتلناان البلدا يفخاؾت ولطابقت اُخها مهأمن را فُما بُد قدث لوضُلت قد فقدا

ك لبنوى الدة ملخوفزالنقدًت ث االخخُاناا يلاهتئَلى  ريلخأزا ىلئفت داهلاؿم خلاضُاضت ضُز 

 ًت. رلخجاا

ق ضو يفًا رثمػأو باةُا ي ملزكشالبنل بها جدخل اًقؿد و ق املفخوحت:لظوث اعمليا .2

لبنل أن الل ، ذالةخمانُتد النقوا ريجدمج ونخاث ئهم جقنُاأمن ربجُخ،وملالُتوراق األا

خجم  يفًإزز أن ملالُت وراق األاًاجه من رثمػأو خجم مبُُاجه ل ًطخهُِ من خالي ملزكشا
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ًت رلخجاك البنوامن اث  لطنداهذه اء بػزم البنل املزكشي فُندما ًقو 1.يفملؿزن االةخماا

راتها ضخثماامن م هاء كجشاث لطنداثل هذه مبخفٌ جتما دة َا يتلى واخزث أمن مإضطاأو 

ةِ وداًت من رلخجاك البنواخفٌ به جتما دة ًاسًخم َن نزًك اث لطنداقُمت هذه اد ضدن فا

هذه رة لزفِ من قدا يلبالخااث، ولطنداقُمت هذه وي ا ًطاممي ملزكشالبنل ى الهلب لداذ جت

هذه اء غز متما وئذا د، لنقوف اَزدة ًاست متمن ، وةِدالواخلك اف، وإلقزاَلى ك لبنوا

ًت رلخجاك البنوى الهلب لداذ جتةِ دالودة اًاة أو سًت مباغزرلخجاك البنوامن اث لطندا

 ريغاملإضطاث مناث لطنداهذه اء بػزي ملزكشالبنل م اخالت قُا يفث للمإضطا
ق لطوالومُت من حلاث اللطندي رثمػالبنل املزكشي جدخل ى أن من هنا نزو 2ملؿزفُت.ا

خالت  يفلُلظ ؾدُذ ن، واالةخمااخجم د ولنقوف اَزدة لشًا ن نزفهلت مواحم ربًُخ يلملاا

ث خخُاناا يف ريلخأزا يفداة ألازز هذه أًخجلى و .لومُتحلاث الطنداببُِ ي ملزكشالبنل م اقُا

دة ًاس ىلدي ئلل ًإن ذملالُت فاوراق األاء ابػزي ملزكشالبنل م افُند قُا، ًترلخجاك البنوا

هذه  ؽمخؿاا ىلئلبُِ اَملُت دي جإ نيخ يفك لبنواهذه ى لنقدًت لدث االخخُاناا

جػجُِ د، ولنقوف اَزدة ًاسَلى ي ملزكشالبنل اًُمل د للطاث اقاأوففي ث، الخخُاناا

ها من ريغن خُث ًقوم البنل املزكشي بػزاء ألاوراق املالُت الخلومُت والةخماا يفلخوضِ ا

، طدوبت َلُهمث غُلاأو لبنل أوراق امقابل اد ألفزث أو اَاوملػزأو اًت رلخجاك البنوا

هذه دي جإ، وًترلخجاك البنوى النقدًت لدث االخخُاناداد اجشد ولنقوف اَزداد خُث ًش

ي لنقدق اإلنفاداد اًشن والةخماالك خبًت رلخجاك البنوم اقُا ىلئها ور بد ريألخدة الشًاا

الت حلا يفدي، والقخؿام النػاى اًزجفِ مطخوولخػغُل ج واإلنخاداد انخُجت لذلل ًشو

ملالُت وراق األح ابهزي ملزكشالبنل م الخكخم ًقوات جلهو مُاف دهلان لُلطُت خُث ًلوا

جقلُل  يفمخطببا بذلل ، للبُِر مهوجلا ىلئخقُبخه  يفبها خفٌ حملوراق األاها من ريغولومُت حلا

 د.القخؿااخل د دالللي للنقوف الُزا

 من خُثرا نخػااملؿزفُت الزقابت أدواث اكثز أملفخوخت هي ا الطوق  ثَملُاأن  لُملياقِ الوا نيًبو

ان لبلدا يفم ًنُدد ًلاي لذء الػي، اناقجتاق ضوأملخقدمت خُث جوجد ان البلدا يفخاؾت ام، والضخخدا

  لنامُت.ا

 َلى خجم ريلخأزا يففاَلُت ي ملزكشالبنل أدواث اكثز أمن داة ألا حُخبر هذه : زيأإلحبااالحخياطيأاطياطتأ . 3

لبنل ى الدؽ خاب خطا يفدٍ ًت جورلخجاك البنوال اموأنطبت من  يفري إلجبااالخخُاني اًخمثل ن، والةخماا

                                                           

  1 جامُت، لقانونُتواًت دالقخؿام الُلواكلُت "، دالكخصاابعأم، زواألكظاة الماليأمرهسد االكخصاافيأمحاضساث ، "هللااضُد َبد  ملضا 

. 25، ؽ1995نوكػوم، لُبُا،   

.  238، ؽ1995سي،لُبُا، بنغا، ًتدالقخؿام الُلور اوحبمزكش راث منػو"، ديالكخصاط الىشازف والمصاد والىلوا،" اضُتحلاُت هتد مُلو  2  
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 ةِدالواخخُاني َلى والُت حملاةِ بالُملت دالواالخخُاني َلى امنها ة، َدًدل غلاأالخخُاني ا اذهلي، وملزكشا

 1ا.هلجاآنبُُت وةِ دالواهذه ث لنطب خطب مطخوًااخلق حت،وألجنبُتابالُملت 

ؾبدذ وأ ،ًترلخجاك البنوث اانز جؿزفاخمقد  نيَدملوااًت مثهو د كان الهدف من هذه ألاداة في البداًت وق

ور لدا ىًخكذ مدن، والةخمااًت َلى خلك رلخجاك البنورة اَلى قد ريل زة ملباغزا ريلغدواث األاهم أمن ن آلا

قُمت  دًدجت، وةِ لألجلدالووالهلب اذ جتةِ دالواَلى كل من  ريلخأزا يفري إلجبااالخخُاني اجلُبه نطبت ي لذا

 لُالقتأي أن املكاَق افكذ مُها نطبت خناةِ دالوالنطبت َلى اجفُذ هذه ارةِ فللما دالوامكاَق 

 هذه ريبالهبِ جخغن، والةخمااَلى منذ ك لبنواهذه رة قددة ًاس ىلئلنطبت افُل هذه حتدي بُنما ًإ، َلطُت

 يفلخوضِ اغم ، ور لقومي بؿفت َامتد االقخؿا، والنقدًت بؿفت خاؾتق الطوٍ اقاوفقا ألولنطبت، ا
 ها.ريللدد من جأزاءاث جزئمن دة َاك لبنواد منها ما جخخذه حيفاَلُخها قد أن ال داة ئألا هذهام ضخخدا

 لكيفيت:السكابتأاطاليبأأ 

أو  لنًز َن كمُخهف ابؿز، ويفملؿزن االةخماام اضخخداجه أوَلى الخأزحر للُفُت أو النوَُت اًقؿد بالزقابت 

 لنقدًتاها اردًت مورلخجاك البنوافُها ٍس جو يتلراث املطاث وااهاهبالالزقابت جنؿب َلى اهذه أن ، ئذ خجمه

 2خلفت.خممؿزفُت راث ضخثماوف وابؿُغت قز

 ام أدواثضخخداء اجنػأ جزأن لن مي يتلاقـ النوب والُُولخالفي النوَُت الزقابت اضالُب م أجطخخدو

ث االجم ىلوف ئلقزامن  ربكأللُفُت هو جوجُه نطبت ات لزقابامن ف لغزن اكما قد ًلو، للمُتالزقابت ا

اق ضوأ يفبت رملكااف األغزم ًطخخدي لذاملنخج االغحر  نالةخمااد من حلوا لخؿدًزًتالطلِ والطلُي ا جإلنخاا

 يفملؿزن االةخماث اضخُماالاَلى  ريلخأزا يفُُها هتحػترك  دضاةل مخُدولنوَُت اللزقابت و لُت.وألاد املوا
ث  لخوجُهاي أو املزكشالبنل بها ايلًدث احيجؿزرة ؾوٍ إلقناأو ا يبدألا ريلخأزاا قد ًخخذ هذو  منها َلىو

ضالُب قد ًلجأ ة أَدك هناونػانها. ة مباغز يفث نخهاجه من ضُاضابها اما ًلُكن بػأ كلنؿاةذ للبنووا

 منها:ة ملباغزالزقابت ر انائ يفي ملزكشالبنل الُها ئ

ًت ملا ًقدمه من رلخجاك البنوا نيبُا بأد امزكشوملانا هاما  ًدل البنل املزكشي بي:دألع اإلكىاا .1

 يفي ملزكشالبنل اًُخمد و  .ينلوند االقخؿااخدمت  يفم هادور ًه من دما ًإك،  ولبنوا خدماث لهذه
ث  لخوجُهاا جهجقدة  ولطاةداًت دالقخؿاٍ اقاوًت باألرلخجاك البنوٍ اقنائَلى  ريلخأزم بهذا القُاا

د جوم وخالت َد يفًخم ب ألضلوا اهذام ضخخدث،  والخوجُهاادًت جنفُذ هذه جبمهالبخها ولنؿاةذ  وا

أن اةش جلامن  يبدألٍ اإلقناب اضلون أألا ًت نًزدالقخؿاة اُاحلا يفي ملزكشالبنل اخاجت ماضت لخدخل 

ت. ال ًلقى جزخُبا  من جمُِ البنوك الخجاٍر

                                                           

.1994، نبُت ألاولى، ةزاشجل، الخزاع، النػزم واإلَالوامللخبت للهباَت دار ا، لىلدًت"ث الظياطاث والىظسًاا د،"موحماث ُدمث  1  
  . 156، ؽ 1998، املوؾل، الُزاق،لنػزواللخب للهباَت دار ا زف"،لمصاد والىلو"اي، ريلػمري امد نوحمنايم   2
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ن ًلو يتلث الخُلُماوامز واألاءاث واإلجزاخلق خمب ًخكمن ألضلوا اهذو أطلوب الخعليماث: .2

دة غلاال مخُدث ألخُلُمااجأخذ هذه لتزام بها ٌُزف ؾاخبها للُقوبت ، والم اَدري، وجبائ جهبُقها

راث ها الضخثمااردمن موء بخوجُه جشك لبنوام الشأو ئجب مندها الووف اللقز قؿىأكخددًد خد 

 مُُنت. 

لطُاضت اجنفُذ ن لكما ريخأكدل ب ألضلوا هذا ىلي ئملزكشالبنل اًلجأ  : أطلوب الجصاءاث .3

 ها.رًؿد يتلامز واألاراث والقزاجهبُك ام ورثخم انخُجت لُدأو  ملهبقتاالةخمانُت ا

 

 

أفعاليت ومسوهت أطاليب السكابت املصسفيت املطلب الثالث:

 لنقدًتالطُاضت اجؿمُم ن فا، مثالر ألضُاار اضخقزاقُك جتهو ًت لنقدالزةُطي للطُاضت ف ادهلن اكائذا 

 هدفها هون ًلوأن ب جيملؿزفُت الزقابت اضالُب وأجػغُله وخلُت ا هدأ ىلئلنهاةي ف ادهلا اهذل وحيأن ب جي

من ر قد ربكأجوفز م ًطخلشي لذاألمز ءة، اكفاى لخػغُلُت بأَلى مطخوأو املزخلُت اف األهداهذه س اجنئ

 للطُولتى خزدر أمؿاد جوم وؿم جطخدَي َدخلاضُز وفُالُت ضُاضت   ألضالُب.اذه هلنت وملزوا لفُالُتا

اء إلجزاُت مهأجقلل من جها أن من غأ يتلى األخزاق األضوا يف، أو لُتحملالنقدًت ا قلطوا يفاء ضوالاةخمان  أو 

ث الخخُانااجُا من ذاًت مولذ نفطها دالقخؿااًِ رملػاأن اقنا رثفافلو ، ؿمخلاخفل ضُز أو ملخخذ بزفِ ا

َلى ل ؿوحلوا لخويُقف ابغزرج اخلامن واردة جنبُت ، أو حطزب رؤوص أموال أملخؿؿت لذللالنقدًت ا

خجم دة ًاوس لنقدًت ل األؾوا جهجقد يفلنقدًت ق الطورة امقد يفؿم ال ًإزز خلافِ ضُز ن رفا، َاةد مزجفِ

َلى َاةد ل للدؿوث َاوملػزا اد وألفزث اَااًدئًشًد أن من غأنه ة لفاةدافِ ضُز ن رفاا لذن، الةخماا

لبنل اَلى د الَخمان دون اخماالةا يفلخوضِ اَلى رها قدوًت رلخجاك البنواا ًشًد من ضُولت مم، مزجفِ

 ي.   ملزكشا

في  لخوضِن واالةخمااجم َن خلك جتًت رلخجاك البنواُل جيخده للي و ؿم ال ًلفيخلافِ ضُز أن ركما 

ؿم ما خلي ملزكشالبنل ا ىلئلل ذجلجأ بالزغم من جها لطُولت فااجنقؿها ك لبنوالو كانذ هذه و ىتخوف، لقزا

ت ختى ولو جدملذ  ادة في ضُز الخؿم من النفقت لدحها من أوراق ججاٍر نفقت أكبر مادام ًملنها أن جمخـ الٍش

 1ف.لقزاَلى ل ؿوحلا يفغب الزاقِ للُمُل الوا يفدة لشًاامل جتوزابخت  باخهاأرُث جًل حبللدًن  الللُت

 ملؿزفُتالخقنُت ااقز نخُجت حلاَؿزنا  يفقلذ فاَلُخها ، ضُلت جوجُهوؿم هو خلاضُز ل أن لقواخالؾت و

 ةَد ىلج ئخاجتضُلت ناقؿت وؿم خلاجبقى ضُاضت ضُز ا لُت. لذحملق الطورج اخاك لخدزاَلى ة ر لقدوالُالُت ا

اد أو مدئ يفح لنجااؿم َلى خلابُنما جقخؿز فاَلُت ضُاضت ضُز  ب.ملهلوالفاَلُت اضالُب ململت لخدقُك أ

                                                           
.102، ؽ 1996الجامُُت للدراضاث والنػز والخوسَِ، بحروث،لبنان،املإضطت "اكخصادًاث الىلود والبىون"، ب،ًادبون ضلُما  1  
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ر بقدد ملفخوخت جخددق الطوافُالُت ضُاضت أن د جن، ًترلخجاك البنوالقانونُت من النقدًت ة اؾدرألاضدب 

لبنل أن اكما ن، الةخمااجوضُِ خجم ل بد لنقدًت كلل.ق الطواضُولت م َدأو قُك ضُولت جت يفاخها جن

 لل.ذ يفة ريألخاَندما ال جزغب هذه وف لقزا جهًت َلى جقدرلخجاك البنور اجبائال ًطخهُِ ي ملزكشا

ادة ما أ أو النقؿان فُُخبر من الوضاةل اللمُت الفُالت في الزقابت َلى حغحر نطبت الاخخُاني القانوني بالٍش

 مخخالُت ريًبقى جشةُا خُث جخغ ريلخأزا اهذأن ال ، ئملخخلفتان البلدا يفدًد خجمه خاؾت جت، ويفملؿزن االةخماا

 أنلل ذلنقدًت)ق الطوا يفاسن خلك جو يفضببا ة ريقؿاث رثف يفهبونا دا أو مي ؾُواإللشاالخخُاني ل املُدا

 ىدــملا يفال دجُاث لخقلبااقك هذه جتقد ود(، ــــــــلنقق اضو يفًت اسموث كلل جقابلها جقلباد القخؿاث اجقلبا

 لهوًل.ى املدا يفَلطُت را زاآلك حتأجها ال ، ئريـلقؿا

 لنقدًت خطبق الطواسن اجواتها قك بذجتقد دة، ومخجدوًت دور هي َملُت اٍ إلًدوالطدب اَملُت أن كما 

ت قافُا ئال خلقا ئلُطذ  ينلقانواالخخُاني انطبت  ريجغُأن  ينا ًُمم ،نيَدملووا نيقرثملقوف ايز  منملجمَو

جلمل أن ب جيبل اتها ضُلت مطخقلت بذولُطذ  ينلقانواالخخُاني اضُاضت أن  ينا ًُممإلقافُت. ث الخقلباا

 كثز فُالُت.ألخؿبذ ى خزأ بوضاةل

 جهوألا يفوف لقزل اباضخُما نيقرثملقم افُالُخها جخوقق َلى قُافان  للُفُتاملؿزفُت ا لزقابتاضالُب أما أ

 ألمناف األغزف ؿل َمُل َلى قزحيأن اةش جلافمثال من ف، لقزاَلى ل ؿوحلاملخفك َلُها َند واا هلدة دحملا

 املجاالث.ها منريغأو ًت رلخجال األَماا يفًطخخدمه ومنخفكت ة فاةدر بأضُاوةي الغذا

 َلى ريلخأزا يفمن خُث فاَلُخها دواث ألاهم أمن  يفملؿزالاةخمان اَلى ة ملباغزالزقابت اضالُب أ ربجُخو

 ىلئًت رلخجاك البنواَلى  ريلخأزا يفلفاَلُت اضبب هذه د ًُو، ولنامُتان البلدا يفخاؾت ، وينالةخمام النػاا
لل من خُث كونه بنل ، وذًترلخجااالتي ًدخلها البنل املزكشي اججاه البنوك  ًتلنقدواملؿزفُت ا مللانتا

ًت رلخجاك البنون افاا ذهل، يلملااها رمطخػاولومت حلاكذلل كونه بنل اؽ، وقزلأل ريألخامللجأ ك، والبنوا

 ن.ألخُاامًُم  يفر الَخباا نيجُلُماجه بُوجأخذ جوجُهاجه 

قُك جت ة بهدفمباغزأو كُفُت أو كانذ كمُت اءا ضوأداة كثز من كشي ٌطخخدم أملزالبنل أن اًخكذ م ا جقدممو

 ديالقخؿاالوقِ اجهوًز و نيلخدطتها خطابا يفلت ولداضاضُت جكُها أفا اهدأثل خت يتلالنقدًت اضُاضخه 

 ًت.دالقخؿاث الطُاضااضاةل اف وو هدألنقدًت مِ بقُت الطُاضت اف اهدأجالةم وجناضك ر الَخباا نيبُة خذآ

 ىلئاجت حلاَذ دما ئذا ألضالُب اهذه  ريجغُوملانُت جُدًل ئ ينجُجها ملؿزفُت فاالزقابت اضالُب أنت وما مزأ
 ريلخغُاًخم ورة أن ألمز قزاضخدَى الو و ىتخ، قذفي أي ولذلل ا مطخُدن ًلوأن ب جي، والبنل املزكشي للذ
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ود دحلاقُك أ يفومخدفٌ دب وبػلل هادواث ألاهذه ام ضخخدن اًلوأن نت وملزا ينكذلل جُم، لُوا  ذاث يف

 1ق.ضِ نهاأومُلن َلى ح ومفخو بػللو

فُما ًخُلك بخددًد ف لخؿزا يفزًت حلواللافُت االضخقاللُت املزكشًت ك البنوء اَهائنت وملزم اكما جطخلش

َهاةها خزًت ئضاضا َلى أملزكشًت جزجلش ك البنواجنػدها  يتلاالضخقاللُت ن افام لُمواَلى و دواث،ألا

، فهااهدأمت لخدقُك سلالواملناضبت دواث األر اخخُا، والنقدًتالطُاضت اجنفُذ وقِ و يفللاملت ف الخؿزا

، اه جهت مُُنتهباال ومطإن ًلوورة أن اجت لكزحلاالضخقاللُت ال جلغي ا يملزكشالبنل ء اَهاأن ئقِ الووا

ًز جؿزفاجه ربجح وبػزي ملزكشالبنل م اقُاة ا رة فلزم جطخلش، وقكاةُت أوجػزًُُت أو كانذ جنفُذًت اءا ضو

رة ملنػواًز رلخقال امن خالم لُاأي الزاجهت امو يفجب َلُها من نخاةج رثضُأو جزجب  ماأو ضُاضاجه و

 ملنًمت.الؿدفُت اًث داألخوا

 جزجُبها يفف خالك هنان كاي، وئن ملزكشالبنل اضخقاللُت ص الن قُاميَن نزًقها  ريملُاًاموَت من جمك هناو

 لخالُت:م النقاا يف ريملُاًاهم هذه ألن خؿز مي، وللل منها يبلنطسن الووا

 لنقدًتالطُاضت اجنفُذ وقِ و يفي ملزكشالبنل اخزًت وضلهت ى مد. 

 ف خالد جووخالت  يفلنهاةي ار القزامن هو ؾاخب ولل ذ يفلومي حلا لخدخلود اخدى مد

 يفضُت ث واؾالخُاالهزفحن، بػأن هذه الطُاضت، فللما كان البنل املزكشي ذو  نيب
كثز أنه أًؿنق َلى رف لخُااخالت  يفلخنفُذًت الطلهت ا ومًقاولنقدًت الطُاضت اؾُاغت 

 ضخقاللُت.ا

 املطلب السابع: املخاطس املصسفيت

 مالُت كما ًلي: ريانز غخموانز مالُت خم ىلئملؿزفُت املخانز ا لن جؿنُقمي

أأوال:املخاطس املاليت

ب اـــطحلاىـــَل قــللػوف(وازـــلقث )الفُاــا بالطـــةمدات ــالةخمانُاانز ـــملخاك ــجخُل ت:ـــالبخماهيااطسأــلمخا .7

ء الـلُمف ازـملؿاذ نـميدما ـَندة اـانز َـملخاذه ـنجم هـج ء،الـللُمم ةخمانُت جقدث اجطهُال أو أي

ء بالتزاماجه بالدفِ وقذ اــلوفا يفل ــلُمُال ــًفػو ،خقبلــملطا يفد دــحمذ ــقو يفاد دـلطات ـجبواا ـقوقز

د ئرجاٍ القزوف، أو َندها ن ـت َـاةِ نُابـبكاد رثـإلضي خندـمطد اـَخمب ااـلخهـلبناًفخذ  خلول مَو

 2ا .هلؾوو  نيـاةِ خـلبكات ـلخغهُ يفاـللل ااـملا ريوفـج يفل ـلُمُا

                                                           

ت،مؿز،مبادا الىلود والبىون ب،"غهاد موحمي دجم، يللفوامد حمضامت أ  .234، ؽ 1997"، الدار الجامُُت الجدًدة للنػز،إلاضلندٍر 1  

. 66، ؽ 2006، دار املناهج، ألاردن،"إدازة البىون"مدمد َبد الفخاح الؿحرفي،   2  
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 ذللــبك وــلبناأزز ــث جخــخُق وــلطال اوــخأ يفت ــملفاجئاث اريــلخغُق وــلطاانز ــخمأ ــجنػ :مخاطس الظوقأ .5

 1.ريــلخغا

 2:ىلئملخانز اجنقطم هذه و   

 ث اــزكجتت ــاةز نخُجـــل  للخطــلبنف ازــن جُـــت َــهبلنااانز ــملخاي ــهوة:دـــلفابز اعاــطأاطسأــمخ

لقُمت واجه األزز َلى َاةداا هلن قد ًلو يتلق، والطوا يفةد الفور اضُاأ يفت ـــمُاكط

 ًت ألؾوله.دالقخؿاا

 ور دــخوت ــألجنبُث االُمالــل بــلخُامان ــت َــهبي ناــهوف:ســلصز اعاــطث أاــاطسأجللبــمخ

ث جقلباب ضباأن فُت َث واضاودراملاماكامال ئًقخكي ي لذاألمز ث، الُمالر اُاــضأ يفب ذــجذب

 ر.ألضُاا

ألضباب  نيَدملوامفاجئت من قبل ث ضدوبا ىلئخز آ ىلئ نيمن خك لبنوف اجخُز : مخاطس الظيولت .3

 يفد ــلل نقــغ يفانيــباخخُىاــالخخفاا ـــمث ئدوباــلطاذه ــل هــملثم اــخجتك أن وــد للبنــالبو خاؾت بهم
لن مي يتلوالطُولت اَالُت داث وجومبى الخخفاأو ا ى،خزث أمإضطاك وبنو ىدـــِ لــةأو وداا ــةنهاخش

ت ئلى نقد. لها بطَز  3جدٍو

أثاهيا:املخاطس غير املاليت

 مخاطس الدشغيل: .7

ا ـمنهون ــت مــخلفخم اٍوــنأا ــخج َنهــًن يتــلاتــملخخلفاهخه ــل ألنػــلبنات ــضراممد ــانز َنــملخاذه ــأ هــجنػ 

ضالُب أًب َلى رلخدءة واكفام بطبب َدن جلو يتلالبػزًت امنها ء ألخها،ات ـنخُجر دـجت يتـلات ـلفنُا

ت ـملخُلقء األخهاامنها وملخخلفت ى األخزجاالجؿاالة اجهشب أو أاضوحلة اجهشب ألُمل ألَهاا

  ث، ولقد َزفتها لجنت باسل بأجها"لُملُاالدقت َند جنفُذ م اَدث وؾفااملوا يفر دـجت يتـلث ااـبالُملُ

 4،وألافزاد، واملنًمت".خلُتالدث الُملُاافػل أو  تـمالةمم دـن َـت َـهبلنارة ااـطخلاانز ـخم

 :اللاهوهيتاملخاطسأ .5

مقبولت  ريغ اــُلهجيا ــمم جهاخندــمط يفر وــقؿأو ـ ــنقاء زــن جــلمــلبناا ــهلف زــد ًخُــق يتــلاانز ــملخاي ــه

 ء الـلُمان ـمث ماناـقاث خندـمطل وـد قبـَنا هوـضر وـلقؿا اذـهر دـحيد ـقو ،اـقانونُ

 يتلا نينالقوالقانونُت املخانز امقدمت  يف يتًأو 5أجها غحر مقبولت لدى املداكم.ا ـذ الخقـًخك يتـلوا
 وإلاخخُاني القانوني ونطب الاةخمان املطموح به،ُولت ــلطا بـت بنطـملخُلقات ـملزكشًكاوـلبناها ـجفزق

                                                           
. 66مزجِ ضابك، ؽ  1  

.13،ؽ  2012، 08"، ألاكادًمُت للدراضاث الاجخماَُت وإلانطانُت، الُدد إدازة املخاطس بالصىاعت املاليت إلاطالميتقندوس، "د مثأ جهللزاَبد    2  

. 195، ؽ  2004"، دار الخامد، ألاردن،اق املاليتألطوزف والمصاد والىلو"االُِس ي، لدًن اضُد ار نشولطُد َلي املنُم اَبد   3  

.327وآخزون، مزجِ ضبك ذكزه، ؽ موضى ري نوي غقز  4  

. 76، صسبق ذكرهح الصرييف، مرجع لفتااحممد عبد  
5
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، أي أجها جزجبو ذـــلخنفُاِ ـــت موقـــملالُا دوــلُقح اوــقم ودــزجبو بُــت جــلقانونُاانز ــملخن اأا ــكم

ُاث وألاوامز  1ث.لؿفقاوا دالُقوـــبام شـــاللخام ـــلجت يتـــلات ـــلزقابُا بالنًام ألاضاس ي والدػَز

  املخاطس إلاطتراجيجيت: .3

ماله رأص َلى و لـلبنا اداثزـًئى ـَل ريأزـا جـهلن وـًلأن ن ـلمي يتلاملطخقبلُت واالُت حلاملخانز اهي جلل 

 يفاث ريـلخغاِ ـب مـملناضوب ااـلخجم ادـَاراث وزـانئ للقـخلاذ ـلخنفُأو ات ـخانئاراث زـقذ اـحتت الـنخُج
 2.يفملؿزٍ القهاا

  مخاطس الظمعت: .4

 ء أوالـللُم ةريـاةز كبـا خطـخج َنهـًن يتـلة واإززـملالبُت ـلطالُامت راء اآلالطمُت َن اانز خمجنخج 

رة وــظ ؾــجُل يتــلواه ــمويفُأو ل ــلبنئدارة ال ــن قبــمرص اــخت يتــلل ااــألفُامن ــث جخكــخُال، وــألما

القاجه مِ َمالةه والجهاث ألاخزى، كما أجها جنجم َن جزوٍج ئغاَاث ل ــلبنان ــلبُت َــض وأداةه َو

 3ضلبُت َن البنل ونػانه.

