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 يعبر مضمون المذكرة بأي حال عن رأي صاحبها؛



 

 

 

 

 

 

الحمد هلل وكفى والصالة والسالم على الحبيب المصطفى سّيدنا ونبينا محمد صلى اهلل 
 عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

نشكر اهلل ونحمده حمدا كثيرا مباركا على هذه النعمة الطيبة والنافعة، نعمة العلم 
 والبصيرة.

أستاذنا الفاضل المشرف على هذا العمل تقدم بجزيل الشكر وااِلمتنان إلى يشرفني أن أ
على مجهوداته الكريمة التي بذلها والتوجيهات التي قّدمها والتي كانت  " ودان بوعبد اهلل"

 حافزا إلتمام هذا العمل المتواضع، وإلى كافة أساتذة وإطارات المركز الجامعي بمستغانم.

 .ة "سلطاني عائشة"تربص السّيدعلى مرحلة ال ةالتوجه بالشكر إلى المشرف كما ال يفوتني

 وإلى كّل من ساهم في ِانجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد.
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 :مقدمة
 نظرا املايل النظام لب املصريف القطاع ميثل و حساسية اكثرها و االقتصادية القطاعات أهم من املايل القطاع يعد      
 عمليات من بكل تضطلع فالبنوك اخلارجية، التجارة حركة و البورصة و املال أسواق  من كل على دوره ألمهية

 من لديها يتوفر ما على ابناء االستثمارات توجيه كذاو  املالية بالوساطة املتعلقة العائدات و املخاطر ورصد االقراض
 مثل اخرى مالية وظائف من البنوك تؤديه  ما اىل باالضافة هذا الكلي، االقتصاد لبيئة واسعة رؤية و معلومات
 السياسة تنفيذ  يف أساسية اداة جيعلها مبا االجنيب الصرف سوق عمليات و املدفوعات تسوية و املقاصة عمليات
 النقدية.

 يف و العوملة ظل يف متالحقة عاملية ومستجدات حتوالت و تّغّّيات من املعاصر العامل يشهده ظل ما  يف و
 متثلت العشرين القرن من األخّي العقد خالل التطورات من العديد املصريف و املايل القطاع شهد فقد ،يادينامل شّت 

 على املالية األسواق وانفتاح جديدة، مالية أدوات واستحداث املصرفية، الصناعة يف اهلائل التكنولوجي التقدم يف
 للعديد عرضة البنوك أصبحت والدولية احمللية املنافسة تزايد مع،و مسبقة غّي بصورة املختلفة الدول يف البعض بعضها

 شرق جنوب دولك،املكسي  الدول مثل خمتلف يف عديدة مالية أزمات العامل شهد فقد لذلك نتيجة و املخاطر، من
 .األمريكية املتحدة الواليات يف العقاري الرهن ازمة وأخّيا   ،روسيا، الربازيل،آسيا

 خالل من وذلك ،املايل االستقرار على التأكيد الضروري من أصبح وترابطها املالية األسواق تشابك ظل يف و
 بلد حّت  أو قطاع أو مؤسسة أزمة تولد أن احتمالية يعين والذي األزمات، تفشي مبخاطر يعرف  ما على الضوء إلقاء

 عدة خالل من ذلك على اإلطالع وميكن وثيقة، مالية بعالقات معهم يرتبطون الذين شركائهم لدى كبّية صعوبات
 مؤسسات إلحدى الفردي اإلخفاق هبا يتسبب  أن ميكن اليت املالية املنظومة أزمة خماطر توضح حديثة أمثلة

  .املنظومة

 تلك ملواجهة آليات يف البحث يف التفكّي بدأ،الشاملة واملصرفية املالية االزمات خماطر وتفاقم تطور مع وتزامنا
 لوضع الرقابية السلطات بني التنسيق على يقوم ،املختلفة العامل دول يف املركزية البنوك بني مشرتك فكر وإجياد املخاطر

 4791 سنة كانت اإلجتاه هذا يف خطوة أولو  البنوك، هلا تتعرض اليت املخاطر  لتقليل مشرتكة وآليات آمنة قواعد
 املصارف على والرقابة لإلشراف الدولية اللجنة أنشأت حيث،الشرقية بأملانيا "  " Hersttatبنك" إفالس بعد مباشرة

 لقياس موحد بأسلوب و البنوك لكافة ملزمة شبه نظم لوضع وذلك ،السويسرية بازل مبدينة " بازل جلنة " املسماة و
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 القطاع سالمة ضمان اجل من ذلك و املصرفية الرقابةو  االشراف امهية على التأكيدو عليها، التعّرفو  املخاطر ادارة و
  .العاملي و احمللي املصريف و املايل

السياسة النقدية تعتمد على مدى وبناءا على ما تقدم نستطيع القول أن سالمة اإلقتصاد الوطين وفعالية 
 .الرقابة البنكية ومدى جناعتهافعالية  على سالمة اجلهاز البنكي، حيث أصبح هذا األخّي يرتكز يف مضمونه

إن من األهداف الرئيسية للرقابة املصرفية التأكد من وجود نظام سليم ومعاىف قادر على تلبية  إحتياجات       
ماعية يف إطار القوانني واللوائح اليت حتكم العمل املصريف بالبالد، فتحقيق مبدأ السالمة التنمية اإلقتصادية واإلجت

ولديها القدرة والكفاءة  ،املصرفية يتطلب أن تتمتع كل وحدة من وحدات النظام املصريف مبوقف مايل سليم ومعاىف
 ،ورها يف الوساطة املالية مع متتعها باملالءة املاليةاإلدارية اليت متكنها من إدارة مطلوباهتا وموجوداهتا بكفاءة والقيام بد

 والقدرة على مقابلة متطلبات كفاية رأس املال والسيولة وحتقيق قدر مناسب من السيولة.

تؤخذ هذه حيث هناك عدة أساليب رقابية لإلنذار املبكر تستخدم لقياس مدى سالمة األداء املصريف،       
البنوك مث تصنيفها وإكتشاف أوجه اخللل املايل يف أدائها قبل وقت مبكر حت ال  األدوات كمؤشرات لتقييم أداء

تتعرض ملشاكل مالية عاصفة تؤدي إىل إهنيارها، وإن تعرضت هلا تكون البنوك قد جهزت نفسها ملواجهة خماطرها 
 والتخفيف من حدة تأثّيها، ومن أهم هذه األدوات "إختبارات القدرة على حتمل الضغوط".

 يف املستقبلية التغّيات أو املمكنة احلاالت حتديد الضغط من أنه يتضمن اختبار القدرة على حتمل تنبع أمهية       
هذه  حتمل على قدرته وتقييم البنك،  على سلبية تأثّيات هلا يكون املمكن أن من واليت االقتصادية الظروف
 فيها إلختبار الضغط يظهر اليت احلالة ففي جدا ، مفيدا   يكون أن ميكن الضغط الختبار البنك تعريض إن .التغّيات

 مع للتعامل اإلسرتاتيجيات الالزمة صياغة ميكن فإنه املواجهة، ممكنة غّي حمتملة خسائر صورة يف مقبولة غّي نتائج
 املايل مبركزها كبّية أضرار تؤدي إلحلاق أن ميكن كارثية خسائر البنك جينب ومبا احملتملة، واملخاطر التعرضات هذه
 الهنيارها. تؤدي ورمبا

ومن هذا املنطلق أصبحت إختبارات القدرة على حتمل الضغوط حتظى بأمهية كبّية بوصفها أداة من أدوات        
 الرقابة على البنوك ووسيلة إلدارة املخاطر البنكية.
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 اإلشكالية:

 وانطالقا مما سبق ميكن صياغة اإلشكالية كاآليت:

 أهمية إستخدام إختبارات القدرة على تحمل الضغوط في فعالية الرقابة على البنوك ؟ما مدى 

 وحت يتيسر لنا اإلملام جبوانب املوضوع، ارتأينا جتزئة اإلشكالية إىل األسئلة الفرعية كاآليت:       

 يف التقليل من املخاطر البنكية ؟ ماهو دور تطبيق معايّي إتفاقيات بازل 
  إختبارات القدرة على حتمل الضغوط يف تسهيل عملية إدارة املخاطر بالبنوك التجارية؟هل تساهم 
 ماهو واقع تطبيق إختبارات القدرة على حتمل الضغوط يف البنوك التجارية اجلزائرية ؟ 

 الفرضيات:
 لإلجابة عن هذه التساؤالت نفرتض ما يلي:      

  ورقة إرشادية تعترب معايّي إتفاقية بازل املخاطر البنكية و الرقابة البنكية الفعالة أداة ضرورية لتسيّي
 املخاطر. هذ للتقليل من

  إختبارات القدرة على جتمل الضغوط ليست إال أداة واحدة من بني أدوات كثّية لتقييم املخاطر
 ومواطن الضعف الرئيسية يف البنوك  والنظام البنكي و التهيأ ملواجهتها.

  يف إستخدام إختبارات القدرة على حتمل الضغوط بوصفها أداة داخلية إلدارة بدأت البنوك اجلزائرية
 املخاطر.
 أهمية الدراسة:

تنبع أمهية هذه الدراسة يف كوهنا حماولة لوضع إطار متكامل يوضح أمهية الرقابة البنكية يف البنوك التجارية من         
إختبارات وكذا تقييم  ،أجل تسيّي خماطرها، وذلك بتحديد وضبط هذه املخاطر وحتليل ألهم العناصر املكونة هلا

تقييم املخاطر ومواطن ، واليت من شأهنا هبا ووسيلة من وسائل الرقابةالقدرة  على حتمل الضغوط بوصفها أداة معمول 
إىل تقدمي رؤية  كفيلة بتحديد مستوى املخاطرة والعمل على التحكم فيها، باإلضافة  تصميم سيناريوهاتو  الضعف

 خمتصرة عن أمهية إستخدام هذه اإلختبارات يف إدارة خمتلف املخاطر يف البنوك التجارية اجلزائرية.
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 أهداف الدراسة:     
 هتدف الدراسة بصفة عامة إىل ما يلي:           

 ؛حتديد مفهوم الرقابية البنكية وإبراز أمهيتها 
 أهم جوانبها؛و  حتديد أنواع املخاطر البنكية 
 آلية تطبيقها ؛و  ختبارات القدرة على حتمل الضغوطإبراز املفاهيم األساسية إل 
  الذي تلعبه إختبارات القدرة على حتمل الضغوط يف ترشيد أوجه حماولة وصف الدور الفعال

 النشاط البنكي ومواجهة التغّيات الطارئة؛
 .تقييم الوضع احلايل إلستخدام إختبارات القدرة على حتمل الضغوط يف البنوك التجارية اجلزائرية 

 أسباب اختيار الموضوع:
 كاآليت:هناك عدة أسباب دفعتنا الختيار املوضوع وهي  

طبيعة التخصص الذي يفرض علينا اإلملام هبذه املواضيع، إضافة إىل األسباب الذاتية وهي    
رغبتنا يف البحث واإلطالع يف جمال تطبيق إختبارات القدرة على حتمل الضغوط  اليت مل تكن معروفة إال على 

بارات إلستعادة ثقة األسواق ، واملسامهة نطاق ضيق إىل أن وقعت األزمة املالية العاملية وأستخدمت فيها اإلخت
 يف تقدمي حلول واقرتاحات اليت من شأهنا حتقيق إدارة فعالة بوسائل حديثة وهذا لضمان أمن وسالمة البنك.

 حدود الدراسة:إطار و 

إطار الدراسة يتحدد بتسليط الضوء على إختبارات القدرة على حتمل الضغوط بوصفها من األساليب             
نوك اجلزائرية وهو بنك الفالحة احلديثة إلدارة املخاطر البنكية، سنقوم بدراسة ميدانية استطالعية يف بنك من الب

-1041التنمية الريفية ''وكالة مستغامن''، أما اإلطار الزماين فإن عملية التشخيص والتقييم ستكون خالل الفرتة و 
1043. 

 منهج الدراسة:

وصوال ألمهية إستخدام إختبارات القدرة على حتمل الضغوط يف تشخيص ف الدراسة و لتحقيق أهدا   
سيتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، حيث يربز املخاطر البنكية وطرق تسيّيها و التقليل من وقعها ،

من أجل دعم السالمة يف لإلختبارات بوصفها أداة من أدوات الرقابة و أمهيتها هذا املنهج اإلطار النظري 
 .بنوك، أما اجلانب التطبيقي فسنعتمد على دراسة حالةال



 مقدمة عامة

 

 ه
 

 الدراسات السابقة:
لكن موضوع إختبارات  ،الشك فيه أن موضوع الرقابة البنكية مت التطرق إلية من قبل العديد من الباحثنيمما         

القدرة على حتمل الضغوط مل يتم التطرق إليها كثّيا إال من خالل مداخالت أو أوراق حبث و إال ما تطرق إليه 
 من بني هذه الدراسات نذكر اآليت:و صندوق النقد الدويل.

 دراسة واقع البنوك العمومية-"إدارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقيات بازلدراسة حياة جنار 
،جامعة فرحات أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية وهي-التجارية الجزائرية

تناول الفصل  حيث مت تقسيم هذه الدراسة إىل مخسة فصول،.1043/1041عباس،سطيف،
احملور األول متثل يف دراسة ماهية النشاط  حمورين أساسيني، "النشاط املصريف وخماطره الرئيسية"األول

يف احلياة اإلقتصادية، أما الثاين فخصص لعرض خمتصر للمخاطر املصرفية وكيفية املصريف و أمهيته 
أما الفصل الثاين فتمحور حول مقررات جلنة بازل و عملية إدارة املخاطر املصرفية و كان   تطورها،

كمدخل للفصل الثالث الذي مت التطرق من خالله إىل كيفية إدارة املخاطر الرئيسية وفق ما نصت 
حيث  أما فيما خيص الفصلني األخّيين فقد خصصا للدراسة التطبيقية، ،1قرتحات بازلعليه م

تناول الفصل الرابع تطور القطاع املصريف اجلزائري و مت فيه عرض اإلصالحات اليت خضع هلا أما 
الفصل اخلامس فقد تضمن واقع إدارة املخاطر بالبنوك التجارية العمومية اجلزائرية، ومدى اعتمادها 

وأهم  لتلك التقنيات العلمية املستخدمة يف إدارة املخاطر و املبادئ املنصوص عليها يف اتفاق بازل.
النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة متثلت يف أن اتفاقية بازل للرقابة املصرفية أولت أمهية بالغة 

مالءة البنوك و ضمان لعملية إدارة املخاطر املصرفية و اعتربهتا أحد احملاور اهلامة لتحديد 
 استمراريتها.

 خطة الدراسة:  
ستقسم الدراسة إىل فصلني نظريني وفصل ،من أجل تغطية جوانب املوضوع طبقا لألهداف اليت مت حتديدها          

 تطبيقي حيث سيتم التطرق إىل ما يلي:
    دور البنك املركزي يف اإلشراف و الرقابة على البنوك التجارية" إىل  سنتناول يف الفصل األول"

ليت و الشروط ا البنكية  سنتطرق إىل ماهية املخاطر ،كماالرقابة البنكية ، أمهيتها، أهم جوانبها 
 وهذا من خالل املباحث التالية:.جتعل الرقابة البنكية فعالة



 مقدمة عامة

 

 و
 

 البنكية؛اإلطار العام للرقابة  المبحث األول:  
 ؛آلية رقابة البنك املركزي و أدواره :الثاني المبحث  
 دعائم و مستلزمات الرقابة املصرفية الفعالة حسب جلنة بازل. :الثالثحث المب  

 
    إختبارات القدرة على حتمل الضغوط كأداة إلدارة املخاطر وأهم مبادئها"أما الفصل الثاين" 

أساليبها  إختبارات القدرة على حتمل الضغوط كأداة من أدوات الرقابة، فسيخصص لعرض
أننا سنحاول معرفة مدى أمهية إستخدام هذه اإلختبارات يف ومؤشرات قياسها باإلضافة إىل 

 وهذا من خالل املباحث التالية:اإلستعداد ملواجهة الظروف الطارئة و غّي املتوقعة.

 مفهوم إختبارات الضغط، أمهيتها، وأهدافها؛ المبحث األول:  
   أنواع إختبارات الضغط ومنهجياهتا املختلفة؛ المبحث الثاني:  
آلية تطبيق إختبارات القدلرة على حتمل الضغوط،متطلباهتا،مراحلها،وأهم العراقيل اليت حتد من  المبحث الثالث:  

 فعاليتها. 
    ،الذي  سيخصص الفصل الثالث للدراسة التطبيقية، واستكماال للخلفية النظرية ملوضوع الدراسة

للحديث  ،كما سيخصص جزءبنك الفالحة و التنمية الريفيةسنعتمد فيه على منهج دراسة حالة 
 عن واقع تطبيق إختبارات القدرة على حتمل الضغوط يف البنوك اجلزائرية .  