 يف قُاضها يفملطخخدمت اث املإغزوالبنل اا هلف ًخُز يتلاملؿزفُت املخانز اٍ انوأهم ألننا جلخُـ ميو
            ناه.ول أددجلا

أ:أهواع املخاطس واملؤشساث املظخخدمت في كياطها- I  01الجدول زكم

 املؤشساث املظخخدمت في اللياض هوع املخاطس

 وفلقزا يلاهتوف  /ئلقزء اَباأ يفؾا أاملخاطس الابخماهيت

 وفلقزا يلاهت/ئؿُلها  جت يفك ملػلون الدًواؿـ خم 

 ملوضخدقذ ا يتلوف القز/اؿُلها  جت يفك ملػلون الدًواؿـ خم 
 دجطد

 لألؾوا يلاهت/ئألضاضُت  اةِ دالوا أمخاطس الظيولت

 لألؾوا يلاهت/ئملخقلبت  م اؿوخلا 

  لنقدًتث االضخدقاقااضلم 

 لألؾوا يلاهتة  /ئلفاةدااه ضُز هبطاضت حلل األؾوا أمخاطس طعس الفابدة

 مؿوخلا يلاهتة  /ئلفاةدااه ضُز هبطاضت حلم اؿوخلا 

  الخؿوم الخطاضت – ؾول الخطاضتألا 

                                                           
.327مزجِ ضابك، ؽ   1  

. 298مزجِ ضابك، ؽ  2  

إدازتها في حالتدزاطت إلى طبيعتها وطبل -"املخاطس الدشغيليت حظب مخطلباث باشل الثاهيتومؿهفى أبو ؾالح،  جهللزانؿز َبد   3  

لُت  5-4،املإجمز الُلمي الطنوي الخامظ، ًومي"-البىون العاملت في فلظطين   .12، ألاردن، ؽ 2007جٍو
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 الُتمسألزة القاَد/اكل َملت   يفح ملفخواملزكش ا أمخاطس أطعاز الصسف

 الُتمسألزة القاَد/املفخوخت  اكش املزا يلاهتئ 

 نيلُاملد ا/َدل  ألؾوا يلاهتئ أمخاطس الدشغيل

 نيلُاملد الُمالت /َدث افاومؿز 

 لألؾوا يلاهت/ئ  مهنيملطاق اخقو أمخاطس زأض املال

 ةملخانزوسان املزجدت بأل األؾول /املارأص امن  ىلوألات حيلػزا 

 ةملخانزوسان املزجدت بأل األؾو/االُت مسألزة القاَدا 

 .239،ؽ  2003الدار الجامُُت، مؿز،، لمخاطس"إدازة ا" نارق َبد الُال خماد،املصدز:

 

أخالصت :

ن انطخنخج ، لفؿلا اهذ يفضخه درا متما ل من خال    
ّ
قُك جتى ملؿزفُت جُد ضُاضت لخقزًز مدالزقابت أ

ن د جنكما ، لخؿدُذاجه أودًد جتو بهاضباأ ريجفطث وفاازحنالاَلى ف لوقو، وافهااألهدك لبنوا
ّ
سل نت باجلأ

بوقِ أث فبد؛ ملؿزفُتالؿناَت اجػهدها  يتلراث الخهوايل  يفهاما خاؾت دورا ملؿزفُت لُبذ اللزقابت 

قِ و ىلئباإلقافت ك، ملالُت للبنواللطالمت را مُُا ربَخي ألذل املارأص الخدقُك كفاًت ل ملاأص ازنُا لود دخد

لخخناضب مِ ث جُدًالة الجفاقُت َّداقد َزفذ هذه ، ولفُالت َلُهاالزقابت ك والطلُمت للبنودارة اإلدب امبا

منذ منًومت مخلاملت جك يتلالثانُت سل انت باجل يفمناضبت جخمثل ة جفاقُت جدًدار اؾدئ متخُث راث، لخهوا

 م.بػلل َا يفملؿزٍ القهاا يفملخانز دارة اإل

أ

أ
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:جمهيد  

ي  رييغو مهاًبهدٍ ٚ ـي ذل*  G10مينة الهشرجممه ؾرٍ 1974هة بازٛ للرْابة البهُ٘ة سهةجلتن بنشاء     

ذلٚ تجسد  يْدألازمات، ي زاتـهله اـاس مـسحلْياند احترازًة ذات جيدة نالُة مه ؤجل يْاًة هذا الٓؿام ا

ُزت بالهدًد ختديدة ي حماالتُاُْة ٖانث ، يحر ؤن وذو 1988لُ٘اًة رؤس اإلااٛ سهة  ىلبةضدار بتُاُْة بازٛ األي

 .1996سهة  ا ـبدراج تهدًالت نلُى ىلمه الهٓاثظ ي هي ما ؤدي ب

ي ، لبهيٕىا ؤنماٛ اـنرَت يتتساًر التؿيرات ال ملؤجها بال ، ىلبازٛ األينلى بتُاُْة ؤجرًث  يترين التهدًالت ال  

ٖز راإلا( بُهث وشاشة  2008ضدار بتُاُْة باٛز الثانُة، يحر ؤن ألازمة ألاخحرة ) ؤزمة  هي ما دَو بلجهة بازٛ إل

، يالتي سِتن تؿبُٓىا بيتحرة متطاندة ةـازٛ الثالثـبضدار بتُاُْة ب ىلللهدًد مه البهيٕ ي هي ما ؤدي ب يلاإلاا

 . 2013ابتداء مه سهة 

ٔ مهاًحر باٛز الديلُة لُ٘اًة ينلُي سِتن في وذا الُط ىا الٓؿام البهٙي َي ل التؿّر ألون التًحرات التي نَر

 رؤس اإلااٛ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*G10 :د، اإلامل٘ة اإلاتحدة،  يربل٘الهشر الطهانُة ٛي الدانة مجمي سرا، ٖهدا، َرنسا، ؤًؿالُا، الُابان، السٍي ة إلاتحدت اليالًاا يهي: سَي

 رى .ليٖسمبيا، هيلهد، بلجُ٘ا، ًُ٘ةألمرا
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 اجفاكيتها ألاولى وإصدار املبحث ألاول:وشأة لجىت بازل 

 تهٍرِ لجهة باٛز ي الجيانب ألاساسُة التي تتػمنها لجهة ألايلى ي ؤوداَىا ألاساسُةوسهتؿّر بلى نشإة 

 املطلب ألاول:وشأة لجىت بازل للركابت املصرفيت

ؤ َلٓد بد؛ نُسير إلاهُار الُس بكىيٕ، يلبهيٛ امارؤس ر هُامبًد اإلاتزم االهتمااًة اببدٛز هة باجلر تبـ قىيار  

دًث جتناًتي بالهمل نلى ير ، َهملث وذو اللجهة نلى الاوتمام بي 19 نلٓرامه ْبل مهتطِ  بيم الهتماا

، تهُٓحىايتلُة نلى تهدًلىا خمحل امر ربن، يالتُاُْةا يفء ألنػاا يفإلاطرااإلاجاٛ اء ربنمل خ  يتل، اوريمهاً

ن رؤس الهشرًهن الٓرت اانُهامتًة اٖانث ْد الحكث بد، يلٚذسة راها لددللجهة جىياٖرسث تلٚ ّي 
ّ
ٛ إلاا، ؤ

إلاطرَُة اإلاخاؾر ة اَُي حدت ًداتزي لذاليْث ا يفة ريبهسبة ٖبءٛ ْد تػاي ربل٘ؽ الهشاالُة ٕ ديلبهيا يف

 يفرب لتٓاامه م نيد اجيٕ، يبلبهياتلٚ اٛ ألميت رئيس ااتأٖل مستيًٍ لسهي إلًٓاا ىلببها َو دما ، لُةيلدا
ة إلاتحدت الليالًا نيإلاطرَُا نيلهكامانلى ًء بهث نكامىا بهاٛز هة باجل ىلر بًشاٛ، يإلاارؤس اُٖاًة س نكن ُْا

يزان إلارتبؿة باألٛ، اإلاارؤس انسبة ُٖاًة ب حسا يفا ٖذ، يلٚذ يفس ألسااَىما ة؛ إلاتحداإلامل٘ة ياألمرًُ٘ة ا

 نؿلٓث مهي.ي الذٛ األضيااؾر إلاختلُة إلاخاجُحُة رتلا

ما ، غهُتىاؤ يتلات التهثراجىة امه ميٕ يـلبهاه ـلُُ٘لة بتمُ٘السبل البحث نه ؤ ابد، لٚذقل  يفنّي ؤث ـحُ

د حلامه شإني ٕ رتَ٘ر مشد اجيبتسهى لتهسُٔ َُما بُهىا ألجل ، إلاختلُةا مللهادٛي ا يفإلارٖزًة ٕ البهياجهل 

، يإلاطااإلاخاؾر نلى اتلٚ ر ثاآمه  ت لسلؿاٛ اْهُا مه خالياسد هبهي ما ن، يالثتماااؾر خمباألخظ ٍر

سرا، ٖهدا، َرنسا، ؤًؿالُا، الُابان،  (G10)  يربل٘الهشر الطهانُة ٛي الداجمينة مبَُة اإلشرا يهي: سَي

د، اإلامل٘ة اإلاتحدة، هة مه جلتشُ٘ل  ىلرى، بليٖسمبيا، هيلهد، بلجُ٘ا، ألمرًُ٘ةة اإلاتحدت اليالًاا السٍي

ة جهاًة سهة دًهة بامبإلارٖزًة ا َىارَكي مطااحميلهٓدًة ا تسلؿااء ربخ سٍر ) باٛ( السَي ٗانث  م. 1974ٛز ؤًه 

ا َُما هلثُسا رضبح ي ؤلذإ، يانذي آإلارٖزا ارتلجنامدًر بهٚ  " Cookeاللجهة تهتٓد اجتمانا برثاسة " ٗيٕ

سن اؾلٔ نلُىا يؤ" لجهة باٛز لإلشراٍ اإلاطرفي "، ُثمسم بها  تٓد يتلاحاتي رتنلى مٓتها بهُث تيضُا، يبهد

 ، إلادًهةاتلٚ 

، يهة باجلرات ٓرمبتها  نرَث تيضُاي  1يلي. لدت التسيًاابهٚ اٍ شربث جتلٚ ذ متٛز

 

 

                                                           
غمه ة مذٖر"، لمصرفيار االصخلراها في جحليم ودور ليت ولدزل افم معاًير بال ولمارأش المصرفيت على هفاًت الركابت اي،" نيٛ ٖما 1  

.  77-76،ص ص  2012/2013، ثرازجلداس، اجامهة بيمرٕ، لبهيياإلاالُة ت اًادْتطااطظ حت، ريإلااجستدة انلى شىاٛ طيحلمتؿلبات ا  
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 الفرع ألاول:حعٍرف لجىت بازل وهيكلتها

 ٛ  سٍي نٓيم بتهٍرِ ي وُٙلة لجهة باز

 لجىت بازل  أوال:حعٍرف

ة لدٛي اإلاجمينة الهشرمه ؾٍر محاَكي البهٕي  1974هي تلٚ اللجهة التي تإسسث سهة   ٍز  1اإلاٖر

ة في  ٍز ات الديلُة تهمل نلى ضُاية مهاًحر ديلُة تسترشد بها البهٕي اإلاٖر تحث بشراٍ بهٚ الثسٍي

ابُة ؤي لجهة 2مراْبة بنماٛ البهٕي  ي ؤؾلٔ نلى وذو اللجهة لجهة ألانكمة البهُ٘ة ي اإلامارسات الْر

جهة ٕٗي نسبة بلى رثِسىا ٕٗي محاَل بهٚ انجلترا باٛز نسبة بلى مٙان انهٓادوا بمدًهة باٛز ؤي ل

ة  ٍز ابة البهُ٘ة ي مه البهٕي اإلاٖر ٓتطر ؤنػاء اللجهة نلى مسايلي مه وُئات الْر زي آنذإ ٍي اإلاٖر

ُ٘ة َرنسا اًؿالُا الُابان اإلامل٘ة اإلاتحدة  د ٖهدا اليم ألامٍر للدٛي الطهانُة ال٘بري اإلاتمثلة في السٍي

سرا ويلهدا باإلغاَة بلى  يتهيد ؤسباب بنشاء وذو اللجهة بلى تُاون ؤزمة اإلادًينُة  .ل٘سمبيرى ي سَي

الخارجُة للدٛي الهامُة ي ازدًاد حجن ي نسبة الدًين اإلاشٕٙي في تحطُلىا ي التي مهحتها البهٕي 

ة مه جانب البهٕي الُابانُة للبهٕي  الهاإلاُة ي تهتبر بهؼ وذو البهٕي باإلغاَة بلى اإلاهاَسة الٍٓي

ادة َرينىا في بنحاء الهالن خارج  ُ٘ة ي الاريبُة بسبب نٓظ رئيس ألامياٛ بتلٚ البهٕي ي ٍز ألامٍر

 3.الديلة ألام 

ة َهُة ال تسثهد بلى ؤًة اتُاُْة ديلُة يبنما  يتجدر ؤلاشارة بلى ؤن وذو اللجهة هي لجهة اسثشاٍر

ة للدٛي الطهانُة ٍز مرات  ي تجتمو وذو اللجهة ؤربو انشات بمٓتط ى ْرار مه محاَكي البهيٕ اإلاٖر

ا ي ابة نلى البهٕي  سهٍي ، يلذلٚ ٌساندوا ندد مه َّر الهمل الُهُحن لدراسة مختلِ جيانب الْر

َان ْررات ي تيضُات وذو اللجهة ال تتمتو بإي ضُة ْانينُة ؤي بلزامُة رين ؤجها ؤضبحث مو مرير 

ث ذات ُْمة "َهلُة " ٖبحرة يتتػمه ْرارات ي  تيضُات وذو اللجهة يغو اإلابادت ي اإلاهاًحر الْي

ٗا منها بإومُة ي  ابة نلى البهيٕ، ي بًجاد آلُات إلاياجىة اإلاخاؾر التي ًتهرع لىا، بدرا اإلاهاسبة للْر

ِ نلى حسه مياجىة اإلاخاؾر.  خؿيرة الٓؿام البهٙي بنما ًتْي

 

 

                                                           
1 Louis esch ,robert kieffer, thierry lopez ,asset et risqué management, 1er edition, de boeck,paris,2003,p:18. 

  
، مداخلة في اؾار ملتٓى الازمة اإلاالُة ي الحٙيمة ، سؿُِ،"معاًير بازل للركابت املصرفيت اجفاكيت بازل الثاهيت" نبد الٓادر شارش ي،  2  

. 5، ص 2010  

ة، ،الدار الجامهُة ،""العىملت و اكخصادًاث البىىن ،ب نبد الحمُدنبد اإلاؿل  .  80، ص 2001الاس٘هدٍر  3  
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اهيا:هيكلت لجىت بازل ث  

 1ي هي:ان َرنُة جلهة بازٛ حالُا مه ؤربهة جلتتش٘ل 

 ريهة يغو اإلاهاًجل   :The Standards Implementation Group 

 :ر السُاسات     The Policy Development Groupمجمينة تؿٍي

 :ْيي اإلاىام اإلاحاسبُةThe Accounting Task Force    

 :ة     The Basel Consultative Groupلجهة باٛز الاسثشاٍر

  ريىت وضع املعاًجل(SIG:) 

ان جلي هي تتش٘ل بديرها مه ؤربهة ، الهامة ريبضدار ي يغو اإلاهاً يفذو اللجهة هلًتمثل الدير الرثُسي 

 َرنُة ٖل ياحدة مهىا تهمل نلى الُٓام بةضدارات مهُهة.

 مىعت جطىًر الضياصاثجم (PDG:) 

تٓيم ٖما ، اضة باألنماٛ الرْابُةخلدًد ي مراجهة اإلضدارات ايفجتاإلاجمينة ذو هلدٍ الرثُسي هلًتمثل ا

ي تتش٘ل هذو اللجهة مه سبو ، يدةجلرْابُة نالُة ا رييًر سُاسات تشجو نلى يغو مهاًتـباْتراح ي 

 . مينات نملجم

 اصبيتحملكىي املهام ا ( ATF:) 

ي  ةـدُْٔ الديلُـالت رياسبُة الديلُة ي مهاًحملا رين اإلاهاًّتهمل هذو اللجهة مه ؤجل اإلاساندة نلى غمان ؤ

الشُاَُة   مانـالٛ غـي ٖذلٚ غمان انػباؽ السيّ مه خ، البهيٕ يفتساند نلى بدارة اإلاخاؾر تها تؿبُٓا

ُٓٔ هذو األهداٍ تهمل هذو اللجهة نلى الُٓام جتي مه ؤجل ، ىاز البه٘يجلٖما تهمل نلى غمان ؤمه ي سالمة ا

مينة نمل َرنُة تهرٍ جمثة ُهلو االتدُْٔ . ي تػن هذ رياسبُة ي مهاًحملالديلُة ا ريتؿيًر اإلاهاً يفبدير حُيي 

 باللجهة الُرنُة للتدُْٔ.

 جل(ىت بازل االصخشارًتBCG:) 

 ريتسىُالت يمساندات  للديٛ ي جهبتٓد نيمينة مه اإلاراْبجمهة بازٛ االستشارًة اإلات٘ينة  مه جلتٓيم 
 تلِ اتُاُْات ي مبادرات اللجهة.خماألنػاء لتؿبُٔ 

 الفرع الثاوي:أصباب اوشاء لجىت بازل 

 نرَىا نشاؽ البهيٕ نلى  يتات الريبازٛ للرْابة البهُ٘ة نتُجة للهدًد مه األسباب ي اإلاتً هةجلبنشاء  مت

 2مه ؤهن هذو األسباب نذٖر ما ًلي:، اإلاستيي الهاإلاي

 ؛الثالث ملارجُة لديٛ الهاخلتُاْن ؤزمة اإلادًينُة ا 

                                                           

خ  2016-12-30تحمُل بتاٍر http://www.bis.org/bcbs/organigram.pdf 1
  

ؤلاسالمُة، جامهة سؿُِ،، ملتٓى الخدمات اإلاالُة يبدارة اإلاطاٍر "معاًير بازل للركابت املصرفيت: إجفاكيت بازل الثاهيت"نبد الٓادر شارش ي،  2 

ل، 20-18ؤًام  .7، ص  2010ؤٍَر   
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  ٕ؛طُلىاجت يفازدًاد حجن ي نسبة الدًين اإلاش٘ي 

 ؛نذإ تهثر بهؼ البهيٕ نتُجة لأليغام الساثدة آ 

  ؛ؤمرً٘ا ي برًؿانُا يفُُِ الُٓيد نلى البهيٕ ي خاضة حتسُاسة 

 ؛البهيٕ الهاإلاُة نياإلاهاَسة الٓيًة ب 

 الهيإلاة، تٓلبات ؤسهار الطرٍ ي ؤسهار الُاثدة، التؿيرات االْتطادًة )التػخن                                                                                       ،                           

 ،...(؛األزمات اإلاالُة، ةـطخطخلا

 )؛التؿيرات البهُ٘ة )قىير تٓهُات بهُ٘ة نطرًة ي مهىا اإلاشتٓات اإلاالُة 

 ارة   ـن التجـزًادة حج، نكن االتطاالت ي اإلاهليمات يف ري) تٓدم ٖب التؿيرات الت٘هيليجُة

 اإلل٘ترينُة (.

 دول أعضائها لجىت بازل وأهم ومهام املطلب الثاوي:أهداف

 أوال:أهداف الرئيضيت للجىت بازل 

 مينة مه األهداٍ الرثُسُة نذٖر مهىا:جمُٓٔ جتبهدٍ هة بازٛ للرْابة اإلاطرَُة جلبنشاء  مت

 الثالث  ملخاضة بهد تُاْن ؤزمة اإلادًينُة لديٛ الها،يلالدي يفتٓيًة الهكام اإلاطر يف اإلاساندة

ديٛ ـْريغىا ل جهتٓد يفا ريٖث مهىا خالٛ السبهُهاتاضة الديلُة خبَٓد تيسهث البهيٕ ي 

 1؛ريحد ٖب ىلا ؤغهِ مراٖزها اإلاالُة بمم، الثالثالهالن 

 ؛البهيٕ يفديد الدنُا لُ٘اًة رؤس اإلااٛ حلالتٓرًر نه ا 

 ؛األسالُب الُهُة للرْابة نلى ؤنماٛ البهيٕ نيسجت 

 ـٔ تؿبُ يفتهشإ نه الُري ْات    يتالبهيٕ ي ال نيالهادلة ب ريبزالة ؤي مطدر مىن للمهاَسة ي

 2.متؿلبات الرْابة اليؾهُة اإلاتطلة برؤس اإلااٛ البه٘ي

 ثاهيا: مهام لجىت بازل 

ة تهيي بلييىا، َةجها تمارس مجمينة مه اإلاىام التي تساندوا نلى تحُٓٔ    ٖما ؤن للجهة ؤوداٍ مههٍي

 3تلٚ ألاوداٍ نذٖر منها:

 ز السالمة يالثٓة في الهؿام اإلاالي؛  تهٍز

                                                           

ة، مطر، الخطىراث العامليت واوعكاصاتها على أعمال البىىن ؾاّر حماد نبد الهاٛ،"  . 126، ص  1999"، الدار الجامهُة للهشر، ؤلاس٘هدٍر  1  

شىادة ماجستحرنلىٛ مٓدمة للحطية مذٖر، زل"لجىت باث جىصيافم ل ولمارأش ائرًت بخطبيم هفاًت الجسن البىىام الخسي ا"مدرين، د ْامثؤ  2  

. 17، ص  2013-2012، َرم دراسات مالُة يمحاسبُة مهمٓة، جامهة سؿُِ، الجزاثر، ًةرلتجافي الهليم ا     

3- Banque -Crédit.la comite de bale. Publié dans le site suivant. http : www.banque-crédit.org/pages/comite-de bale.utml .  consulté le 

21/03/2017. 
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  ة؛ يغو حد ؤدنى للمهاًحر ابة ؤلاحتراٍز  اإلاتهلٓة بالْر

 ،ابُة  نشر يتيزَو ؤَػل للممارسات البهُ٘ة يالْر

 .ة ابة ؤلاحتراٍز ز التهاين الديلي في مجاٛ الْر  تهٍز

ابة بمثابة مهتدي بنالمي لتبادٛ اإلاهليمات حٛي التؿيرات الحاضلة في التهكُمات يمماراسات  يتهتبر الْر

ذلٚ ن ابة نلى اإلاستيي اليؾني، ٖي ة في اإلاجاٛ اإلاالي.الْر  لى غيء ألاحداث الجاٍر

 ثالثا:الجىاهب ألاصاصيت إلجفاكيت بازل ألاولى

روا ألاٛي الذي استهدٍ تحُٓٔ  التيأَ في  بهد سلسلة مه الاجتمانات تيضلث اللجهة بلى بنداد تٍٓر

ابُة اليؾهُة  اإلاهُار الياجب تؿبُٓي في ، َُما ًتهلٔ بُٓاس ُٖاًة رؤس اإلااٛ ي ألانكمة ي اإلامارسات الْر

ر ياتُٓيا  1987/12/10 في ًيمالبهٕي التي تمارس ألانماٛ الديلُة ي ه ذلٚ التٍٓر ٍز ، اْر اإلاحاَكين اإلاٖر

ة ٍز  6 خالٛ مدة نلى تيجيهي للهشر ي التيزَو نلى الدٛي ألانػاء في اإلاجمينة ،لٙي تدرسي البهٕي اإلاٖر

لُة ؤشىر  دمتي في جٍي روا النهاجي بهد دراسة ما يردوا مه تيضُات يراء ْي ، حُث 1988، يؤنجزت تٍٓر

 1ثن بْرارو مه ْبل مجلس اإلاحاَكحن باسن اتُاُْة باٛز .

زت اتُاُْة باٛز  د ٖر  :نلى الجيانب التالُة  1ْي

  لرؤس اإلااٛ ؤخذا في  : تهدٍ الاتُاُْة بلى حساب الحديد الدنُا الترهيز على املخاطر الائخماهيت

،باإلغاَة بلى مراناة مخاؾر الدٛي بلى حد ما ي لن ٌشمل مهُار  الانتبار اإلاخاؾر الاثتمانُة ؤساسا

، مثل مخاؾر سهر الُاثدة مياجىة اإلاخاؾر ألاخري 1988ُٖاًة رؤس اإلااٛ ٖما جاء باالتُاُْة نام  

 2.مخاؾر سهر الطٍر ي مخاؾر الاسثثمار في ألايراّ اإلاالُة 

 نها حز الاوتمام :  حعميم الاهخمام بىىعيت ألاصىل و هفاًت املخصصاث الىاجب جكٍى حُث تن التٖر

نها لألضٛي ؤي الدًين اإلاشٕٙي في تحطُلىا  نلى نينُة ألاضٛي ي مستيي اإلاخططات التي ًجب تٍٙي

البهٕي ي يحروا مه اإلاخططات ي ذلٚ ألني ال ًم٘ه تطير بن ًُّي مهُار رؤس اإلااٛ لدي بهٚ مه 

ث مه الػريري ُٖاًة   ، الحد ألادنى اإلآرر بِهما ال تتياَر لدًي اإلاخططات الٙاَُة في نُس الْي

 3.اإلاخططات ؤي ال تن ًإتي بهد ذلٚ تؿبُٔ مهُار لُ٘اًة رؤس اإلااٛ

                                                           
. 124ؾاّر نبد الهاٛ حماد،مرجو سبٔ ذٖرو ، ص   1  

ِ الاسالمُة  ،   نالن ال٘تاب الحدًث يجدار ال٘تاب   جيجيت مىاجهتها""ملرراث لجىت بازل جحدًاث العىملت،اصترااحمد سلُمان خطاينة ،اإلاطاٍر
2  

. 118، ص  2008الهالمي، الؿبهة ألايلى، ألاردن،   

"، مداخلة في اؾار اإلالتٓى  ملرراث بازل واهميتها في جلليل املخاطر البىكيت مع الاشارة الى الحالت الجسائربيدي نبد الٓادر،بحيص ي مجديب،"  3  

مبر  26-25"اصتراجيجيت ادارة املخاطر في املؤصضاث،الافاق و الخحدًاثالديلي الثالث" .3،شلِ،ص  2008نَي  
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 تن تطهُِ الدٛي في غيء : جلضيم دول العالم إلى مجمىعخين من حيذ أوزان املخاطر الائخماهيت

ر  1بلى مجمينتحن نلى الهحي التالي : اللجهة تٍٓر

 يهي مجمينة الدٛي ذات اإلاخاؾر اإلاتدنُة ي تػن مجمينتحن َرنُتحن وما: اإلاجمينة ألايلى:

  سرا ي اإلامل٘ة الهربُة الدٛي ألانػاء في لجهة باٛز مجمينة الهشر ،ًػاٍ بلى ذلٚ ديلتان وما سَي

 السهيدًة .