  
     الدراسة جبملة من اإلستنتاجات وعلى ضوئها سنقوم باقرتاح مجلة من التوصيات وسنختم هذه

إختبارات القدرة على حتمل  فيما خيص الرقابة البنكية وباألخصاليت نراها ضرورية يف موضوع 
 .الضغوط
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 تمهيد:
يعاين منها القطاع املصريف يف و  يكتسي موضوع الرقابة أمهية كبرية خاصة يف أعقاب اإلهنيارات اليت عاىن       
على و تسيري، الو ادارة اإلجزءا من أهداف حسن  لبنكية،حيث متثل الرقابة ات املاليةباألخص أمام األزماو العامل 

،وهي البنكيةرئيسية للرقابة نه يوجد إتفاق على أهداف حمدادة إال أالرغم من إختالف نظم الرقابة يف ادول العامل 
 .البنكيو ظ على االستقرار املايل احلفا

فكر  وإجيااد املخاطر تلك ملواجهة آليات عن البحث يف التفكري بدأ البنكية املخاطر وتفاقم تطور مع وتزامنا       
 آمنة قواعد لوضع الرقابية السلطات بني التنسيق على يقوم املختلفة العامل ادول يف املركزية البنوك بني مشرتك

 مباشرة  1974 سنة كانت االجتاه هذا يف خطوة ولوأ البنوك، هلا تتعرض اليت املخاطر من تقليللل وآليات مشرتكة
 البنوك على والرقابة لإلشراف الدولية اللجنة أنشأت حيث الشرقية، بأملانيا « Hersttat »بنك  إفالس بعد

 والتعرف املخاطر وإادارة لقياس موحد وبأسلوب البنوك لكافة ملزمة شبه نظم لوضع وذلك ،"بازل جلنة" واملسماة
 احمللي واملصريف املايل القطاع وسالمة ضمان أجل من وذلك البنكية، والرقابة اإلشراف على أمهية والتأكيد عليها،
 .والدويل
 البنكية الرقابة نظم تدعوا واملالية، البنكية النظم على تؤثر أخذت اليت واملشاكل األزمات جتنب أجل ومن       

 وجتنب املخاطر من تقليلال يفالبنكي  للعمل أساسية مرتكزات متثل اليت واملؤشرات املعايري اعتمااد إىل هذه
 .البنكية السياسات وضبط البنكي لألاداء كمؤشرات اليت تعتمد األزمات،

ادور البنك املركزي يف اإلشراف و الرقابة على أعمال البنوك  سنتطرق يف هذا الفصل إىل وعلى هذا األساس       
 :كاآليت  وهذا من خالل املباحث التالية ،التجارية و مدى تطبيقها ملعايري جلنة بازل

 البنكية؛: اإلطار العام للرقابة المبحث األول
 ؛ية رقابة البنك املركزي و أادوارهآل :المبحث الثاني

 ادعائم و مستلزمات الرقابة املصرفية الفعالة حسب جلنة بازل. :حث الثالثالمب
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 .ل: اإلطار العام للرقابة البنكيةاألو  المبحث
 من النقدية السلطة أهداف حيقق وكفؤ، قوي ومصريف مايل نظام إجيااد إىل املصرفية الرقابة نظم تسعى       

 خالهلا من أن تنفذ متثل ثغرات ميكن أن ميكن واليت املصرفية، املؤسسات أاداء يف الضعف نقاط خالل حتديد
 .اجلوهرية ، أنواعها وأهدافهاأمهيتها ،البنكية الرقابة املبحث هذا يف سنتناول وعليه،املالية األزمات
 أهميتها: والبنكية الرقابة تعريف :ولاأل المطلب

        املالية مراكزها سالمة على التأكيدو  املصريف السوق يف البنوك الستمرار أساسيا شرطا السليمة الرقابة تعد       
املصريف  اجلهاز سالمة ضمان بالتايلو األاداء، مستوى يف الفعالية حتقيق مع احملتملة املخاطر وجتنيبها 
 .عام بشكل الرقابة مفهوم عند أوال التوقف يلزمنا املصرفية الرقابة عن احلديثو استقراره،و 
 مفهوم الرقابة: -1
الذي يعرفها تعريف "فايول"  هو تعريفها على عام اتفاق يوجد انه إال ،للرقابة موحد مفهوم غياب رغم          

للمباادئ للتعليمات الصاادرة و و املستخدمة شيء حيدث وفقا للخطة  كل كان إذا مما التحقق يف تتمثل»على أهنا 
عليه فعملية الرقابة و  ،«1من أهدافها توضيح نقاط الضعف و األخطاء بغرض منع تكرارها و ،اليت مت إعداادها

 القرارات.بتعااد عن ما هو واراد يف اطخطط و تسمح لإلادارة بالقيام بالتصحيحات الضرورية يف حالة اإل
  :2كاآليت  هي عناصر أربعة الرقابية الوظيفة مظلة حتت يدخلو   

 .لألاداء كمرشد تستخدم اليت السياسات و اطخططو  كاألهداف املعايري حتداد الرقابة أن:أوال
 .ذلك أمكن كلما كميا األاداء اجلاري النشاط تقيس الرقابة:ثانيا
 .كمعايري السياساتو  واطخطط األهداف حسب اجلاري األاداءو  املدخالت تقيم الرقابة أن:ثالثا

 كاآليت:  هي رئيسية أبعااد ثالثة عن يكشف الذي و الرقابة من أساسيا جزءا األاداء تقييم ويعترب       
 .سلفا املوضوعة األهداف و احملققة النتائج بني املقارنة ة:الفعالي مدى -
 املوضوعة مسبقا. باملعايري احملققة املعدالت مبقارنة املتاحة املواراد استخدام كفاءة مدى حتديد ة:الكفاء مدى -

                                           
 .831-832،ص ص:1111حممد سويلم، إادارة البنوك و البورصات املالية،ادار اهلاين للنشر،اإلسكندرية، 1  
 .842نفس الرجع السابق، ص   2  
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 باجلانب سواء املتعلقة اتهمعاصر و اجلديدة املستحدثات و التطورات استيعاب على القدرة تقييم :التطور مدى -
 اإلادارية املطبقة. و التقنية األساليب و النظم بفحص ذلك و اإلاداري، أو التكنولوجي

 العمليات فعالية فإن كذلك،فورية تصحيحية قرارات شكل يف التصحيحية اإلجراءات تتخذ الرقابة أن:رابعا
 :1التالية الشروط مراعاة تتطلب الرقابية

 اختاذ من يتمكن البنك حىت بسرعة اهلامة االحنرافات اكتشاف على قاادرا الرقايب النظام يكون أن -
 .االحنرافات هذه على للقضاء الالزمة التصحيحية اإلجراءات

 . العالقة ذات اإلادارية للمستويات املعلومات إيصال على يعملو  اقتصااديا، نظاما النظام يكون أن -
 .املرسومة األهداف مع ينسجم مبا األاداء تصحيح يف يساهم أن -
 .للبنك اهلامة و احليوية النشاط جوانب كافة يغطي حبيث شامال الرقايب النظام يكون أن -
 يف الالزممن  أكثر رقابية أنشطة تظهر ال حبيث ،األنشطة على الرقابة حجم يف بالتوازن الرقايب النظام يتسم أن -

 .أخرى جماالت يف الالزم من أقل و االتلمجا بعض
 :البنكيةتعريف الرقابة  -2

 :البنكية كاآليتمن خالل تعريف الرقابة ميكننا أن نعرف الرقابة       
 والنقدية النظم املصرفية سالمة من للتحقق البالاد يف النقدية السلطات متارسها اليت الرقابة أنواع من نوع هي"

 سواء واإلشراف واملراقبةجهة، من الصاادرة املصرفية والتعليمات واألنظمة القوانني تطبيق صحة من والتأكد املطبقة،
 على  والرقابة اإلشراف حق القانون هلا املخول السلطة أو النقد مؤسسة أو املركزي البنك يف ممثال ذلك كان

 .2"أخرى جهة من البنوك
النقدية و البنوك املركزية  السلطات تتخذها أو عليها تسري اليت واألساليب واإلجراءات القواعد من جمموعة هي" 

 يف يساهمتوصال إىل تكوين جهاز مصريف سليم و املصارف هبدف احلفاظ على سالمة املراكز املالية للمصارف 
 .3بأادائها والثقة ولةالد قدرة على وبالتايل واملستثمرين، املوادعني حقوق على وحيافظ االقتصاادية التنمية

                                           
 .814،ص 8222النشر،الطبعة األوىل،عمان،،ادار وائل للطباعة و إدارة البنوك مدخل كمي و إستراتيجي معاصرفالح احلسيين و مؤيد الدوري،  1
مداخلة يف املؤمتر  ،متطلبات تكييف الرقابة المصرفية في النظام المصرفي الجزائري مع المعايير العالمية  زيدان حممد و حبار عبد الرزاق، 2 

  . 24،ص ،جامعة ورقلة،اجلزائر 8222مارس 11/18املنعقدة يومي ائري" ،العلمي الدويل الثاين حول "إصالح النظام املصريف اجلز 
 .181،ص 1112طرابلس،لبنان، املؤسسة احلديثة للكتاب، ،العمليات المصرفية و السوق الماليةأنطوان الناشف و خليل اهلندي، 3 
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 املنتجة طخدمة األغراض بكفاءة املالية املواراد ختصيص و حشد على قاادر مصريف و مايل نظام وجواد يعترب      
 أنظمة تقوية إىل الدول معظم  تتطلع هلذا و لالستمرار، قابلة و عالية منو معدالت لتحقيق الرئيسية املتطلبات من

 سعيا البنوك ، نشاطات على يف اإلشراف النقدية للسلطة املصرفية السياادة تعميق و املصريف القطاع على الرقابة
 .اطخارجية و الصدمات الداخلية املالية للهزات التعرض احتماالت من التقليل إىل منها

  :1 كاآليت  أمهها النقاط من جمموعة يف املصرفية الرقابة أمهية تكمن :البنكية الرقابة أهمية -3
 تقوم هبا البنوك نظرا ألمهيتها يف متويل مشاريع التنمية االقتصاادية. اليت االستثمارات توجيه على العمل -
يف  وقدرته النقواد وخلق املدفوعات عملية يف به يقوم الذي احليوي للدور نظرا هامة املصريف القطاع رقابة تعترب -

 .الوطنية للعملة الشرائية القوة على التأثري
احلد  حماولة مث ومن تتحملها اليت املخاطر ادرجة ومعرفة وتقييمها البنك موجوادات نوعية على وفالوق إمكانية -

 منها.
 .املركزي البنك عن الصاادرة بالتعليمات وتقيدها البنوك إلتزام مدى من التأكد -
 اجلمهور ثقة على احلفاظ وبالتايل الوادائع ضياع إىل تؤادي قد اليت املخاطر من احلد من البنوك على الرقابة متكن -
 .املصريف اجلهاز يف

 :وسائلها و طرق تنفيذها ،البنكية الرقابة أنواعالمطلب الثاني:
 : إىل مايلي  هبا تقوم اليت اجلهة حسب البنكية الرقابة تصنف      
  الداخلية: الرقابة 1-

                                                                                                                                                                                                        الرقابة الداخلية:تعريف -أ
الرقابة  أنظمة جمموعة تتضمن اليت العملية " : بأهنا انيابريط يف احملاسبني لألعضاء االستشارية اللجنةعرفتها        

 امواحرت  وفعالة منظمة بطريقة املؤسسة أعمال تسيري من هبدف التمكن اإلادارة طرف من املوضوعة املالية
 . "2املسجلة املعلومات وادقة صحة املستطاع قدر وضمان األصول ومحاية املسطرة والربامج السياسات

                                           
          الفلسفة يف العلوم املالية ختصص ادكتوراه أطروحة،على قطاع المصارف الخاصة في سوريا 2مدى تطبيق معايير بازل إيهاب غازي زيدان، 1

 . 84، ص  2009-2010و املصرفية،سوريا،

1-  Renard. J, Théorie et pratique de l’audit interne, organisation, Paris, 2002, p 118.  
2-Vanstapel Senior, Guidelines for internal control standards for the public sector, internal control standards 

committee, p6 a partir le site d’intrnet : htpp//blueline…1 guics pbsece. PDF, disponible sur internet le 

20/03/2016. 
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 هذه ملهمة املعقول التأمني وتوفر املخاطر توجه اإلادارة، من ووحدات ألفرااد وفعالة متكاملة عملية كما أهنا
 .الوحدات

 الداخلية: الرقابة أهداف -ب
 :مايلي يف أهدافا لنظام الرقابة الداخلية و تتمثل 1192لقد حداد املعهد الدويل للمدققني الداخليني سنة       
 البنك يف التحكم. 
 البنك أصول محاية. 
 املعلومات نوعية من التأكد. 
 اإلادارة وتوجيهات لتعليمات السليم التطبيق من التأكد. 
 البنك ملواراد والفعال األمثل االستخدام من التأكد. 

 :1 التالية األقسام إلى الداخلية الرقابة تقسيم من البد كان األهداف هذه لتحقيقو      
الكفاية  من ممكن قدر أكرب لتحقيق اهلاادفة واإلجراءات التنسيق ووسائل التنظيمية اطخطة تشمل :اإلدارية الرقابة

 متعدادة وسائل هدفها حتقيق سبيل يف تعتمد وهي اإلادارية، والقرارات بالسياسات االلتزام تشجيع مع اإلنتاجية
 .2 اجلوادة على والرقابة األاداء وتقارير الوقت ادراسات،مثل 

احملاسبية  البيانات اختبار إىل اهلاادفة واإلجراءات التنسيق وسائل ومجيع التنظيمية اطخطة تشمل :المحاسبية الرقابة
 املراقبة حسابات استخدام ،املثال سبيل على منها متعدادة وسائل النوع هذا ويضم واحلسابات، بالدفاتر املثبتة
 .الداخلي التدقيق نظام وإتباع الدورية املراجعة موازين وإتباع

من  املشروع أصول محاية إىل اهلاادفة واإلجراءات التنسيق وسائل ومجيع التنظيمية اطخطة ويشمل :الداخلي الضبط
 مع العمل تقسيم على أهدافه حتقيق سبيل يف الداخلي الضبط ويعتمد االستعمال. سوء أو والضياع االختالس

 حتديد على يعتمد كما العملية، تنفيذ يشاركه آخر موظف ملراجعة موظف كل عمل خيضع حيث املراقبة الذاتية،
 .واملسؤوليات االختصاصات والسلطات

 
 

                                           
 .164-163،ص ص 1112،عمان ، ، ادار وائل للطباعة و النشر،الطبعة األوىللتدقيق و الرقابة في البنوكخالد أمني عبد اهلل،ا 1
،مداخلة يف املؤمتر العلمي الدويل حول"األاداء تقييم متانة الرقابة الداخلية على التسهيالت المباشرة في البنوك اإلسالمية األردنيةخليل الرفاعي، 2 

 .6 ،ص8222 مارس 22/21 املنعق يومي،اجلزائر، املتميز للمنظمات و احلكومات"جامعة ورقلة
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 الداخلية: الرقابة نظام مكونات-1-3
 يف مدجما نظاما تشكل ،بينها فيما ومندجمة متاما مرتبطة عناصر مخسة من الداخلية الرقابة نظام يتألف      

 ومجيع املديرية طرف من تنفيذه ويتم التغريات كل مع اديناميكية بصفة يتفاعل املؤسسة سريورة نشاطات
 سواء املؤسسات أنواع كل على العناصر هذه وتطبق ،املستويات كل يف األنشطة خمتلف وميس ،املستخدمني

 . 1خدماتية أو أوإنتاجية جتارية كانت
 يف املكونات هذه وتتمثل ،التشغيلية الوظائف يف مدمج جزء هو الداخلية الرقابة نظام أن نستنتج سبق مما      

 .2والقياادة واإلتصال املعلوماتية األنظمة الرقابة، نشاطات املخاطر، تقييم البيئة الرقابية،
 الرقابية: البيئة
لنظام  األخرى للمكونات الرئيسي واحملرك األساس وهي املؤسسة بثقافة يتأثر أساسيا عنصرا الرقابية البيئة تعد      
البيئة  هذه وتشمل الرقابة الحتياجات املستخدمني حتسيس مستوى حتديد على تساعد أهنا كما الداخلية، الرقابة
تفويض  وسياسة املسريين طرف من األعمال إادارة وأسلوب املستخدمني وكفاءة وأخالق نزاهة :منها عوامل عدة

على  وقدرته إليها الوصول اإلادارة جملس يريد اليت الغاية األخري ويف املستخدمني وتكوين والتنظيم املسؤوليات
 .حتققها املرااد األهداف

 المخاطر: تقييم
 يف التقييم عملية وتتجلى ،فيها للتحكم ادقيقة بصفة تقييمها جيب اليت املخاطر من العديد البنوك تواجه      

 املسطرة، األهداف بلوغ على التأثري وبالتايل ،املخاطر هذه حتقق إىل تؤادي أن ميكن اليت العوامل حتديد وحتليل
 بقائه لضمان فيها التحكم مواجهتها هبدف احملتمل للمخاطر الفعالة لإلادارة تسمح طرق وضع وعلى البنك

 املفروضة اإلحرتازية املعايري إطار يف املقبولة املخاطر مستوى حتديد بنك كل على ويبقى ،على تنافسيته واحلفاظ
 .تغطيتها مث وحتليلها وتقييمها حتديدها يف املخاطر إادارة عملية وتتجلى ،اإلشرافية طرف السلطات من عليه

                                           
االقتصاادية ختصص إادارة يف العلوم  ،مذكرة ماجيسرتخلية في التحكم في مخاطر القروض المصرفيةدور نظام الرقابة الداعلي منصوري،  1 

  .11،ص 8222-8221،سطيف ،فرحات عباس،جامعة أعمال
،جامعة ختصص مالية يف العلوم اإلقتصاادية اجيسرتامل، مذكرة دور نظام التقييم المصرفي في دعم الرقابة على البنوك التجاريةصورية عاشوري، 2 

 .86،ص8212-8211سطيف، فرحات عباس
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                                                                                                                                                                                                                              الرقابية: ةاألنشط    
 للتحكم الضرورية واإلجراءات للسياسات السليم التطبيق مع النشاطات تسيري إمكانية املرحلة هذهتتيح        

كل  الرقابية األنشطة ومتس .اإلادارة عن الصاادرة التوجيهات تنفيذ بضمان األنشطة تسمح وعليه ،يف املخاطر
واملقاربة  والتدقيق والفحص والرتخيص املصاادقة أعمال من كل وتشمل ،للبنك التنظيمي اهليكل يف املستويات

 .الوظائف بني الفصل وكذا البنك أصول على واحلفاظ التشغيلي األاداء وتقييم
 واإلتصال: المعلومات نظام

 القانونية الواجبات باحرتام ترتبط اليت وكذلك واملالية التشغيلية املعلومات بإنتاج املعلومات أنظمة تقوم         
 وحتتاج للبنك، اطخارجي باحمليط املرتبطة املعلومات األنظمة هذه تعاجل كما األنشطة، ومراقبة بتسيري اليت تسمح
 واضحة رسالة إيصال املسريين فعلى ،للمعلومات االجتاه متعداد االنتقال تضمن فعالة إتصال أنظمة البنوك إىل