  استرالُاَتراغُة خاضة مو ضهدّي الهٓد الديلي يهي الدٛي التي ْامث بهٓد بهؼ الترتِبات الا، 

ُا ،  الهمسا،  َهلهدا،الُينان ، اسُلهدا،اًرلهدا ،نُيزلهدا ، الجريٍج ، البرتًاٛ ، السهيدًة ي تٖر

يدٛي ذات ترتِبات خاضة  OECDيتػن وذو اإلاجمينة دٛي مهكمة التهاين الاْتطادي ي التهمُة 

 .مو الطهدّي الهٓد الديلي 

ٛ   يهي : اإلاجمينة الثانُة ذات اإلاخاؾر الهالُة يتشمل ٗل دٛي الهالن التي لن تذٖر في اإلاجمينة  الدي

ُا.  ألايلى يتػن جمُو الدٛي ؤلاسالمُة باستثهاء السهيدًة ي تٖر

ر اجفاكيت بازل أولىمضمىن و  املطلب الثالث:  دوافع جطٍى

 أوال: مضمىن إجفاكيت بازل أولى

بهد ندة جىيد ياجتمانات ْدمث لجهة تيضُاتها ألايلى بشإن ُٖاًة رؤس اإلااٛ الذي نٍر باتُاُْة 

لُطبح اتُاْا ناإلاُا، يبهد ندة ؤبحاث يتجارب يغهث نسبة نالُة لُ٘اًة رؤس  1988في  01باٛز 

% يالتي 8اإلااٛ تهتمد نلى نسبة وذا ألاخحر بلى ألاضيٛ حسب درجة خؿيرتها، َٓدرت وذو الهسبة بـ 

جي خالٛ ثالث سهيات بدء مه  1992ؾبٓث ابتداء مه جهاًة  . 1990لٙي ًتن وذا التؿبُٔ بشٙل تدٍر

د تيضلث بداًة الثمانِهات بلى  ٖما ٖرسث لجهة باٛز جىيدوا لدراسة ميغيم ُٖاًة رؤس اإلااٛ، ْي

ذلٚ بسبب تزاًد ؤن نسبة رؤس اإلااٛ في البهٕي ديلُة الهشاؽ ألاساسُة ْد تػاءلث بهسبة ٖبحرة، ي 

ات رئيس ألامياٛ في البهٕي يبًجاد  اإلاخاؾر الديلُة، مما دَو اللجهة بلى السعي إلًٓاٍ تأٗل مستٍي

نيم مه التٓارب في نكن ُْاس ُٖاًة رؤس اإلااٛ، يبذلٚ قىرت الحاجة بلى يجيد بؾار ديلي ميحد 

ة الهكام  الهالمي يالٓػاء نلى اإلاهاَسة الهاتجة نه الاختالَات في متؿلبات يرئيس  بهٙيلالتٍٓي

 2ألامياٛ الخاضة يبهد ذلٚ قىر نكام ؤؾلٔ نلُي اتُاُْة باٛز لُ٘اًة رؤس اإلااٛ .

                                                           
.117احمد سلُمان خػاينة،مرجو سبٔ ذٖرو، ص    1  

 

"، رسالة ماجستحر، يحر مهشيرة، ٗلُة الهليم ؤلانسانُة يالهليم "املىظىمت املصرفيت ومخطلباث اصديفاء ملرراث لجىت بازل حبار نبد الرزاّ،    2  

. 196، ص2003/2004ؤلاجتمانُة، الشلِ، الجزاثر، سهة   
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امث مٓررات لجهة باٛز نلى ؤساس تطهُِ الدٛي بلى مجمينتحن،  ألايلى متدنُة اإلاخاؾر، يتػن  ْي

 ٛ سرا ياإلامل٘ة الهربُة السهيدًة مهكمة التهاين الاْتط دي ادي يالتهمُة ًػاٍ بلى ذلٚ ديلتان وما سَي

 اإلاجمينة الثانُة َهي نالُة اإلاخاؾر، يتػن بُٓة دٛي الهالن. ؤما

ٓا لالنتبارات التالُة:  يتتحدد ُٖاًة رؤس اإلااٛ َي

  الهكر نشؿة اإلاختلُة، بًؼ ألاربـ احتُاؾُات رؤس اإلااٛ لدي البهٚ باألخؿار الهاتجة نه

ٗانث متػمهة في محزانُة البهٚ ؤي خارج محزانِتي.  نما بذا 

 .حتحن  تٓسُن رؤس اإلااٛ بلى مجمينتحن ؤي شٍر

  :يتشمل حّٓي اإلاساومحن الداثمة الهادًة اإلاطدرة ياإلادَينة رأش املال ألاصاس ي

ػاٍ بالٙامل يألاسىن اإلامتازة الداثمة يحر اإلاتراٖمة، يبدين ألاسىن اإلامتازة اإلاتراٖمة  ٍي

 بلُي ويامش الربح يحر اإلايزنة ؤي اإلاحتجزة.

  :ػاٍ بليها احتُاؾات مياجىة اإلاتشمل الاحتُاؾات يحر رأش املال الخكميلي هلهة ٍي

ل ألاجل مه اإلاساومحن يباإلغاَة بلى  ذا ًػاٍ ؤلاْراع متيسـ يؾٍي دًين متهثرة ٖي

جب ٖذلٚ ألايراّ اإلاالُة )مه ألاسىن يالسهدات التي تتحٛي بلى ؤسىن  بهد َترة( ٍي

 1احترام الشريؽ ألاساسُة آلاتُة في رؤس اإلااٛ:

 .د رؤس اإلااٛ الت٘مُلي نلى رؤس اإلااٛ ألاساس ي  ؤن ال ًٍز

  د نسبة الٓريع التي ًحطل نليها البهٚ مه اإلاساومحن يالتي تدخل غمه وذا ؤلاؾار ؤن ال تٍز

 % مه رؤس اإلااٛ ألاساس ي.50نه 

  مه ألاضٛي  1.25% مرحلُا، ثن تحدد بـ 2ة ٖحد ؤْص ى نه ٍد اإلاخططات الهامتز ؤن ال

 يالالتزامات الهرغُة مرجحة الخؿر ألجها ال تّر بلى حّٓي اإلالُ٘ة.

  الدٛي ال تسمح تخػو احتُاؾُات بنادة التُُٓن لألضٛي النتبارات مهُهة مثل خطن نسبة

ذا ألايرا55ّ ، ٖي بة نهد بُو ألاضٛي إلاالُة التي تتحٛي بلى  % الحتماٛ خػيم وذا الُّر للػٍر

 ؤسىن.

  ة غمه ْاندة رؤس اإلااٛ اإلاساندة ؤن ًٙين ميآَا نليها ٌشترؽ لٓبٛي ؤًة احتُاؾُات سٍر

ابُة، يؤن تٙين مه خالٛ حساب ألارباح يالخساثر، يؤن ال ًٙين  ايمهتمد مه ْبل السلؿات الْر

حسب مهدٛ ُٖاًة رؤس اإلااٛ حسب مٓرر  ات لجهة باٛز ٖما لىا ضُة اإلاخطظ، يبهؼ لىا، ٍي

 ًلي: 

 

                                                           
ه ابي رحمة،  . 17،ص  2007"،الدراسات الهلُا، ٗلُة التجارة ،جامهة السالمة ،يزة، " اجفاكيى بازل الاولى و الخاهيت سحًر   1  
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 والعىاصر داخل امليزاهيت حضب وضبت بازل أوزان املخاطر املرجحت لألصىل : II -02  الجدول ركم

 هىعيت ألاصىل  درجت املخاطر

0 %  الهٓدًة 

 ة بالهملة اإلاحلُة ياإلاميلة بها؛ ٍز  اإلاؿليبات مه الحٙيمات اإلاٖر

  اإلاؿليبات بػمانات نٓدًة يبػمانات ؤيراّ مالُة ضادرة مه

ة مه دٛي  ٍز ؤي مػمينة مه ْبل الحٙيمات  OCDEالحٙيمات اإلاٖر

ة لدٛي  ٍز  OCDEاإلاٖر

% 50% ؤي  20% ؤي 10% ؤي 0

 حسبما تٓرر السلؿات اإلاحلُة

اإلاؿليبات مه ماسسات الٓؿام الهام اإلاحلُة يالٓريع اإلاػمينة مه ؤي  

 اإلاًؿاة بياسؿة بضدارات ؤيراّ مالُة مه تلٚ اإلااسسات

20 % 

 

  ٚذل اإلاؿليبات اإلاػمينة مه بهٕي التهمُة متهددة ألاؾراٍ، ٖي

؛  اإلاؿليبات اإلاػمينة ؤي اإلاًؿاة بإيراّ مالُة ضادرة نه تلٚ البهٕي

   اإلاؿليبات مه البهٕي اإلاسجلة في دٛيOCDE  ذا الٓريع ٖي

 اإلاػمينة منها؛

  ٗات ألايراّ اإلاالُة اإلاسجلة في دٛي  OCDEاإلاؿليبات مه شر

ٗات؛يالخاغهة الت ذا مؿليبات بػمانات تلٚ الشر ابُة ٖي  ُاُْات ْر

  اإلاؿليبات مه البهٕي اإلاحلُة خارج دٛيOCDE  ياإلاتبٓي نلى

ذا الٓريع اإلاتبٓي نليها ؤْلمه نام  استحٓاْىا ؤْل مه نام ٖي

 ؛OCDEياإلاػمينة مه بهيٕ مسجلة خارج دٛي 

  اإلاؿليبات مه ماسسات الٓؿام الهام يحر اإلاحلُة في دٛيOCDE 

ة يالٓريع اإلاػمينة  ٍز يالتي ال تتػمه مؿليبات الحٙيمة اإلاٖر

 بياسؿة بضدارات ؤيراّ مالُة مه وذو اإلااسسات؛

 الهٓدًة تحث التحطُل 

 

                                                                    (      2+ الشريحة  1المال ) الشريحة رأس         

 التعهدات وااللتزامات بطريقة مبرمجة            

 

 8 % ≤ 
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 50 %   اللروض املضمىهت بالكامل برهىاث على العلاراث الضكىيت

 التي ٌشغلها امللترضىن أو التي صيؤجرونها للغير؛

100 %   الخاصاإلاؿليبات مه الٓؿام 

  اإلاؿليبات مه البهيٕ اإلاسجلة خارج دٛيOCDE  يالتي ًثبٓى نلى

د نه نام؛  مُهاد استحٓاْىا َترة تٍز

  ة خارج دٛي ٍز يالتي ًثبٓى نلى  OCDEاإلاؿليبات مه الحٙيمات اإلاٖر

د نه نام؛  مُهاد استحٓاْىا َترة تٍز

  ة خارج دٛي ٍز ما لن ت٘ه  OCDEاإلاؿليبات مه الحٙيمات اإلاٖر

 الهملة اإلالحُة يمميلة بها؛ممهيحة ب

 ة للٓؿام الهام؛ ة اإلاملٖي ٗات التجاٍر  اإلاؿليبات مه الشر

 اإلاباني يآلاالت يألاضٛي ألاخري الثابتة؛ 

  الهٓارات يالاسثثمارات )بما في ذلٚ الاسثثمارات في شٙل مساومات

ٗات ؤخري لن تدخل في اإلاحزانُة اإلايحدة للبهٚ؛  في شر

 الرؤسمالُة التي ؤضدرتها بهٕي ؤخري ما لن ت٘ه ْد اسثبهدت  ألاديات

 مه رؤس اإلااٛ؛

 .باقي ألاضٛي ألاخري 

ة يالتحيالت "الىظام املصرفي الجسائري واجفاكياث بازل "سلُمان ناضر،  املصدر: ُة الجزاثٍر ، اإلالتٓى اليؾني ألاٛي حٛي اإلاهكيمة اإلاطَر

 .289 :، ص2004الشلِ، دٌسمبر الاْتطادًة، الياْو يتحدًات، جامهة 

 1تتمثل ألاوداٍ الرثِسُة للجهة باٛز َُما ًلي:

  يغو حد ؤدنى لُ٘اًة رؤس اإلااٛ؛ 

  ابة اليؾهُة نلى رؤس ات في الْر ِ نثُجة الُْر بزالة مطدرون للمهاْشة يحر الهادلة بحن اإلاطاٍر

 اإلااٛ؛

 ابة؛  تسىُل نملُة تبادٛ اإلاهليمات اإلاتهلٓة بإسالُب الْر

 ٓ؛ تح  ُٔ ندالة تهاَسُة بحن البهٕي

  تحُٓٔ الاستٓرار في الهكام البهٙي الهالمي مه خالٛ التٓلُل مه حجن اإلادًينُة؛ 

  ة رئيس ٓا تؿيرات الاْتطادًة الهاإلاُة يفي قل حٖر ٗاَة اليحدات البهُ٘ة َي ابة اإلاجمهة نلى  الْر

 ألامياٛ ال٘بحرة؛ 

                                                           
. 64ص  ، 2001بحريت، "،اللطاع املصرفي العربي و ملىماث هجاحهمشيرات اتحاد اإلاطاٍر الهربُة ،"   1  
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 ُيلة يمخاؾر سهر الُاثدة ي سهر الطٍر ...الخ .التٓلُل مه مخاؾر الاثتمانُة مثل مخاؾر الس 

ر اجفاكيت بازل أولى  ثاهيا:دوافع جطٍى

ٗان الىدٍ مه يراء ذلٚ وي تًُ ر ؤسالُب بدارة البهٕي حوهإ ندة ؤسباب يدياَو التُاُْة باٛز ي

ابة نليها يمه بُنها ما ًلي:  1يالْر

 ينلخظ داَو التًحر في ألاسباب التالُة: دافع الخغير:

  هة يألاسالُب الحدًثة خطيضا في الت٘هيليجُا التي ساومث في تُُٓن الهدًد مه التؿيرات السَر

 الخدمات البهُ٘ة يبنادة وُٙلة الٓؿام اإلاالي ناإلاُا؛

  ٗاٍ له٘س ضيرة شاملة يدُْٓة نه جيدة تٓسُن اإلاخاؾر بلى ؤربو َئات َٓـ وي تٓسُن يحر 

 ؤضٛي البهٚ؛

 ٗان ودَىا ألاساس ي تُادي آلاثار السلبُة إلاهُار التحدًات التي حدثث في الهمل ُات البهُ٘ة يالتي 

؛  باٛز

  ادة رؤسماٛ اإلاطاٍر ناإلاُا خالٛ السهيات ألاخحرة، بال ؤن التؿيرات رين ما حٓٓتي لجهة باٛز في ٍز

اإلاالُة ؤيجدت مخاؾر ال ًٌؿيها بؾار مهُار باٛز بحُث ؤضبحث الاتُاُْة ؤْل بلزاما يمجرد خؿية 

 ًم٘ه بتبانىا؛ نٍرػة

  ٚابة لػمان استٓرار الهكام اإلاالي في مجمينة يلِس َٓـ مجرد غمان استمرار البه تيسُو الْر

ُاءة بدارتي.  ٖي

ر الاجفاكيت: ر اتُاُْة باٛز ؤومىا: مبادراث جطٍى ٗان وهإ ندة مبادرات لتؿٍي  نلى وذا ألاساس 

 :ت املعاًير املصرفيت الدوليت  وذا اإلاشريم لتحُٓٔ ما ًلي: حهدٍ مشروع جىلدصخين لخلٍى

بَطاح يشُاَُة ؤٖبر إلادي تدخل الحٙيمة في نملُات الجىاز اإلاطرفي، يتيغُح مهاًحر للحد ألادنى       

روا في وذا اإلاجاٛ؛  مه الشُاَُة التي ًجب تَي

  تًحر مهُار ُٖاًة رؤسماٛ الديلي اإلاهمٛي بي حالُا، بحُث ًُّر بحن نينحن رثِسُحن مه ألانكمة

البهُ٘ة الديلُة، حُث ؤن الهيم ألاٛي ًختظ بالدٛي التي مازالث تهاني مه مشاٗل ألازمات البهُ٘ة، 

 ؤما الهيم الثاني َهي تلٚ التي تتمتو بدرجة ؤٖبر مه الاستٓرار في جىازوا البهٙي؛

 ابة نلى ألانماٛ البهُ٘ة ذات الؿابو  الديلي؛ بنؿاء البهٚ الديلي يضهدّي الهٓد الديلي دير ؤٖبر للْر

  ادة التهاَسُة بحن البهٕي محلُا يتٓلُظ ة للحٙيمات بٍز ة اإلاملٖي الحث نلى تخطظ البهٕي التجاٍر

تح رؤس ماٛ البهٕي ألاجهبُة ياإلاحلُة  دير الديلة، َي

                                                           
ث،إلاصالح املصرفي ناجي التيتي،" .  16، ص   2003ماي، "، مجلة جسر التهمُة، الهدد السابو نشر، الٍٙي    1  
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 :ز تطهُِ اإلاخاؾر الاثتمانُة يزٍادة  ملترحاث صىدوق الىلد الدولي بن ؤون اإلآترحات في تهٍز

ٗاالت ال ٗاالت الانتماد نلى ي تطهُِ الهاإلاُة في وذا اإلاجاٛ، يل٘ه ًاخذ نلى وذا الاْتراح َشل ي

ة ْبل حديثها في  يؤخحرا ألازمتحن ألارجهتِهُة  1998-1997التطهُِ في التهبا بإزمات الهٓد آلاسٍُي

ٗاالت التطهُِ، خطيضا  لُة، ٖما ؤني سُادي بلى يغو سلؿات ؤٖبر مما ًهبغي في ؤًدي ي يالبراٍز

ادة الدير يؤن الدٛي  الهامُة التي تمر بمرحلة التحٛي تتخٍي مه ندم ندالة التطهُِ، يؤًػا ٍز

ؤلاشرافي يالهمل نلى خلٔ التهسُٔ يالتيأَ بحن ألانكمة اإلاحاسبُة يزٍادة مستيي ؤلاَطاح 

ية ألانكمة  يالشُاَُة، بغاَة بلى الاتُاّ نلى تٓدًرات نينُة ته٘س ُٖاءة ؤلادارة البهُ٘ة ْي

ابة  اإلاالُة يسالمة التخؿُـ الاستراتُجي. يالْر

 اجفاكيت بازل ألاولى لكفاًت رأش مال : املطلب الرابع

 8811( كبل صىت  Réglementation) الخىظيم البىكيالفرع ألاول:  

هات ٖانث اإلجراءات التهكُمُة ي 8811  ْبل سهة البهُ٘ة اإلاتهلٓة برؤس ماٛ البهيٕ الثشَر

ن ّةـميم األضيٛ. ي بالرين مه ذلٚ َجم ىللهسبة رؤس اإلااٛ ب ىنغريرة يغو حد ؤد ىلب ريالديٛ تش

، ما سبٔ ىلتلِ مه ديلة ألخري. باإلغاَة بخيٖان ذاتها حد  يفدًد الهسبة جتتهرًِ رؤس اإلااٛ ي 

مه ديلة ألخري خطيضا َُما ًتهلٔ بدرجة مرينة تلِ حتن تلٚ اإلجراءات التهكُمُة ٖانث َّة

ديلة  يفالبهٚ الذي ًزايٛ نشاؾي َان بُئة ديلُة تهاَسُة  يفتهشـ  يبانتبار البهيٕتؿبُٓىا،

يانُنها البهُ٘ة ين تهكُماـت٘      1. نيمتساهلة ت٘ين لي مُزة تهاَسُة مٓارنة بباْي اإلاهاَستها ْي

َُي اليالًات اإلاتحدة األمرًُ٘ة نرٍ التشرًو البه٘ي اإلاتهلٔ باإلاتؿلبات الدنُا لرؤس اإلااٛ تؿيرا 

، ذا التراجوهلينتُجة ، ياإلاستمر إلاستيي رؤس ماٛ البهيٕ ريللتراجو ال٘ب ملحيقا يذلٚ نتُجة

ٙي يحماًة اليداجو البهُ٘ة نبارة نه تحد حُٓٓي. بح ـؤض  2تدنُن ضالبة الهكام البهٙي ألامٍر

، الس    البهيٕـُُؼ حاالت بَحت يفي هي ما ساهن ، يلبنشاء نكام االحتُاؾي الُدرا 1914سهة  يف مت      

ٗان سهة  ؛اليداثو نيبنشاء ما ًهرٍ بالشرٖة الُدرالُة لتإملُتن بهدها   يفيهي ما ساهن    1933حُث 
هذا الشإن ؤني خالٛ هذو الُترة ٖانث  يفدر اإلشارة هبالبهيٕ األمرًُ٘ة. ينغمانات أليلبُة داث جهتٓد

اإلاتهلٓة بُ٘اًة رؤس اإلااٛ مستٓلة نه مستيي اإلاخاؾر ل٘ل بهٚ ؤي التزاماتي  نيالتشرًهات ي الٓيان

 ٖانث مستهملة لُٓاس ُٖاًة رؤس ماٛ البهيٕ نذٖر ما ًلي:  يتال رياإلاهاً نيَمه ب، ارج اإلاُزانُةخ

 : وضبت الىدائع إلى رأش املال اململىن 

                                                           
1 John Hull : Gestion des risques et institutions financières,  Pearson Education, Paris, 2007, P150. 
2 Arnaud de Servigny, Yvan Zelenko : Le Risque de Crédit, Nouveau enjeu bancaire, Dumod, 2eme édition, France  
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ب ؤن ال تتجايز اليداثو ُْمة رؤس اإلااٛ جيُث حب، ي ؤْدمىا استهماال ريهذا اإلاهُار مه ؤشىر اإلاهاً ربًهت

 اإلامل٘ة اإلاتحدة َُجب ؤال تتجايز اليداثو ُْمة رؤس يفؤما ، اليالًات اإلاتحدة األمرًُ٘ة يفبهشر مرات 

زي.ٚ ـالبه يفدانىا ـب بًـد َُجحلتتسلمىا اإلاطارٍ َيّ هذا ا يتؤما اليداثو ال، نشر مرة يناإلااٛ باث  1اإلاٖر

هبر نه وذو الهسبة ٖما ًلي:  َي

 

  

خالٛ َيها اليداجو، يذلٚ مه تيقِ  يتُكة الحملي ا ميم ميجيدات البهٚجمالي مهًاخذ نلى هذا اإلاهُار ب

 ميجيدات ساثلة ؤي ْلُلة اإلاخاؾر. يفنالُة اإلاخاؾر ؤي في ميجيدات تيقُُىا 

 رأش املال اململىن: ىلهضبت املىجىداث إ 

 ازـتميي، اإلاهُار السابٔبها ُز خت يتانتمادو نتُجة للهُيب ال متي ْد ، التٓلُدًة ريهذا اإلاهُار مه اإلاهاً ربًهت

 نه هذا اإلاهُار ٖما ًلي: ريي ًتن التهب، ب٘يني ًربـ رؤس اإلااٛ باإلايجيداتهذا اإلاهُار 

 

   

 

 رأش املال اململىن: ىلهضبت املىجىداث ذاث املخاطرة إ 

تلِ حتن البهيٕ ّحُث ؤ، نيتسجُلىا نلى اإلاهُارًه السابٓتن  يتنكرا للهُيب الاإلاهُار  انتماد هذا مت

ٚ  ـُو ميجيدات البههتي ًٓطد باإلايجيدات ذات اإلاخاؾرة ، االْراغُة ي االستثمارًةسُاستها  يفللهُيب 

السهدات ، ةـزًهخلات اـؤيذين، البهيٕ نياليداثو ب يفي ضا، الطهديّ ي لدي البهٚ اإلارٖزي يفماندا الهٓد 

 ًُة  التالُة:ـنه هذا اإلاهُار بالط ريتطدرها الديلة ي الٓريع اإلامهيحة للح٘يمة . ي ًتن التهب يتال

   

   

 

                                                           
.102ؤحمد سلُمان خػاينة،مرجو سبٔ ذٖرو، ص   1  
   

811× رأش املال اململىن    

 الىدائع

811×  رأش املال اململىن  

 مجمىع املىجىداث

 

 

 مجموع الموجودات

  811×رأش املال اململىن 

 املىجىداث ذاث املخاطرة

 

 

 



 معاًير بازل الدوليت                                الفصل الثاوي :                                   

 

 40 

انتبار  متحُث ؛ االتحلُُؼ ندد هذو احتالهمل نلى  متَٓد ، سهيات السبهُهات يفنكرا إلَالس ندة بهيٕ 

ذا  يْد ش٘لث اتُاُْة ـه، نيثل غمانا ألمياٛ اإلايدنميهذو الهملُة ي ذلٚ بانتبارو  يفرؤس اإلااٛ هي األساس 

 ظ التشرًهات البهُ٘ة.خييال هاما َُما جتآنذإ  ىلبازٛ األي

 اصدار اجفاكيت بازل ألاولىالفرع الثاوي:

االتُاُْة  ،َبميجب وذو 1992في تؿبُٓىا سهة  ٖما تن الانؿالّ 1988تن اضدار اتُاُْة باٛز ألايلى سهة 

يْد نرَث ،ا اإلارجحة باإلاخاؾرهل% مه حجن ؤضي 8بهسبة رؤس ماٛ تٓدر بن البهيٕ ملزمة باالحتُاف َّة

 نه هذو الهسبة بالهالْة التالُة: ريي ًتن التهب، Cookeهذو الهسبة بهسبة  

 

 

 

 

ظ بال هذا الهيم مه حتاألضل هي ال  يفي، غمان تًؿُة ٖاَُة للمخاؾر االثتمانُة ىلهذو الهسبة بتهدٍ 

 بة للحٓيّ ـ% بالهس0ألاضٛي بداللة اإلاخاؾرة بياسؿة مهامالت ترجُح تترايح بحن حُث ًتن ترجُح ، اإلاخاؾر

الُطل  يفيسِتن  1%  بالهسبة للحّٓي نلى الخياص ذات اإلاخاؾرة.100اإلاخاؾرة الى ة مي٘يمة ندحلا نلى

 .ىلتي اتُاُْة بازٛ األيهذو الهسبة يَٓا إلاا تػمه  حساب ضُلالتؿرّ بالتُ ينالثا

 8881 حعدًالث صىت الفرع الثالث:

رؤس البهُ٘ة بةضدار مجمينة مه الاْتراحات ألجل حساب متؿلبات هة بازٛ للرْابة جلْامث  1995 ؤَرًل يف

 نرع هذو اإلآترحات نلى البهيٕ  متحُث ؛ تياجىىا البهيٕ يتخاؾر السيّ المباإلااٛ اإلاتهلٓة 

 2بًرع ببداء رؤًىا.