 كل تبليغهم على الرقابة بعمليات واملتعلقة فراد بكل املنوطة املسؤوليات أمهية حول البنك اداخل ملختلف األفرااد
 األطراف اجتاه فعال إتصال بدور األنظمة هذه تقوم أن جيب كذلك املقبولة، املخاطر ختص اليت املعلومات اهلامة

 .التنظيمية والسلطات املسامهني األخرى كالزبائن،
 القيادة:

املسريين  طرف من املنفذة املنتظمة التقييم عمليات وكذا للبنك اجلارية النشاطات كل القياادة نظام يشمل      
 وخربة وكفاءة الدائمة الرقابة سريورة وفعالية احملتملة املخاطر مبستوى أساسا وأمهيتها حجمها يرتبط واليت

الرقابة  نظام يف املوجوادة والثغرات املسجل العجز تبليغ ادائما وجيب الرقابة، بعمليات بالقيام املكلفني املستخدمني
 .الالزمة التصحيحات الختاذ اإلادارة وجملس العامة اإلادارة إىل الداخلية

 المركزي(: البنك رقابة الخارجية ) الرقابة -8
ضمان  عن املسؤولة الرئيسية اجلهة ميثل ألنه املصرفية، الرقابة أشكال أهم من املركزي البنك رقابة تعترب      

املسامهني  حقوق ومحاية املصريف اجلهاز ومحاية ادعم إىل رقابته خالل من ويهدف املصريف النظام واستمرارية
أصوهلا  وسيولة سالمة على واحملافظة واألنظمة بالقوانني البنوك تقيد من التأكد إىل يهدف كما للبنك، والدائنني

 .هلا رشيدة إادارة وتوفري
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 :1كاآلتي  أنواع ثالثة التجارية البنوك على المركزي البنك يمارسها التي وللرقابة 
األنشطة  مبختلف املتعلقة واملعلومات البيانات كافة بتقدمي البنوك املركزي البنك يلزم حيث :المكتبية الرقابة-أ

 جلميع تفصيلية وتقارير وإحصائيات، بيانات من يتبعها وما املالية، بالقوائم ممثلة والفنية اإلادارية املصرفية
 .2هلا املركزي البنك وحاجة البيانات تلك نوعية على فرتاته حتديد ويعتمد ادوري بشكل اخل، وذلك...احلسابات

 تدقيقا ليس املعين والتفتيش حمداد، ملنهج ووفقا مباشرة البنوك بتفتيش املركزي البنك يقوم :الميدانية الرقابة -ب
 عن وذلك النقدية، للسلطة البنك يقدمها اليت املعلومات صحة من التحقق إىل يهدف فهو تقييم؛ ما هو بقدر
 على لإلطالع التفتيش فريق ينطلق مث البنك، سجالت يف املعلومات هذه مصاادر على املباشرالكشف  طريق
 املختلفة احلكومية األجهزة من أو النقدية السلطة من سواء إليه، الصاادرة والتعليمات البنك لألنظمة تنفيذ مدى

 أيضا وعليه احلسابات مطابقة مدى من البنك نفسه ، كما أنّه على فريق التفتيش التحقق إادارة جملس من أو
 بنتائج مفصال تقريرا التفتيش فريق يقدم مث البنك، يف الداخلي الرقابة والضبط وسائل فاعلية مدى من التأكد

 .3الالزمة التصحيحية ومقرتحا اإلجراءات واملالحظات خالفاتامل متضمنا أعماله،
 املصريف، اجلهاز تواجه اليت املشكالت ادراسة يف البنوك مع املركزي البنك يشرتك :التعاوني األسلوب رقابة -جـ 

 املركزي البنك بني التعاون روح ينمي وذلك مجاعية يواجه هبا تلك املشكالت، قرارات معها باالشرتاك ويتخذ
  .املشرتكة الدراسة عنها أسفرت اليت والتوجيهات القرارات تنفذ جيعلها مما البنوك، ووحدات

 التجارية: البنوك على المركزي البنك رقابة أدوات 2-1
كيفية  يف ختتلف وهي البنكية األنظمة تطور مع وتطورت نشأت اليت املصرفية الرقابة أادوات من العديد هناك      

 :اآليت جند األادوات هذه أهم ومن آلخر بنكي نظام من استعماهلا
 الكمية: الرقابة 

 مبجاالت االهتمام ادون التجارية البنوك متنحه الذي لالئتمان الكلي احلجم على التأثري إىل دفهت      
 :يلي ما وسائلها ومن أهم استخدامه،

 
 

                                           
 .812،ص 1112،دار الوسام ،بيروت،نظم المحاسبة و الرقابة و تقييم األداء في المصارف و المؤسسات الماليةصالح الدين السيسي، 1  

  Htpp//www.bank –f pole-stine.com/digital library  :2  عبد القادر الشخيلي، الرقابة المصرفية ، متاح في الموقع     
   //www.arablinfo.comHtpp: ، متاح في الموقع2بكر ريحان، رقابة البنك المركزي على المصارف اإلسالمية،ص 3

http://www.bank/
http://www.arablinfo.com/
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 اإلجباري: االحتياطي سياسة  -
 وهذه ،املركزي البنك لدى سائل شكل على وادائعها امجايل من معينة نسبة بوضع التجارية البنوك تلتزم      

االحتياطي   سياسة وهتدف ،1البالاد يف السائدة االقتصاادية للظروف تبعا آلخر وقت من للتغري عرضة النسبة تكون
 الكتلة حجم يف التحكم أجل من البنوك نقواد خلق على الرقابة إىل املركزي للبنك رقابية كأاداة اإلجباري

تكلفة  على االئتمان منح يف التجارية البنوك قدرة ارتفاع أو اخنفاض بانعكاس السياسة هذه تأثري النقدية،ويظهر
 .على  البنوك جيرب فإنه اإلجباري االحتياطي لنسبة املركزي البنك رفع فعند .تقدمها اليت القروض أو التمويالت

 . 2هبا  تقوم اليت واالستثمارات التوظيفات خمتلف يف استخدامه وعدم سيولتها من جزء تعطيل
 الخصم: إعادة معدل سياسة -

األوراق  خصم بإعاادة قيامه لقاء املركزي البنك يتقاضاها اليت الفائدة اطخصم إعاادة معدل بسياسة يقصد      
اطخصم  إعاادة معدل سياسة وتعرب ،3اجلاهزة السيولة على احلصول يف ترغب اليت التجارية البنوك لصاحل التجارية

هذه  حتديد يف احلرية يعطيه ما وهو ،لإلقراض األخري امللجأ بصفته املصريف النظام يف املركزي البنك أمهية عن
البنك  كان فإذا النقدي. والعرض التجارية البنوك سيولة يف للتحكم أاداة السياسة هذه من وجيعل املعدالت

حجم  من يزيد ما منخفضة، خصم إعاادة معدالت فرض إىل يلجأ فإنه النقدي العرض زياادة إىل يهدف املركزي
يف  اخنفاض عنه ينجم الذي األمر وهو ،لديها السيولة كمية من ويزيد املركزي البنك من التجارية البنوك اقرتاض

 طلب من بذلك ويزيد ،القروض على املصرفني غري األعوان طلب بزياادة تقابل اليت واطخصم الفائدة معدالت
 النقدية الكتلة حجم من يضاعف ما مركزية نقوادا يصدر الذي املركزي البنك من االقرتاض على البنوك التجارية

 .  4اطخصم إعاادة معدالت برفع يقوم فإنه النقدي العرض حتجيم هو اهلدف كان إذا حني يف املتداولة،
 المفتوحة: السوق سياسة -

من  يقلل املركزي البنك فإن ،التضخم حدة تزايد مع يرتافق الذي االقتصاادي للنشاط الكبري التوسع حالة يف      
األسهم  بيع عمليات بواسطة وذلك املتداولة، األموال كمية خفض طريق عن االئتمان منح على البنوك قدرة

                                           
  1 ضياء جميد،إقتصااديات النقواد و البنوك،مؤسسات شباب اجلامعة،اإلسكندرية،8228،ص 861.

2  Jean- François Goux, economie monétaire et financière : théories, institutions, politiques, 

Economica, Paris, 1998, p 240.  

 .811،ص8224،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،تقنيات البنوك الطاهر لطرش،  3 

 
  4 جمال خريس و آخرون،النقود و البنوك،دار المسيرة،عمان،8223،ص ص 114-113.
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األرصدة  تنخفض إذ.املتداولة النقواد كمية اخنفاض إىل يؤادي الذي األجنبية والعمالت الذهب وأحيانا والسندات
العرض  بذلك فينخفض البيع، عمليات قيمة مبقدار قدرهتا االئتمانية تضعف مث ومن ،التجارية البنوك لدى النقدية
الوصول  املرااد املستوى إىل االقتصاادي النشاط يف التوسعية االجتاهات وتنكمش املمنوح االئتمان ويقل النقدي

يف  ينعكس الذي األمر والسندات، األسهم شراء بعملية يقوم املركزي البنك فإن االنكماش حالة يف أما إليه.
النقواد   توليد يف والتوسع االئتمان منح على البنوك قدرة فتزادااد ،التجارية البنوك لدى النقدية األرصدة زياادة شكل

الكسااد  مظاهر عنده تزول الذي املستوى إىل االقتصاادي النشاط حركية توسيع على يساعد كما ،املصرفية
 .النقدية السلطات قبل من واملرغوب املطلوب التوازن وحيدث ،واالنكماش

 املالية  األوراق ببيع املركزي البنك قيام أن ذلك الفائدة أسعار على تأثري هلا املفتوحة السوق عملية أن كما      
 .1الفائدة أسعار رفع يف تساهم والسياسة السوق يف أسعارها اخنفاض إىل يؤادي احلكومية والسندات
 الكيفية: الرقابة 
 هذه أن إذ ،كميته عن النظر بغض املصريف االئتمان استخدام أوجه على التأثري الكيفية بالرقابة يقصد      

واستثمارات  قروض بصيغة النقدية موارادها التجارية البنوك فيها توزع اليت واملسارات االجتاهات على الرقابة تنصب
الرقابة   استخدام عن ناجتة ونواقص عيوب ظهور إىل النوعية الرقابة على االعتمااد سبب ويرجع خمتلفة، مصرفية
 :اآليت منها نذكر متعدادة وسائل النوعية وللرقابة ،2الكمية

 األدبي: اإلقناع -
فإذا  يرغبه، الذي االجتاه يف تتصرف لكي األاديب باإلقناع التجارية البنوك على التأثري املركزي البنك يستطيع      

تتوسع  أال تقتضي العامة املصلحة أن يرى املركزي البنك وأن االئتمان منح يف تتوسع التجارية البنوك أن افرتضنا
ادون  االئتمان منح تقليل التجارية البنوك من يطلب أن املركزي البنك باستطاعة فيكون ذلك يف التجارية البنوك
التجارية  البنوك وتلتزم اإلجباري االحتياطي نسبة رفع أو اطخصم سعر كرفع معني كمي إجراء اختاذ إىل احلاجة
أخري  كملجأ إليه تلجأ حيث البنوك بنك فهو املركزي، البنك وبني بينها الوثيقة للعالقة نظرا األاديب باإلقناع
 .3لإلقراض

                                           
،الندوة العلمية الدولية حول "الخدمات المالية و إدارة أدوات السياسة النقدية و المالية المالئمة لنرشيد دور الصيرفة اإلسالميةصالح صالحي،  1 

  .  12 - 14، ص ص 8212المخاطر المصرفية في المصارف اإلسالمية،جامعة سطيف،

  2 ناظم محمد و نوري الشمري،النقود و المصارف و النظرية النقدية، دار زهران ،عمان،8222،ص 112. 
  3 ضياء مجيد،مرجع سبق ذكره،ص 892.
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االئتمان  تقدمي خبصوص أادبيا املركزي البنك وإرشاادات بتعليمات التجارية البنوك قبول هو إذن األاديب فاإلقناع
 .املختلفة االستعالمات حسب وتوجيهه

 المطلوب: الضمان هامش -
 البنوك من العمالء عليها حيصل أن ميكن اليت األموال من املقدار ذلك املطلوب الضمان هامش ميثل      

 هامش ويسمى اطخاصة أمواهلم من العمالء يدفعه والباقي البنوك هذه بني كقرض املالية األوراق التجارية لشراء
 الضمان هامش برفع يأمر فإنه االئتمان، منح يف توسعت قد التجارية البنوك أن املركزي البنك رأى الضمان،  فإذا

 . 1لالستثمار تشجيعا الكسااد حالة يف األخرية هذه وتنخفض النسبة هذه رفع يتم االنتعاش حالة يف أنه أي
 القروض: تأطير سياسة -

توزعها  اليت القروض وهو ،قانوين بشكل النقواد طخلق األساسي املصدر منو حتديد إىل السياسة هذه هتدف      
 .القروض على للسيطرة كأاداة األسلوب هذا ويستخدم االئتمان ختصيص أيضا ويسمى ،املالية واملؤسسات البنوك
 هبدف السياسة هبذه املركزي البنك ويقوم القروض تأطري سياسة بوضع الدولة تقوم مثال التضخم ظروف يف      

 التضخم ينتشر عندما أما .التضخم إحداث يف سببا تكن مل واليت األولوية ذات القطاعات حسب منح االئتمان
 حلجم األقصى احلد بتحديد املركزي البنك فيقوم إجبارية، قرض تأطري سياسة بصياغة تقوم الدولة حبدة فإن

 بربنامج مرافقة السياسة هذه تكون ما وعاادة ،القرض منو معدل حتديد أو البنوك طرف من القروض املمنوحة
 السندات وإصدار اإلادخارات وتشجيع العمومية النفقات من التقليل كذلك ويشمل ،للكتلة النقدية استقرار
 .2الفائضة النقدية الكتلة بتخفيض الوسائل الكفيلة بكل والقيام

 االستهالكي: البيع شروط على الرقابة -
 حالة ويف املعمرة االستهالكية السلع إىل املتقدمة الدول يف خاصة اجملتمعات، من الكثري يف األفرااد حيتاج      

 من احلد وهبدف .القتناءها تسهيالت على احلصول أجل من البنك إىل يلجؤون فإهنم  شرائها، على عدم القدرة
 االئتمان ملراقبة شروط بوضع املركزي البنك يتدخل التضخم أوقات يف خاصة السلع، هذه الطلب على

 عدم أو وعدادها األقساط قيمة حتديد أو عليها والتأثري مسبقا السلعة قيمة من نسبة ادفع االستهالكي،كاشرتاط
  .البنك أصول من معينة نسبة هذه القروض جتاوز

                                           
-8222،أطروحة دكتوراه في العلوم اإلقتصادية تخصص مالية،جامعة الجزائر،عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزيةسلمان ناصر، 1

  .96،ص 8226

  2 صالح مفتاح،النقود و السياسة النقدية،دار الفجر ،الجزائر،8222،ص 126.
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 العقاري: الرهن شروط على الرقابة-
 إىل تلجأ فإهنا  العاملة اليد واستخدام االسكان مشكلة حلل السكن برامج يف التوسع احلكومة أراادت إذا      

الرهن  شروط بتسهيل وذلك العقارية، القروض على احلصول بتشجيع تسمح تعليمات يصدر الذي البنك املركزي
ويتم  السدااد فرتة ومتديد الفائدة سعر وختفيض الرهن هذا فرتة وتقليص كرهن املقدم املبلغ ختفيض أي العقاري،

ملراقبة  أخرى وسائل املركزي البنك ويستخدم انكماش، أو ركواد بفرتة مير االقتصااد كان إذا خاصة التشجيع هذا
القروض  الستحقاق خمتلفة آجال وحتديد العمليات بعض على موافقته كاشرتاط لالئتمان النوعي االستخدام

 .استخدامها أوجه حسب
 السلطات متارسه الذي الرقايب الدور طبيعةتطرقنا إىل  بعد :البنكيةاألهداف الجوهرية للرقابة  المطلب الثالث:

 حقيقة ففي ا.حتقيقه إىل الرقابة هذه ترمي اليت األهداف فهم من ال بدّ  إلشرافها، اطخاضعة البنوك على النقدية
 األهداف من نوعني حتقيق يف فاعلة أاداة انهكو النقدية السلطة من طرف املصرفية الرقابة إىل ينظر األمر،

 ،وهي كاآليت:اجلوهرية
 املرتبطة� األهداف تلك وهي املركزي، البنك هوو  اإلشراف و السلطة صاحب الرقابة بطرف يتعلق أولها:

 ،النقدية بالسياسة
 هي هذه األهداف و التجارية، البنوك يف اإلشراف و املتمثل وللرقابة اطخاضع الثاين الرقابة بطرف يتعلق :ثانيها
 .البنوك كفاءة رفع و املصريف األاداء حتسني إىل ترمي اليت تلك

 : 1يلي ما في النقدية:وتتمثل السياسة أهداف-1
 .الكامل بالتشغيل املصحوب االقتصاادي للنمو األمثل املعدل حتقيق - 

  .خارجيا و اداخليا النقدي االستقرار حتقيق -  

    .السائد االقتصاادي الوضع و يتناسب مبا االئتمان على الرقابة ضبط -  

  .االستثمارية الربامج لتمويل الالزمة املالية املواراد و املدخرات تعبئة -  

 .للثروة العاادل التوزيع على العمل -  

 .بالعمالة املصحوب االقتصاادي النمو تشجيع -

                                           
  1 بلعزوز بن علي،محاضرات في النظريات و السياسات النقدية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،8224، ص 114.
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 .التضخم حملاربة النقدي االستقرار حتقيق -

 .اطخارجية قيمتها على احلفاظ و العملة صرف قابلية ضمان -

 .متطورة نقدية و مالية أسواق إجيااد -

 اطخارجي. و الداخلي التوازن حتقيق -

 رفع كفاءة أداء البنوك: -  2
يف حيتل موضوع رفع الكفاءة اإلنتاجية يف العمل املصريف موقعا هاما من إهتمامات البنوك املركزية خاصة        

املرحلة الراهنة من تطور القطاع املصريف ،الذي شهد توسعا مبعدالت مرتفعة يف ظل التطورات اإلقليمية و الدولية 
على صعيد العمليات و التقنيات و األادوات و اصبحت فيه كال من السلطات النقدية و البنوك تركز على نوعية 

موجوادات البنوك و مطلوباهتا بكفاءة ،و ترشيد النفقات و و كفاءة االاداء و ذلك على خمتلف املستويات . فإادارة 
إادخال نظم علم  اإلادارة و احلوافز أصبح اليوم ليس فقط ضرورة ملحة ملواكبة التطورات القائمة يف البنوك و 

عاملية ،بل األسواق املالية الدولية و ملواجهة التحديات اليت أفرزهتا األوضاع اإلقتصاادية احمللية و اإلقليمية و حىت ال
مدى   قياس إىل ادفته أاداء معدالت و مؤشرات وضع على املركزية البنوك تعمل هلذا و .شرطا للبقاء و االستمرار

 اليت و املخططة هلا، األهداف حتقيق يف جناحها مدى على احلكم و املتاحة املواراد استخدام يف البنوك أاداء كفاءة
 من باعتباره االستقرار النقدي، لتحقيق املستهدفة االئتمانية و النقدية السياسة متطلبات مع متاما تنسق أن جيب

 .املنشوادة باملعدالت االقتصاادية التنمية استمرار لضمان الالزمة العناصر

 : آلية رقابة البنك المركزي و أدواره.الثانيالمبحث 
 : محددات جانب الرقابة على أداء البنوك.األول المطلب

 الكفاءة حتديد مستوى على تأثريها هلا اإلنتاج عناصر جتانس عدمو  للبنوك، اإلاداري التنظيم اختالف إن      
سياسة  اختالف جانب إىل هذا البنك، هذا أاداء كفاءة على بالتايلو  ،املصرفية العمليات من عملية بالنسبة لكل

     ادرجة الكفاءة تربز معدالت أو خاصة مقاييس وجواد يستلزم الذي األمر ،توظيفها و األموال جتميع يف البنوك
هلذا سوف حناول يف هذا املطلب إبراز خمتلف حمدادات جانب الرقابة على أاداء  ،البنك اداخل األاداء مستوىو  

 البنوك.
 :بنكيمفهوم األداء ال -1

 تقييمه،يعد األاداء من املصطلحات اليت حتمل بني طياهتا فصل العمل اجليد عن السيئ و يتتيح للمسؤولني       
 من يعترب حيث .أنواع املنشآت لكافة و اهلرمية املستويات كافة يف هلم األساسية املفاهيم من بذلك أصبح و
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 املواراد استخدام و هلا املتاحة املواراد استغالل يف فعاليتها و املنشأة جناح مدى عن تكشف اليت اهلامة املؤشرات
 بصفة األاداء معدل و حني نتحدث عن، 1أهدافها حتقيق على قاادرة جيعلها الذي بالشكل املاادية و البشرية
 االقتصاادي املستوى فوق احملقق اإلنتاج ذلك به يقصد و«standard» األاداء املتوسط معدل نعين فإننا مطلقة
 .الالزم الربح حتقيق و التكاليف تغطية يكفل الذي

 املتاحة استخدام املواراد يف األخرية هذه كفاءة مبدى مرتبطا األاداء يكون التجارية، البنوك نشاط جمال يف و       
 مدىو  ثانية، ناحية من و السيولة الرحبية اعتباري بني فيه املرغوب التوازن على احملافظة يفو أوىل، ناحية من لديها

 النقدية السياسة متطلبات مع متاما أن تنسق جيب اليت و ثالثة ناحية من هلا املخططة األهداف حتقيق يف جناحها
 .االئتمانيةو 

 مجاالت الرقابة على كفاءة البنوك: -2
 يتم املستوى الذي باختالف أعماهلا اجناز يف التجارية البنوك كفاءة على احلكم خيتلف أن الطبيعي من       

 قياس خالل النقدية من السلطات تستهدف و ،مستوى كل عند عنها املعرب النظر وجهة و أادائها تقييم عنده
 على القائمني اتساق قرارات مدى من التحقق القطاعي ( )املستوى املصريف اجلهاز مستوى على الكفاءة هذه
 البنوك على للرقابة نظام وكل .االستقرار النقدي لتحقيق املستهدفة االئتمانية و النقدية السياسات مع البنوك أمور

 أّوال يتطلب و الكفاءة، من ادرجة بأعلى نشاطها أوجه مبختلف قيامها من والتأكد أادائها تقييم ألغراض موضوع
 .النظام هذا و مقومات ركائز حتديد كذلك و األاداء جماالت حتديد

 تحديد مجاالت أداء البنوك: -أ
و تقييم أاداء البنوك التجارية من طرف البنك املركزي احلكم يتيح اإلطار اطخاص باملؤشرات املوضوعة للرقابة       

 :2تتمثل فيمايليعلى مدى كفاءة البنك التجاري من عدة جوانب 
 يعنيه  ما و اإليراادات، تنظيم و اإلنفاق ترشيد و املتاحة األموال استخدام يف الكفاءة :األول الجانب

 .له املخططة األهداف تنفيذ يف البنك جناح مدى عن تعبري من هذا

                                           
   1 فالح الحسيني و مؤيد الدوري ، مرجع سبق ذكره ، ص ص 881 – 888.

  2 صالح الدين السيسي ، مرجع سبق ذكره ، ص 849.
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 االئتمانية و النقدية للسياسة وفقا املقررة االئتمانية باحلدواد البنك التزام :الثاني بالجان 
 اجلهاز وحدات باقي مع متوازنة و مرتابطة بصورة يتم البنك أنه هذا أاداء أن من املستهدفة،للتأكد

  .املصريف
 التنمية  لتمويل القومية املدخرات تعبئة مدى على للتعرف االادخارية الوادائع منو :الثالث الجانب

 اإلقتصاادية.
 املصرفية اطخدمة أاداء يف الرشد و التحسن:الرابع الجانب. 

 احملاسبة و القوائم املالية واقع من تركيبها يتم األوىل الثالثة للجوانب قيمية ماادية مبؤشرات اإلطار هذا ميدنا و
 ميكن فإنه رقمي، له مقياس ليس معنوي جانب ألنه الرابع اجلانب قياس يصعب كان إن و .التجاري للبنك

سالمة النظام احملاسيب املطبق و تنفيذ كافة  مدى :بينها من القرائن و الدالالت واقع من عليه التدليل و استكشافه
 مشتمالته ، مدى توافر نظم و إجراءات سليمة لألاداء ....اخل.

 البنوك:ركائز الرقابة على أداء  :الثانيالمطلب 
بغرض الكشف عن التطورات و اإلجتاهات اليت أسفر عنها أاداء البنك التجاري على حقيقتها و مدى        

 تصحيح يكفل مبا أسبابه حتليل و األاداء يف القصورمسايرهتا لإلجتاهات املستهدفة فضال عن إكتشاف نواحي 
 فإنه الكفاءة، من املرتفع املستوى هذا حتقيق إىل تسعى إطار خطط يف الكفاءة زياادة و مستقبال األاداء مسارات

  :1التالية النقاط يف النقدية السلطات متارسها اليت املصريف األاداء و تقييم الرقابة وظيفة ركائز تلخيص ميكن
 .االتلمجا خمتلف يف التجاري البنك ألهداف الدقيق التحديد -
 .العامة للبنك اطخطة ضوء يف بينها التنسيق مراعاة مع االتلمجا هذه كل يف للعمل التفصيلية اطخطط وضع -
 .النجاح عن اإلثابة و القصور أوجه عن املساءلة إلمكان اإلادارية املسؤولية ملراكز الواضح التحديد -
 .ادقيقة علمية أسس على القياسية اتهمعدال حتديد و األاداء ملؤشرات السليم االختيار -
 يف الوقت األاداء مسارات تصحيح و الصائبة القرارات اختاذ يكفل مبا اإلادارية املعلومات نظم تطوير و إنشاء -

 .املناسب

                                           
  1 صالح الدين السيسي ، مرجع سبق ذكره ، ص 841.
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حىت يتسىن لنظام الرقابة و تقييم األاداء املتبع من حتقيق أهداف  مقومات نظام الرقابة و تقييم أداء البنوك: -1
 :1البنك املركزي ، البد أن تتوافر له املقومات التالية

 عن واضحة رؤية و انطباعا الوقت ذات يف يعطي و التجاري، البنك أاداء جوانب كافة يغطي مبا الشمول -
   .األاداء جوانب كافة من التقييم و املراقبة حمل التجاري البنك موقف

    املؤشرات  على البنوك ذهبه العاملني و القائمني تعرف ضرورة مع أهدافه، و التجاري البنك بنشاط االرتباط -
 .النتائج تقبل يف الرغبة توفري يكفل مبا النظام وأهداف

  .الكمية النواحي جانب إىل األاداء يف الكيفية النواحي يعكس أن -
 أوجه  كشف على يقتصر ال و الكفاءة، رفع و األاداء حتسني إىل و اجيابية نتائج إىل الوصول من يتمكن أن -

 .بعد فيما لألاداء السليمة املسارات يوّضح بل فقط االحنراف
  .األخرى الرقابة أنواع مع التكامل ضرورة -
 أاداء استيعاب كفاءة عل قاادرة تكون و األاداء، أساسها على يقّيم املؤشرات أو النماذج من حمدواد عداد اختيار -

   .الكلية الكفاءة قياس من ميكن مبا اجلوانب كافة من التجاري البنك
 .للمواراد الكفء االستخدام و العاملني إنتاجية زياادة من ميكن مما للحوافز مستقر و واضح نظام توافر -
 ملواجهة التطبيق يف االنتظام و الدورية و باالستمرارية األاداء تقييم و للرقابة املقرتح النظام اتسام ضرورة -

 .املرغوبة غري االجتاهات يف آثارها استفحال قبل االحنرافات
 : « CAMEL Rating »مؤشرات الرقابة على األداء -2

و من أمهها و تقييم أادائها و تصنيفها   البنوك أاداء على للرقابة من املؤشرات العديد املركزي البنك يستخدم       
 األحرف من مشتقة تسمية هي و « CAMEL System/Rating » : يطلق عليهاجمموعة املعايري اطخمسة اليت 

 .منها معيار لكل األوىل
 للبنك   املايل املوقف عن عام بشكل تعرب و معا ترتبط حمدادات يف املعايري أو املؤشرات هذه وتتمثل      

إىل مخسة فئات تنازليا على مستوى كل  األسلوب هذا وفق البنوك أاداء تصنيف يتمو  .إادارته و تشغيله وسالمة
 مث الضعف نقاط على لإلادارة التغلب أمكن وكيف الضعف، و القوة نقاط و األاداء مستوى حسب ذلكو  مؤشر،

                                           
  1 نفس المرجع السابق ، ص 843.
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 نتائج واقع من الفشلو   للتعثر هذه  البنوك تعرض احتماالت وكذلك املختلفة، األاداء نواحي بني التفاعل مدى
 :يف املعايري أو املؤشرات هذه تتمثل،  1 نشاطها
 كفايته  و املال رأس مالءة.Capital adequacy 
 األصول   جوادة.Assets quality 
 البنك   إادارة كفاءةManagement. 
 للبنك  اإليراادية القوة أو الرحبيةEarnings. 
 السيولة .Liquidity 

 هي معايري األصول جوادة و الرحبية و السيولة و املال رأس بكفاية املتعلقة املعايري أن إىل اإلشارة وجتدر       
 بصفة املصرفية العمليات و األنشطة كفاءة إادارة أساسه على تقاس كيفي معيار فهو اإلادارة معيار أما ، كمية
 خالل من ذلك و املصرفية، املمارسات مع و موافق سليم و آمن بشكل عملها اجناز على اتهقدر مدى و عامة

 الظروف و املتغريات مع التعامل و اجليد التخطيط على و قدرته بالبنك اإلادارة لفريق اإلادارية و الفنية اجلدارة
 كفاءة عن تكشف اليت املؤشرات بني من و .الرقابة نظم و الداخلية نظم العمل ادقة و سالمة يكفل مبا املستجدة

زياادة التغري يف حجم الوادائع...إخل ،  املتعلقة بالرحبية ، جوادة األصول ، كفاءة رأس املال ، السيولة، تلك اإلادارة
جوادة القروض،جوادة على ذلك إستعمال بعض املؤشرات الوصفية مثل: التوسع،عداد الفروع، نوعية العمالء، 

 العاملني ...إخل....
 :و كمنتج الرقابة على أداء البنك التجاري كوسيط مالي:الثالث المطلب

 الرقابة على أداء البنك التجاري كوسيط مالي:-1
 :مها بعنصرين أهدافه تتحداد حيث التجارية، البنوك ألاداء جانب أهم املالية الوساطة جانب ميثل  

 و البنوك التجارية أاداء على بالرقابة املركزي البنك يقوم حيث :الموارد بتجميع الخاص اإلنتاجي النشاط /أ
 جتميع يف مسامهتها و مدى املايل مركزها بتدعيم قيامها مبدى االهتمام خالل من النشاط هلذا أادائها كفاءة تقييم

 .املصريف و االادخاري الوعي نشر و املدخرات و الوادائع

                                           
  1 أحمد غنيم،صناعة قرارات اإلئتمان و التمويل في إطار اإلستراتيجية الشاملة للبنك،مطابع المستقبل،الطبعة األولى،القاهرة،1112،ص81.
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 مسامهة هذا ضوء على احلالة هذه يف البنك أاداء تقييم يقوم و الموارد: هذه توظيف و استخدام سياسة /ب
 األمان و و السيولة العائد حيث من املختلفة التوظيف وجوه على املواراد توزيع كفاية مدى و التمويل يف األخري

 .األجلو 
 تنظيم يفاهلام  ادوره خالل من املالية الوساطة جمال يف البنوك أاداء كفاءة رفع يف املركزي البنك يساهم و      

 األمر يتعلق و .املطلوب منها املستوى بتحقيق البنوك تلزم مؤشرات و رقابية مباادئ وضع و النشاط هذا ضبطو 
 :التالية باجلوانب

 .املمتلك املال رأس مالءة على الرقابة -
 .السيولة إادارة كفاءة على الرقابة -
 .املصرفية املخاطر إادارة كفاءة على الرقابة -
 متانة و كفاية مدى على بالرقابة النقدية السلطة اهتمام يزاداادالرقابة على مالءة رأس المال الممتلك:   -1

 على مصرفية و مالية جلان هناك أن و خاصة اآلخر، تلو يوما ذلك و بالبنوك التجارية، املمتلك املال رأس
 يف املتوقعة أو احملتملة املخاطر مواجهة يف املال رأس كفاءة زياادة ادفبه اللمجا هذا تعمل يف الدويل املستوى
 .املصرفية األنشطة

 وظائف رأس المال الممتلك: 1-1
احملتجزة. وهو يعمل  األرباح و االحتياطات و املدفوع املال رأس من كل جمموع املمتلك املال برأس يقصد      

 و االستثمارية مواجهة اطخسائر التشغيلية النامجة عن ممارسته لنشاطاتهعلى إسنااد البنك و ترصني موقفه املايل يف 
 غري الظروف يف التزاماته على تسديد البنك بقدرة الرقابية السلطات و العمالء ثقة تدعيم و املختلفة، اإلقراضية
 .االعتياادية

 رؤوسمتانة  أن غري املمتلكة، أمواهلا رؤوس ضعف بسبب الدول من العديد يف البنوك بعض فشلت لقد      
 املركز لسالمة املمتلك ضروري املال فرأس .أخرى ادول يف أخرى بنوك فشل أمام حائال تقف مل املمتلكة األموال

 أن جيب إمنا و األحوال، من بأي حال وحده السالمة تلك يضمن ال لكنه فيه،و الثقة تدعيم و بنك ألي املايل
 .املطلوبة السالمة له لتحقق جانبه إىل أخرى عوامل هناك تكون
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 و األصول الثابتة من اتهاحتياجا لتغطية كاف مال رأس لديها يكون أن البنوك تراعي العموم، وعلى      
 زاادت كلما يتحملها البنك اليت باملخاطر االرتباط وثيق أنه كما .األرباح حتقيق و البقاء و االستقرار يف يساعدها

 .ماله رأس لتدعيم احلاجة
 ة رأس المال الممتلك:قياس كفاي 1-2

 : 1أمهها التجاري البنك يف املمتلك املال رأس كفاية أو متانة مدى ملعرفة كمية مقاييس عدة هناك      
على  البنك قدرة النسبة هذه تعكسأوال : نسبة رأس المال الممتلك إلى إجمالي األصول )الموجودات(: 

 املركزي إليها البنك ينظر اليت التقليدية النسب بني من تعد و .األصول متويل يف املمتلك املال رأس على االعتمااد
 مدى مراقبة على السلطات النقدية تعمل و .املمتلك املال رأس كفاءة مدى قياس عند االهتمام من بشيء

 .املقرر عن املستوى اخنفاضها عدم و ثابتة معدالت عند النسبة ذهبه التجارية البنوك احتفاظ
 ثانيا: نسبة رأس المال الممتلك إلى إجمالي األصول الخطرة:

قد يواجه البنك بسببها بعض اطخسائر الرأمسالية، مثل القروض   اليت املوجوادات يف اطخطرة األصول تتمثلو       
يف حمفظة األوراق ية حتصيلها أو إسرتاداادها ، و تلك اليت يتم إعدامها، باإلضافة إىل اطخسائر الرأمسالاليت ال ميكن 

املالية للبنك نتيجة إخنفاض القيمة السوقية لبعض األسهم و السندات املكونة للمحفظة. تكتسب هذه النسبة 
أمهيتها بوصفها حدا فاصال بني ما يتحمله كل من مالك البنك و موادعيه و ادائنيه من خسارة رأمسالية يف حالة 

 حتققها.
 حيث يتوقف ،"اطخطرة املوجوادات يف االستثمار ملواجهة املتاح األمان هامش" أيضا النسبة هذه على يطلق 