بهد ؤن ،اؾر السيّخماضة باحتساب ُٖاًة رؤس اإلااٛ إلاياجىة خلاالتُاُْة ا 1996 هة بازٛ سهةجليْد ؤضدرت 

بها جاءت  يتالاإلغاَات  نيظ اإلاخاؾر االثتمانُة َٓـ. ي مه بحت 1988 الاتُاُْة ألاضلُة الطادرة سهةٖانث 

 اؾر السيّ.ـخماس ـاضة لُٓخلباستخدام ؤسالُبىا الداخلُة اللبهٕي هذو التهدًالت هي السماح 

 

                                                           
1 Joel Bessis :Gestion des risques et gestion actif-passif des banque, édition Dalloz, Paris, 1995, P59. 
2 BRI : Vue d’ensemble de l’amendement à l’accord sur les fonds propres pour son extension aux risque de marché, Janvier 1996 , P1. 

لرأش املا× رأش املال ألاصاس ي   

                                                                          = معدل هفاًت رأش مال

 عىاصر ألاصىل والالتزاماث العرضيت املرجحت بأوزان                                       

1 % ≤ 
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 الفرع الرابع:إًجابياث وصلبياث إجفاكيت بازل ألاولى

ي ، ات يالسلبُاتـابُجيه اإلـد مـتسجُل الهدً مت 1992سهة ىلتؿبُٔ تيضُات اتُاُْة بازٛ األي يفمهذ االنؿالّ 

 ا باختطار.هلسهحايٛ َُما ًلي التؿرّ 

 إًجابياث إجفاكيت بازل ألاولى:-1

 نذٖر ما ًلي: ىلبازٛ األي التؿبُٔ الهملي التُاُْة بهاجاء  يتابُات الجياإل نيمه ب

 حُث ؛ البهيٕ نلى اإلاستيي الهاإلاي نياٛ اإلاهاَسة بجم يفالة ُٓٔ الهدجت يفث هذو االتُاُْة مهسا

ة رؤس ماٛ ـىا إلاهُار ميحد لُٓاس ُٖاًميٖانث سابٓا مه خالٛ تٓد يتبزالة الُيارّ ال يفث مهسا

 ؛البهيٕ

 التيقُِ  ىلاو بـهبمه خالٛ االتها تيقُُا يفجهل البهيٕ ؤٖثر حرضا ي رشدا  يفث هذو االتُاُْة مهسا

ؿرة يرؤس خلحجن األضيٛ ا نيي اإلايازنة اإلاستمرة ب، ؤضيٛ ذات ؤيزان ؤْل مه حُث اإلاخاؾرة يف

اؾرة خما بإضيٛ ؤْل هلؿرة ي استبداخلا اهلتطُُة ؤضي ىلا تػؿر البهيٕ ؤًػا بمببل ر، اهلاإلااٛ اإلآابل 

 1؛ ة إلاهُار ُٖاًة رؤس اإلااٛـة نهاضر رؤس اإلااٛ الستُُاء الهسبة اإلاؿليبزًاد يفبذا ياجىث ضهيبات 

 البهيٕ نيمهُار ًسمح باإلآارنة ب جهتٓد يفمهُار ُٖاًة رؤس اإلااٛ  مه خالٛ ىلث اتُاُْة بازٛ األيمهسا ،

 الهكام البه٘ي مه بلد آلخر. نيٖما ًسمح هذا اإلاهُار باإلآارنة ب

 ل مه السلبُات ي الهُيب.حت ملؤجها بال  ىلاتُاُْة بازٛ األيبها جاءت  يتابُات الجيرين اإل 

 :ىلصلبياث إجفاكيت بازل األو -2

 نذٖر ما ًلي: ىلتسجُلىا نلى اتُاُْة بازٛ األي مت يتالالهٓاثظ مه ابرز السلبُات ي

 بلى مستيي ا هلثابة االنؿالْة لُٓام البهيٕ برَو رئيس ؤميامبٗانث  ىلن بتُاُْة بازٛ األيّرين ؤ

ُز ختٚ اإلتُاُْة ـمهتي تلـذي تػـدًدها الجتؤن تهرًِ اإلاخاؾر ي  ريي، تياجىىا يتًتهاسب مو اإلاخاؾر ال

 ؛  بالتبسُـ الشدًد

 " يُاب ؤساس ؤي ْاندة Fondement ؛  8"بْتطادًة في تحدًد نسبة% 

  ؛ تٓسُمىا ألربهة َئات مه اإلاخاؾر متحُث ، ُد للمخاؾرجلاندم التُُٓن 

  مينة  جم، نيمينتجم ىلتٓسُمىا ب متحُث ، ملاإلاهؿٓي لديٛ الهايحر التٓسُنOECD2  ؛ملديٛ الهايباقي 

  3الاستحٓاّ؛آجاٛ ندم تٓسُن الٓريع حسب 

                                                           

. 63، ص  2010مسُلة،جامهة  ، ريمذٖرة ماجست"، ىت بازلجل ريسائري مع معاًجلااملصرفي  مدي جكيف الىظام لهراٍ َاًزة،"  1  

مهكمة التهاين ؤلاْتطادي  ي التهمُة.  2  

 
3 Arnaud de Servigny,refirence précedent  , P 179. 
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  و في تٓلُل اإلاخاؾر؛ندم  ألاخذ بهحن الانتبار ألاثر ؤلاًجابي لهملُة التهَي

 ٖما ؤوملث وذو  1996ياًة بجراء التهدًالت سهة   ىلاؾر السيّ بخماالنتبار  نيندم ؤخذ به

 الاتُاُْة اإلاخاؾر الثشًُلُة.

  



 معاًير بازل الدوليت                                الفصل الثاوي :                                   

 

 43 

 املبحث الثاوي:إجفاكيت بازل الثاهيت وملترحاث بازل الثالثت 

ذلٚ مٓترحات اتُاُْة هذا اإلابحث التؿرّ ألسباب بضدار اتُاُْة بازٛ الثانُة يمػمي يفسُتن      جها، ٖي

هة.   باٛز الثالثة يتإثحرتها اإلاتْي

تاملطلب ألاول:إجفاكيت بازل الثاهي  

 بتُاُْة بازٛ الثانُة نتُجة لسلسلة ؾيًلة مه االْتراحات ياالستشارات مه السلؿات اليضُة للديٛ ربتهت

نشرو  مت1988إلاراجهة بتُاُْة باٛز ألايلى التي تن بضداروا سهة  َإيٛ اْتراح ، األنػاء ياإلاهشأت البهُ٘ة

، األنػاء ديٛـلهدًد اللُة حملؾلب السلؿات ا ىليذلٚ استجابة بالديلُة مه ؾرٍ بهٚ التسيًات  1999سهة 

ل  2001جانُي  يفاْتراحات ؤخري  جهتٓد متٖما  ٗانث وذو الاْتراحات 2003يؤٍَر د  مرَيْة بسلسلة  ْي

الدراسات ياالستشارات  ث هذومهحُث سا ْامث بها ماسسات بهُ٘ة حٛي يغهُتها؛تػمهث ثالث دراسات 

اتُاُْة باٛز الثانُة مه ْبل سلؿات  نلىث اإلايآَة ختيْد ، لهدًد مه التحسُهات للتيضُات األيلُةبتٓدًن ا

 1الدٛي ألانػاء ْبل نشروا.

 أصباب إصدار إجفاكيت بازل الثاوي : الفرع ألاول 

نها:إلاجمينة مه الكريٍ يألاسباب نذٖر مهة بازٛ بةضدار بتُاُْة بازٛ الثانُة نتُجة جلْامث   

 لدي تحدًد ؤيزان اإلاخاؾر اختالٍ درجة التطهُِ بحن  1988ندم مراناة مٓررات باٛز لسهة

 2مدًه يآخر؛

  يذلٚ ألن  ؤي مه يحروا جهاالديٛ نلى ؤساس ٖي نيالتُرْة ب يفاإلاهاسب االستمرار مه يحر

 3مجمينة مه الدٛي ألاخحرة تتمتو بجدارة اثتمانُة نالُة، ؤيزان اإلاخاؾر مه ديلة ألخري؛

 الهمل نلى تحسحن ألاسالُب اإلاتبهة مه ْبل البهيٕ لُٓاس يبدارة اإلاخاؾر؛ 

 َيفه ـمثل تياَر نٓيد اإلاشتٓات اإلاالُة مو التحسنلى اإلاخاؾر الاثتمانُة، ؤديات للسُؿرة  ريتي 
 تخدامـث مدي بم٘انُة استبهاد ؤثر اسحباستدنى  األمر الذي،الػمانات الهُهُة ريؤسالُب تيَ

 سابحلنلى ْدر التزامات اإلادًه اإلاتخذ ؤساسا ، ؤي تياَر الػمانات اإلاشار بلُىا، هذو األديات

 حُث ًٓتطر الهكام السابٔ نلى استبهاد الػمانات الهٓدًة يغمانات، مهُار ُٖاًة رؤس اإلااٛ

 ؛٘يمة اإلارٖزًة حلا

  مثل:اؾر جدًدة خمقىير 

                                                           
1 1 Bruno Colmant, Vincent Delfosse, Jean-Philippe Peters, Bruno Rauis : Les accords de Bale   2 pour le secteur bancaire, Larcier, 
Bruxelles, 2OO5, P 30-31 

ة،"كياش وإدارة املخاطر بالبىىنسمحر خؿُب،  ،ؾبهة الثانُة، ؤلاس٘هدٍر .  49-48، ص  2008"، مهشإة اإلاهاٍر 2  

.120،مرجو سبٔ ذٖرو، ص خػاينة ؤحمد سلُمان  3  
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 بًرع  ةـارج اإلاُزانُـيالهملُات خلألضيٛ يااللتزامات  بالهسبةاؾر تٓلب ؤسهار الُاثدة خم

 ؛االستثمار ؾيًل األجل

  .اؾر التشًُلخماؾر ؤخري مثل خم. 

 الفرع الثاوي:أهداف إصدار إجفاكيت بازل الثاهيت

 لة مه األهداٍ نذٖر مهىا ما ًلي:هتهة بازٛ بةضدار اتُاُْة بازٛ الثانُة لتحُٓٔ جلْامث 

 ؛الهاإلاي يلالرَو مه مهدالت األمان يسالمة يمتانة الهكام اإلاا 

 اذج اختبار جدًدة ؤٖثر مناد جييب-ت٘ه مدرجة مه ْبل  مل –  بدراج الهدًد مه اإلاخاؾر

 1تها؛البهيٕ نلى ٖاَة مستيًا يفللتؿبُٔ  مالثمة

 ـيذل يلهي تدنُن ضالبة الهكام البه٘ي الدي الثانُةدٍ الرثُسي التُاُْة بازٛ هلا ربًهت ٚ

اإلاهاَسة  يفثل مطدرا لهدم التيازن ختن ُْاس متؿلبات رؤس اإلااٛ ال ّه خالٛ غمان ؤـم

جها اتُاُْة بازٛ الثانُة ؤٖما ٌهتبر ٖذلٚ مه ؤون مزاًا  ،ةريالهاإلاُة ال٘ب يٕـالبه نيب

 يتساسة للمخاؾر الحل.مه خالٛ متؿلبات رؤس اإلااٛ ا تشجو نلى بدارة اإلاخاؾر
 2.تياجىىا

 3؛ة اإلاخاؾرجلمها يفيلُة مشبنشاء ؾرًٓة ؤٖثر  ىلاالتُاُْة ب دٍ هذوه 

ات  ـديد الدنُا إلاتؿلبحلن سالمة يضالبة الهكام البه٘ي ال تتحٓٔ مه خالٛ احترام اّؤ ىلاإلشارة بدر هب

 اتُاُْتىا هذو نلى ثالثة دنامات مت٘املة َُما بُهىا. يفهة بازٛ جلذا َٓد رٖزت هلي، رؤس اإلااٛ َٓـ

 املطلب الثاوي:مضمىن إجفاكيت بازل الثاهيت

 ىلاضة باتُاُْة بازٛ األيخلنلى الهدًد مه الههاضر ااَكة حملث اختنهد بضدار بتُاُْة بازٛ الثانُة 
يٖذلٚ األمر بالهسبة ، % نلى األْل8 ـب  اشر اإلاالءة ياإلآدرمبٖةلزامُة التُٓد  1988سهة الطادرة 

االتُاُْة بها جاءت  يتظ اإلغاَات الخي  َُماؤما ، اؾر السيّخمياإلاتهلٓة بُٓاس   1996 لتهدًالت

 4باٛز َتمثل في:ة ـالثانُة للجه

  ٛ؛متؿلبات رؤس ماٛ متهلٓة باإلاخاؾر التشًُلُةبدخا 

  ٛ؛اؾر الٓريعخماذج داخلُة لُٓاس منبم٘انُة استهما 

  ٛ؛دد يتهرٍ اإلابادت األساسُة للرْابة االحترازًةجتثانُة دنامة بدخا 

                                                           
. 50سمحر خؿُب، مرجو سابٔ،ص   1  

2 Bruno Colmant,réfirence précedent ,P31. 
3 BRI : Vue l’ensemble du nouvel accord de bale sur les fonds propres, Janvier 2001, P5. 
4 Bruno Colmant, réfirence précedent , P 31. 
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  انػباؽ السيّ يفبدخاٛ دنامة ثالثة تتمثل 

 نلخظ الدناثن الثالثة إلتُاُْة باٛز الثانُة في الجدٛي التالي:ي 

 : الدعائم الثالثت إلجفاكيت بازل الثاهيتIII-3 0 الجدول ركم

ر ضهدّي الهٓد الهربي، اإلاالمح ألاساسُة لإلتُاّ باٛز يدٛي نامُة، سلسلة ؤيراّ الهمل،  املصدر:  .18ص  تٍٓر

 الدعامت الثالثت الدعامت الثاهيت الدعامت ألاولى

 متؿلبات الحد ألادنى:

  ٖذلٚ ال 8ال تًُحر في مهدٛ اإلامثل %

تًُحر جيوري في احثساب متؿلبات رؤس 

 ّ  اإلااٛ تجاو مخاؾر السي

  تًُحر ٖبحر في ؤسالُب احثساب

تجاو اإلاخاؾر الاثتمانُة ٖما تن  اإلاتؿلبات

بغاَة متؿلبات تجاو اإلاخاؾر 

 الثشًُلُة؛

  ٕبالهسبة للمخاؾر الاثتمانُة وها

ثالث ؤسالُب مختلُة الحثساب الحد 

ألادنى يوي ألاسليب اإلاهُاري يؤسليب 

التُُٓن الداخلي ألاساس ي يؤسليب 

التُُٓن الداخلي اإلاتٓدم يوهإ حياَز 

لُب الُٓن للمطاٍر الستخدام ؤسا

الداخلي، بال ؤن ذلٚ ًتؿلب تياجد 

ُاءة ٖبحرة في  ابُة َهالة ٖي ؤنكمة ْر

 جمو اإلاهليمات يبدارة اإلاخاؾر؛

  ٕبالهسبة للمخاؾر الثشًُلُة وها

ثالثة ؤسالُب في احثساب متؿلبات 

الحد ألادنى لرؤس اإلااٛ يوي ؤسليب 

اإلااشر ألاساس ي يألاسليب اإلاهُاري 

تن الاختُار  يؤسليب الُٓاس اإلاتٓدم ٍي

ٓا لشريؽ يمهاًحر مهُهة.  َي

ابُة:  نملُات اإلاراجهة الْر

 ؤربهة مبادت رثِسُة

  ًتيجب نلى اإلاطاٍر امتالٕ ؤسالُب

ٓا لحجن  لتُُٓن الُ٘اًة الٙلُة لرؤس اإلااٛ َي

اإلاخاؾر، يؤن تمتلٚ ؤًػا بستراتُجُة 

ات رؤس اإلااٛ  للمحاَكة نلى مستٍي

 اإلاؿليبة؛

  ابُة مراجهة ًتيجب نلى الجىة الْر

ؤسالُب تُُٓن ُٖاًة رؤس اإلااٛ لدي 

اإلاطاٍر الخاغهة لىا، ياتخاذ ؤلاجراءات 

اإلاهاسبة نهد ْهانتها بهدم ُٖاًة رؤس اإلااٛ 

 اإلايجيد؛

  و ابُة ؤن تتْي تهُحن نلى الجىة الْر

ادة في رؤس اإلااٛ نه  احتُاف اإلاطاٍر بٍز

الحد ألادنى اإلاؿليب يؤن تمتلٚ وذو الجىة 

 نلى بلزامىا بذلٚ؛ الٓدرة

  ث ابُة التدخل في ْي ًتهحن نلى الجىة الْر

مب٘ر إلاهو انخُاع ؤي تراجو رؤس اإلااٛ نلى 

هة في  اإلاستيي اإلاؿليب، ياتخاذ بجراءات سَر

 حاٛ ندم اإلاحاَكة نلى وذا اإلاستيي؛

  ابُة وهإ اوتمام في نملُات اإلاراجهة الْر

ز يمخاؾر ؤسهار  بطيرة رثِسُة بمخاؾر التٖر

 اثدة يمخاؾر الروانات.الُ

:  انػباؽ السّي

  ٌهمل انػباؽ السّي

نلى تشجُو سالمة 

ُاءتها مه خالٛ  اإلاطاٍر ٖي

ز  التإُٖد نلى تهٍز

 الشُاَُة؛

  وهإ بَطاح ؤساس ي

يبَطاح م٘مل لجهل 

انػباؽ السّي ؤٖثر 

شمل ؤلاَطاح  َهالُة َي

ؤربهة نياحي رثِسُة يهي 

ه رؤس  نؿاّ التؿبُٔ، تٍٙي

ت تُُٓن اإلااٛ، ينملُا

يبدارة اإلاخاؾر باإلغاَة بلى 

 ُٖاًة رؤس اإلااٛ.
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 الثاهيتصائص املميسة الجفاكيت بازل خلا:أهم ول الفرع ألا 

 1:طاثظ نذٖر ماًليخليمه ؤهن هذو ا، ىلباتُاُْة بازٛ األيُزت اتُاُْة بازٛ الثانُة بهدة خطاثظ مٓارنة خت 

 املخاطر: ىلجكامل الىظرة إ 

ذو  ـن هّيؤ، بدارة اإلاخاؾر لدي البهيٕ يفمثل ُْزة نينُة  ىلن ضدير اتُاُْة بازٛ األيّنلى الرين مه ؤ

يمه ، غيء التجربة الهملُة يفديدًتىا حمؤقىرت ؤجها رييسىيلة التؿبُٔ، ُزت بالبساؾة يختاالتُاُْة ْد 

 ىلاؾر االثتمان بخمرد جمحُث ؤنؿث نكرة ؤيسو للمخاؾر تتجايز ؛ جاءت بتُاُْة بازٛ الثانُةوذا اإلاهؿلٔ 
 .اؾر التشًُل بطُة خاضة خمي، بدخاٛ مكاهر ؤخري للمخاؾر بطُة نامة

  أهبر:جلدًر الضىق بدرجت حضاصيت 

 ىلاتُاُْة بازٛ األي يفالتٓدًر اإلداري ؤي التهكُمي( نلى تٓدًر اإلاخاؾر  ىليلب التٓدًر التح٘مى )األْرب ب
يمانداها ، اؾرـه اإلاخـة مـَالٓريع اإلامهيحة لديٛ يبهيٕ مهكمة التهاين االْتطادي هي ْريع خالُ

ن نملُة تٓدًر اإلاخاؾر ؤشبي بهملُة مُ٘انُُ٘ة حسابُة بهُدا نه تٓدًر السيّ ّؤي ؤ%،  8ػو لهسبة خي

ذو هلؤما بالهسبة التُاُْة بازٛ الثانُة َٓد ؤيجدت مزًدا مه االحت٘ام لتٓدًر السيّ  ذو اإلاخاؾر.هل

ؤضبحث ؤٖثر حساسُة جها الُ٘رة  األساسُة إلاُىيم اإلاخاؾر يَٓا لالتُاُْة الثانُة هي ؤـَ، اإلاخاؾر

دًد هذو اإلاخاؾر جتْدر نلى خالٛ تهاملي اإلاستمر في السّي ؤن البهٚ مه ّؤحُث؛ لتٓدًرات السيّ

 لالتُاُْة السابٓة. يفزاجلدًراـة بالتٓـاإلآارنيذلٚ ب

 الخطبيم: يفالدول مع زًادة املروهت  نيإلغاء الخمييس ب 

 نيبلًاء التمُُز ب متَٓد  يليبالتا، تٓدًر السيّ للمخاؾر ىلب ربلٓد استهدت بتُاُْة بازٛ الثانُة بدرجة ؤٖ
ٖما ، ةـالديٛ يالبهيٕ بطُة نامُو هتن اإلاخاؾر تياجي ّؤبانتباريوذا ألايلى االتُاُْة  يفالديٛ الذي ٖان 

 ن قريٍ السيّ يحدها ُُٖلة بتٓدًر هذو اإلاخاؾر.ّؤ

  الفرع الثاوي:إًجابياث وصلبياث بازل الثاهيت

لبُات نذٖر ـابُات يالسجيهذو اإل نيمه ب، ابُات يالسلبُاتجيمينة مه اإلجملٓد تػمهث اتُاُْة بازٛ الثانُة 

 2ماًلي:

 

                                                           
ت"احمد شهبان محمد نلي الجامهُة، الؿبهة ألايلى،، الدار ،" اوعكاصاث املخغيراث املعاصرة على اللطاع املصرفي ودور البىىن املرهٍس 1  

ة،  .258-257،ص 2006ؤلاس٘هدٍر  

خ   . 15/05/2016، تحمُل بتاٍر http://albaitalkuwaiti.wordpress.com2  



 معاًير بازل الدوليت                                الفصل الثاوي :                                   

 

 47 

   أوال: إلاًجابياث

 ؛ارسات بدارة اإلاخاؾر لدي البهيٕ مميتؿيًر سُاسات ي نيسجت 

 ؛ارسات بدارة رؤس اإلااٛمميتؿيًر سُاسات ي نيسجت 

 البهٙي؛الهمل  يفيتؿيًر ؤديات مالُة جدًدة ، تهزًز رٖاثز االستٓرار البه٘ي 

 ٛ؛تؿيًر ؤسليب حساب مهدٛ ُٖاًة رؤس اإلاا 

 ُة نلى ٖاَة اإلااسسات البه٘ يفاذج اختبار جدًدة ؤٖثر مالثمة للتؿبُٔ مناد جيب

 تها؛ مستيًا

  ؤلاثتمانُة؛تٓلُل اإلاخاؾر 

 ة ـة الداخلُـة الذاتُـمه خالٛ تؿبُٔ اإلاراْبالهؿن اإلاالُة  يفدرجات األمان يالدْة  نيسجت

 اإلااسسات البهُ٘ة.  يف

 ثاهيا:صلبياث

 ًاستٓؿاب مطادر  يفياجىث البهيٕ نٓبات ، يغهتىا االتُاُْة يتال رييَٓا للمها

 ؛التميًل الديلُة بسبب التطهُُات االثتمانُة اإلاتدنُة لبهؼ تلٚ اإلااسسات

 اٛ ـا يمهدالت ُٖاًة رؤس اإلاهلَرع غًيؽ نلى البهيٕ لتدنُن مستيًات رؤس ما

 ؛اؾر التشًُلخمدًدة السُما جلبب   اإلاخاؾر اـبس

  نتٓاٛ ارسات بدارة اإلاخاؾر اإلاالُة ياالمميسُاسات مياجىة الػًيؽ مه ؤجل تؿيًر

 ؛ؤسليب التُُٓن االثتمان الداخلي ىلارجي بخلا ينؤسليب التُُٓن االثتما ُا مهجيتدر

 ا ًتيأَ لتؿلهات الديٛ الطهانُة الهشر.مباالتُاُْة  ريُاز مهاًحنا 

 إجفاكيت بازل الثالثت وجأثيراتها املخىكعت على البىىن :املطلب الثالث

 الفرع ألاول:مضمىن إجفاكيت بازل الثالثت

ابُة الجىةؤنلهث       ٛ  للجهة الْر ابة باز ة البهيٕ محاَكي مه مٙينة مجمينة يهي ، البهُ٘ة للْر ٍز  اإلاٖر

 يمدًري 

خ البهٙي للٓؿام بضالحات نه َيها، ؤلاشراٍ  بهٚ في اللجهة مٓر في اجتمانىا بهد يذلٚ 2010 سبتمبر 12 بتاٍر

ات ٛ  مدًهة في الديلُة الثسٍي ة باز سٍر  في اجتمانىن في الهشٍره مجمينة زنماء مه نليها اإلاطادْة يتن ، السَي

 ٛ مبر 12 في الجهيبُة الٙيرٍة الهاضمة سِئي ٛ ب اتُاُْة ْياند يتلزم ، 2010 نَي  ؤنُسىا البهٕي بتحطحن3 از

 
ً
 لىا تتهرع ؤن اإلام٘ه مه التي اإلاالُة الاغؿرابات نلى بمُردوا يبالتًلب اإلاستٓبل، في اإلاالُة ألازمات غد جُدا

زي  البهٚ تدخل ؤي مساندة دين  مه  اإلآترحة بميجب ؤلاضالحاتتهدٍ   ،ي1ؤم٘ه ما ْدر الحٙيمة ؤي اإلاٖر

                                                           
.  14، ص  2011مارس 30، " في دبيهظرة مضخلبليت للمشهد الاكخصاديحلٓة التهاْشُة تحث نهيان" ،احمد حمُد الؿاًر    1  
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ٛ  اتُاُْة ادة بلى 3 باز ز يبلى اإلااٛ رؤس متؿلبات ٍز  تحمل لي ًثسنى حتى البهٙي للٓؿام اإلااٛ رؤس جيدة تهٍز

 تحمل لي ًثسنى حتى بزال لبهٙي نكام بلى الانتٓاٛ ؤن حُث الديرٍة، الاْتطادًة التٓلبات َترات خالٛ الخساثر

ٛ  نكام بلى الانتٓاٛ ؤن حُث الديرٍة، الاْتطادًة التٓلبات َترات خالٛ الخساثر  سٍي اإلآترحة اإلاهاًحر تبني  باز

ذلٚ اإلااٛ رؤس مه نالُة بهسب الاحتُاف البهيٕ مه ًتؿلب  1جُدة. نينُة ذي برؤسماٛ ٖي

 الىاردة في اجفاكيت بازل الثالثت وأهم محاور الفرع الثاوي:إلاصالحاث 

 الثالثتأوال: إلاصالحاث الىاردة في اجفاكيت بازل 

ٗالتالي  ٗانث ؤلاضالحات   :ي 

 اإلاستيي  مه يوي) ؤساس ي ماٛ رؤس (باسن ٌهٍر اإلامتاز اإلااٛ رؤس مه بٓدر باالحتُاف البهيٕ بلزام 

 ٛ تإلِ ألاي هادٛ ا اإلاحتُل يألارباح اإلادَيم اإلااٛ رؤس مه ٍي  التي ؤضيلىا مه ألاْل نلى 4,5 %َي

ادة اإلاخاؾر ت٘تهُىا ٔ% 2 ب ياإلآدرة الحالُة الهسبة نه بٍز ٛ  اتُاُْة َي  2باز

 ه هادٛ نادًة ؤسىن مه ًتإلِ مهُطل جدًد احتُاؾي تٍٙي ، مه% 2,5 َي  البهٕي ؤن ؤي ألاضٛي

د ًجب  ؤن  ثالث بلى اإلاستٓبلُة الطدمات ياجىة لن بي تحتُل الذي اإلامتاز اإلااٛ رؤس ٖمُة تٍز

 للسلؿات ًم٘ه 7% نه الاحتُاؾُة ألامياٛ نسبة انخُاع حالة يفى 7% لُبلٌ نسبة ؤغهاٍ

  ُْيد تُرع ؤن اإلاالُة
ً
 يرين إلايقُيهن، اإلاالُة اإلاٙاَأت مهح ؤي اإلاساومحن نلى لألرباح تيزَو نلى ا