 .أمواله البنك فيها يستثمر اليت األصول تشكيلة على املمتلك املال لرأس املالئم احلجم
 ثالثا : نسبة رأس المال الممتلك إلى الودائع:

      التمويل مصاادر من كمصدر املمتلك املالرأس  على التجاري البنك اعتمااد مدى إىل النسبة هذه تشري      
 طفيفة زياادة عن يتغاضى قد املركزي البنك أن هذا يعين و .اململوكة له األموال رصيد من الوادائع راد على قدرته ومدى

يعين محاية للموادعني قد تعوضهم على أساس أن إرتفاعها  نسبيا، مرتفعة هذه النسبة كانت إذا اطخطرة األصول يف
 ملخاطر اإلضافية النامجة عن الزياادة يف األصول اطخطرة.عن ا

 

                                           
 .181-112،ص ص 8228،دار الفكر ،األردن،إدارة المصارف،مدخل تحليلي كمي معاصررضا صاحب أبو حمد آل علي، 1 
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 رابعا: نسبة رأس المال إلى القروض: 
 املال رأس من السلفيات و القروض يف توظيف املواراد أخطار مقابلة على التجاري البنك قدرة مدى وتوضح      

 .بالوادائع املساس ادون املمتلك
 خامسا: نسبة رأس المال الممتلك إلى اإلستثمارات المالية: 

 .املالية لألوراق السوقية اخنفاض القيمة خماطر مواجه يف األمان هامش وتقيس      
 الرقابة على كفاءة إدارة السيولة المصرفية: -2
 :لسببني راجع هذا و الوسيطة املالية هتتم البنوك التجارية بالسيولة أكثر من غريها من املؤسسات      

 من ا يتألفتهمطلوبا من كبريا قسما أن الثاين و جدا، كبرية موارادها جمموع إىل النقدية اتهمطلوبا نسبة أن األول
 على تقع اليت الرقابيةو  النقدية السلطات باهتمام املصرفية السيولة موضوع يستأثر كما .األجل قصرية التزامات
 .املوادعني حقوق على السهر و املصريف العمل سالمة ورقابة مسؤولية عاتقها

 مفهوم السيولة المصرفية: 2-1
 السحوبات مواجهة جمال يف التجارية و املالية التزاماته جلميع نقدا التسديد على التجاري البنك قدرة تعين        
 توفري يستدعي هذا و .القروض من متعلمجا إشباع حاجات و االئتمان لطلبات االستجابة و الوادائع من املستمرة

 وقت أقل يف حاضرة نقدية إىل األصول بعض حتويل عن طريق عليه احلصول إمكانية أو البنك لدى سائل نقد
 إىل إضافية سائلة نقدية مبوجوادات االحتفاظ "املصرفية ذلك،يرااد بالسيولة على بناء .خسارة بأقل و ممكن

 ."1 العاجلة أو الفورية النقدية االحتياجات ملواجهة السيولة صفة عليها تغلب مالية موجوادات
 تقييم كفاءة إدارة السيولة النقدية: 2-2

 رحبية على سلبا ذلك يؤثر فسوف هلا تعترب السيولة سيف ذو حدين، فإذا زااد حجمها عن احلد االقتصاادي      
 تنص هلذا و .املايل العسر حالة يف البنك يوقع املستوى املطلوب عن اخنفاضها أخرى جهة من و البنك،

 نسبة و القانوين االحتياطي بنسبة تتعلق احرتازية معايري أو قواعد البنك املركزي يضع بأن عاادة املصرفية التشريعات
 .2استعماالت األموال و مصاادر آجال ملبدأ مواءمة تطبيقا القانونية السيولة

 

                                           
 .122رضا صاحب أبو حمد آل علي، مرجع سبق ذكره،ض  1  

  2 فالح الحسيني و مؤيد الدوري،مرجع سبق ذكره،ص 19.
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 أوال : نسبة اإلحتياطي القانوني: 
 الوادائع من معينة بنسبة ذلك و فائدة النقدي الذي حتتفظ به البنوك لدى البنك املركزي بدون ميثل الرصيد      
 الكمية الرقابة أادوات من واحدة باعتبارها السيولة املصرفية على النسبة هذه تأثري مدى توضيح مت قد و .لديها
 :يلي رياضيا كما النسبة هذه حساب ميكن و .االئتمان على

 .122× الوادائع و ما يف حكمها( ÷ اإلحتياطي القانوين = ) النقد لدى البنك املركزي نسبة 
 ) الوادائع+املستحق للبنوك(.  وبات بإستثناء رأس املال املمتلكو يقصد بالوادائع و ما يف حكمها مجيع املطل

 :ثانيا: نسبة السيولة القانونية
متثل هذه النسبة مقياسا ملدى قدرة اإلحتياطات األولية و الثانوية )األرصدة النقدية و شبه النقدية( على       

 يف مجيع الظروف .الوفاء باإللتزامات املالية املستحقة على البنك 
 العالقةب عنها يعرب و السيولة إادارة كفاءة تقييم يف استخداما و موضوعية النسب أكثر من تعد فهي هذا، على و

 :التالية
 .122×الوادائع و ما يف حكمها(÷ نسبة السيولة القانونية = ) اإلحتياطات األولية + اإلحتياطات الثانوية 

 النقدية السيولةإادارة  كفاءة تقييم إطار يف مؤشرات عدة املركزي البنك يستخدم النسبتني، هذين إىل باإلضافة
 : 1املؤشرات هذه أهم و .التجاري البنك أهداف و لسياسات طبقا

  :نسبة الرصيد النقدي أو المعدل النقدي 
 :يلي كما عنها يعرب .املالية التزاماته جمموعة و وميثل العالقة بني ما ميلكه البنك من مواراد نقدية سائلة     

 122×النقد يف الصندوق+ النقد لدى البنك املركزي+ األرصدة السائلة األخرى      نسبة الرصيد =   
 النقدي                                           الوادائع +املستحق للبنوك

و ال  النقدية السيولة يف تضخم بصداد نكون فال املعدل، هذا اخنفاض و ارتفاع يف اإلفراط جتنب جيب و     
 إنكماش فيها.

 
 

                                           
 نقد العريبالمن سلسلة البحوث و الدراسات املتخصصة،صندوق  ، ورقةالسيولة المصرفيةاللجنة العربية للرقابة املصرفية،  1  

  .8228،أبو ظيب،
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 :نسبة التوظيف  
 يف أموال من العمالء ما يف حكمها لتلبية حاجاتتشري هذه النسبة إىل مدى إستخدام البنك للوادائع و و      

 :يلي كما عنها يعرب و .سلفيات و قروض صورة
 .122× الوادائع و ما يف حكمها ( ÷ نسبة التوظيف=) القروض و السلفيات 

 أي اجتاه املوادعني، املالية بالتزاماته الوفاء على البنك كفاءة اخنفاض إىل ثانية جهة من تشري النسبة هذه أن غري
 .اجلديدة القروضطلبات  اجتاه احلذر و احليطة أخذ البنك على ينبغي لذلك السيولة، يف اخنفاضا تظهر انهأ

 الرقابة على كفاءة إدارة المخاطر المصرفية: -3
 السنوات، و قد لوحظ تعاظم  هذه املخاطر يف من أكثر الصناعات تعرضا للمخاطر تعد الصناعة املصرفية      
 نطاق اداخل املصريف  سواء العمل جمال يف الشاملة التطورات مع خاصة طبيعتها تغري إىل باإلضافة املاضية القليلة
 تسيريها و املخاطر هذه إلادارة الرقابية اجلهات جانب من ادائمة متابعة يستدعي الذي األمر .خارجها أو امليزانية

 حلماية و اتهحد تقليص و حجمها الالزمة لتدنية الرقابية الضوابط بوضع ذلك و التجاري، البنك مستوى على
 حتقيق إستقرارها. و سالمتها ضمان و هلا التعرض احتماالت من البنوك

 المخاطر الرئيسية في العمل المصرفي: 3-1
 فيما يتعلق تفضيالته تعكس اليت،و به اطخاصة املنفعة ادالة التجاري البنك ميلك اقتصاادي، عون ككل       

 األصول لبنية غري أكيد حميط يف االختيار مشاكل يواجه فإنه أخرى، جهة من ،جهة من هذا املخاطرة، و بالعائد
 هذا وسط و .األخرى حتملها البنيات اليت تلك عن ختتلف قد خماطرة معها حتمل بنية كل أن علما اطخصوم و

تسيريها يف حدواد القانون الذي حيكم و االختيار  هذا خماطرة قياس حماولة مع العائد تعظيم إىل يهدف فهو كله،
  :كاآليت  ينطوي عليها العمل املصريف عملياته. و من أهم املخاطر اليت

 :المخاطر اإلستراتيجية -1  
هي تلك املخاطر احلاليةو املستقبلية اليت ميكن أن يكون هلا تأثري على إيراادات البنك و على رأس ماله       

 1أو التنفيذ اطخاطئ للقرارات و عدم التجاوب املناسب مع التغريات يف القطاع البنكينتيجة الختاذ قرارات خاطئة 
، و يتحمل جملس إادارة البنك املسؤولية الكاملة عن املخاطر اإلسرتاتيجية و كذلك إادارة البنك العليا اليت تتمثل 

                                           
،الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،مصر إنعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي و دور البنوك المركزيةأحمد شعبان محمد علي، 1   

  .843، ص 8229،
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ت املتعلقة باسرتاتيجيات العمل مسؤوليتها يف ضمان وجواد إادارة خماطر إسرتاتيجية  مناسبة للبنك ، و السياسا
 تعد حامسة ملعرفة القطاعات اليت سيقوم البنك بالرتكيز عليها يف املدى القصري و الطويل.

 خطر االعتماد: -2
 اطخطر الناشئ يف حالة عجز طرف مقابل او اطراف مقابلة تعترب كمستفيد واحد. وهو      

 :اإلقراض(): خطر االئتمان-3
وهو ذلك املتغري االساسي املؤثر على صايف الدخل و القيمة السوقية حلقوق امللكية الناجتة عن عدم السدااد       

كلما استحوذ البنك على احد االصول املرحبة فانه بذلك يتحمل خماطرة عجز املقرض عن   ألنهالسدااد  تأجيلاو 
ويذكران خماطر  االئتمان القروض هي اهم مصاادر الوفاء براد اصل الدين و فوائده وفقا للتواريخ احملدادة و تعترب

 االمتان موجوادة يف نشاطات البنك سواء كانت اداخل امليزانية او خارجها.
 : خطر التسوية-4

فيها ة اليت ال ميكن ل الفرتة اليت تفصل ما بني  اللحظاطخطر الناشئ ضمن عمليات الصرف،السيما خال      
 .أاداة مالية مت بيعها و االستالم النهائي لألاداة اليت مت شرائها ألمر بدفع اإللغاء من طرف واحد 

  :السيولة مخاطر -5
 البنك على قدرة عدم من وتقلل العاادية التشغيل ملتطلبات السيولة كفاية عدم من املخاطر هذه وتنشأ      
صعوبة  وعن املصرف يف السيولة إادارة سوء عن تنتج وقد استحقاقها، مواعيد عند األجل قصرية التزاماته تسديد

 .1معقولة بتكلفة السيولة على احلصول
 خطر قانوني:-6

او عجز ايا كانت طبيعته قد حيدث نقص ع مع طرف مقابل ناجم عن أي غموض خطر وقوع أي نزا       
 للبنك او للمؤسسة املالية مبوجب عمالياهتا.

 خطر عدم التسديد: -7
وهو اطخطر املهم بالنسبة للبنك فاملقرتض قد ال يسداد ما عليه من ادين لسبب او اخر او ان البنك يعجز        

عن حتصيل ماله يف األجل احملداد لنفس األسباب .وهذا ما يفسر انه مهما كانت الضمانات من حيث احلجم  او 

                                           
، مداخلة في الملتقى العلمي الدولي حول"األزمة المالية و اإلقتصادية الدولية و الحوكمة إلسالميةإدارة المخاطر في المصارف امفتاح صالح،   1 

 .83، ص 8221أكتوبر  82/81العالمية"، جامعة سطيف ،الجزائر ،يومي:
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مواله بالطريقة القانونية فهي االخرى تعد النوع فاهنا غري كافية لضمان حتصيل القرض ومهما حاول البنك حتصيل أ
له خسارة نظرا للتكاليف املاادية و املعنوية و خسارة للوقت كما تفوت عليه فرصا اخرى لتوظيف أمواله اخذين 

 .باالعتبار املدة الزمنية اليت تتطلبها اجراءات املنازعات القضائية على القروض غري املسدادة 
 خطر سعر الفائدة:-8

اطخطر احلايل او املستقبلي الذي له تأثري سليب على إيراادات البنك و رأمساله الناتج عن التقلبات  هو      
املعاكسة يف سعر الفائدة ، فخطر سعر الفائدة الكبري ميكن ان يشكل هتديد كبري لقاعدة األرباح و رأس املال 

 بالنسبة اىل البنك ،و من اهم أسباب خطر سعر الفائدة :
 بني البنوك فالعميل يتجه اىل البنوك اليت تقرتح معدالت فائدة منخفضة .املنافسة -
سوء تسيري املواراد و تقدمي قروض باسعار فائدة امتيازية و يؤادي خطر سعر الفائدة يف حالة حدوثه اىل زياادة  -

 األعباء و ختفيض قيمة املرادوادية.
 :خطر سعر الصرف -1

ة اليت قد تتاثر هبا ايراادات البنك و رامساله نتيجة للتغريات املغايرة يف حركة هي املخاطر احلالية و املستقبلي      
 سعر الصرف.و ينتج عن عملية سعر الصرف العديد من املخاطر تؤثر على البنك و على املستثمرين على

 سواء .حد
ك او البنكي بالدرجة يف جمال التعامل بالنقد االجنيب جند عدة خماطر يتحملها البن مخاطره المتعلقة بالبنك: -أ

 مسؤولية التعامل مع بعض املخاطر و حماولة جتنبها او التقليل من حدهتا و منها ما يلي:و  ،األوىل
 . خماطر االئتمان بالعملة الصعبة:خطر وقوع الدولة يف مشاكل مع اطخارج 
 .خماطر السعر:التغري احملتمل يف اسعار العمالت خالل الفرتة احملتفظ هبا 
  السيولة : و هنا اطخطورة تكمن يف صعوبة التسويق للسيولة او صعوبة بيعها من اجل احلصول على خماطر

 عمالت مطلوبة مما يساوي اقراض هذه العمالت يف السوق اذا توفرت.
 . خطر عدم فهم املتعاملني للدور املفوض هلم اداخل البنك و تطوير االستثمار بالعمالت األجنبية 

ان خطر سعر الصرف املرتبط بتقلب او تدهور قيمة  األحنبي المرتبطة بالعميل:مخاطر سعر الصرف  -ب
      ،و كذا تقلب قيمة العمالت اليت مت بواسطتها تقدمي القروض ،ارصدة البنوك من العمالت األجنبية من جهة

 طر عن بعضكما ميكن ان ينتج هذا اطخ،و هذا ما يؤثر سلبا على القيمة احلقيقية للقرض عند حلول آجاله 
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اليت تؤثر على القيمة احلقيقية للقروض املمنوحة  و  ،السياسات و التدابري اليت تستخدمها السلطات النقدية
كتخفيض قيمة العملة هذا الذي ميثل خطر حقيقي بالنسبة للبنك على اعتبار انه يؤادي اىل فقدان القيمة 

قروض و هنا جند ان العميل هو الذي يتحمل بالدرجة بسبب اهنيار قيم الوحدة النقدية ااداة تقييم ال احلقيقية
 االوىل مسؤولية التعامل مع هذه املخاطر و حماولة جتنبها او التقليل من حد ذاهتا و نذكر منها:

* خماطر الصرف :و ذلك من خالل التقلبات يف سعر الصرف ،فاملباادالت املصدرة و املستورادة قد يتأخر 
التغريات الطفيفة اليت حتدث يف سعر الصرف قد تعرض املصدرين و املستورادين تسليمها لفرتة من الوقت و 
 طخسائر بعيدة على انشطتهم .

* خطر سعر الفائدة: و هو احتمال تقلب اسعار الفائدة بالزياادة او النقصان و هو اطخطر الذي قد يؤادي اىل 
 حتطيم احلالة املالية للبنك و ارهاق توازن استغالله.

ظة املالية: ان احملفظة املالية تتكون من جمموعة من القروض و جمموعة من االوراق املالية اليت استثمر *خطر احملف
فيها البنك امواله و عائد تلك احملفظة هو املصدر الرئيسي الذي يعتمد عليه البنك ملواجهة االعباء االساسية  

 االرباح.كسدااد الفوائد على الوادائع ،التوزيعات على املسامهني،تنمية 
 المخاطر التشغيلية: -11

وهي املخاطر النامجة عن ضعف الرقابة الداخلية او ضعف يف األشخاص و األنظمة أو حدوث ظروف       
ملعلومات، خمالفة انظمة الرقابة، خارجية .ان خماطر اطخسارة الناجتة عن احتمالية عدم كفاية أنظمة ا

خسائر غري متوقعة ،فبعض البنوك ال متلك الكفاءة للرقابة على ،.......اخل تؤادي مجيعها اىل 1االختالس
التكاليف املباشرة و اخطاء املعاجلة اليت يقوم هبا موظفي البنك،كما جيب على البنك استيعاب السرقات اليت تتم 

 بواسطة املوظفني او عمالء البنك.
 مخاطر السوق: -11

ة حمليا او عامليا مثل احتمال تغريات جوهرية يف النظام ويقصد هبا احتمال وقوع بعض االحداث اهلام      
 االقتصاادي او السياسي يف الدولة ذاهتا او يف ادول أخرى.

 
 

                                           
 1 Meyer Aaron, La gestion des risques dans le banques canadienne, Revue de système financier. 
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 خطر تجميد األموال: -12
فقد يفتح  ،وذلك عندما جيد البنك أمواله جممدة لدى الغري تبعا لتواريخ استحقاقها و وضعيتها املختلفة      

الذي ميكن ان ال يستغل بالكامل،و مبا أن هذا النوع من القروض يعترب استخداما و ،مليه البنك اعتماادا ألحد متعا
 ألحد مواراد البنك و الذي تكلفه تسديد فوائد ألصحاهبا ،فانه يف مثل هذه احلالة يقع يف وضعية جتميد أمواله.