 2019 نام بلى تطل ْد يالتي اإلاهاًحر وذو لتؿبُٔ الزمهُة اإلادة ؤن بال الجدًدة اإلاهاًحر في الطرامة

 .الطهداء تثهُس البهيٕ جهلث

 اإلاترتبة السلبُة آلاثار إلاياجىة الاحتُاؾي مه بهيم البهيٕ ستحتُل الجدًدة الاتُاُْة يبميجب 

ة نلى ّ  (ألاساس ي اإلااٛ رؤس مه % 2.5 ي ضُر بحن تترايح بهسبة الاْتطادًة الديرة حٖر  حٓي

ل مطادر مه حد ؤدنى تياَر مو ،)اإلاساومحن  ندم لػمان يذلٚ البهٕي لدي اإلاستٓرة التمٍي

  جهب يالاسثثمار الاثتمان مهح في ديروا بإداء تإثروا
ً
 السُيلة مه محددة نسب تياَر مو جهب، بلى ا

اء نلى البهيٕ ْدرة لػمان  .الهمالء تجاو اهبالتزامات الَي

 و ٛ  اإلاستيي  مهدٛ َر حة احثساب يندم%6 بلى% 4 مه الحالي ؤلاجمالي اإلااٛ رؤس مه ألاي  الشٍر

جي الهمل ًبدؤ ؤن اإلاُترع يمه اإلااٛ، رؤس ُٖاًة مهدٛ في الثالثة  مه انتبار ؤلاجراءات ذوبه تدٍر

 . 2019 نام في بشٙل جهاجي يتهُُذوا 2015 نام الهمل بها في بداًة بلى يضيال 2013 نام ًهاًر

 ادة هي اإلآترح لإلضالح اإلاحيرٍة الهٓؿة بن :اإلااٛ رؤس يجيدة اإلااٛ رؤس مه ؤنلى متؿلبات  نسبة ٍز

ز % 10.5 بلى حالي % 8 مه اإلااٛ ُٖاًة رؤس  بذ اإلااٛ رؤس جيدة نلى ؤًػا اإلآترحة ؤلاضالحات يتٖر

  ْدر  تتؿلب اجهؤ
ً
ّ  مه اإلاٙين  اإلااٛ رؤس مه ؤٖبر ا  .البهٚ ماٛ رؤس بجمالي في اإلاساومحن حٓي

 

 

                                                           

.1، ص  2010،ؤٖتيبر،ابحات اْتطادًة السهيدًة  ،"اجفاكيت بازل ههج علمي،"الراجخي اإلاالُة   1  
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 محاور اجفاكيت بازل الثالثت ثاهيا:

ٛ  اتُاُْة تتٙين   1يهي: وامة محاير  خمسة مه الثالثة باز

 اإلاحير  ًهظ  ٛ  رسا مُل ْاندة يشُاَُة يبهُة نينُة تحسحن نلى الجدًدة الاتُاُْة إلاشريم ألاي

،  مه اإلايزنة يحر يألارباح بي اإلا٘تثب اإلااٛ رؤس نلى ألاساس ي مٓتطر اإلااٛ رؤس يتجهل مُىيم البهٕي

  جىة
ً
دة ييحر بهياثد اإلاشريؾة يحر اإلااٛ رؤس ؤديات بليها مػاَا ُّ خ اإلآ  ألاديات ؤي استحٓاّ، بتاٍر

 رؤس ؤديات نلى بديرو ًٓتطر اإلاساند َٓد اإلااٛ رؤس ؤما .حديثها َير  اسثُهاب الخساثر نلى الٓادرة

 للًحر مؿليبات ؤًة ْبل ؤي اليداجو ْبل الخساثر لتحمل ألاْل يالٓابلة نلى سهيات لخمس اإلآُدة اإلااٛ

، نلى ٛ  يؤسٓؿث اإلاطٍر  نمال مٓبيلة ٗانث التي اإلااٛ رؤس مٙينات ذلٚ مه ندا ما ٗل 3 باز

 .السابٓة باالتُاْات

 لجهة مٓترحات تشدد  ٛ  يالهاشئة اإلآابلة اإلآترغة الجىات مخاؾر تًؿُة نلى الثاني اإلاحير  في باز

ل اإلاشتٓات في نه الهملُات بي ينملُات الدًه سهدات يتمٍي  رؤس متؿلبات َرع خالٛ مه الٍر

ذلٚ اإلاذٗيرة، بغاَُة للمخاؾر ماٛ ٛ  تُُٓن بنادة نه الخساثر الهاتجة لتًؿُة ٖي  اإلاالُة ألاضي

ّ  في ؤسهاروا تٓلبات غيء نلى  .السي

 دِخل
ُ
ٛ  لجهة ت و نسبة هي جدًدة نسبة الثالث اإلاحير  في باز  ؤْص ى حد ليغو دٍته يهي اإلاالي الَر

 نسبة تسثهد بلى ال التي اإلاخاؾر ؤن ٖما بسُؿة، نسبة يهي اإلاطرفي، الهكام في الدًين  نسبة لتزاًد

و يجي  في بغاَُة غمانات تٓدم يهي اإلاخاؾر، ؤساس نلى اإلااٛ رؤس متؿلبات اإلاالي تست٘مل الَر

ّ  بغافي ٖمهُار يتهمل الخؿإ، يمهاًحر اإلاخاؾر نماذج   .ألاساسُة اإلاخاؾر إلاتؿلبات ميثي

 ٍبلى الرابو اإلاحير  حهد  ٛ د ًجب مما ؤٖثر مياٖبة بْراع سُاسات البهيٕ بتبام دين  الحلي  َتًز

ل يد ؤًام يتمتهو يالازدوار، الهمي مرحلة في الاْتطادًة اإلاُرؽ لألنشؿة التمٍي  ؤلاْراع نه الٗر

يد َتهمٔ  .الزمني يتؿُل مداو الاْتطادي الٗر

 لهمل ؤومُتها مدي ألاخحرة الهاإلاُة ألازمة ؤثهاء تبحن يالتي السُيلة، إلاسإلة الخامس اإلاحير  ٌهيد 

ٛ  لجهة ؤن الياضح يمه بٙاملىا، اإلاالي يألاسياّ الهكام  للسُيلة، نالمي مهُار بليرة في تريب باز

ٛ  الاحتُاف البهيٕ مه تتؿلب السُيلة يالتي تًؿُة نسبة ألايلى هي نسبتحن، انتماد يتٓترح  بإضي

، 30 حتى لدحها التدَٔ الهٓدي لتًؿُة نالُة سُيلة درجة ذات
ً
 لُٓاس الثانُة َهي الهسبة ؤما ًيما

لة اإلاتيسؿة السُيلة ر ؤن يالىدٍ منها ألامد، يالؿٍي ل مطادر للبهيٕ ًتَي  .األنشؿته مستٓرة تمٍي

 

 
                                                           

ٛ 9"، يرْة نمل مٓدمة للماتمر الديلي  جاجير ملرراث لجىت بازل الثالثت على الىظام املصرف إلاصالمي"،رحاٛ َاؾمة ،مُتاح ضالح   حي 1 

ُا،  الهمي ي الهدالة .  15-13، ص ص  2013سبتمبر 10-9ي ؤلاستٓرار مه اإلاهكير ؤلاسالمي، تٖر      
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 جأثير ملرراث لجىت بازل الثالثت على الىظام املصرفي املطلب الرابع:

ُين  ؤٖد ة البهٕي دَهث اإلاالُة ألازمة ؤن ناإلاُين  مطَر ٍز   جدي التُ٘حر بلى اإلاٖر
ً
ادة في ا  البهيٕ ؤمياٛ رئيس ٍز

ؤميالا  يغُام إلَالسىا ؤدي مما ألازمة، تلٚ خالٛ البهيٕ بهؼ لىا تهرغث التي الاثتمانُة ألازمات لتُادي

ٛ  اتُاُْة مهاًحر يتهتبر لدحها، إلايدنحن   درس 3 باز
ً
  مستُاد ا

ً
اإلاطرفي  الٓؿام لتحطحن الهاإلاُة اإلاالُة ألازمة مه ا

الاتُاّ  يتػمه الهالمي، لالْتطاد اإلاختلُة الجيانب تتدانُا تؿاٛ التي اإلاالُة يألازمات الاختالالت مه الهالمي

 الحاجة لجىيد دين  ضدمات ؤي مياجىة مه ًم٘نها ٗاحتُاؾي اإلااٛ رؤس مه ؤٖبر بٓدر الاحتُاف البهيٕ نلى ؤني

 .ألاخحرة ألازمة في حدث ٖما واثلة حٙيمُة بنٓاذ

إتي  الٓؿام حماًة دٍته الاْتطادًة الديرة تٓلبات إلآايمة الحماًة ؤمياٛ رئيس تخطُظ مه الًرع ٍي

ان يسِبدؤ ال٘لي، الاثتمان نمي في ؤلاَراؽ َترات البهٙي مه  ًٙين  نهدما َٓـ وذو الحماًة ؤمياٛ رئيس سٍر

 الحماًة ؤمياٛ نسبة يستٙين  بٙاملي، الهكام مستيي  نلى اإلاخاؾر تهامي نهي نتج الاثتماني الهمي بَراؾي وهإ

ٛ  وذو   نميا تشىد التي ؤنلى للدي
ً
ات في نالُا  .الاثتمان مستٍي

د حر نلى الجدًدة الاتُاُْة تريمىن ؤن مه ال٘بري  اإلاالُة اإلااسسات مدراء بهؼ ًخش ى ْي مالُة  ميارد تَي

، جد ضخمة
ً
د ا ة، البهٕي بهؼ محاَكي انتٍر ْي ٍز مه  وامّ  مبلٌ بلى بحاجة ستٙين  ال٘بري  البهيٕ بإن اإلاٖر

بشٙل  بها الهمل بدء نلى الاتُاّ تن السبب يلىذا الجدًدة، اإلآاًِس لىذو لالستجابة ؤلاغاَُة، الرسامُل

 ّ جي،يسهتؿر ٛ  مٓررات تإثحرات ؤون بلى الههطر وذا في تدٍر  الهٓاؽ في نلخطىا يالتي ، اإلاطرفي الهكام نلى 3 باز

 :التالُة

 ألامياٛ؛ رئيس استخدام لتهكُن البهٕي في الهمل يحدات بهؼ مه التخلظ ؤي وُٙلة بنادة 

 حر نلى الٓدرة ندم ٔ تجارة،( اإلاهتجات ؤي الخدمات ٗامل تَي ادة بسبب يذلٚ )التي ٍر  يالُٓيد التٙلُة ٍز

 1؛التيرٍٔ نملُة ؤمام تٙين  ؤن ًم٘ه التي

 ُة ؤزمات حديث خؿر انخُاع ز :مطَر حز  مو جهب بلى جهبا الساثلة الاحتُاؾات ي اإلااٛ رؤس تهٍز التٖر

ز نلى  اإلادي نلى اإلاالي الاستٓرار البهٚ،يتحُٓٔ َشل خؿر خُؼ بلى ًادي اإلاخاؾر بدارة مهاًحر تهٍز

ل؛  الؿٍي

 مٓررات بن  ٛ  الٓدرة للبهيٕ ًػمه بما ْبل ذي مه ؤْيي  الهاإلاُة البهيٕ نلى السُؿرة ستجهل 3 باز

 لبهيٕ حدث ما ًت٘رر  ال حتى الؿارثة اإلاالُة لألزمات التطدي تستؿُو خاللىا مه التي اإلاالُة ياإلاالءة

ٛ  في ألاساسُة اإلاحزة ؤن ذلٚ بلى غِ ألاخحرة، اإلاالُة ألازمة في  )بررذرز  لُمان(  ٖبهٚ ناإلاُة  في ت٘مه 3 باز

اض ي الحثساب اإلاالي الهميذج ؤن ، ؤخؿار الٍر ٛ  تُُٓن نملُة في يدْة ضرامة ؤٖثر ضار ألاضٛي  ألاضي

 الخؿرة؛

                                                           
1 Abdul haron,bazel 2, impacts on the iifs and the role of the ifsb,worldbank annual conference on Islamic banking and finance,Islamic 

financial sevirces board 23-24 octobre2011,p19. 
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 ُة ألاسىن نلى اإلاسثثمٍره بْباٛ انخُاع  تهخُؼ ؤن اإلارجح مه ألاسىن ؤرباح ؤن بلى نكرا :اإلاطَر

ّ  نلى الهاثد سِهخُؼ نامة يبطُة اإلااٛ، رؤس ْياند بهاء بةنادة للبهيٕ للسماح  اإلاساومحن حٓي

ذلٚ  ٖبحر؛ بشٙل اإلااسسات ربحُة ٖي

 لجهة مٓررات تؿبُٔ في التهارع  ٛ  لجهة مهاًحر تؿبُٔ في الاختالٍ ألن:الديلي التحُ٘ن بلى ًادي 3 باز

 ٛ ٛ  في حدث ٖما 3 باز ٛ  ي 1 باز  اإلاالي؛ للهكام الشامل استٓرار تهؿُل تياضل بلى سُادي 2 باز

 و ٖبحرة ضهيبة الػهُُة البهيٕ تجد حُث :الػهُُة اإلااسسات نلى غًيؾا َرع  مالىا؛ رؤس لَر

 ادة  نينُتي؛ مه يتحسحن ، رؤسمالىا مه يرَو البهيٕ احتُاؾات مه الٍز

 ل نلى الؿلب في التًحر ل مه التمٍي ل بلى ألاجل ْطحر تمٍي ل تمٍي اء في نسبتحن َةدخاٛ:ألاجل ؾٍي  الَي

لة الٓطحرة السُيلة بمتؿلبات ٗات تدَو ألاجل يالؿٍي ل مطادر نه بهُدا الشر  ألاجل ًرة ْظ التمٍي

ل نحي ترتِبات يؤٖثر ل، اإلادي نلى التمٍي  1تحُٓٓىا؛ ًم٘ه التي الربح ويامش في بديرو ًاثر يوذا الؿٍي

 ُة الديلُة اللجهة مهاًحر بن ٛ ( اإلاطَر و باتجاو ستدَو3) باز ُة الخدمات ٗلُة َر ٗات نلى اإلاطَر  الشر

 اتهيميجيدا البهٕي رؤسماٛ وُٙل في تدخال ؤٖثر غيابـ تؿبُٔ مٓابل الخدمة لىذو اإلاتلُٓة يألاَراد

و تتؿلب اٖبر تٙالُِ اتهتحمُل ادار  يبالتالي  للجمىير؛ اإلآدمة الخدمات ؤسهار َر

 ادة تتهلٔ التي يالشريؽ الُٓيد بن :ؤلاْراع نلى الٓدرة انخُاع  التي الهكامُة الاحتُاؾُات حجن بٍز

و يبالتالي الحالُة، السُيلة ؤزمة مه ٌهمٔ ما ؤلاْراع في للبهٕي تُُٓدا َيها البهيٕ لدي  نلى التٙلُة ًَر

و نلى الحٓا سِهه٘س ما يوي ييَحرة ألاجل ْطحرة سُيلة تحطُل في البهيٕ  الخدمات تٙلُة َر

ُة ٗات اإلآدمة اإلاطَر ؛ الثشًُلُة الٙلُة الرتُام نكرا يألاَراد للشر  2للمطاٍر

 مهاًحر تثسبب ْد " ٛ  بلى ًبهػىا ًادي بما ال٘بري  اإلاالُة اإلااسسات لدي ألازمة تُاْن في "3 باز

ر نه حسب يوذا اإلاالُة، ألازمة مه اإلاالُة اإلااسسات بنٓاذ ؤجل مه الحٙيمات تٙاَح الاجهُار،بِهما  تٍٓر

ّ  نه ضادر ٛ " مهاًحر ؤن مه حذر ،يالذي  الديلي الهٓد ضهدي و سيٍ 3 "باز  لدي الداَهُة مه تَر

ّ   اإلااسسات مه ال٘ثحر ٛ " مهاًحر ؤن مه حذر يالذي ، الديلي الهٓد ضهدي و سيٍ "3 باز  مه تَر

و البهيٕ بلزام"اإلااسسات مه ال٘ثحر لدي الداَهُة  حرج"؛ يغو في الهمي ًػو ْد ؤميالىا رئيس بَر

 نكام تؿبُٔ بن  ٛ ٛ  اْتطادًات مه سُجهل 3 باز تستؿُو  ال يغو في البهيٕ يسُػو تهاني الهامُة الدي

ة ل في ياإلاساومة اإلاشاٖر ة ألاساسُة التهمُة تمٍي  .لبلداجها الػريٍر

 

 

 

 

                                                           
 

1 Kpmg international coperative,basel3 pressure building switzerland,desembre 2010,p:6 

. 17-16ص ص ،مرجو سبٔ ذٖرو،رحاٛ َاؾمة ،مُتاح ضالح   2  
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 خالصت:

و مجاٛ استخداماتها يارتُام التزاماتها خارج اهبلٓد ٖان لتؿير ؤنماٛ البهيٕ التجارًة يا     وىا بلى تهَي

يهي ما ، ةرياؾر البهيٕ بدرجة ٖبخمحُث ارتُهث ، نلى الٓؿام البه٘ي نلى اإلاستيي الهاإلاي ريٖب رياإلاُزانُة تإث

بُ٘اًة رؤس اإلااٛ في اضة خلا ىليْد ٖانث اتُاُْة بازٛ األي رْابُة يجب احترامىا. ريغريرة يغو مهاً ىلؤدي ب

ن هذو االتُاُْة تػمهث اإلاخاؾر االثتمانُة ّؤ ريي، الديٛ نيميحدة بالبهٕي ؤٛي خؿية في اتجاو يغو مهاًحر  

 اإلاخاؾر السيُْة. بحداثىا مت يتُِ  بهدها التهدًالت الـلتػ، ها مه اإلاخاؾرريدين ي

انػباؽ  يفثلتا خت نيبغاَُت نيبدراج دنامت ىلباإلغاَة باإلاخاؾر الثشًُلُة الثانُة ٖما ؤغاَث اتُاُْة بازٛ 

ن اإلامارسة الهملُة يغحث ؤن البهيٕ تتهرع إلاخاؾر ؤخري يهي ّؤ ريي، السيّ ينملُات الرْابة االحترازًة

تشترٕ  يتاًة رؤس اإلااٛ الرُٖزة األساسُة يالدنامة المهُار ُٖ ربهذا يًهت، ما جاءت بي بتُاُْة بازٛ الثالثة

 .هة بازٛ للرْابة البهُ٘ةجل تهاؤضدر يتُو االتُاُْات الهتَُىا 
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 :جمهيد

 يفمصز يبقام رالبذ مه تأسيش نظان كاي، ئزاسجلا يفملصزز اهاجلاجهها اًو يتلدة املتعذاللمخاطز ا نظزو    
 مللعاا يفول لذ ائز كالعذًذ مه اسجل، واملصزفيةالمة للمههة حمقبة ازمبم لقياائز اسجلاًسمخ لبهل  لفعا

يت مسر رحلاعذ اموعة مه قوجمك، لبهواعلى اف إلشزوالية للزقابة ولذزل اهة  باجل نثستوحت مه معاًا

ط لهشاد اذ يتلاملخاطز اتلق خمجهة املو تهذف، ملاليةت املؤسساك والبهواًة لتطبيقها على ازرثالحاعذ ابالقو

 س.إلفالامه ك لبهوااًة محي وئزاسجلا يفملصزم الهظاار استقزوالعمل على سالمة ، والبهليا

كالة ي وئزاسجلاجي راخلالبهل و ابصفة عامة الجسائزي جي راخلالبهل اسة درا ىلق إنتطزف لفصل سوا اهر يف

 مستغانن بصفة خاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دزاطت حالت البنو الخازجي الجصائسي                                   الفصل الثالث :  

 

 54 

 القواعد إلاحتراشيت املطبقت في الجصائس :وى املبحث لا 

ًة تطبك على ازرثحا نثمعاًملصزفية اللزقابة زل هة باجلل عماأمه ول لذاها مه نثكغوئز اسجلاستخلصت القذ   

ض، لقزوالهقذ الش جم يف نثملعاًاهره ار لهقذًة مؤهلة إلصذالسلطة اتتمثل ، وملاليةت املؤسساك والبهوا

تذعين ر بهذف رحلاعذ اموعة مه قوجمضغ ّ  ومتعليه فقذ ، و11-03مه ألامز62املادة  ملل طبقا ألحلاوذ

م ألاهن في هرا 1994نوفمبر 29يفدرة لصاا  94-74لتعليمة ابه ءت ما جا ربًعت، وملصزفيةالسالمة امساعي 

 الصذد.

 ئسالجصالمطبقت في اًت اشالحخساعد القون امضمو املطلب لاوى :

عذ القواستهباطها مه ا مت يتل، والهسبواعذ القواموعة مه جمئز اسجلا يفملطبقة اًة ازرثالحاعذ القواتتضمه و

 زل.هة باجلءت بها جا يتلاًة ازرثالحا

 ئسالجصالمطبقت في اشي االحخسالخنظيم ث ا:معدالوى ألع الفسا

 لتالية:اًة ازرثالحت املعذالائز اسجلا يفك لبهواتطبك 

 نىدألى الما:زأض اال أو

ملطبقة اًة ازرثالحاعذ القورأس ابهل على أي زً زه عهذ تأسيش جتجب الوا حمدألل املارأس اذًذ جت يتًأ

ليةوا04يفرخ ملؤا 01-90قنم رلهظاامه  (1دة)ملااوجب مب،وئزاسجلا يف ل امسألز حمدألاذ حلملتعلك باجٍو

 دج(500,000,000ن دج )مش مئة مليوخبل ملاة رأس اقاعذدت حذ، ملاليةت املؤسساك  والبهوا

ت عمليار، مهوجلامه ال ألمواًة )تلقي دلعااالئتمانية ت ابالعمليام تقو يتلك،  ابالهسبة للبهو

 املجموع.% مه 33اصة عهخلال األمواال تقل أب جهالة حلاهره  يف، ولذفغ(ق اطز نثتسيض، لقزا

رخ ملؤا01-04نـقم راـا للهظـفقو حمدألل املاة رأس اتعذًل قاعذ مت،11-03ور ألامزبعذ صذو

-حيث ، ئزاسجلا يفلعاملة املالية ت املؤسساك والبهول اامسألز حمدألاذ حلملتعلك باما2004مارس04يف

 1للبهوك.بالهسبة  دج(2,500,000,000دج )شمئة مخوًه رًة مللياوصبحت مساأ

ألجهبية ك البهووع اعلى فزا كر، واصةخلوالعمومية ائزًة اسجلك البهواعلى وط لشزاتطبك هره و

ا عه هلامسرأًقل  يتلك البهوملجموع اعطيت رج .وأاخللزئيسي بااجذ مقزها اًتو يتل، وائزاسجلا يفلعاملة ا

ره هلع ضوخلم اتب عه عذرثً.وذًذ جلم الهظاور اًد صذرمه تااء  بتذا ىثمهلة سهتر ملقزا حمدألاذ حلا

م طبقا ألحلاض لقزوالهقذ الش جمف ملعتمذمه طزاخيض رثلاسحب دة ذحملة املذء انتهاابعذ ة لقاعذا

ملتعلك م ا2008دٌسمبر 23املؤرخ في04 -08قنم رلهظاور اما بعذ صذ. أ11-03(مه ألامز95دة)ملاا

                                                           

.2ك واملؤسسات املالية العاملة في الجسائز، املادة لبهول اامسألز حمدألاذ حلملتعلك باا 2008دٌسمبر23املؤرخ في 04-08الهظام رقن  1  
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-04،والري ألغى أحلام الهظام رقن ئزاسجلا يفلعاملة املالية ت املؤسساك والبهول اامسألز حمدألاذ حلبا

رأس املال ألادنى للبهوك تساوي عشزة مالًير  م أصبحت قاعذة2004مارس  04املؤرخ في  01

 1دج(. 10,000,000,000دًهار)

 لمخاطساثانيا :نظبت جغطيت 

 ،2ملزجحةاملخاطز وااصة خلال األموا ىثتزبظ ب يتلالعالقة اعه رة ألمز هي عبااحقيقة  يفلهسبة اهره 

 09-91رقن ( مه الهظام 2كوك وبهسبة املالءة، وتفزض املادة)ًضا بهسبة ألهسبة اهره  يتمسو

د   يتلاملالية ت املؤسساك والبهوا نثتسي يفر رحلاعذ املتعلك بتحذًذ قوم ا14/08/1991الصادر بتاٍر
تها.وتماشيا مغ اتفاقية بازل ألاولى الخاصة بلفاًة رأس املال ونسبة عمليا لبهل بسبباا هلض ًتعز

ى تحذًذ نسبة تغطية ( عل3في مادتها) 74-94قن رلتعليمة ا نصت %، 8ـبكوك املحذدة في إلاتفاقية  

 ىلوألزل اتفاقية باالهسب حسب اهره ام رثحاىلل إلوصووانامة لتطبيك رز ذًذ جتّ  مت% . و 8ـباملخاطز 
، ئزاسجلا يفملالية ت املؤسساك والبهواعذ على القواثة تطبيك مثل هره ابسبب حذا هر، وياجهرتذ

 3املزاحل التالية:م حسب 1999ربًسمدًة شهز نها يفا هلجل أخز آذًذ جتنامة رز البذ تسوًة ن فلا

 4 م.1995ان  شهز جو% نهاًة 

 5  م.1996% نهاًة شهز دٌسمبر 

 6  م.1997% نهاًة شهز دٌسمبر 

 7  م.1998% نهاًة شهز دٌسمبر 

 8  م. 1999% نهاًة شهز دٌسمبر 

 لمخاطساجقظيم نظبت  ثالثا :

هن مذًهيه أماته على التسوال ـتية للبهالرال األموا ىثة بـذًذ سقق بالعالقجت ىلإة ـلهسباهره تهذف 

ملطبقة اًة ازرثالحاعذ القود اذجت، وكثزأو أمذًه س فالإ نثفيق تأثحتجل أمه ا هر، واعيامج أوًا دفز

 ام رثحامؤسسة مالية أو ن ه ًتوجب على كل بهل أتهض على  يتلاملخاطز امه تقسين  ىثئز نوعاسجلا يف

ال ألموا يفمبلف صاو ملستفيذاة عه عملياته مغ نفش هبلهااملخاطز ع اموجم ىثبى ما ًلي:  نسبة قصو

 اصة:خلا

 

                                                           
.2سبك ذكزه ، املادة ،مزجغ  04-08الهظام رقن  1  

، -واقغ وتحذًات -ًةدالقتصات التحوالوائزًة اسجلاملصزفية املهظومة املتقى  يفخلة امذ"، اشي الحخسالخنظيم والمخاطس ا، "لعامز نعيمةابه   2  

.417،ص  2004جامعة شلق، الجسائز، دٌسمبر  
3 Banque d’Algérie, Instruction N° 94-74 du 19 Novembre 1994 Relative à la fixation des règlesprudentielles et gestion des banques et 

établissements financiers, Article (03). 
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 %(. 16املالءة ) أي ضعق نسبة  يفصيض تغطية للمخاطز تتمثل حت ىلإلهسبة اهره وز اهبدي ًؤو

  صل كل جتلرًه املستفيذًه اا بسبب عملياته مغ هلض ًتعز يتلاملخاطز اع موجم ىثبى نسبة قصو

ات مز 10ق تفوأن ب جهال ، اصةخلال األموا يف%  مه صا15نسبة وز تتجاوض حذ مههن علىقزوا

 1ملالية.املؤسسة وااصة للبهل خلال األموا يفصا

 

 

 فلصسث اضعياوقبت ابعا :مسزا

ك لبهواسجلتها  يتلاجية راخلت اللثيق للعمليار التطوف الصزت ااصة بوضعياخلاعذ القون وراء اكا

ك لبهوف الصزت املتعلقة بوضعياالهظن ات جتف. للصزك لبهوا ىثما بق تأسيش سوا كر،وئزًةاسجلا

مغ ف لصزت األخر بوضعيااا هلتسمخ ف،ولصزاطز خلي ذ جلا نثلبهلية بالتسيا نثملالية غت املؤسساوا

ت ملؤسساك والبهوامه  نثملعاًاهره ، ئزاسجلاًتحقك مه تطبيقها شهزًا مه قبل بهل  يتلانثذًذها للمعاًجت

احترام وباستمزار لبهلية ا نثملالية غت املؤسساك والبهوامه  نثملعاًالبهلية تتطلبهره ا نثملالية غا

 2الهسبتين التاليتين:

  جهبية أللل عملة ة نثلقصوالطوًلة ف الصزاضعية و ىث%ما ب10بقصوى واملقذرة نسبة

 :يللهسبة كالتااهره ب ًتنحسا، واصةخلاا هلاموأمبلف و

 

 

                                                           
 ملعلوا يف نثملاجستدة انيل شهات مقذمة  ضمه متطلباة مركز"، دوز إطخقالليت بنو الجصائس في جفعيل جطبيق القواعد إلاحتراشيتجذاًني ميمي، "    1
 .11، ص 2006، ئزاسجل، اجامعة شلق، ماليةد وصض نقوحت،ًةدالقتصاا

، ًةدالقتصام العلوا يف نثملاجستدة امقذمة لهيل شهاة مركز"،شى معاًيس باء على ضوي ئسالجصالمصسفي ش الجهااجحدًث  ،"مليلةر كزكا  2  

. 133، ص 2004،ئزاسجلة، البليذا جامعةك، بهوومالية دصض نقوحت  

 املخاطس الناججت عن املظخفيد                                         

                                                                   ≤52  %          

                     صافي لامواى الخاصت                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 
مساث لامواى  51≥ مسة لامواى الخاصت[ ًجب أن ال جنون  52≤  ] مجموع الالتزاماث على نفع املظخفيد 

 الخاصت
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  ا هلاموأمبلف ت ولعمالع اموف الية للصزمجإلالوضعية ا ىث%  ب30الهسبة الثانية وهي

 : يتكاآلبها ًتن حسا، واصةخلا

 

 

 

 

 حيتزلخااث ماااللخص:اخامظا 

ة ألجهبية لفائذاملالية ت املؤسسااملصذقة مه قبل اة ـملستهذًدات االعتمااخ ـلهسبة بفتاتتعلك هره 

ملالية ااصة للمؤسسة خلال األموامبلف ات ( مز4بغ)ى أرتتعذأن  بجهال ت ماااللتساهره ،لبهلابائه ز

 لية.حملالبهلية ا

  

 

 ئعدالون اضمام لى نظام إالنضمااطا: دطا

 ،املتعلك بهظام ضمان الودائغ البهلية مجموع1997دٌسمبر  23الصادر في   97-04قنم رلهظاد اذمه

سهوًا ن ضماوة عالوق تذفغ للصهذك أن لبهواعلى  ( مهه:"8دة)ملاافحسب ن، لضماز اهاجلاءات إلجزا

لش جمف كل سهة مه طزن ضماوة نسبة عالد ذجت، لوطهية"ائغ بالعملة داللو يلامجإلاملبلف ا سوبة علىحم

ألكثز بعذما كانت ا% على 1بهسبة  11-03ألمزامه  (118دة)ملااحسب رة مقذ هي حالياض، ولقزوالهقذ ا

دع ملهخ للل موا يفإذن ملصزفية ًهحصز ائغ دالون اضماوق لصهذ يلملاافالتموًل م. 1990% مهر 2برة مقذ

ألمز اقتضى مبو دج، 600.000ب د ذحمفهو ، ئغدالواهره د عذن لبهل مهما كاانفشم ماأئعه ع وداموجمعلى 

هة العمومية منها.لل وذئغ دالوا عيذ تهظينأفقذ  11-03قنر  1بانسحاب الخٍس

                                                           
. 135-134كزكار مليلة، مزجغ سبك ذكزه، ص ص  1  

 وضعيت الصسف لهل عمليت                                                              

                                       ≤   51 % 

 لامواى الخاصت الصافيت                                                                

 الوضعيت إلاحماليت للصسف ملجموع العمالث                                                               

                                                ≥  01            % 

 لامواى الخاصت الصافيت                                                                                           

 -اللتزاماث الخازحيت الصافيت = مجموع الالتزاماث بالخوقيع املخعلقت بعملياث الخصدًسا

 إًداع ضماناث ومؤوناث منونت بالدًناز الجصائسي 
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 لخاصتاى األمو:الثاني ع الفسا

ن ائز على اسجلا يفملطبقة ا ر رحلاعذ اتهض قو
 
 ملالية تشمل كال مه:املؤسسة أو الصافية للبهل ااصة خلال األموأ

 .ىثلهوعالعهاصز مه كال التلميلية مغ خصن بعط ااصة خلال األموواألساسية ااصة خلال األموا

  

 

 ا ًلي:ممكل مهها ن تتلوو

 1العهاصز التالية:ألساسية ااصة خلال األمواتشمل ألطاطيت :الخاصت اى األمو:اال أو

 الجتماعي.ل املارأس ا 

 هي تضن:، ولتقييندة اعات إحتياطاا نثمه غت الحتياطاا 

 لقانونية.ت االحتياطاا 

 لهظامية.والتعاقذًة ت االحتياطاا 

 طز.خلانة وة عه مؤهبلهات االحتياطاا 

 ى.ألخزالللية ا تالحتياطاا 

 أو عة زملوا نثلسهوًة غح ابارًتعلك باأل:وئه الذاانب جلا يفن عهذما ًلوور ملذالزصيذ ا

 ت.الحتياطاامه  بحساي ملخصصة ألا

 ح بارألاًغ زحا مهها توولتخصيض مطزر انتظاا يفن تلو يتلاملوجبة آلخز سهة الهتيجة ا

 ة.ملهتظزا

 لعامة.املصزفية املخاطز ت اناومؤ 

 سيطة:و ًدارعهذ تودة ذحملح ابارألا 

 للجهة ف امه طزة مؤكذت وساباحلاجعي امزف جعة مه طزامزن تلوأن ب جه

 ملصزفية.ا

 ح.بارألات اتقذًزوملستقبلي ائب الضزا يفصاس ساأتسبة على حمن تلوأن ب جه 

 ت "لشزكاح اباأرلضزًبة على امهه قيمة وح مطزي لسهوط الهشاابخ رIBS وتطزح مه هره"

 2العهاصز:

  الجتماعي.ال ملارأس امه رة زحملا نثصض غحلا 

                                                           
1 Banque d’Algérie, op.cit, Article 05  .  

ن،"   "، مركزة مقذمة ضمه متطلبات الحصول على شهادة مقسزاث لجنت باشى وأهميتها في جقليل املخاطس الائخمانيت في البنوك الخجازيتبوتيهي مٍز 2  

.169، ص  2011-2010املاجستير في العلوم الاقتصادًة، تخصض اقتصاد ومالية دولية، جامعة املذًة، الجسائز،   

عناصس الخصم -باألمواى الخاصت = لامواى الخاصت لاطاطيت + لامواى الخاصت الخنميليت   
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 ملقيمة ك والبهوف امه طزة مباشز نثغة أو مللتسبة بصفة مباشزااصة خلاألسهن ا

 اسبية.حملابقيمتها 

 ملذًه.اانب جلا يفن عهذما ًلوور ملذالزصيذ ا 

 لتأسيش.ت اا فيها نفقامبًة دملاا نثغل ألصوا 

 سطية.وًد ارعهذ تودة ذحملالسلبية الهتائج ا 

  ط.لهشااخسائز 

 ئز.اسجلاكما ًقيمها بهل ن الئتمااملخصصة ملخاطز ت اناوملؤا يفلهقض ا 

 لخنميليتالخاصت اى األمو:اثانيا 

 لتالية:العهاصز التلميلية مه ااصة خلال األمواتشمل 

 لتقيين.دة اعات إحتياطاا 

 لتالية:وط الشزاتتوفز فيها  يتلالعهاصز ا 

 طبيعيا بالسهة ملزتبطة املخاطز البهل بلل حزًة لتغطية ف امها مه طزاستخذاله جي

 ًتن تشخيصها بعذ. مللقيمة ت افاضاخنأو اسائز خلن البهلي عهذما تلوط املالية للهشاا

  ك.لبهوااسبة حم يفتظهز أن 

  ت ساباحلاافظي حمًطلغ عليها ، وأن اسبةحملامذًزًة ف مه طزدا ذحممبلغها ن ًلوأن

 .ملصزفيةاللجهة  ا ىلإتبلف و

 ة عه هبلهااتلل دة، وذحم نثغة رثخصوصا لفات، سهذار صذإعه درة لصاال األموا

 ت.سلفيا

  ملصزفية.املسبك للجهة ق اباالتفاض ورثملقامه درة بامبال  إله تسذًذها جيال 

  ئذ.الفوافغ د نثحك تأخض رثللمقض لقزار أو اإلصذق اتفااًعطي 

  ىثئهالذاباقي ن لبهل(مزتبطة بذًو)املعهية املؤسسة اعلى ض ملقزن اًودتبقى. 

  ن اعلى ض لقزار أو اإلصذق اتفااًهض
 
ص ملذفوعة تسمخ بامتصاا نثئذ غالفووالذًه أ

 صلة نشاطه.البهل مه مواًتمله   ىتسائز حخلا

 وط لشزاتتوفز فيها  ملإن  يتلواتابعة وض عه قزات أو لسهذار اصذإة عه هبلهاال األموا

 لتالية:وط الشزاتتوفز على ، عالهرة أملركوا

 ة ملذان ال تلوأن ب جه، للتسذًذد ذحمق ستحقااجل أعلى ق التفاانض إذا حالة ما  يف

له تسذًذ جيفإن ه ال د ذحمق ستحقااجل أي أًله  ملات، وإذا سهو (5ش)مخقل مهألية وألا

 ة خمش سهوات.ذمبر شعاإال  بعذ إلذًه اعقذ 
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  ة ـحال نثمعي هة غوف ظز يفن ه أى ـللتسذًذ ًهض علط شزض أي لقزاال ًشمل عقذ أن

ن ًولذابعذ تسذًذ للل وملتفك عليه األجل الذًه قبل ابتسذًذ جه، لبهلاة ـتصفي

 لتصفية.اًد رملستحقة عهذ تاا

ال ألموامبلف ود حذ يفال  إتية الرال األموب احسا يفلتلميلية ااصة خلال األمول اخاإدله جيال 

ال تذخل )تابعة وض قزات أو سهذار صذإ(لتلميلية ااصة خلال األمون افإ ؛ للذ ىلإضافة ، إألساسيةااصةخلا

 سية.ألساااصة خلال األموا%مه مبلف 50ود حذ يفال  إلتلميلية ال األموباحسا يف

 جسحيحهاولمخاطس الثالث :جغطيت ع الفسا

، طزخلاتزجيخ ل تملة مه خالحملاملخاطز انظاما خاصا لتقيين ، ئزاسجلا يفملطبقة ر ارحلاعذ اتضمهت قو

ملخاطز ى اتزجيخ مستوت معامالّ  إدراج متحيث ، نيةامليسرج اخا، أو نيةامليسل اصوأبالهسبة لعهاصز اء  سو

طبيعة ولعميل افقا لهوعية ، وجة تسذًذهادرحسب ت ماااللتسالق تخم% (تطبك على 100 ىل% إ0)ىثما ب

 لعملية.ا

ملخاطز ب اًتن حسا، نيةامليساخل ل داألصوابالهسبة لعهاصز  نيت:الميصاخل دالمخاطس اال :جسحيح أو

ت ملخصصااكل ب بعذ حسا، نيةامليسا يفملسجلة االية مجإلاملبالف اعلى ل صوحلالملزجحة مه خالا

خل داملزجحة ر األخطااًشتمل على  يللتاول اذجل.  وا1ىثاملتزجيخ مع عمبمزجحة ، مةزلالت الضماناوا

 نية   .  امليسا

 نيتالميصاخل دالمسححت ز األخطاا :IV  0- 4قموى زلجدا

معدى 

 الترحيح

511 % 51% 2% 1% 

 

 

ز  ألخطاا

 خملتحملا

  قزوض

 السبائه:

  ألاوراق

 املخصومة.

  القزض

 إلاًجاري.

 ت ساباحلا

 ملذًهة.ا

  قزوض

للبهوك 

واملؤسسات 

املالية مه 

 الخارج:

 ًة.دعات حسابا 

 ت.توظيفا 

 ة هنملساات اسهذ

  قزوض

 البهوك

ت ملؤسساوا

 يتلا

 يفتعمل 
 رج:اخلا

 ت حسابا

 ًة.دعا

  حقوق على الذولة أو

 ماٌشابهها:

 ى مشابهة خزات أسهذ

 لسهذات الذولة.

 على ى خزق أحقو

 لة.ولذا

 ئز.اسجلابهل ى ئغ لذودا 

                                                           

 أللفيةا يفملصزفية املهظومة ل احوول ألا مثلوطامللتقى ا يفخلة امذ"، ئسالمصسفيت بالجصالحيطت امنانت ولنقدًت ث اإلصالحااة،" حيار اجن 1  
 .11، ص  2005جوان 7مًا، أئزاسجل، اجامعة جيجل، لثالثةا
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 وض قز

 .ىثملستخذما

 ات سهذ

ة هنملساا

 نثلتوظيق غوا
تلل 

ك اصةبالبهوخلا

ت ملؤسساوا

 ملالية.ا

 دات ملوجوا

 لثابتة.ا

لتوظيق وا

 ت ملؤسسا

 يفتعمل  يتلالقزض ا
 الخارج.

 

 ت.توظيفا 

 ات سهذ

 لتوظيقا

 كة للبهوهنملساوا

ملالية ت املؤسساوا

 ئز.اسجلفي املقيمة ا

حة وطز، أ "ئسًتالجصك البنوف اجطبيقها من طسى مدشى وفي ظل معاًيس لجنت باك ًت للبنواشالحخساعد القوز اجطو"، مسنثش ًت علا:آز لمصدا

 .217،ص  2013-2012،ئزاسجلاجامعة ، ًة دالقتصام العلوا يفم ه علورالذكتودة اعلى شهال للحصو مقذمة

 نيت :الميصزج المخاطس خا:جسحيح اثانيا 

 ىلت إماااللتساتصهيق لملزجحة ًتن مه خالاملخاطز ب احسان فإ ؛ نيةامليسرج اخات ماابالهسبة لاللتس
 تي.آلول اذجلا يفكما هو موضخ ،للل صهق نسبة خطز مقابلةف، صهاأبعة أر

 نيت.الميصزج المسححت خاز األخطا:  اV- 05قمالجدوى ز

 لخسحيحامعامل  لمدًناطبيعت  لخحوًلامعامل  لخطساحت دز

ًذ ربل، الةولذا %  0 خطز ضعيق  

بهل  ت،صالاملووا

سًهة خل، ائزاسجلا

 لعمومية.ا

0  % 

مالية ت مؤسساك وبهو %  20 ضغاخطز متو  

 ئز.اسجلا يف مقيمة

20  % 

مالية ت مؤسساك وبهو %  50 خطز متوسظ  

 مقيمة في الجسائز.

50  % 

 خطز مزتفغ  

 

 %  100 خزًه.آبائه ز %  100

 .218،مزجغ سبك ذكزه، مسنثش ًت علاآ ز:لمصدا   
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بالتصزًخ على هره م تقوأن ملالية ت املؤسساك والبهواب على جهحيث ءة، ملالانسبة ب ًتن حساا هلرو

 تطلبأن ملصزفية اله للجهة جيكما دٌسمبر، 31سبتمبر و 30جوان، 30مارس،31شهز:ألهسبة كل ثالثة ا

 .يفملصزز اهاجلاقبة على املتمثلة كهيئة مزالوظيفتها ا لل نظزوذقت أي و يفلل ذمههن 

 ث ماااللخصاثالثا :مخابعت 

م تقوأن بعليها جه، ملالية لسبائههات املؤسساك والبهواتقذمها  يتلت امااسهة لاللتسحلاملتابعة ن الضما

ء التسيير وإلادارة بوضغ دورٍا إلاجزاءات والسياسات املتعلقة بالقزوض اـعضأسطة ابو

 ىلإتشلله ي لراطز خلاجة درحقوقها حسب  ىثلتمييس باتعمل على ، ومهاارثحالسهز على والتوظيفات،وا
 وض.لقزر اخطات أتلوًه مئوناومصهفة ق حقوأوًة رجاق حقو

 ًت:زلجاق الحقوا .5

% 3  ىل% إ 1با مئونة عامة هلحيث تشلل ، جاعهارثساًتن  يتلق اقوحلاًة هي كل راجلق اقوحلا

 ل.امسرأمه ء حتياطي كجساطابغ ذات 

 لمصنفت:ق الحقوا .5

 ت:موعاجمث ثال ىلإهي تهقسن و

 القويت:لمشالل ق ذاث الحقوا - أ

ا مئونة هلحيث تشلل ، عليهاملتفكألجل ق اجل ًفوألله بعذ وجاعها رثساله جي يتلق اقوحلاهي و 

 %. 30يلاوحبر تقذ

 ة :لجد خطيسق الحقوا - ب

 :ىثلتاليتا ىثمليستى اتتمي س بإحذ يتلق اقوحلاهي و

 ملبلف بلامله.ع اجارثسالتأكذ مه م اعذ 

 أشهز إلى سهة، وتشلل 6في دفغ املبلف والفوائذ إلى مذة تصل مه لتأخز ا

 %.50لها مؤونة تقذر بحوالي 

 منها: وض لميؤق الحقوا  -ج         

قة اجاعها بارثسالبهل اال ًستطيغ  يتلق اقوحلاهي و   ًةدلعالطٍز
 
لطعه ق اًستعمل كل طز ىتا حمنوإ

أن ملالية ت املؤسساك والبهواب على كل جه%. 100ـبر ا مئونة تقذهلن ًلووصيلها جتجل أململهة مه ا

نية امليسرج اخات لعملياق واقوحلااثل لللممتقذًز  ىلإللي تصل ، ملخاطزاطزقا متجانسة لتقيين  زثتتب
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اصة خلاا هلاموأثل نسبة مزتفعة مه خت يتلت اتن بصفة خاصة باملستحقا، وأن نفسهن ىثملستخذماعلى 

 1تتطلب متابعة خاصة. يتلبها  أو اما التسأو ا

 لمصسفيتاللسقابت شى لجنت بادئ ئس بمباابالجص لمطبقتاًت اشالحخسالنظم انت زلثاني : مقاالمطلب ا

ن ستها نستهتج ل درامه خال
 
دئ ملباائز مغ اسجلا يفملطبقة اًة ازرثالحاعذ القوا ىثبة نثمطابقة كبك ههاأ

 ف.الختالاجه وأولتشابه اجه أوكل مه از بزإنة مغ رملقااما ستؤكذ ا هرزل، ولية للجهة باولذا

 لخشابهاحه وى :أوألّع الفسا

اثال ختبها وتشاك ههان عليه فإ زل "وهة باجلت "ًة مه تعليماازرثالحاعذ اصياغتها للقو يفئز اسجلاستوحت القذ 

 2ط:نقاة عذيف

  8ًقذر الحذ ألادنى لهسبة املالءة املقزرة مه طزف بهل الجسائز ب.% 

 حة هي وملطزالعهاصز واألساسية ااصة خلال األموب رؤوس احسا يفملستعملة العهاصز ا

 زل."باهة جلت "حارثمقيفملتبعة انفسها 

 لهسب ا يفف ختالامغ الجسائز يفملتبعة املخاطز هي نفسها اًغ زمعامل توب طزًقة حسا

 فقظ.

 زل".هة باجلمه قبل "رة ملقزانفسها ف لصزاضعية وقبة ائز ملزاسجلا يفملطبقة ا نثملعاًا 

 نية فهي نفسها.امليسرج اخات ماااللتساوًل جتلة دبالهسبة ملعا 

 زل".هة باجلعليه "ص زجتهو ما ، وئزًةاسجلاملصزفية املهظومة ا يفئغ دالوا ىثهيئة تأمد جوو 

 ف.الخخالاحه :أولثاني ع الفسا

هة جلما توصي به "ي وئزاسجلا يفملصزز اهاجلاخل ر دارحلاعذ اما ًطبك مه قو ىثبف الختالط افيما ًتعلك بهقاو

 3بازل"للزقابة املصزفية؛ فإنها نسجل الهقاط التالية:

 ن حيث ، نيةامليساخل دامسة للعهاصز خلائخ ااصة بالشزخلاجيخ رثلت امعذال يفف ختالا
 
أ

% إلى 10% إلى0"لجهة ألاولى في معيار كفاًة رأس املال، تتراوح مابين ضعتها و يتلت املعذالا

 يفنية امليساخل ل داألصواجيخ لعهاصز رثلت معذالاوح رث%.بيهما ت100%،50% ، إلى 20
 %.100% و20%، و 5%، و0 ىثما ب، ئزًةاسجلك البهوا

                                                           
. 219-218آًت علاش سمير، مزجغ سبك ذكزه، ص ص   1  

.138كزكار مليلة، مزجغ سبك ذكزه، ص  2  

. 140-139ة، مزجغ سبك ذكزه، ص صفائساف لعز  3  
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 جبة الوالعهاصز والتلميلية ااصة خلال األموت اامه ملون، للجهةابه ءت ما جاف ختالا

 ئزًة.اسجلاملالية ت املؤسساك والبهوا يفملطبقة ر ارحلاعذ ابه قوءت عه ما جا، صن مههاخلا

 لي حملى ابه على مستول ما هو معمو ىثب، نيةامليساخل دالعهاصز ت املونا يفف ختالا

 جيخ.رثلاساسها ًتن أعلى  يتلزل " واهة باجلت "متطلباو

 ن الئتمااخطز ى سوي، ئزاسجلا يفملصزم الهظاا يفملطبك ل املارأس اكفاًة ل ال ًغطي معذ

 يتلاملخاطز اها مه نثغف، ولصزاخطز ة، ولفائذل اطز معذخلر العتباا ىثألخر بعدون ا
 ملالية.ت املؤسساك والبهواجه اتو

 يتل، والتشغيلااطز خمئزًة اسجلاملالية ت املؤسساك والبهوا يفملطبقة ر ارحلاعذ القواتأخر  مل 
ن خاصة ة، نثجة كبربذر لثانية "باالعتبازل اهة باجلت "ضافاإهن أمه  ربتتع

 
حجن هره وأ

دارة ملباشز بإوا نثللباتباطه رالا نظز، ئزًةاسجلك البهوا يفا نثكبن ًلوأن له جيملخاطز ا

 خلي.الذانظامه وطبيعة عمله ، ولبهلا

 اطز خمس ياا بقهلتسمخ  يتلاملتقذمة األنظمة ائزًة اسجلاملالية ت املؤسساك واال تتوفز للبهو

ن اغن ق، رلسوااطز خمولتشغيل ا
 
ألنظمة افز مثل هره اتوورة ضزد ذمه يفملصزالتشزًغ أ

 ملالية.ت املؤسساك واللبهو

 ئسالمطبقت بالجصاًت اشالحخسالنظم الثالث :جقييم المطلب ا

ح إلصالم لعااملشلل ن اكا، وتطبيك بزنامج تصحيخ شامل ىلإئز اسجلا يفلللي د االقتصاأداء ا يفر لتذهوأدى ا

 ت."ملؤسسااستقاللية "اطلك عليها أ يتلاًة دالقتصات اإلصالحااصلب  يفملصزفية املهظومة ا

ل بأعماض للههوة خلربواملؤسسي ر اإلطاا ىلإئزًة تفتقز اسجلاًة رلتجاك البهواكانت ت إلصالحاافقبل 

ت للمؤسساري إلجبااض اإلقزات تزكة مه جتل فقذ كانت تعم؛ تتسن بالفعالية يتل، املاليةالوساطة ا

ملالية ءة املالر اتذهو ىلأدى إا مم، كافية نثًة غازرثحانظمة د أجووو عي رالسن االئتماا يفصض حتولعمومية ا

 ة.نثجة كبربذ يفملصزع اللقطا

بعذ م1990تطبك إلاصالحات املالية، وحذثت نقطة التحول في عام  يفئز اسجلأت ابذم، 1989م مه عااء  بتذوا

ي لروالعمومية ت السلطااشزعت فيها  يتلاًة دالقتصات اإلصالحااليذعن ض، لقزوالهقذ ن اوقانور صذ

ء كق يفمصزز جهاد جووية هنكا مهها أل، وإدرايلملاع القطاا يفتهفيرها ّ  مت يتلت اإلصالحاامه  دلعذح تاأ

عملت ، لهقذًةالسياسة اشهذا  يتلاوهزًة جلات انثًستجيب للتغو مثلوطد االقتصاانشطةم أذٰهل، فعاو

سش أتفعيل ل سالمته مه خالى تعسًس مستوو يفملصزز اهاجلداء ابأض لههوائز علىاسجلا يفلهقذًة السلطة ا

سلسلة مه ل اا اهر يفلسلطة ت ارحتافقذ ة، ملعاصزالية ولذا نثملعاًاا ًهسجن مغمباف إلشزوالزقابة ا نثمعاًو

ا ًتماشى مغ مبملزجحة باملخاطز االية مجإلل املارأس اها نسبة  كفاًة زبزأمه ، لصعيذا اعلى هراءات إلجزا
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ة عه هبلهااملخاطز اضبظ  ىلإفة داهلا نثبالتذالعذًذ مهالهقذًة السلطة ت ارحتاكما زل"، هة باجلرات "مقز

 1ت ملواجهة الذًون املتعثرة.ملخصصاء ابهاوالئتمانية ات اكسرثلا

تتعلك بليفية ت لهقذًة تعليماا لسلطةرت اصذ، أملختلفةاها اردملوك لبهوت اتقيين نوعية توظيفاوبهذف 

ملقذمة ت الضمانار العتباا ىثألخر بعالل بعذ ك  وذوـلبهى اا لذهلة ـملطلوبت اناوملؤاذًذ جتن ولذًواتصهيق 

ة، ذًذجلت املطلوبة للتسهيالالعامة ت املخصصاا ىلإضافة تهن، إذمة مذًونياخبلسبائه م اقياى مذ، ومقابلها

تباعها لتصهيق إب جه يتلاألسش ت واملخصصااهره ء ة ببهاملتعلقالية ولذا نثملعاًاتطبيك  ىلإلل سعيا وذ

 فيها.ك ملشلون الذًوا

ا نثهتماما كبالهقذًة السلطة الت ، أوهارتصذ يتلالزقابية ت التعليماابتطبيك ك لبهوام التساللتأكذ مه و

ح إلفصاواملالية ائمها اقواد عذك إلبهوالطلب مه ت ااالحلايغ مج يف متحيث ، لشفافيةح واإلفصاع املوضو