 خطر السحب على المكشوف: -13
توفري رصيد يف حسابه و هذا نظرا لثقة البنك الكبرية يف هو عملية سحب العميل ألموال البنك ادون       

 عميله،و هذا النوع متعامل به جدا يف اجلزائر مع عدم املراعاة ملدى ارتباطه مبسائل اإلنتاجية.
 مخاطر السمعة: -11

املعايري  احتمالية اخنفاض إيراادات البنك او قاعدة عمالئه نتيجة لعدم تقيد البنك باألنظمة و القوانني و      
الصاادرة عن السلطات الرقابية من وقت ألخر و هذا النوع من املخاطر يعرض البنك إىل غرامات  مالية و بالتايل 

 التأثري على نشاطات البنك بشكل عام.
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 من خالل التقسيم الذي إتبعناه يف تصنيف املخاطر البنكية،ميكن ترمجة ماسبق يف الشكل التايل:      
 أنواع المخاطر البنكية.:11الشكل رقم

  
 
 
 
 

                                                                                       
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
  

 
 
 
 

 .8218،ادار املسرية،األرادن،إدارة المخاطرمن إعدااد الطالبة باإلعتمااد على: مقري نوري وآخرون، المصدر:

 المخاطر المصرفية

 المخاطر غير المالية المخاطر المالية

 مخاطر اإلئتمان

 مخاطر السيولة

 مخاطر التسوية

 مخاطر عدم التسديد

طر السحب على اخم

 المكشوف
طر تجميد األموالاخم  

 
 مخاطر السوق

 مخاطر سعر الفائدة

 مخاطر سعر الصرف

السحب على  مخاطر

 المكشوف

 مخاطر التشغيل

 

 المخاطر القانونية

 المخاطر اإلستراتيجية

 مخاطر اإلعتماد

 مخاطر السمعة
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 سياسة البنك المركزي في الرقابة على المخاطر المصرفية: 3-2
على الساحة  املستجدة للتطورات القائمة الرقابية املعايري مناسبة ملدى للمراقبني الدوري التقييم إطار يف     

املصرفية و آثارها على املستوى اإلمجايل ملخاطر كل نشاط على حدة و املخاطر املتداخلة و أساليب القياس 
املتبعة يف البنك التجاري، يقوم البنك املركزي بوضع كافة الضوابط الرقابية لتحقيق السيطرة على املخاطر املصرفية 

تنمية و تطوير الوسائل و النظم اطخاضعة إلشرافه ، و ميتد ادوره الرقايب يف هذا اجملال إىل  اليت تتعرض هلا البنوك
 للممارسات مناسب و مقبول بشكل بنشاطها الصحيحة ملواجهة املخاط  على النحو الذي يكفل قيام البنوك

 .اآلمنة العملية
 العمل مع خماطر التعامل يف اإلاداري الدور و الرقايب الدور بني كامل تنسيق و تعاون وجواد الضروري من     

 خماطر على للرقابة املتطلبات الرشيدة أهم بني من و .املركزي بالبنك الرقابة جهاز من متواصل ادعم و املصريف
 : 1يلي ما البنوك
 أعلى من مستويات عند التشغيل على البنوك تشجيع و املال رأس كفاية ملتطلبات مالئمة حدواد وضع 

 ظل عدم يف أو جديدة خماطر بأي التنبؤ عند النسبة هلذه املستمر التعديل مع املفروض، األادىن احلد
 و املال كفايةرأس حول بازل جلنة متطلبات االعتبار بعني األخذ مع القائمة، األصول جوادة من التأكد
  .اتهتعديال

 اإلقراض( و  خماطر من للحد االئتمان)ضوابط منح جمال يف كفأة وقواعد اسرتشاادية قواعد وضع
 اإلستثمار و إادارة احملافظ، مع ضرورة كفاية اإلجراءات و املعلومات الالزمة إلختاذ قرار التوظيف اآلمن

 .سليمة أسس على استناادا
 خماطر الديون ملواجهة التجاري البنك احتياطات كفاية و األصول جوادة تقييم لسياسات الدورية املراجعة 

 .املتعثرة
 على إعطاء قاادرا يكون الرتكيز خماطر من للحد ضروري كمطلب جيد معلومات نظام وجواد من التأكد 

 إادراك و بالتايل ادرجته، و نشاط لكل بالنسبة الرتكيز معامل يربز و البنك، توظيفات حملفظة ادقيق توصيف
 .احملتملة اطخسائر معدالت

                                           
 .192-192، ص ص 8228،دار الجامعة الجديدة للنشر،اإلسكندرية ، إدارة المصارفعبد الغفار حنفي، -    1

.8221اللجنة العربية للرقابة المصرفية ، إدارة المخاطر ،ورقة من سلسلة البحوث و الدراسات المتخصصة ،صندوق النقد العربي ، -        
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 جمال اإلقراض يف خاصة تنشأ اليت املخاطر و الدول خماطر ملواجهة املناسبة االحتياطات بأخذ البنوك إلزام 
مع مراعاة وجواد  السوق خماطر يف تتحكم و تنبؤ ادقيقة نظم بتطبيق البنوك قيام ضرورة تقرير و الدويل،
 حتديد إىل للرقابة يف جمال الصرف األجنيب .إىل جانب ذلك ، يسعى مراقبوا البنك  املركزينظام 

 على يتوافر نظام غياب حالة يف الفائدة سعر خماطر على السيطرة من البنوك ميكن الذي األسلوب
 من املخاطر. النوع هذا على الشاملة الرقابة و التحذير نظم و املقاييس و اإلجراءات

 أن التحقق من مع امليزانية خارج البنواد كذلك و ألصوله البنك إادارة سياسة على مستمرة رقابة و متابعة 
 خماطر السيولة. من للحد كوسيلة التعاقدية التزاماته كافة ملواجهة الكافية السيولة توفر السياسة هذه

 املراجعةو و الداخلية للرقابة فعال نظام بوضع البنك إادارة قيام ضرورة على البنوك على املراقبني تأكيد 
ضد الطوارئ  الوقائي التخطيط أو التأمني خالل من التشغيل خماطر إلادارة كافية لسياسات امتالكه
 .الرئيسية العمل نظم كافة تغطي البنك عمل خطة أن من والتأكد

 الرقابة على أداء البنك التجاري كمنتج: -2
 أاداء نشاطه يف و عام بوجه نشاطه أاداء يف كفاءته مدى ضوء يف كمنتج التجاري البنك أاداء تقييم يتم      

 و البنوك مرادوادية على ادراسة املركزي للبنك التابعة الرقابية اهليئات تركز اإلطار، هذا يف و .خاص بوجه اإلنتاجي
  .بنشاطه املرتبطة املصروفات و اإليراادات هيكل بتحليل رحبيتها تقدير

 التكاليف:و  الرقابة على المصروفات 2-1 
 مراكزهاهتدف السلطات النقدية من خالل الرقابة على مصروفات البنوك التجارية إىل التأكد من سالمة       
 املوضوعة املالية تكشف املؤشرات و .التعثر خماطر من إبعااده بغرض املايل اليسر من عالية بدرجة متتعها و املالية

 و بالبنك لبنوادها النسبية األمهية حتليل  و املختلفة املالية الفرتات خالل املصروفات سلوك على اللمجا هذا يف
 :1املؤشرات هذه أهم من .عليها السيطرة و ترشيدها حماولة
 :حيث متثل األصول املنتجة إمجايل القروض و اإلستثمارات   نسبة الفوائد المدفوعة لألصول المنتجة

يف األوراق املالية و السندات احلكومية . و نقص هذه النسبة يعين زياادة قدرة البنك على رقابة سلوك 
 هذه الفوائد و قدرته على زياادة األصول املنتجة.

                                           
 .826-824،   ص ص  صالح الدين السيسي ، مرجع سبق ذكره 1  
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 و توضح أمهية الفوائد املدفوعة إىل مجلة األموال اليت حصل عليها لفوائد المدفوعة على الودائع: نسبة ا
 و البنك من مصاادر خارجية ) الوادائع من العمالء و البنوك( و نقص هذه النسبة يعين زياادة رحبية البنك

 .للعمالء أفضل بشروط قروض شكل يف أمواله ختصيص على قدرته زياادة
  ومتثل نسبة قيمة الفوائد املدفوعة على الوادائع إىل  الحصول على الودائع بأنواعها المختلفة:تكلفة

حجم الوادائع . و تفيد يف الرقابة الدقيقة على سلوك كل نوع من الوادائع هبدف ختفيض التكلفة اإلمجالية  
 للحصول على األموال و بالتايل تعظيم العائد.

 و متثل املصروفات إمجايل مرتبات العاملني، إجيار صول المنتجة: نسبة إجمالي المصروفات إلى األ
 املباين، خمصصات خسائر القروض، مصروفات إادارية متنوعة، الفوائد املدفوعة ، املصروفات األخرى.

 الرقابة على الربحية: 2-2
 تنبع أمهتها و البنوك، على التفتيش و الرقابة جمال يف اهلامة املواضيع من البنوك يف الرحبية موضوع يعترب      

 مستوى يف حتسني هاما ادورا اإليراادية قوته و البنك رحبية تقييم عملية تلعب حيث املخاطر و األاداء مع بعالقتها
 .الداخلي نظام الضبط ادقة و متانة ادرجة و اإلادارة كفاءة مبستوى مباشرة الرحبية مستوى يتأثر و .أادائه

ادقيق إلادارة املخاطر يساند و  فعال نظام وجواد أن كما جيدة، إادارة بفعل تكون الفعالة املنتجة فاإلسرتاتيجية
اإلادارة اجليدة يف رفع مستوى الرحبية. و مما ال شك فيه أن مجيع أنواع املخاطر املصرفية هلا تأثري مباشر حبسب 

 مقدارها على رحبية البنك.
 ذات نشطة و و منتظمة مالية بأسواق عموما تتمتع ال يتال الدول يف البنوك بأاداء املهتمون و املعنيون جيد      
 هذه إىل حبيث يستندون املصريف، األاداء لقياس السوق مؤشرات عن بديلة أادوات الرحبية، نسب يف عالية، سيولة

 مع تعاملهم يف مناسبا ما يرونه إقرار أجل من البنوك يف املايل التحليل يف ابه املعمول النسب من غريها مع النسب
 مسامهته مدى و البنك هلا يتعرض اليت قد اطخسائر تغطية على قدرته وفق الرحبية معيار حتليل يتم و .املعين البنك

 البنوك أاداء مع النتائج تقييم و مقارنة زمنية خالل فرتات اإليراادات اجتاهات حتليل و املمتلك املال رأس تدعيم يف
 املالية بالنسب خاصة عناية توجه كما .الدخل صايف حتليل عناصر و اإليرااد عناصر نوعية ادراسة و املماثلة،
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 صايف على الضرائب ادفع سياسة تأثريات و احملتجزة األرباح منو ومعدل للمسامهني النقدية بالتوزيعات اطخاصة
 .1الكلية إيرااداته و البنك أرباح
 أن و املتعارف عليها، للمكونات وفقا ذلك يتم أن فينبغي الرحبية، نسب باحتساب األمر يتعلق عندماو        
 فرتات بني قابلة للمقارنة أيضا النسب هذه تكون أن و األرصدة، متوسطات أساس على املقام يف القيم تكون
 .املماثل النشاط و احلجم ذات البنوك مع و خمتلفة

 الرقابة على ربحية النشاط اإلنتاجي للبنك بشكل عام:-أ
 :2أمهها األموال املستثمرة على صايف ائينه عائد حتقيق على البنك قدرة تقيس مؤشرات توجد الصداد، هذا يف

  :نسبة هامش الربح إلى األصول المنتجة 
 العائد الصايف النسبة هذه تقيس و .املدفوعة والفوائد احملصلة الفوائد بني الفارق ميثل اهلامش هذا أن حيث       

 أو األرباح توليد  على  املنتجة األصول قدرة زياادة تعين اتهزيااد و للبنك، املنتجة األصول حققتها اليت الفوائد من
 .للبنك صايف ربح هامش
  التشغيلية اإلجمالية إلى متوسط الموجودات:نسبة صافي الهامش من اإليرادات 
التشغيلية اإلمجالية ناقص حيث ميثل صايف اهلامش من اإليراادات التشغيلية اإلمجالية جمموع اإليراادات        

مستوى أنشطته  على البنك أاداء عن متكاملة صورة النسبة هذه تعطي جمموع األعباء التشغيلية اإلمجالية. و
 التشغيلية اإلمجالية.

  :معدل العائد على إجمالي األصول اإليرادية 
 املعدل نصيب كل وحدة وهو نسبة صايف الربح بعد الضرائب إىل إمجايل األصول اإليراادية .و يوضح هذا

 التجارية املالية األوراق و السلفيات، و القروض املالية، االستثمارات) للعائد املدرة املنتجة األصول وحدات من
 األصول يف األموال املستثمرة استخدام كفاءة تعين زياادته و للتوزيع، القابل الربح صايف املخصومة ( من

 .املصريف يف اجلهاز احلجم نفس من البنوك لدى مبتوسطه املعدل هذا مقارنة ضرورة مع اإليراادية،
 :العائد على إجمالي اإلستثمارات في محفظة القروض 
 و ميثل نسبة الفوائد احملصلة من القروض إىل إمجايل حمفظة القروض.       

                                           
، ورقة من سلسلة البحوث و الدراسات المتخصصة،صندوق الربحية في المصارف بين العائد و المخاطرة اللجنة العربية للرقابة المصرفية،  1  

 .8221النقد العربي ،أبو ظبي ،

 اللجنة العربية للرقابة المصرفية ، نفس المرجع السابق. 2  



تجاريةدور البنك المركزي في اإلشراف و الرقابة على أعمال البوك ال                                     الفصل األول        
 

38 
 

  :املنتجة.و يقيس و يساوي إمجايل إيراادات التشغيل على إمجايل األصول العائد على األصول المنتجة
 .املنتجة لألصول اإليراادية املقدرة زياادة تعين زياادته و البنك، إيراادات هذا املؤشر كفاءة األصول يف توليد

 :معدل اإلستثمار العام 
 .122× متوسط قيم األصول ( ÷ إمجايل اإليراادات ) 

املواراد  تشغيل يف البنك كفاءة يوضح حيث األصول، لتلك السليم االستغالل تعين املعدل هذا زياادة و      
 كبري أو جزء عائدها ميثل اليت املصرفية اطخدمات كافة أاداء يف املاادية و البشرية اإلمكانيات تشغيل و املتاحة املالية
 .احملققة الفوائد و العموالت يف منها
 نسبة كفاية أداء النشاط اإلنتاجي للبنك: -ب

 حتديد أمهيتها و املضافة القيمة مكونات و اإلنتاج مكونات يف التغري معدالت املركزي البنك يتتبع حيث      
 مع إىل اإلنتاج و املضافة القيمة صايف إىل اإلنتاجية العمليات فائض نسب احتساب جانب إىل هذا النسبية،
 :يلي ما مالحظة
  =األوراق املالية + إيراادات الفوائد املدفوعة ( + العموالت احملصلة + إيراادات  –) الفوائد احملصلة اإلنتاج

 مرتبطة بالنشاط اإلنتاجي. جارية أخرى
 هتالك إمجايل القيمة املضافة = األجور و ما يف حكمها + اإلجيارات + الضرائب و الرسوم السلعية + اإل

 .+ عائد العمليات اإلنتاجية
 1معايير ربحية رأس المال و أهمها: 
 نسبة العائد على حقوق المساهمين: 
 .122× متوسط حقوق املسامهني ( ÷ نسبة العائد على حقوق املسامهني = ) صايف األرباح       
استثمار أمواهلم يف  من املسامهون جينيه الذي الصايف الربح معدل أي للمسامهني، العائد معدل النسبة هذه تقيس

النسبة على مدى كفاءة إادارة  اطرهتم يف توظيف أمواهلم يف البنك. و تدل هذهالبنك. مبعىن آخر ، هو مرادواد خم
 البنك يف توظيف أموال املسامهني.