لهقذًة على تعسًس السلطة اعملت ، خزآمه جانب زل".وهة باجلرات لية "مقزولذاملصزفية ا نثفقا للمعاًوعهها 

سش أعليه فقذ ولة شاملة للزقابة.ام أدمللتبية باستخذوانية امليذالزقابة اساليب أتطوًز وتقوًة و

ملصزفية ضمه امةملهظواًضغ ا قانونيا جذًذرا طاإمللمل ل واملعذض القزواملتعلك بالهقذ ا 10-90نلقانوا

 ىلإموجهة د هوجلاكانت م، 1994ممه عااء  بتذك.والبهوا نثتسيل اجم يفلعاملية ت التوجهاواًتماشى ر مسا
تهفير  يفك لبهواشزعت وملصزفية ااسبة حملوايفملصزالعمل اسهة تشمل حم نثًة ملعاًرلتجاك البهول امتثاا

 2اءات:إلجزاهره  ىثمه بوملالية واخلية الذايللة هلدة ابزنامج إلعا

 مه 2.5م: تن إدخال الحذ ألادنى مه الاحتياطي إلاجباري في البهوك بهسبة 1994عام  في %

 ًا.% سهو11هارقذة عليها فائذض تفزيتلائغ دالوا

  ر معيا ىلإفعها ر%  مغ 4م:بذاًة تطبيك نسبة كفاًة رأس املال للبهوك بمقذار 1995في عام

تعسًس  متئما دالسهة انفش  يف، وم1999% في عام  8(، البالف BRI) ليةولذت التسوًاابهل 

وض لقزاضحة لتصهيق واعذ اتضغ قووملخاطز ات اتقي ذ تزكيس يتلاًة ازرثالحاعذ القوا

 الحتياطية.ت املخصصاوا

  م: تن استحذاث خطة التأمين على الودائغ.1997في عام 

ط لهشاات ميس يتلاث استجابة لألحذل وااا اهر يفلعاملية رات التطوااشيا مغ ختاءات وإلجزاهره  ىلإضافة إ

س إلفالر اخطاأمه ت ملؤسساااًة محاءات تهذف إلجزالهقذًة بتعسًس هره السلطة اقامت ي، ئزاسجلا يفملصزا

 ا ًلي:مبتتعلك  يتلوانظن مصزفية ار لل بإصذوذ ىثعدملوااًة محو

  م: إقامة إطار تهظيمي هام للزقابة الذاخلية للبهوك2002ففي عام 

                                                           
. 136-135كزكار مليلة، مزجغ سبك ذكزه، ص ص  1  

.137كزكار مليلة، مزجغ سبك ذكزه، ص  2  
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  نثملالية غت املؤسساك والبهول اامسألزذًذ جلا حمدألاذ حلد اذمهم نظام: إصذار 2004في عام 
 ًة.رإلجبات االحتياطااتأسيش وط شزد ذمهم نظاا كرولبهلية  ا

فقذ ؛ ئزاسجلاملفتشية لبهل ف امه طزة ملهجسواملصزفية اللجهة ف اسة مه طزرملماالزقابة اض ٰهفيما و

نية امليذاقبة املزاتعتمذ على  يتلا يفملصزاف اإلشزوا"للزقابة زل اـة بـهجلت "صيغت بطزًقة تتشابه مغ توصيا

 ت.ساباحلاافظي حمًز رمه تقادة الستفاا اكر، وقبة عه بعذاملزوا

ت ملؤسساك واخلية للبهوالذت امل مزتبطة بالعمليااساسا بعوأئز معزقلة اسجلا يفًة ازرثالحالزقابة أن  اال  إ

، البا ما هي معزضة للمخاطزغ، لوثائكالزقابة على اهي غاًة  يتلواملالية املعلومة افتحوًل ، لبهليةا نثملالية غا

 لذقة.ا يفلهقض ى اخزأمه جهة ولتصزًخ ل اجاام أرثحم امه جهة بعذ
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 عمومياث حوى البنو الخازجي الجصائسي  : املبحث الثاني

 يف، و جيةراخلت املزتبطة بالعمليات االتفاقيااتهفير  يفتجاري مهر نشأته، هو بهل ي ئزاسجلاجي راخلالبهل ا   
 لتهظيمياهيلله و ليها إًسعى  يتلاف األهذو اظائفه وكز وذتعزًفه  ىلإملبحث تطزقها ا اهر

 حيزلخاائس الجصالخعسًف بالبنو وى: األالمطلب ا

ههة  الزع اضاوألاظل  يفجذ نفسه وحيث ي، ئزاسجلالبهلي م الهظارات التطوا ليذوجي راخلائز اسجلابهل  ربًعت  

 يفر لتطوم والتقذت اجادرعلى غ أبلو ىلإفأصبخ ًسعى ، لبيئةاتشهذها  يتلالتغيرات التأقلن مغ اعلى مجبرا 
ض عز، هرتطووة عه نشأته حمل ممتقذل لتعزًق به مه خالاملبحث ا اهرل مه خالول احن، وخذماتهو عملياته

 .ظائفهوتلق خم

 1حيزلخاائس الجصابنو ز جطوة وال: لمحت عن نشأأو

بصفته مؤسسة   1967أكتوبز  01املؤرخ في  204/67قنرألمز اوجب مبجي راخلائز اسجلابهل ء نشاإ مت 

 بهوك أجهبية: 05ضنقاأتأسيسه على  متي، و ئزاجسر ًهان دمليو 20ه رقذل امسأطهية بزو

  خملليوض القزا  Crédit Lyonnais 

 لعامة املؤسسة اSociété générale 

  ل  لشماض اقزCrédit nord 

  ملتوسظ  ي وائزالصهاعي للجسالبهل اLa Banque Industrielle de l’Algérie et de la 

Méditerranée 

 ود  ذحملاكليس ربهل باBarclays Bank Limited 

تهمية  يفألساسية اظيفته وتتمثل ري، لتجان اخاضغ للقانوولة وللذك لوممئغ ودالبهل بهل ا اهر ربًعتو  

ضغ ل ومه خاللتصذًز ستيراد واالت اتسهيل عملياى، ألخزول الذي وائزاسجلا ىثًة بدالقتصات العالقاا

ل مه خالستيراد الالتسهيل عملية  ىثئزًاسجلاًه ردللمستوت ضمانا نثتوف، و ألجهبيةك البهوامغ ت تفاقياا

 ت.التفاقيااهره 

ى ربللالصهاعية ت املؤسسات اتتمزكس فيه حساباي لرالبهل اللونه  1970م لبهل عات اقذ توسعت عملياو  

 البتروكيميائية، الهقل ومواد البهاء.اللميائية و في ميذان الهفظ واملحزوقات، الصهاعات 

                                                           
وثائك البهل  1  
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وجب مبلل ، وذاهلاًة تستقل بأمودقتصاامؤسسة أول جي راخلائز اسجلاصبخ بهل د ألوجواسهة مه  21وبعذ 

حتفاظه ا مغسهن ذات أشزكة  ىلإلبهل ل اوجت 05/02/1989، وفي 02/01/1989املؤرخ في  89-01املزسوم 

 : ألسهن مشللة مهاكانت ي، وئزاجسر ًهار دحذ ملياااله بومسرأذًذ جت متة، وملسطزافه اهذوأئه دبلافة مبا

 35 يلم آعالت و إتصاال، انيلورثللإة هن%  مسا. 

 35 ءلبهااة هن%  مسا. 

 20 ت.ذماخلاة هن% مسا 

 10 صيذلة.ء و كيمياو رثبء، ة  كيمياهن% مسا 

مستكل  يتل، والتحذًثامه ة مزحلة جذًذ يفخل ودظائفه وهيللة دة عات إلبهل بعمليام اقا 2006وفي سهة 

مة مغ اءملون الضمات لوكاالاتأهيل دة عاوإذًث جتية هبارثسإلسهة اكما عزفت هره ، شبلته باللاملوهياكله 

 بيئة تهافسية. يفا كل هرن، ملتاحة للسبوت الصفقاة واذًذجلالتلهولوجية ت املتطلباا

مللتب ا يفأو  Front officeألاماميمللتب ا يفاء ساسية سوأداة ألتلهولوجيا هي أن البهل ا اهروأدرك 

 لسبائه.ا ىلتها إخذما مملتقذ، Back officeلفيخلا

لبهلي العمل اليصبخ  Deltaدلتا  بزنامج ل مه خالت ملعلومام اذًث نظاجت 2007لية املوالسهة ف التعز

 ن.ماوأقة دكثزأ

مة مغ ربملت انتيجة لالتفاقيا، وملتوسطةة وانثلصغت املؤسساع اقطا ىلإلبهل اتوجه  2009وفي سهة 

  ة.جذًذت مهتجاح طز متعامليا ة ذئالزا تلشزكاا

 يفملستمز ا ىثلتحسوالتحذًث ر اطاإ يفة جيلقذاياكله هلا ذًذهبولبهل افعزفت توسيعا لشبلة  2011ما سهة أ 
 قعةوا  libre- serviceة ذمة حزخبكالة أول ولسهة اهره  يفلبهل افتتخ اكما ، هاجيطزًقة تقذت وذماخلا

دة لسًاالتسمخ هره مليار دًهار جسائزي، 150 ىلإاله مسرأفغ ر مت 2017في سهة ، وسظوئز اسجلا ادمزوش بذًذ

 لية.ولذا اكرولية حملك البهوا ربكأ بالعمل بالتهسيك مغ

 ًذها بأكفأوتست وكاالء ونشال إلبهلية مه خالاتوسيغ شبلته وتذعين  ىلإجي راخلالجسائز احاليا ًسعى بهل   

 ملهافسة.ملجارات البشزًة ارد املوا

 :يلاحلاشلله  يفلبهل بهرا املتعلقة ت املعلومااهن أبشلل موجس ض له عزجيما سبك ل مه خال

 :جي راخلالجسائز ابهل  الدظميتBEA) Banque Extérieure d’Algerie ) 

 ؛ةهنشزكة مسا لقانونيت:الصفت ا 

  ر جسائزي؛ ًهار دمليا150 :إلاحخماعيزأض املاى 



 دزاطت حالت البنو الخازجي الجصائسي                                   الفصل الثالث :  

 

 69 

  ؛ئزاسجلوش، انثلعقيذ عمرع اشا 11حخماعي: املقس إلا 

 :عقطات، قاوزحملع االسيما قطاط لهشات اتلق قطاعاخموًل ختولبهلية ت اذماخلا ممتقذ النشاط 

 ت.ذماخلع اقطاا كرء، ولبهااد اموع قطا، لهقلع اقطا والصلبذًذ حلا

 :وكالة.114 شبنت الوماالث 

 يئسالجصاحي زلخاالبنو اف اهد:ألثاني المطلب ا

 1:هامة مههااف هذأقيك جت ىلي إئزاسجلاجي راخلالبهل اًسعى    

 الت اجل ضماأكثز فعالية مه أ نثلتسياجعل و ىثسجت ري، لتجاامة للتطوًز زلالن التحٍو

بها تعمل  يتلت البطاقاالتسوًك مثل و ا نثلتسيان اميذ يفة جذًذتتقهيال خادلل بإوذ

 بينها.خلية فيما الذتها اض تعامالٰهفيما ك لبهوا

 و لبشزًة ارد امولن للحملا نثلساعلى ا العمل كر، ولسبائهاب ارثقوالشبلة انشز و لتوسغ ا

 جي.راخلو ا مثلوطالصعيذ اكة علىرألخر باملشاا

 ل.التصاو املعلوماتية األنظمة اتطوًز و ىثسجت 

 ت .الحتياجاالتقهية حسب و اًة دملاالوسائل ا ممتقذ 

 د.لتابعة للبالت املذًزًااخل كل داقبة املزم اتقوًة نظا 

 ة.مصزفية جذًذت خذما مملل بتقذ، وذلهممبخ ر ربكأقيك جت 

 رج.اخلا يف وعفزت و كالوضغ و 

  قيك.جت مللعاان اًة مغ باقي بلذرلتجات العمليااوًل ختتشجيغ 

  رج.اخلو ائز اسجلا ىثًة بدالقتصات اإلصالحااتسهيل تهمية 

 الجيذ لاللتزامات الهاتجة بين أسواق الذول والجمعيات املحلية. نثلتسين اضما 

 ًه.رملصذو اًه ردللموت ضماناء عطاإ 

 ى.ألخزاجية راخلك البهوامغ ض للقزت فقااملوء اعطاإ 

 ت.صارلبوا يفجي راخلائز اسجلاًتذخل بهل أن له جي 91-90ت إلصالحااظل  يف

  

                                                           
وثائك البهل  1  
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 حي.زلخاائس الجصاظائف بنو ولثالث: المطلب ا

ه رباعتبا، بهص اخلالتهظيمي ايلل هلاعلى ة نظزء لقاإب جهجي راخلائز اسجلاظائق بهل وعلى ف لتعزاقبل 

م، ئيش مذًز عارسها أرثمه مذًزًة عامة ً يلاملوالشلل التهظيمي كما ًبيهه ايلل هلن اًتلوله. وعاكسة  رةصو

 1:يفتتمثل ت تضن ست نيابة مذًزًا

  ًة.رلتجاالعامة املذًزًة انيابة 

  لية.ولذت العامة للعالقااملذًزًة انيابة 

  ألنظمة.ت والعامة للعمليااملذًزًة انيابة 

  ات.لعامة للتعهذاملذًزًة انيابة 

  لعامة للمالية.املذًزًة انيابة 

  ت.لهشاطااعن ودخلي الذالعامة للتطوًز املذًزًة انيابة 

تضن كل نيابة ب، وهارإلاوًل ختال وألمواخلية ملافحة تبييط ولعامة املفتشية ، التذقيكاخلية  ىلإباإلضافة 

 ىلل إللوصودة ذحمقيك مهمة جتتعمل على  يتلاملختلفة ا حلملصاوالفزعية ت املذًزًااموعة مه جممذًزًة 
 لبهل.ا اهراف هذأ

تضن كل مذًزًة ، ًةرلتجاالعامة املذًزًة اجهوًة تابعة لهيابة ت جي تسغ مذًزًاراخلائز اسجلالبهل ا وهر

 كما ًلي:اب رثلا ربعت ملذًزًااهره زع تتوة، وملباشزإدارتها ات جتتقغ  يتلالبهلية ت الوكاالاموعة مه جمجهوًة 

 وكالة. 14ب سظ وئز اسجلاهوًة جلاملذًزًة ا 

 وكالة. 11ب لعاصمة:ائز اسجلاحي اهوًة ضوجلاملذًزًة ا 

 وكاالت. 09ب هوًة بعهابة جلاملذًزًة ا 

 وكاالت. 08ة ب هوًة بالبليذجلاملذًزًة ا 

 وكاالت. 07ان ب هوًة بوهزجلاملذًزًة ا 

 وكاالت.  09ب هوًة بقسهطيهة جلاملذًزًة ا 

 وكاالت. 10 ب هوًة بسطيقجلاملذًزًة ا 

 وكاالت. 09ب   بهوجلهوًة باجلاملذًزًة ا 

 وكاالت. 07ن ب هوًة بتلمساجلاملذًزًة ا 

 وكاالت. 09ب  جمستغامبهوًة جلاملذًزًة ا 

  .مثلوطاب ارثلاعلى كامل زع كالة تتوو114جيراخلائز اسجلالبهلية لبهل ت الوكاالد اليبلف عذ

                                                           
وثائك البهل  1  
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 ي.ئسالجصاحي زلخاالخنظيمي للبنو الهينل ا: ًوضح I -01  قمزلشنل ا

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 املصدز: وثائق البنو

ت سلطة نيابة جتظيفة تقغ وظائق كل وجي سبعة راخلالجسائز البهل أن  ىثلتهظيمي ًتبايلل هلل امه خال

 ظيفة:وللل ح فيما ًلي شزة، مباشزم لعااملذًز اتزتبظ بالزئيش  يتلاقبة املزاظيفة ا وماعذ، مذًزًةعامة

 

 

 

ة العامة  املذًٍز

ة املفتشية العامة  مذًٍز

 خلية املزاجعة

خلية ملافحة عمليات غسيل 

ل  ألاموال وتمٍو

ز  م.ع.ف للتطٍو
 الذاخلي ودعن ألانشطة

 م. التهظين

 والجودة

ة  م. املوارد البشٍز

ه  م. التلٍو

 م. الادارة العامة

 م. الاعالم

 م. املسائل القانونية

 م. ع. ف للمالية

 م. الذراسات الاقتصادًة

 م. الاستراتيجية

 م. تسيير امليزانية

هة و  السوق م. الخٍس  

 م. املحاسبة

 م. مراقبة التسينث

م. تسيير ألاصول و 

 الاشتراكات

م. ع. ف 

 لاللتزامات

م. 

 القزوض

م. متابعة 

ومزاقبة 

الالتزامات 

 والتحصيل

م. 

 املهازعات

م.ع.ف 

للعمليات و 

 الهظام

م.وسائل 

 الذفغ

م.أنظمة 

إلاعالم 

 الالي 

 م.الاتصاالت

م.ع.ف 

 الذولية

م.العمليات 

الخارج مغ  

م.العالقات 

 الذولية

م.التجارة 

 الخارجية

 م.ع.ف للتجارة

 م.الشبلة

ة  م.الجهٍو

 م.الحسابات اللبيرة

 م.سوق املؤسسات

 م.السوق املستقلة

ك  م.التسٍو

 الوكاالت



 دزاطت حالت البنو الخازجي الجصائسي                                   الفصل الثالث :  

 

 72 

 قبت:المساظيفت وال: أو

مذًزًة ولتذقيك اخلية ب، هارإلاوًل ختال وألموابة تبييط راحملوظيفة كل مه : خلية اهره  ىلًتو

ا هلوقبة اباملزت يئاهلاهره م تقو، للبهلم لعااملذًز الزئيش ات سلطة جتملوضوعة العامة املفتشية ا

لفحض واقبة اللمزي بزنامج سهور طاإ يفك تتحز، ولبهلاظائق وقبة اض مزٰهصالحية مطلقة فيما 

 م.لعااملذًز الزئيش ف امه طزر ملقزالتفتيص وا

 لتالية:م اباملهام لقياا ىلتتوو

 لبهل.اخل ت دالعمليااءات واإلجزاتطبيك ى قبة مذامز 

  جية.راخلاملخاطز اتقيين 

 ت.ساباحلازًل جتًز ربقبة تامز 

  لبهل.ى اًة على مستوراجلاءات ايذ لإلجزجلالتطبيك افحض 

 م.لعااملذًز الزئيش اخاصة بطلب مه ث ببحوم لقياا 

 ملزكس.والشبلة امه معلوماتية أقبة امز 

 ء.إلمضات استقباالا نثتسي 

 ل.الستغالاقغ اغلك مووًة لفتخ دارإلت امللفاا نثتسي 

 ًتزلخجاالوظيفت اثانيا: 

ت ساباحلامذًزًة ، لشبلةاتضن كال مه: مذًزًة ، وًةرلتجاا لعامةاملذًزًة الوظيفة نيابة اهره  ىلتتو

لوظيفة اتعمل هره .ولتسوًك امذًزًة اد وألفزق امذًزًة سوت، ملؤسساق امذًزًة سوى  ربللا

تعسًس ا كرري ولتجاداء األاقبة امزومة لتشغيله زلالات املعذري والتجاالعمل وع امشزاد عذإعلى 

 ىثصل بوعه حلقة رة جهوًة عبات ًة على مذًزًارلتجاا ملذًزًةاتشتمل ، وًة للبهلرلتجاالعالمة ا
هوًة جلت  املذًزًاامزتبطة تسلسليا مغ ت كاالا وكر، وًةرلتجاازكة حلواللتسوًك ي هوجلى املستوا

مغ ت اسبية للعملياحملواًة دارإلاة جلملعات، املؤسسااد والألفزض لقزت اليل ملفاجتو نثبتسيم تقو

 لصعبة.ابالعملة ا كرر ولل بالذًهان ذكااء لسبائه سوا

 ليتولدالوظيفت اثالثا: 

ت على تطوًز نشاطاة نثألخاتعمل هره ، ليةولذت العامة للعالقااملذًزًة الوظيفة نيابة اهره  ىلتتو

ت لعملياواجية راخلرة الية للتجاولذت العالقاوع والفزت امذًزًال عماأ ىثلتهسيك بواجية راخلرة التجاا

 تضن كال مه:رج، واخلامغ 
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   لعملة ت احسابا، لية للبهلولذالتموًل اسائل و نثبتسيم تقو يتل: ازجلخاامع  ثلعملياامدًسًت

 ال.ألمواصيل جت، لصعبةا

    سة ودرا يلولذوا مثلوطى املستوالبهل على وع افز نثبتسيم تقو يتلا ليت:ولدث العالقاامدًسًت

كما ، جيراخلالتموًل البحث عه وا ىثجيراخلا ىثسلاملزاًتها كماتعمل على تطوًز شبلة دودمز

 رج.اخلا يفًة للبهل رلتجاالعالمة اتعمل على تعسًس 

  ملتحصل عليهاالتموًل ت استلسمامبلشبلة اًذ وملللفة بتسا حيت:زلخازة الخجاامدًسًت ،

 جية للبهل.راخلن الذًوا نثتسيا كرالصادرات،تزقية وتطوًز  يفة هنملساوا

 لنظمث والعمليااظيفت وبعا: زا

م تشغيل نظاوضغ ولة عه ومسؤة نثألخاهره ، لهظنت والعامة للعمليااملذًزًة الوظيفة نيابة اهره  ىلتتو

 يتملعلومااانب جلكل ما ًتعلك با، وفيه يلآلم اإلعالت اتطوًز تطبيقاوصيانة ومتابعة ، لبهلا يفت ملعلوماا
 ملذًزًة كال مه:اتضن هره ولتلهولوجي  وا

 .مدًسيت وطائل الدفع 

  نظم املعلوماث.مدًسًت 

  هره ىثسجتلعمل على ، والعالمة لهرة اصو ممتقذ، جيراخلل اباالتصاملللفة اث: الجصاالامدًسًت 

 لتسوًك.ى اتزقية خاصة على مستوت المح يفة هنلل باملسارة وذلصوا

 اثلخعهداظيفت وخامظا: 

سياسة وًة رلتجااملؤسسة دة اقيا يفظيفتها وتتمثل ات، لعامة للتعهذاملذًزًة الوظيفة نيابة اهره  ىلتتو

 :يفملتمثلة اصاًتها وت جت يتلت املذًزًال اعماأ ىثلتهسيك بوالبهل ات اتعهذ

  ض.لقسامدًسًت 

  مخابعت ومساقبت الضماناث و الاطترحاع.مدًسًت 

  ة جلمعا يفهوًة جلت املذًزًااقبة امزومتابعة ة وساعذمبم تقو يتلاث: عاشلمناامدًسًت

 يفلبهل ق اعلى حقوظ فاحلا اكر، ولبهلل اعمات أتلقمستوًاخم يفلهاشئة ت  اعاالهسا
 ى.ألخزاف األطزاعية مغ زلتهااعالقاته 

 لماليتالوظيفت اطا: دطا

عه ول مسؤم سها مذًز عاًزأ يتلالعامة للمالية املذًزًة اجي نيابة راخلائز اسجلاملالية لبهل الوظيفة ا ىلتتو

 ت سلطتها:جتملذًزًة امغ هره هبومللق بإعذاد إلاستراتيجية، وملالية للبهل السياسة ا
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  ة مساعذوتيجية ارثإلست اسارالذاد ابإعذم تقو جيجيت:اإلطخسوا ًتدالقخصاث اطازالدامدًسًت

 لبهل .اتيجية ارثسورة إنثلعمل على ساجل أمهى ألخزاياكل هلا

  هة للبهل  الخصينت و الظوق:مدًسًت ل الوكاالت حساب وضعية الخٍس تعمل على ضمان وتمٍو

هة. وتسيير  الخٍس

  العامة، وكل ما ًتعلك بالعمليات هي املسؤولية عه الن الزقابة البهلية املحاطبت: مدًسًت

 املحاسبية.

  :ز سهوي عه نشاط البهل ومزاقبة التلاليق حسب مدًسيت مساقبت الدظيير تقوم بإعذاد تقٍز

 الهشاط. مزاكس

  حظيير املظاهماث.مدًسًت 

 ثلنشاطااعم ودخلي الدالخطوًس اظيفت وطابعا: 

 نثلة عه توفوهي مسؤت، ولهشاطااعن ودي خلالذالعامة للتطوًز املذًزًة الوظيفة نيابة اهره دي تؤ
 لتالية:ت املذًزًاات سلطتها جتضغ حت، لبهلت الذعن للافة نشاطاا

  ملزكسًة التهظين للهياكل دة اعاإلعمل على تطبيك ا يفتلمه مهامها  دة:لجووالخنظيم امدًسًت

 دارة .إلالش جمطظ خمنطالقا مه البهل اشبلة و

  املختصة في تعبئة ومتابعة املورد البشزي في البهل. املوازد البشسيت:مدًسًت 

  الخنوين.مدًسًت 

  مهمتها تسيير كل وسائل عمل البهل ووضعها تحت التشغيل مغ احترام إلادازة العامت: مدًسًت

 السلطة. تذرج

 لقانونية للبهل.الوثائك اعلى ظ فاحلاتعمل على  يتلا لقانونيت:ث اطازالدامدًسًت 

  ملظخغانم 511و الخازجي الجصائسي لومالت البناحعسيف 

ة، تأسست في   تمثل دورها في خذمة املتعاملين  2009هي وكالة تجاٍر مغ شزكات عمومية ومختلطة ، ٍو

على  جمستغامبهوًة جلاملذًزًة اوتسعى إلى تقذًن القزوض إلاستثمار والقزوض إلاستغالل ، تحتوي  والخواص،

 ساحة الثقافة. 13هره الوكالة في شارع وكاالت، تقغ  9
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 ي.ئسالجصاحي زلخاالبنو ا مظخغانم لومالتلخنظيمي الهينل : اI15 -الشهل زقم 

 

 

                          

 مههاال                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدز: وثائق البنو

 

 

 

 

 

 مسلص املحاطبت مدًس ومالت

 عون إدازي  طنسجيرة إدازيت

 الخجازة الخازحيت قظم النقد الخدمت إلادازيت مدًس محاطبت التزامات األمانة

 قظم النصيبه CREDOCقظم 

 محفظة

قظم النافرة 

 الخلفيت

 مناوز النقدًت

 منظق املعلوماث دعوى 
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 مظخغانم 511 مظخوى الومالتعلى التي ًقوم بها املوظف البنو الخدابير الاحتراشيت  املطلب السابع:

                          1ي :ًجب على كل موظق لذى البهل القيام ببعط التذابير ألازمة في عمله وهي كالتال

 كل عامل في البهل لذًة كلمة السز  (mot passe) ذلل لذخول إلى الهظام البهلي(sybu)  وذلل إلجزاء

ل ، الوفاء بالشيلات ( و السبب مه هرا الوقاًة مه  العمليات البهلية ) فتخ الحساب ، التحٍو

التجاوزات  و محاسبة كل عامل  في أخز اليوم مه خالل املحاسبة اليومية على أساس كلمة السز 

 حيث إن العمليات التي ًقوم بها كل عامل محذدة مه طزف مذًز الوكالة .

 الت و غيرها مه العمليات البهلية بعذ الاحت فاظ بلل الوثائك املبررة للسحاب و إلاًذاع و التحٍو

 إمضاءها مه طزف السبائه مه جهة حماًة للبهل و حماًة للسبون .