 :معدل العائد على حق الملكية و رأس المال 
 .122× حق امللكية و رأس املال ( ÷ ) صايف األرباح بعد الضرائب 

                                           
 .892 – 862صالح الدين السيسي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  1  
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 معايري من أهم يعد للتوزيع و القابل الربح صايف يف امللكية حقوق من وحدة كل حتققه ما املعدل هذا يوضح و
 يتحملها اليت حجم  األخطار مع يتناسب مبا زياادته على ادائما البنك يعمل و األموال، استخدام كفاءة قياس

 .املسامهني
 : دعائم و مستلزمات الرقابة المصرفية الفعالة حسب لجنة بازل.الثالثحث المب
الرقابة على البنوك حيث وضعت اللجنة توصيات لعبت جلنة بازل للرقابة املصرفية ادورًا هامًا لتنسيق أنظمة       

ولذلك حترص احلكومات على وضع نظم   اختذت كمعايري ادولية للرقابة املصرفية تطبق يف الدول األعضاء هبا.
للرقابة املصرفية واإلشراف على البنوك هبدف حتقيق االستقرار يف النظام املايل وضمان كفاءة النظام املصريف ومحاية 

مبا يتواءم مع التطورات والتحوالت واملستجدات العاملية اليت جعلت معايريالرقابة تتخطى احلواجز احمللية  املوادعني
 .لتصبح معايرياً ادولية تسعى كافة ادول العامل للتواؤم معها

 ".2المطلب األول:الدعائم المساندة  لمعيار كفاية رأس المال في بازل "
 المصرفية: الرقابة لتطوير بازل لجنة دور -1

 املالية ضوء التطورات يف األخرية السنوات يف كربى أمهية املخاطر على املصرفية الرقابة موضوع اكتسب       
 الدنيا احلدواد ووضع الرقابة توحيد أنظمة على عملت اليت الصناعية الدول يف األسواق وانفتاح املتالحقة واملصرفية

 املصارف قبل من العاملية املصرفية األسواق املتكافئة يف غري املنافسة من للحد حماولة يف البنوك أموال لرؤوس
 التطورات تلك اقرتنت وقد .األصول من كنسبة أمواهلا رؤوس بسبب تدين واألوروبية األمريكية البنوك جتاه اليابانية

األخرى  الدول من أو البعض بعضها من كان سواء املصريف العمل خماطر انتقال جتنب يف الصناعية الدول برغبة
 الدول وتراجع قدرة  بعض اطخارجية املديونية أزمة وتفاقم االئتمانية العمليات عن النامجة املخاطر تصاعد بعد

 الدويل الصعيد على االقرتاض املصريف عمليات على سليب بشكل أثر مما املديونيات تلك بأعباء الوفاء عن النامية
 . العاملي يفاملصر  النظام يف اإلستقرار وزعزعة
 أادىن للعالقة حد وضع خالله من مت املال لكفاية رأس موحد معدل بوضع 1988 عام بازل جلنة قامت وقد      

 البنوك تلزم أن على األقل على %8 مرجحة بأوزان تبلغ اطخطرة العرضية و اإللتزامات األصول وبني املال بني رأس
 الحنيازها نظرا لالتفاقية وجهت العديدة اليت االنتقاادات من الرغم وعلى  1992 عام بنهاية احلد هذا إىل بالوصول

 املعامالت جمال يف البنوك مالءة تقييم أن عليه من املتعارف أصبح فقد الدول باقي حساب على الصناعية للدول
 .املال رأس كفاية معيار استيفائها حلدواد مبدى كبرية بدرجة يرتبط الدولية
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 رأس املال كفاية معدل حساب أسلوب لتطوير التعديالت بعض بإجراء 1995 عام يف بازل جلنة وقامت       
 تتعرض وٕامنا فقط وخماطر الدول االئتمانية املخاطر على تقتصر ال البنوك هلا تتعرض اليت املخاطر كون من انطالقاً 
 .الصرف أسعار تقلبات وخماطر األادوات املالية أسعار تقلبات خماطر مثل األخرى املخاطر من للعديد بدورها

 على الفنية للرقابة األساليب حتسني يف تسهم اليت التوصيات من العديد املصرفية للرقابة بازل جلنة أصدرت وقد
 اللجنة عن صدر التوصيات ما هذه أهم ومن والعشرين، احلاادي القرن صريفة مع تتناسب حبيث البنوك أعمال
 هذه ملمارسة األساسية واملباادئ مصرفية فعالة إلجراء رقابة توافرها الواجب املتطلبات بشأن 1997 سبتمرب خالل
 كفاية رأس املال. معايري صدر مؤخرا بشأن وما . االئتمانية، املخاطر إادارة بشأن اإلصدارات من والعديد الرقابة

 :هي رئيسية أركان ثالثة املشروع هذا وتضمن بازل وثيقة لتطوير مشروعا اللجنة أصدرت 1999 سنة يف -
 .املال رأس لكفاية األادىن احلد متطلبات -
 .السوق انضباط ملعايري األمثل االستخدام -
 .البنوك على الرقابة يف األثر وذات اآلمنة الرقابة وسائل تشجيع -
 . 2004 عام II  بازل وثيقة من االنتهاء مت

 .الثالثة بازل إتفاقية اصدار مت 2010 سنة يف -
 بازل: لجنة معايير في الجديدة التعديالت -2

 احلديثة املالية تنوع املخاطر اليت تتعرض هلا املصارف، و خاصة بعد انتشار التعامل  باألادوات و لكثرة نظرا       
 هناية يف بازل جلنة قامت لذلك لديها رأمسال احتساب كفاية يف النظر إعاادة ضرورة املصارف كاملشتقات، رأت

 أو 2 بازل اسم ( حتت  ratio de solvabilité ) الدولية املالية نسبة املالءة على ضخمة بتعديالت التسعينيات
ratio mac  donough   8229جانفي 1 من ابتداء األوريب االحتااد يف األعضاء الدول يف تطبيقه بدأ الذي  ،   

 البنوك لكل ميكن بازل جلنة ، و املعايري اليت اعتمدهتا 18218و مت تأخريه يف الواليات املتحدة األمريكية إىل سنة 
 بني التعاون تقوي أساسية ركائز ثالثة على تعتمد املعايري هذه و موقعها كان مهما تطبيقها الدويل النشاط ذات

 و لألموال اطخاصة الدنيا املتطلبات و لتسريها الكيفية و الكمية املعايري بني و لألخطار و اطخارجية الداخلية الرقابة
 . السوق سلوكية أو اإلفصاح مستلزمات إىل إضافة االحرتازية الرقابة هنج

 الخاصة: لألموال الدنيا المتطلبات :األولى الركيزة 

                                           
 , Édition dunod, paris, 2007, p43.gestion de la banque du diagnostic a la stratégieSylvie de coussergues, 1  
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 طخطر تعرضها لتغطية وضعها البنوك على الواجبة اطخاصة األموال تعريف على تركز II لبازل األوىل الركيزة      
 حالة يف السوق خطر ملواجهة وضعها اطخاصة  الواجب باألموال كذلك تعرف التشغيل و خطر و القرض

 اليت نفسها البنواد على حافظت  2بازل اتفاقية لكن  - activité  négoce1تفاوضية لنشاطات ممارستها
 نفسها النسبة على حافظت كذلك و )كوك معدل( املالية باملالءة اطخاصة املعاادلة بسط احتساب يف تدخل
 يف تتمثل اليت و من املخاطر فئات ثالثة اقرتحت إذ املعاادلة هذه يف املقام احتساب طريقة غريت لكنها  %8
و   %1املخاطر من املخاطر اإلمجالية و خماطر التشغيل و اليت متثل نسبة  من % 6.6 نسبة متثل و القرض خماطر

 اجلديدة املالية املالءة نسبة تكون بذلك و ،2إلمجاليةمن املخاطر ا %2.4كذلك خماطر السوق و اليت متثل نسبة 
                       بالشكل التايل: *ادنوث ماك نسبة أو

 األموال اطخـــــــــــاصة                                                        
 . 8% ≤                                                                  =  الجديدة المالية المالءة نسبة  
 أخطار القرض+أخطا التشغيل+أخطار السوق                                         
 

 كل االعتبار خصوصيات بعني األخذ مع( األكرب و األساسي اطخطر ميثل القرض خطر أن نالحظ و       
 طخطر % 5 و التشغيل ملخاطر %  18اطخاصة و لألموال اإلمجالية االحتياجات من  83% نسبة يأخذ إذ)بنك

  .السوق
 بقيت اطخاصة البسط فاألموال مشل مما أكثر املقام مشل النسبة هذه يف األساسي التغري أن كذلك نالحظ كما
 التقييم قواعد بني االختالف عن الناجتةاملؤونات  يف العجز و الفائض االعتبار بعني األخذ عند إال هي كما

 احملاسبية القواعد بنك يطبق من ختتلف النسبة هذه أن جند و بالتايل ،3اجلديد احملاسيب النظام و بازل للجنة

                                           
 1 pascal Dumontier,dunis Dupré, pilotage bancaire, les normes IAS et la réglementation bale-2-, édition dunod, 
paris, 2005, p130. 
2 les repères thématiques du C.F.P.B, analyse financière des établissements de crédit bale-2-contenu et 
conséquences de la réforme du dispositif prudentiel, institut technique de banque, paris, 2005, p7. 

 ادنوث: نسبة إىل رئيس جلنة بازل الذي ترأس اإلتفاق اجلديد.ماك  *   
3  Sylvie de coussergues, gestion de la banque de diagnostic a la stratégie,op cit, p56. 



تجاريةدور البنك المركزي في اإلشراف و الرقابة على أعمال البوك ال                                     الفصل األول        
 

42 
 

 نتيجة وهذا اجلديدة احملاسبية القواعد تطبيق  عند تتغري اطخاصة فاألموال ،1بتطبيقها يقوم ال بنك إىل اجلديدة
 املتوقعة  اطخسائر كل تعترب بازل فلجنة اجلديد احملاسيب و النظام بازل للجنة التقييم بني االختالف لوجواد

(anticipées مغطاة مبؤونة كما ) اجلديد احملاسيب النظام أن IAS 39 املكتشفة اطخسائر تغطية يفرض               
( avérées ) ،املتوقعة اطخسائر مبلغ خمتلفة عن تكون عامة حماسبيا للخسائر املخصصة املؤونات فمبلغ باملؤونات 

 ألنه بازل جلنة قواعد كاف حسب غري القرض اطخاصة خبطر حماسبيا املؤونات مبلغ كان بازل ،فإذا جلنة حسب
حماسبيا  القرض طخطر املخصصة املؤونة يف العجز تغطية احلالة هذه يف فيجب احملتملة مسبقا اطخسائر مبلغ من أقل

 . للبنك اطخاصة باألموال
 األموال + السوق طخطر األموال اطخاصة + القرض طخطر اطخاصة األموال≥   (effectifsاحلقيقية) اطخاصة األموال
 ملا اطخاصة األموال خنفض أن ميكن املعاكسة احلالة يف احملاسبية و املؤونات يف العجز + التشغيل طخطر اطخاصة
 .2املؤوناتيف  كبرية زياادات هناك تكون

 يف البنوك جديدة تستعملها طرق إادخال و التشغيل خطر بإضافة تغيريه مت فقد النسبة ملقام بالنسبة أما        
 .السابقة الثالثة املخاطر لتغطية اطخاصة األموال من الالزمة االحتياجات حتديد
 االحترازية الرقابة :الثانية الركيزة:  surveillance prudentielle 
 و بنية مع كفايته متماشية و البنك رأمسال وضعية أن من التأكد على االحرتازية الرقابة عملية هتدف      

 الرقابية للسلطات الصالحية أعطت جلنة بازل أن خالل من هذا و يتحملها اليت اإلمجالية املخاطر إسرتاتيجية
 مستوى يف القانونية اطخاصة األموال جبعل يسمح اداخلي نظام مراقبة يستخدم بنك كل أن من للتأكد الوطنية
 . 3البنك تطورات نشاط مع يتماشى معني

                                           
1  modalités de calcul de ratio international de solvabilité , rubrique informations bancaire et 
financières , la commission bancaire et le contrôle bancaire , comite de bale, www.banque-
france.fr,. 
2 pascal Dumontier, Denis Dupré, op cit, p136. 
3 Arnaud de servigny , benoit métayer,ivan zelenko, le risque de crédit, , éd 
dunod , paris ,2006,3eme édition,p246. 
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 مل اليت اجلوانب معاجلة بعض خالل من املخاطر مفهوم مشولية من للتأكد جاءت الثانية فالركيزة بالتايل و     
 أهم من و 1املراقبة و للقياس خاص نظام البنوك توفر لدى ضرورة على يؤكد ما هذا األوىل الركيزة طرف من متس

اطخطر   و  البنكية احملافظ يف الفائدة سعر خطر و القرض يف الرتكز خطر : هذه الركيزة هلا تطرقت اليت األخطار
 بناءا و بتقديرها اليت  تسمح الطرق لضعف نظرا هذا و القانوين رأمسال قياس يف إادماجها يتم فلم االسرتاتيجي

 و البنوك قبل من املتبعة اإلجراءات  مدى جوادة على احلكم الرقابية السلطات على يستوجب فإنه سبق ما على
 حتل أن ادون اللزوم عند التدخل و ال أم مناسبة املخاطر من األنواع املختلفة معاملة كانت إذا فيما النظر السيما

إىل  يهدف ال كما مبهامهم للقيام أهليتهم و جدارهتم مدى متس أن أو البنوك مديري حمل مهام السلطات هذه
 يف األكفاء هم مدراء البنوك يبقى إذ الرقابية السلطات إىل كفايته أو رأمسال مالئمة مدى حتديد مسؤولية نقل

 تلك إادارة النهاية يف عليهم يتوجب أنه و و تقديرها بإادارهتا يقومون اليت البنوك تواجهها اليت املخاطر تقييم مسألة
 . معها التعامل و املخاطر

 السلطات و البنوك بني املساعدة املتباادلة و احلوار تقوية إىل يهدف بازل جلنة طرف من الثانية الركيزة وضع إن
 رأمسال إعاادة أو املخاطر تقليل على العمل يتم أوجه للقصور وجواد اكتشاف حالة يف أنه حبيث الوطنية الرقابية

 املالئم. املستوى إىل
 العمل البنوك يتوجب على االحرتازية الرقابة عليها تقوم أساسية مباادئ أربعة " بازل جلنة" حدادت لقد و      

 هبا:
 إىل خماطرها ، باإلضافة مبستوى مقارنة املطلوبة اطخاصة مستوى األموال لتقدير نظام للبنوك يكون أن 

 خيص فيما أمااملخاطر،  زاادت إذا املستوى املطلوب عند اطخاصة األموال إلبقاء واضحة إسرتاتيجية
 مسؤولية من تبقى فهي الداخلية املراقبة إجراءات وكذلك املخاطر  قياس و التسيري مباادئ و القواعد
 العامة. املديرية

 و بنك لكل األموال اطخاصة لتقدير الداخلية اآلليات تفحص و مبراجعة تقوم أن املراقبة هيئات على 
 يف و ضماهنا و القانونية األموال اطخاصة نسبة مع تطابقها متابعة على قدرهتا و إسرتاتيجيتها كذلك

 اإلجراءات الالزمة. اختاذ جيب مقنعة غري نتائج وجواد حالة

                                           
pascal Dumontier, Denis Dupré, op cit, p142. 
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 القانوين من رأس املال أعلى رأمسال من مبستوى حتتفظ البنوك أن من تتأكد أن الرقابة هيئات على جيب 
 املخاطر. من للتقليل تراه ضروريا إضايف برأمسال االحتفاظ على البنوك جترب أن كذلك جيب و
 منعه و اطخاصة من األموال املطلوب املستوى على للمحافظة املبكر بالتدخل الرقابة هيئات تقوم أن جيب 

 يف  مشاكل ظهور عند املراقبة خالل تكثيف من قرارات عدة اختاذ اإلطار هذا يف ميكنها و التدين، من
 كما البنك، نشاطات حتديد و تقليص أو البنك يف رأمسال إضافة فرض أو للبنك الداخلية اإلسرتاتيجية

 .  البنك يف اإلادارة املسؤلني عن تعويض فرض حىت ميكنها
 وضعت القانونية األموال اطخاصة حلساب األوىل الطريقة إىل باإلضافة بازل جلنة أن جند هذا كل خالل فمن      
 األموال هبا تتميز اليت النقائص لتغطية وهذا االقتصاادية اطخاصة األموال أو االقتصاادية بالطريقة تسمى ثانية طريقة

 .بنك كل خصوصيات االعتبار بعني األخذ و للمخاطر تغطية كاملة ضمان خالل من القانونية
 نشاطات عن النامجة املخاطر احملتملة لتغطية املصارف تدخره الذي رأمسال هي االقتصاادية اطخاصة فاألموال إذن

 رأمسال لتخصيص عديدة مناذج تطور أن البنوك فعلى و بالتايل العمالت يف االكتتاب و كالقروض معينة مصرفية
 املخاطر حتليل عند تطبيقها ،و و املخاطر لدى حمفظة هبا تساهم اليت املخاطر حبسب كمية املصرفية للمعامالت
 السنوية هي اطخسارة و املتوقعة اطخسارة : قسمني إىل مقسمة جندها البنك خسارة يف تساهم أن اليت ميكن
 و للخطر املعرض املبلغ و املقابل احتمال إمهال نقاط: بثالث ترتبط هي و باملئونات التغطية تستلزم و املتوسطة

لألموال  املستوى هذا اطخاصة، باألموال املغطى اجلزء متثل اليت )االستثنائية( غري املتوقعة اطخسارة و االسرتادااد خطر
 . االقتصاادية اطخاصة باألموال يوصف املتوقعة غري اطخسائر تغطية أجل من الواجبة
 بتطبيقها بدأ "ماك  ادنوث " نسبة أن و إجبارية ليست االقتصاادية اطخاصة األموال أن إىل نشري األخري ويف      
 . 8226عام  من ابتدأ
 السوق انضباط :الثالثة الركيزة la discipline de marché: 
 وفقا املخاطر تقديربأساليب  اطخاصة البيانات بنشر البنوك إلزام إىل "السوق انضباط " الثالثة الركيزة هتدف      

 إىل الركيزة هذه خالل من تسعى بازل بالتايل فلجنة و املخاطر تقدير يف السوق ادور يؤكد مما لظروف األسواق
 فإن للسوق ، الفعال االنضباط لتحقيق أنه إىل هنا اإلشارةاإلفصاح ، و جتدر  عملية و الشفافية ادرجة تعزيز
يف  املشاركة األطراف تستطيع حىت عليه االعتمااد ميكن للمعلومات سريع و ادقيق توافر نظام ضرورة يتطلب األمر

 أفضل فهم من أي التمكن املخاطر إادارة على مقدرهتا معرفة و مدى كفاءهتا و املؤسسات أاداء تقييم السوق
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 ضرورة على توصيتها يف بازل جلنة لقد شدادت و ملواجهتها رأس املال مالئمة مداد و البنوك تواجه اليت للمخاطر
 املستعملة الداخلية املراقبة مناهج كذلك و البنك ملخاطر اطخاصة مالئمة األموال مبدى السوق يف املشاركني إعالم

 باملؤسسات املعلومات املتعلقة إىل التشغيلية باإلضافة املخاطر و السوق خماطر القرض، ملخاطر طرف البنوك من
 أو الوطنية املعايري ذات احملاسبية قراءة الوثائق طريق عن هذا و املالية ووضعيتها تسريها و نشاطها حيث من

 تفرض الركيزة هذه على اعتماادا بازل جلنة أن جند هكذا ، و للغري اإلعالم و إيصاله إجبارية لتقوية املوجهة الدولية
 . للبنك املالية بالوضعية والتنبؤ املباشرة غري املراقبة السوق يف جملموع املشاركني تسمح اليت اطخاصة نشر املعلومات