  كل عملية بهلية لذيها تزقين خاص بها (code). 

  أي املبلف املالي الري ًجب في عمليات الصهذوق للوكالة حذ ليمله تجاوزه فيها ًتعلك بالغطاء املالي

توفزه في الصهذوق العام و ذلل لحماًة الوكالة مه الخطز السزقة وخطز الخيانة ألامانة و الري 

ًترأسه املللق بالصهذوق العام و الري تقومته ًوميا مه طزف العمال باملهاوبة وفقا ملخطظ 

هرا إلاطار و حفع ألاموال العمومية باألسماء محذدة مه طزف مذًز الوكالة وهرا ملهغ التجاوزات في 

  .و أموال املودعين

  وضغ عامل ًقوم بمزاقبة الحسابات اليومية والري ًقوم بمطابقة ما سجل في الحسابات مه

ل ( مغ وثائك املبررة له وذلل لتذارك التجاوزات أو  عمليات بهلية )السحب ، إلاًذاع ، التحٍو

لعملية تتن ًوميا باإلضافة إلى ذلل تتواجذ خلية على ألاخطاء قبل فوات ألاوان حيث إن هره ا

مستوى مجمغ ملزاقبة اليوميات الحسابية لجميغ الوكالت لتفادي اللتابات الخاطئة و التجاوزات 

 الحسابية .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
وثائك البهل  1  
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 خالصت:

سالمة ار وستقزن اكفئ لضما  يبقار رطاد إجووية هنلقهاعة بأء اضوعلى،لفصلا ارهلستها ل درامه خال    

تذعين وًة ازرثالحاللزقابة م لعار اإلطااذًذ جت مت، بصفة خاصةيفملصزع القطاوابصفة عامة  يلملام الهظاا

 نثملعاًاموعة مه جمام رثباحك لبهوام السل إمه خالك لبهول اعماألن جت يتل، التهظيميةو القانونية  األطز ا
هة مصزفية مللفة جلضغ ل بها، وو ملعموالية ولذا تسارملماوافك اتتو بهافية اإلشزواًة ازرثالحاعذ القووا

ت لياآتذعين ر طاإ يفرج تهذ.وملالية ت املؤسساك والبهوى ائمة على مستوداتفتيص ولزقابة ت ابتهظين عمليا

لزقابة ت اض تلثيق نشاطاٰهفيما ، ئزاسجلاا بهل هلًبر يتلد اهوجلاموعة جمملصزفية الزقابة اف واإلشزا

ور ملصزفية خاصة بعذ صذاملههة اسة راممك، ولبهود اعتماوط اطيذ شزتوار وإلنرم اتعسًس نظاونية امليذا

لل وذجية راخلرة التجات املهتمة بعملياائزًة اسجلك البهواكثز أجي مه راخلائز اسجلابهل  ربًعت كما.11-03ألمزا

 م بها.ًقو يتلاًة رلتجات العمليااملختلق ا لل نظزوذجية رخات به مه تعامالم ملا ًقو
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،وثوحيد ملخاطسالحقليل مه اثػمل غلى  يتل، وا4791نشأت لجهة باشل للسقابة املصسفية غلى البهوك غام        

 يفءة ملالانظبة ز ملػياا اهرد حدول خطوة، ولأ،ىلوألشل اثفاقية بامه خالل ا 4711مػياز لفاية زأض املال
لثس ز أملػياا اصبح هرة أمالية جديدزات ثطووش لكه مؼ بسنية، والبحمااطاطا باملخاطس ٪ ثحػلق أ1ك ب لبهوا

ألطاطية للسقابة املبادا ا 4779، مما اطحلصم إجساء جػديالت غلى هره الهظبة، ووضػد اللجهة طهةبظاطة

لػمل ت املظحمس آللياالحطويس الػمل غلى وا الفػالة لهموذج إلنشاء نظام فػال للسقابة إلاححؤاشية،ملصسفية ا

، لثانيةشل اطن بااد حتملصسفية ءة اللمالة ديدجلاالثفاقية شل اهة باجلزت صدأ 1004طهة يف.ويبلسقاوا يفملصسا

ت ملؤطظاك والبهوا يفدازة إلوالػمل ا ريجػة مػاياجب مسالوامه ن لا،لػامليةاملالية امة شألالكه بظبب  و

 لثالثة.شل ابا ريمػاياز صدإ ىلاع إإلطسن امة فكاشألا مه هره ربأللز املحضسنها الكواملالية، 

ب غلى جي يتد  االححساشية الـهة دولية للسقابة البهكية ثقوم بوضؼ القواغجلموغة الػشسة بئنشاء جمقامد 

هره اللجهة فبػد أن ثقوم ، إفالطها ىلال ثحػسض الخحالالت قد ثؤدي إ ىتواححسامها حالحقيد بها البهوك  

حواها حموثهظيمات يسثكص  نيداز قوانـد بئصـيقوم البهك املسلصي ألي بل،  مهاطبةثساها بوضؼ الحوصيات التي 

ق هره الحوصيات يحوقف أطاطا غلى ـحيث أن إلصامية ثطبي؛ غلى هره الحوصيات إن زأى ضسوزة لرلك

و كه أن يحن الحطبيق الكلي أميحن  إصدازها .لما ـي يتضسوزة وجود إزادة داخلية مه خالل الحهظيمات البهكية ال

حيث ، د مػياز لفاية زأض املالجنهة باشل جلتها أصدز يتره الحوصيات.مه أهن القواغد االححساشية الهلصبي جلا

را ـلما غسف ه، 4711السليزة الوحيدة التي قامد غليها إثفاقية باشل ألاولى الصادزة طهة ازـهرا املػي ربيػح

ره  االثفاقية طسق ـافد هـث أضـحي، 1002هة أواخس ط يفبدأ ثطبيقها  يتاثفاقية باشل الثانية ال يفاز ثطوز ـاملػي

ع الشيء بالهظبة ـونف، الـػياز لفاية زأض املمبجديدة ألثس ثطوزا ثظحػمل لقياض مدى الحصام البهوك 

وألجل مػسفة  .ي  للبهوكـالثفاقية باشل الثالثة حيث أدزجد ثػديالت جديدة غلى مكونات زأض املال األطاط

القيام  مت، هة باشلجلصابسية مؼ ما نصد غليه ثوصيات جلالبهوك ا يفطبق مدى ثوافق مػياز لفاية زأض املال امل

ل  ثطوز مػياز لفاية زأض املال ـمػسفة مساحبهدف الدزاطة وذلك مه خالل دزاطة اثفاقيات باشل الثالثة بهره 

املخاطس ، صابسي املحػلق أطاطا بسأض املال البهكيجلد دزاطة الحهظين البهكي امتلما ، ولرا طسق ثقديسه

ليفية ثقديس ، ات  زأض املال البهكيـولرا مػياز لفاية زأض املال مه خالل الحطسق ملكون، ية وقياطهاالبهك

 متلما حخدامها   للحصسيح بهظبة لفاية زأض املال.ـحن اطـي يتاألصول املسجحة بأوشان املخاطس ولرا الهماذج ال
ري  حدده بهك ـزأض املال الهة باشل ومػياز لفاية جلمػياز لفاية زأض املال الصادز غه  نيإجساء مقازنة ب

، مه الهحابجملجموغة هرا وقد خلصد الدزاطة ، ديد أوجه الحشابه وأوجه االخحالفحتصابس وذلك مه خالل جلا

 ض االقحساحات ولرا أفاق البحث.ـبػ ميدـثق مت  ريـاألخ يفو، موغة مه الصػوباتجماش الدزاطة جنلما غسف إ
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    نتائج الدراسة:

 ها:مهموغة مه الهحابج أجم ىلإالحوصل  متمه خالل هره الدزاطة 

 الهحابج الهظسية:

 لك ، وذملصسفيةاقابة شل للسهة باجلء نشاّ   إمتك،  لبهواجهها اثو يتلاملخاطس د اثػدع وثفازنحيجة ال

مها مه ارثباحك لبهوم اثقو ريثحضمه مػايت ثوصيا، حلملصاب اصحاأاية مح يلبالحاوصياغة  بهدف 

 .نيغدملواخاصة ض وإلفالت اهب حاالجتجل ا

 حد بػيد مه  ىلة إمظحوحاة ية جديداشرثحانظب ومصسفية دا بامبي بساصجلا يفملصسام لهظاع اشس

 شل.  هة باجلغه دزة لصاالفػالة املصسفية األطاطية  للسقابة دا املباا

 ثل هرا املػياز نظبة ميحيث ، د مػياز لفاية زأض املالجنبوضػها هة باشل جلقامد  يتال رياملػاي نيمه ب

بهك ة ألي ـاصخلب أال ثقل األموال اجيفحظب هرا املػياز ، يواجهها يتمل املخاطس الحت يفة البهك مهمظا

 .يواجهها يتأصوله املسجحة بأوشان املخاطس ال1٪

 .جظعى البهوك الجصابسية إلى ثطبيق املػدالت إلاحتراشية 

  إختبار الفرضيات:

  السقابة املصسفية هي مجموغة مه القواغد والاجساءات وألاطاليب التي جظير غليها أو ثحخرها

 الهقدية والبهوك املسلصية واملصازف.الظلطات 

 .تهدف السقابة املصسفية غلى ثحقيق طالمة املسالص املالية ثوصال الى ثكويه جهاش مصسفي طلين 

 . السقابة املصسفية جظاهن في الحهمية الاقحصادية وثحافظ غلى حقوق املودغين واملظخثمسيه 

  التوصيات:

 لحالية:ط الهقاا يفليها ثحلخص إملحوصل ت الحوصياا نيمه ب

 يفاطس زأض املال خمة  ـحظاب نظبة لفاي يفإدزاجها بهدف وذلك ، وضؼ طسق لحقديس طس الحشغيلية 
 البهوك.

 يتلت املحطلبا، وابساصجلا يفملطبقة اية اشرثالحاغد القوا نيبدة ملوجوازق الفوالػمل غلى ثقليص ا 
 شل ألاولى.هة باجلءت بها جا

 ل ػصمبن ال ثكو ىتلك حلى مظحوى البهوك الجصابسية، وذغلثالثة شل اثفاقية بااثطبيق  يفملضي قدما ا

ثشجيػا ز ألموالثس ألية مه حمهيئة ثهقيط ء نشاإ يفبس اصجلابهك اع طسإلػل ، وليةولدزات اغه لحطو

 انب.جلا اهر يف
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 أفاق الدراسة:

 :الحقة باتـمهاط يفث ـجديسة بالبح ربثػح يتبػض املواضيؼ واإلشكاليات ال ميكه ثقدمي، ثها هراحبنهاية  يف

   لجهة باشل.ثوصيات ليفية ثطويس السقابة بالبهوك الجصابسية للحوافق مؼ 

 املحوقػة.ثفاقية باشل الثالثة في البهوك الحجازية وثأثيراتها ديات ثطبيق إحت 
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 :باللغت العربيت الكتب .1

 مقرراث لجنت بازل جحدًاث العوملت،اصتراجيجيت حمد صلُمان دصاوهت ،املصاٍرف الاصالمُت  ،أ"

 .2008عالم الىخاب الحدًث وجدار الىخاب العالمي، الطبعت ألاولى، ألاردن،  مواجهتها"

 انعكاصاث املتغيراث املعاصرة على القطاع املصرفي ودور البنوك أحمد ععبان محمد علي "،

ت، املرلسيت"  .2006، الدار الجامعُت، الطبعت ألاولى، إلاصىىدٍر

 الدار الجامعُت الجدًدة مبادئ النقود والبنوك ب،"عهاد مىحمي دجم، يللفىامد حمصامت أ ،"

ت،مصر،  .1997لليغر،إلاصىىدٍر

 الدار الجامعُت الجدًدة مبادئ النقود والبنوك ب،"عهاد مىحمي دجم، يللفىامد حمصامت أ ،"

ت،مصر،  .1997لليغر،إلاصىىدٍر

 ،ت للىخاب، "، املؤصضت الحدًثالعملياث املصرفيت والضوق املاليت"أهطىن الىاعف ودلُل الهىدي

 .1998طرابلط، لبىان، 

 الحراظ، لىغرم واإلعالواملىخبت للطباعت دار ا، لنقدًت"ث الضياصاث والنظرًاا د،"مىحماث ُدمح ،

 .1994، طبعت ألاولى، ئراسجلا

 الحراظ، لىغرم واإلعالواملىخبت للطباعت دار ا، لنقدًت"ث الضياصاث والنظرًاا د،"مىحماث ُدمح ،

 .1994، طبعت ألاولى، ئراسجلا

 دار وائل لليغر، الطبعت الطرق املحاصبيت الحدًثتد أمين عبد هللا، العملُاث املصرفُت"دال ،"

 . 2004الخامضت، ألاردن، 

 "،دار وائل لليغر والطباعت، الطبعت ألاولى، التدقيق والرقابت في البنوك دالد أمين عبد هللا ،"

 .1998عمان، ألاردن،

 هلُت "، دالقتصاابع م، رواألقضاة المالي مذلراد القتصاافي محاضراث ، "هللااصُد عبد  ملصا

 .1995هىهغىط، لُبُا، جامعت ، للاهىهُتواًت دالكخصام العلىا

 املؤصضت الجامعُت للدراصاث واليغر والخىزَع، "اقتصادًاث النقود والبنوك"، ب،ًادبىن صلُما

 .1996يروث،لبىان،ب

 عُت للدراصاث واليغر والخىزَع، املؤصضت الجام"اقتصادًاث النقود والبنوك"، ب،ًادبىن صلُما

 .1996بيروث،لبىان،

 ،ت،"قياش وإدارة املخاطر بالبنوكصمير دطُب  . 2008"، ميغأة املعارف،طبعت الثاهُت، إلاصىىدٍر

 لم محمد ، الغرهت العربُت لليغر والخىزَع، بيروث، ،" إدارة البنوك وبورصاث ألاوراق املاليت"صٍى

 .1992لبىان،

  "،دار املضيرة لليغر والخىزَع والطباعت، الطبعت ألاولى، إدارة املخاطرعليري هىري مىس ى وادرون ،"

 .2012عمان، ألاردن،

 "،الدار الجامعُت التطوراث العامليت وانعكاصاتها على أعمال البنوك طارق حماد عبد العال ،"

ت، مصر،   .1999لليغر، إلاصىىدٍر

 ،2003الدار الجامعُت، مصر،، لمخاطر"اإدارة " طارق عبد العال حماد. 

 ،2003الدار الجامعُت، مصر،، لمخاطر"إدارة ا" طارق عبد العال حماد. 
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 ت، ،الدار الجامعُت ،""العوملت و اقتصادًاث البنوك ،ب عبد الحمُدعبد املطل  .2001الاصىىدٍر

  دار ملاليتاق األصورف والمصاد والنقو"االعِس ي، لدًً اصعد ار هسولضُد علي املىعم اعبد ،"

 .2004الحامد، ألاردن،

  دار اق املاليتألصورف والمصاد والنقو"االعِس ي، لدًً اصعد ار هسولضُد علي املىعم اعبد ،"

 .2004الحامد، ألاردن،

 زمسم لليغر والخىزَع، الطبعت ألاولى،عمان،  ، "الرقابت املصرفيت"،حمد أحمد عبد الىبيم

 ،أردن.2010

 " ،ت، مصر،املصارفإدارة محمد الصيرفي  .2008"، دار الىفاء للطباعت واليغر، إلاصىىدٍر

  ،2006، دار املىاهج، ألاردن،"إدارة البنوك"محمد عبد الفخاح الصيرفي. 

  ،2006، دار املىاهج، ألاردن،"إدارة البنوك"محمد عبد الفخاح الصيرفي. 

 م لعلىث اىحبرهس مراث مىغى"، ديالقتصاط النشارف والمصاد والنقوا،" اصُتحلاعت مجد مُلى

 .1995زي،لُبُا، بىغا، ًتدالكخصاا

  املىصل، لىغروالىخب للطباعت دار ا رف"،لمصاد والنقو"اي، ريلغمري امد هىحمهاظم ،

 .1998العراق،

  املىصل، لىغروالىخب للطباعت دار ا رف"،لمصاد والنقو"اي، ريلغمري امد هىحمهاظم ،

 .1998العراق،

 الرصائل وأطروحاث: .2

 لجنت ث فق جوصيال ولمارأش ائرًت بتطبيق لفاًت الجسك البنوام التساى "مدرون، د كامحأ

، فرع دراصاث مالُت ًترلخجاعهادة ماجضخير في العلىم اعلىل ملدمت للحصىة مذهر، زل"با

 .2013-2012ومحاصبُت معملت، جامعت صطُف، الجسائر، 

 جطبيقها ى مدل وز في ظل معاًير لجنت باك ًت للبنوازالحتراعد القور اجطو"، مسريظ ًت عىاآ

م لعلىا يفم ه علىرالدهخىدة اعلى عهال حت ملدمت للحصىوطر، أ" ئرًتالجسك البنوف امن طر

 .2013-2012،ئراسجلاجامعت ، ًت دالكخصاا

  ،دان ، بحث "مدى جطبيق معاًير بازل على قطاع املصارف الخاصت في صوريا"إيهاب غازي ٍز

دهخىراه الفلضفت في العلىم املالُت و املصرفُت، ملدم اصخىماال ملخطلباث الحصىل على درجت 

 .2009صىرٍا، 

  "،م "، مقرراث لجنت بازل وأهميتها في جقليل املخاطر الائتمانيت في البنوك التجاريتبىجُهي مٍر

مذهرة ملدمت ضمً مخطلباث الحصىل على عهادة املاجضخير في العلىم الاكخصادًت، جذصص 

 . 2011-2010دًت، الجسائر، اكخصاد ومالُت دولُت، جامعت امل

 صت دراًت رلتجاك البنوالرقابت على اعم دلمصرفي في التقييم م انظادور "، ًترصىري عاعى

ث هُل عهادة املاجضخير في مخطلبا مً ءملدمت هجسة مذهر"، يئرالجسالوطني ا لبنكاحالت 

ت، جذصص دراصاث مالُت ومحاصبُت معملت، جامعت صطُف، الجسائ -2010ر،العلىم الخجاٍر

2011. 
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 ملدمت لىُل ة مذهر"،زل معاًير باء على ضوي ئرالجسالمصرفي ز الجهااجحدًث  ،"ملُىتر هرها

 2004،ئراسجلة، البلُداجامعت ن، بىىومالُت دصص هلىخت ،ًتدالكخصام العلىا يف ريملاجضخدة اعها

. 

 ا في هودور ليت ولدزل افق معاًير بال ولمارأش المصرفيت على لفاًت الرقابت اي،" هىل هما

صص خت، ريملاجضخدة اعلى عهال صىحلمخطلباث اضمً ةمذهر"،  لمصرفيار االصتقراجحقيق 

 .2012/2013، ئراسجلداش، اجامعت بىمرن، لبىىواملالُت ث اًادكخصاا

 "،ريمذهرة ماجضخ"، نت بازلجل ريسائري مع معاًجلااملصرفي  مدى جكيف النظام لعراف فاًسة ،

 .2010مضُلت،جامعت  

 

 :)مقالث(املجالث  .3

 مجلتزل بادئ مباء لتدقيق في ضووالرقابت ودور القانونيت المصرفيت غير ث العملياا،" مجنجىفُم ن با ،" 

 .2012،  23، جامعت البصرة، العدد يبلعرالُج خلة والبصرث اصادرامرهس ، لُجيخلد االكخصاا

 ،ير، غير "، رصالت ماجضخ"املنظومت املصرفيت ومتطلباث اصتيفاء مقرراث لجنت بازل حبار عبد الرزاق

 .2003/2004إلاجخماعُت، الغلف، الجسائر، صىت   ميغىرة، ولُت العلىم إلاوضاهُت والعلىم 

  ألاوادًمُت للدراصاث الاجخماعُت إدارة املخاطر بالصناعت املاليت إلاصالميتكىدوز، "د محأ ميلىراعبد ،"

 .2012، 08وإلاوضاهُت، العدد 

  ،ت،، مجلت جضر "إلاصالح املصرفي"هاجي الخىحي  .2003 ماي ،  الخىمُت، العدد الضابع عغر، اليٍى

 

                                                                                      املداخالث و امللتقياث : .4

  في دبينظرة مضتقبليت للمشهد الاقتصاديحللت الخىاكغُت جحث عىىان" ،احمد حمُد الطاًر " ،

 . 2011مارش 30

  ًئرًت اسجلاملصرفُت املىظىمت املخلى  يفدلت امد، "ازي الحترالتنظيم والمخاطر ا"، لعامر هعُمتاب

 .2004جامعت علف، الجسائر، دٌضمبر ،-واكع وجحدًاث -ًتدالكخصاث الخحىالوا

 

 ،مقرراث بازل واهميتها في جقليل املخاطر البنكيت مع الاشارة "بىدي عبد اللادر،بحىص ي مجدوب

،مدادلت في اطار امللخلى الدولي الخالت"اصتراجُجُت ادارة املذاطر في  "الجسائر الى الحالت

الاجخماعُت ،جامعت الغلف، الجسائر،  ،علف، 2008هىفمبر  26-25املؤصضاث،الافاق و الخحدًاث"

 .2003/2004صىت 

 " ،ملدمت   ةمذهر"، دور إصتقالليت بنك الجسائر في جفعيل جطبيق القواعد إلاحترازيتجداًني مُمي

، جامعت علف، مالُتد وصص هلىخت،ًتدالكخصام العلىا يف ريملاجضخدة اهُل عهاث ضمً مخطلبا

 .2006، ئراسجلا
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  إلصالميت ك البنوافي ة لمباشرث التضهيالاخليت على الدالرقابت اجقييم متانت "، لرفاعيادلُل

"، جامعت اثألاداء املتميز للمنظماث والحكومل"حى يلولدالعلمي ار متملؤا يفدلت امد ،"نيتردألا

 .2005مارش  08/09وركلت، الجسائر، أًام

 لمصرفي م النظاالمصرفيت في الرقابت اجكييف ث متطلبا"زاق، لراعبد ر حباومد حمان ًدز

الدولي الثاوي حىل "إصالح الىظام  لعلميار متملؤا يفدلت امد، "لعالميتالمعاًير ا معي ئرالجسا

 .2008مارش  11/12ماملصرفي الجسائري"، جامعت وركلت، الجسائر، أًا

 " ،امللخلى الىطني ألاول حىل املىظىمت النظام املصرفي الجسائري واجفاقياث بازل صلُمان هاصر ،"

ت والخحىالث الاكخصادًت، الىاكع وجحدًاث، جامعت الغلف، دٌضمبر   .2004املصرفُت الجسائٍر

  ،ابى رحمت ً ولُت الخجارة ،جامعت الضالمت ،الدراصاث العلُا، " اجفاقيى بازل الاولى و التانيت"صيًر

 .2007،غسة، 

 " ،لي عمر "، مدادلت في امللخلى العلمي دور وأهميت الحولمت في اصتقرار النظام املصرفيعٍر

الدولي حىل "ألازمت املالُت والاكخصادًت الدولُت والحىهمت العامللت"، جامعت صطُف، الجسائر، أًام 

 .2009أهخىبر  20/21

  ،ملخلى الخدماث املالُت عاًير بازل للرقابت املصرفيت: إجفاقيت بازل الثانيت""معبد اللادر عارش ي ،

ل، 20-18وإدارة املصارف إلاصالمُت، جامعت صطُف،أًام   .  2010أفٍر

 ،معاًير بازل للرقابت املصرفيت اجفاقيت بازل  "عبد اللادر عارش يII" مدادلت في اطار ملخلى الازمت ،

 . 2010املالُت و الحيىمت ، صطُف 

 " ،مدادلت في الىدوة الرقابت املصرفيت بين البنوك الاصالميت والبنوك التقليدًتفارش مضدور ،"

العلمُت حىل"الخدماث املالُت وإدارة املذاطر في البىىن إلاصالمُت"، جامعت صطُف، الجسائر، أًام 

ل  18/19/20  .2010أفٍر

  مقرراث لجنت بازل الثالثت على النظام املصرف إلاصالمي جاجير "،رحال فاطمت ،مفخاح صالح ،"

و إلاصخلرار مً املىظىر إلاصالمي، جرهُا،  الىمى و العدالت حىل 9وركت عمل ملدمت للمؤجمر الدولي  

 .2013صبخمبر 9-10

  بي، ظاملالمح ألاصاصُت لال جفاق بازل والدول الىامُت، صلضلت أوراق عمل، صىدوق الىلد العربي،أبى

2004 .   

 ينلىطامللخلى ا يفدلت امد"، ئرالمصرفيت بالجسالحيطت امكانت ولنقدًت ث اإلصالحااة،" حُار اجن 
 . 2005جىان 7مًا، أئراسجل، اجامعتجُجل ،لثالثتاأللفُت ا يفملصرفُتاملىظىمت ل احىول ألا

  دراصت -"املخاطر التشغيليت حضب متطلباث بازل الثانيتومصطفى أبى صالح،  ميلىراهصر عبد

،املؤجمر العلمي الضىىي الخامط، "-يعتها وصبل إدارتها في حالت البنوك العاملت في فلضطينإلى طب

لُت  5-4ًىمي  ، ألاردن.2007جٍى

 

 القوانين و التقارير: .5

 ،2001،  بيروث مغىراث اجحاد املصارف العربُت ،اللطاع املصرفي العربي و ملىماث هجاحه. 
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 ن واملؤصضاث املالُت العاملت لبىىل اامسألر ىندألاد حلملخعلم باا 2008دٌضمبر23املؤرخ في 04-08الىظام ركم

 .2في الجسائر، املادة 
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 ملخص باللغة العربية:

ي، قووصليم  يفمصرز خلق جهاللرقابة املصرفية دور مهم في الحفاظ على صالمة املراكس للبنوك، ومن النتائج 

ت لقطاعااثطوًر وثنمية  يفي حيول وًضهم بشكل فعا،وأًضا ملضتثمرًن وا نيعدملوق اليحافظ على حقو

وك  ـافظو البنـحمام ـق، و الرفع من مالءة البنوك ملختلفة. فبهدف مواجهة املخاطر املتعددةاًة دالقتصاا

للرقابة   4791نة ـة صـت إشراف بنك التضوًات الدوليحتازل   للدول الصناعية العشر ـة بـنجلاء ـة  بإنشـاملركسً

 يفثضاهم  يتد  االحترازًة الـوالقواع رياًـم املعـمن أهـيات ثتضـدار ثوصـة بإصـحيث ثقوم هذه اللجن، البنكية

ف  األزمات.ـتلخمة ـى مواجهـاعدها علـة وثضـة  البنكيـصالبة األنظمالرفع من   

 كلمات مفتاحية:

 معاًير بازل، القواعد إلاحترازية، املخاطر املصرفية، كفاًة رأش املال.الرقابة املصرفية، 

   :ملخص باللغةإلانجليزية

Banking supervision plays an important role in maintaining the integrity of the banks’ centers. The 

result is the creation of a sound and strong banking system that preserves the rights of depositors 

and investors and also contributes effectively and dynamically to the development of the various 

economic sectors. In order to face multiple risks and to improve the solvency of banks, the Central 

Bank Governors established the Basel Committee for the 10 Industrial Countries under the 

supervision of the Bank for International Settlements (BIS) in 1974 for bank supervision. This 

committee issues recommendations that include the most important standards and precautionary 

rules that contribute to enhancing the rigidity of banking systems To face the various crises. 
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