 السوق تقرره العالية ملا احلساسية هو اجلديدة املقرتحات تتبناه الذي االجتاه أن جند سبق ما خالل من و      
 على بالعمل أو إادارهتا كفاءة و سالمة  البنوك بضمان األمر تعلق سواء مطلوب أمر هو و املخاطر، تقدير حول
 اجتاهات لرتمجة األساس هو املناسبة املالية البيانات توافر لذلك يصبح و عامة ، بصفة املايل االستقرار توفري

 إجراء املقارنات على قدرة من ذلك يوفره ما عن فضال عليها، الرقابة و البنوك إلادارة و قواعد معايري إىل السوق
 من الثانية بازل متطلبات التنسيق بني و التطوير إىل حاجة هناك فإن ذلك لكل و األسواق، يف املتعاملني بني

 حرصت فقد لذلك و أخرى، ناحية من احملاسبية للنظم احمللية و الدولية املعايري و القواعد تفرضه ما و ناحية  ،
 التناسق من قدر أكرب لتحقيق الدولية احملاسبة معايري جملس مع املستمر على التشاور البنوك على للرقابة بازل جلنة

 اللجنة تركز اجملال يف هذا و املالية، التقارير و البيانات عن اإلفصاح و املطبقة احملاسبية النظم جمال يف و التكامل
 إىل اإلفصاح القواعد هذه تدعو ،و IAS قواعدرأسها  على و الدولية احملاسبية بالقواعد اإلفصاح ارتباط على

 و املعنية اجلهة بنشاط العالقة ذات اهلامة املعلومات من غريها و و املالية احملاسبية املعلومات مجيع عن الكامل
 من يستمد اإلفصاح أمهيته املعلومات ، كما هذه من اآلخرين املستفيدين لصاحل ذلك و املالية يف بياناهتا الوارادة
 و املراقبني و املقرضني، و املستثمرين و تضم املصرفيني اليت و املعلومات هذه من املستفيدة اجلهات تعداد و تنوع

هذه  قبل من املتخذة القرارات على املرتتبة اآلثار إىل باإلضافة هذا غريهم، و األجهزة احلكومية و احملاسبني
 القرارات تشويه يؤادي إىل قد الدقيق غري أو الكامل غري اإلفصاحفإن  لذلك و املعلومات، هذه على بناءا اجلهات

  . سلبية أثار له يكون من شأنه أن الذي األمر اجلهات، هذه تتخذها اليت
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 الفعالة: المصرفية للرقابة األساسية المبادئ :نيالمطلب الثا
، مبدأ 25 على م 1997 سبتمرب يف "بازل جلنة" عن الصاادرة الفعالة املصرفية للرقابة األساسية املباادئ تشمل      
 :1يلي كما وهي رئيسية ، نقاط 7 يف املباادئ هذه وتندرج

 ) المبدأ األول(: المصرفية للرقابة المسبقة والشروط المتطلبات :أوال
 يف تشارك هيئة لكل وحمدادة واضحة، وأهدافا مسؤوليات الفعال املصرفية الرقابة نظام يتضمن أن جيب      

 الضروري من أنه كما .الكافية واملواراد العمل استقاللية اهليئات هذه من كل متلك أن وينبغي  .البنوك الرقابة على
 وإعطاء املستمرة، ورقابتها املصرفية املؤسسات برتخيص تتعلق تنفيذية تعليمات يتضمن مناسب إطار قانوين وجواد
 سرية محاية أي املالية، واحلماية بالسالمة العالقة ذات الرقابية بالتعليمات االلتزام فرض صالحيات الرقابية اجلهة
 .2البيانات تلك
 الخامس(: المبدأ حتى الثاني البنوك  )المبدأ وهيكلة الترخيص :ثانيا
جيب حتديد النشاطات املسموح هبا للمؤسسات املرخصة و اطخاضعة للرقابة املصرفية،بكل وضوح و ضبط  -     

 ألي السماح عدم على بوضوح املصرفية القوانني تنص أن على ممكن حد أقصى إىل "مصرف" كلمة استعمال
 .اجلمهور من الوادائع تلقي من بنك أو مصرف صفة حتمل ال مؤسسة

ينبغي أن يكون لسلطة الرتخيص احلق يف وضع املعايري و رفض طلبات املؤسسات اليت ال تليب املعايري  -
 املوضوعة.

إادارهتا  جمالس وأعضاء املصرفية املؤسسات ملكية هيكلة تقييم .أادىن كحد الرتخيص، عملية تشمل أن وينبغي -
الداخلية، ووضعها املايل املتوقع ، مبا يف  والضوابط التشغيلية خططها تقييم من حيث كفاءاهتم و مهاراهتم،وكذلك

 ذلك قاعدهتا الرأمسالية.
 .الرفض أو ذلك على واملوافقة لطلباتا ادراسة يف احلق الرقابية للسلطة يكون أن جيب -

                                           
،مجلة اإلقتصادي  الخليجي،مركز دراسات العمليات المصرفية غير القانوية و دور الرقابة و التدقيق في ضوء مبادئ بازل بان توفيق نجم، 1 

 . 113-121، ص ص  8218، 83البصرة و الخليج العربي، جامعة البصرة،العدد 

2 Les 25 fondamentaux d’un contrôle bancaire efficace. Comité de Bâle, sur le site : 

http://acpr.banque-france.fr. Consulté le : 27/02/2015 
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أو  الكبرية التملك عمليات ملراجعة املناسبة املعايري وضع صالحية الرقابية السلطة لدى يكون أن ينبغي -
 أخطار إىل تعرضه ال للبنك املنتسبة واملنشأة املؤسسات أنّ  من اإلستثمارات اليت يقوم هبا البنك ، والتأكد

 .الفعالة الرقابة تعيق أو غريضرورية
 الخامس المبدأ حتى السادس ) المبدأ للرقابة: األساسية والمتطلبات االحترازية واألنظمة المعايير :ثالثا

 (. عشر
 مدى قدرته و مكوناته و البنك رأمسال ملتطلبات األادىن احلد بتحديد املصرفيون املراقبون يقوم أن جيب -      
 بازل. إلتفاقية طبقا حمداد هو ما عن املتطلبات هذه تقل ال أن جيب بأنه علما اطخسائر، إمتصاص على

 و و احملافظ القروض إادارة و مبنح املرتبطة اإلجراءات و البنك لسياسات تقييمه يف الرقايب النظام إستقاللية -
 اإلستثمارات. تنفيذ

 و جوادة األصول، لتقييم فعالة إجراءات و كافية سياسات البنوك تبين من متأكدين املراقبون يكون أن جيب -
 مناسبة. إحتياطات توافر عن فضال فيها املشكوك الديون ملقابلة كافية خمصصات وجواد كذلك

جيب أن يكون لدى املراقبني القناعة بأن البنك لديه نظام للمعلومات ميكن اإلادارة من حتديد مدى الرتكز يف  -
 احملافظ املالية و القروض.

 جتاوز أي يعترب حبيث األفرااد، و للشركات البنوك إقراض لعملية حصيفة حدواد بوضع اقبوناملر  يقوم أن جيب -
 .البنك هلا يتعرض أن ميكن اليت املخاطر إزاديااد على للمراقبني مؤشرا احلدواد هذه عن
متابعة ما ميكنها من  النظم و اإلجراءات و السياسات من لديها البنوك أن من التأكد الرقابية السلطات على -

 خماطر و عمليات اإلقراض و اإلستثمار اليت يقوم هبا على نطاق ادويل ، خاصة فيما يتعلق بتحديد املخاطرالقطرية
 املخاطر. هذه مثل ملواجهة كافية بإحتياطات اإلحتفاظ  و التحويل

 كما خماطر السوق مراقبة و متابعة و لقياس ادقيقة نظما لديها البنوك أن من التأكد الرقابية السلطات على -
 على أو كالمها حمدادة جزاءات فرض أو معينة حدواد لوضع الالزمة الصالحيات الرقابية للسلطات يكون أن جيب

 .السوق ملخاطر اإلنكشاف و التعرض
 سائر بشان حتديد ذلك و املخاطر إلادارة شاملة نظما لديها البنوك أن من التأكد الرقابية السلطات على -

 ملواجهتها. املال رأس من جزء أو مبخصصات اإلحتفاظ و مراقبتها و متابعتها و قياسها و املخاطر
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 هذه حجم نشاط و طبيعة و تتناسب اداخلية رقابة نظم البنوك لدى أن من التأكد الرقابية السلطات على -
 بني الفصل و املسئوليات و السلطات بتفويض تتعلق واضحة ترتيبات النظم هذه تشمل أن جيب و البنوك،

 إجراء باحلسابات و املتعلقة كذلك و أمواله من الصرف و البنك على إلتزامات أادائها عن ينشأ اليت الوظائف
 البنك. أصول على احلفاظ و التسويات

 قواعد ذلك يف مبا مناسبة إجراءات و ممارسات و سياسات تتبىن البنوك أن من التأكد الرقابية السلطات على -
 األادبية للعاملني و املهنية املستويات حتسني تستهدف بالعمالء اطخاصة املعلومات من التأكد بشان متشدادة
 .مالية جرائم إلرتكاب تعمد بدون أو متعمد بشكل البنك إستخدام مينع مبا املايل بالقطاع

 العشرون( : المبدأ حتى عشر السادس للرقابة)المبدأ المستمرة األساليب تحديد :رابعا
 اطخارجية. الرقابة و الداخلية الرقابة بني ما الفعالة البنكية الرقابة جتمع أن جيب -      

 أعماله. بكافة علم على يكونوا أن و البنك بإادارة منظم إتصال على املراقبون يكون أن جيب -
 البنوك تعرضهااليت  اإلحصائية النتائج و التقارير حتليل و فحص و لتجميع وسائل املراقبني لدى يكون أن جيب -

 جممعة. أو منفرادة أسس على
 إما بصور مستقلة الرقابية املعلومات على احلصول صالحية متنحها اليت السلطة املراقبني لدى يكون أن جيب -

 اطخارجيني. باملراجعني اإلستعانة طريق عن أو الداخلي الفحص خالل من
 .املصرفية للرقابة أساسيا عنصرا جمموعه يف املصريف اجلهاز مراقبة على املراقبني قدرة متثل -

 والعشرون( : الواحد بالرقابة)المبدأ الخاصة المعلومات لتوفر األساسية المتطلبات :خامسا
جيب أن حيتفظ كل بنك بسجالت عن السياسات احملاسبية و تطبيقاهتا،مما ميكن املراقب من احلصول  -      

 .منتظمة بصورة املايل مركزه تعكس اليت ميزانياته نشرعن الوضع املايل للبنك بعلى نظرة شاملة 
 والعشرون (: الثاني الرقابية: ) المبدأ للسلطة المعطاة الصالحيات :سادسا
 اإلجراءات التصحيحية إختاذ من متكنهم اليت الرمسية السلطات املصرفيني املراقبني لدى يتوافر أن جيب -      
املال،أو عندما  رأس لكفاية األادىن احلد توافر مثل الرقابية املعايري بأحد اإللتزام يف البنك فشل ملواجهة الكافية

 حتدث إنتهاكات بصورة منتظمة، أو يف حالة هتديد أموال املوادعني بأي طريقة أخرى.
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 والعشرون( : الخامس حتى والعشرون الثالث الحدود: ) المبدأ خارج الرقابة :سابعا
 احلصيفة لكافة الرقابية النماذج إستعمال و املوحدة، العاملية الرقابة املصرفيون املراقبون يطبق أن جيب -      
 التابعة. البنوك و األجنبية للفروع بالنسبة خاصة بصفة و العاملي النطاق على املصريف بالعمل املتعلقة األمور

 تلف املراقبني الذين تشملهم العمليةتستلزم الرقابة املوحدة وجواد قنوات اتصال و تباادل للمعلومات مع خم -
 املضيف. البلد يف أساسية بصفة و الرقابية

أعماهلا بنفس مستويات  بأاداء املضيفة الدول يف العاملة األجنبية البنوك يطالبوا أن املصرفيني املراقبني على جيب -
 .املوحدة الرقابة لتعميم املطلوبة املعلومات بتوفري إلزامها األاداء العالية املطالب هبا البنوك احمللية و
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 خالصة:
ينطوي النظام البنكي على العديد من املخاطر،وتعترب الرقابة البنكية بنوعيها الداخلية و املطبقة من طرف       

البنك املركزي أاداة جد ضرورية لتسيري تلك املخاطر،وقد جاءت جلنة بازل مبجموعة من املعايري سامهت يف تأطري 
  ظل التغريات املتسارعة اليت حدثت يف البيئة البنكية.املخاطر البنكية و ترشيد طريقة التعامل معها خاصة يف
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 تمهيد:
 املخاطر يف إدارة يف املستخدمة املالية اهلندسة تقنيات أهمتعترب إختبارات القدرة على حتمل الضغط من       
   « Stress Testing» الضغط اختبار القصوى، وتعترب تقنية واخلسائر الكارثية اخلسائر بقياس واملتعلقة  البنوك

 الضغط اختبار تقنية تعتربو  ،احلدوث معقولة لكنها استثنائية ظروف نتيجة حتدث اليت طريقة لقياس اخلسائر
 على الضغط اختبار املتطرفة، ويركز القيم بتحليل تسمح هناأ حيث املخاطر إلدارة عملية ألي أساسيا   مكونا  

   .كارثية صدمات من أن حيدث ميكن أكثر إدراكا ملا املؤسسات جتعل واليت التوزيع ذيل يف تكون اليت األحداث
 األكثر ولكن ،تكرارا السوق األقل وتقلبات حتركات ظل يف األداء تقييم أجل من مصمم الضغط اختبار إن      
 ظروف ظل يف املخاطر لسلسلة من التعرض عليه سينطوي ما حيدد ألن املخاطر ملدير الفرصة يتيح وهو أمهية
 األسعار باستخدام تغرياتوذلك  ،أكثر أو املتغريات من واحد متغري يتضمن أن ميكن الضغط حتليل إن،و معينة

 .االستثمارية واحملافظ األدوات املالية على التغريات هلذه احملتمل التأثري تقييم أجل من وذلك ،واألساسية التارخيية
 تتحرك أن لألسواق وميكن ،بصورة مفاجئة على السوق يف املشاركني تأخذ ما عادة الكربى التحركات إن      
 تعطل أو باهنيار ترتافق أن ميكن الكربى التحركات وهذه .فيها املشاركون يتوقعه قد مما وأسرع  أكرب بشكل
 .العادية أو الطبيعية السوق ظروف ظل يف القائمة االرتباطية النمطية العالقة
 من واليت ،االقتصادية الظروف يف املستقبلية التغريات أو املمكنة احلاالت حتديد الضغط اختبار ويتضمن      

 البنك تعريض إن .هذه التغريات حتمل على قدرته وتقييم ،البنك  على سلبية تأثريات هلا يكون املمكن أن
 صورة يف مقبولة غري نتائج اختبار الضغط فيها يظهر اليت احلالة ففي جدا ، مفيدا   يكون أن ميكن الضغط الختبار
 واملخاطر التعرضات هذه مع للتعامل اإلسرتاتيجيات الالزمة صياغة ميكن فإنه املواجهة، ممكنة غري حمتملة خسائر

 .1الهنيارها تؤدي ورمبا املايل مبركزها كبرية أضرار تؤدي إلحلاق أن ميكن كارثية خسائر البنك جينب ومبا احملتملة،
سنتطرق إىل إختبارات القدرة على حتمل الضغوط كأداة و على هذا األساس سنتطرق يف هذا الفصل        

 :كاآليت  و هذا من خالل املباحث التالية ،إلدارة املخاطر وأهم مبادئها
 
 
 

                                                           
1 Palgrave Macmillan , Eril Banks, Risk and Financial Catastrophe , 2009, UK, p109. 



م مبادئهاإلدارة املخاطر وأهإختبارات القدرة على حتمل الضغوط كأداة الفصل الثاين                                                 
 

50 
 

 .،ودورها يف إدارة املخاطرأهدافها، : مفهوم إختبارات الضغط، أمهيتهاالمبحث األول      
 الضغط ومنهجياهتا املختلفة : أنواع إختباراتالمبحث الثاني      

رة على حتمل الضغوط،متطلباهتا،مراحلها،وأهم العراقيل اليت حتد إختبارات القد: آلية تطبيق المبحث الثالث      
  من فعاليتها.

 :وأهم مبادئها ل: مفهوم إختبارات الضغط:أهميتها،ودورها في إدارة المخاطرالمبحث األو 
 :وأهميته تعريف إختبار الضغط في البنوكالمطلب األول:

 تعريف إختبار الضغط في البنوك: -1
 يكون يكاد جوهرها لكن،و صيغة من بأكثر مكتوبة الضغط الختبار تعاريف عدة جند أن ميكن احلقيقة يف      

 :يلي ما التعاريف هذه واحدا ، ومن
 املصارف حمافظ حساسية لتقييم تستخدم اليت األساليب أو التقنيات من جمموعة ميثل إختبار الضغط -      

 .1ممكنة لكنها استثنائية ألحداث أو الكلية، االقتصادية البيئة يف االستثمارية للتغريات الرئيسة
 تصميمها الختبار يتم واليت جيدة غري اقتصادية ألوضاع حمتملة تصورات ظل يف إجراؤه يتم حتليل هو -      
 .2السلبية أثر التطورات لتحمل كاف رأمسال املصرف لدى كان إذا فيما

 ظل ظروف يف االستثمارية احملفظة أداء باختبار ظلها يف املخاطر مدير يقوم املخاطر إلدارة تقنية هو -      
 .3األسواق بني وثيقة وارتباطات عالية خماطر تتضمن سوق
 وقوع واملرتتبة عن للمصرف املالية احلالة على احملتملة اآلثار لتقييم تستخدم املخاطر إلدارة تقنية هو -      
 يتعلق بالظروف الضغط الختبار التقليدي والرتكيز .املالية املتغريات من جمموعة يف التغري أو/و معني حدث

 .4املعقولة ولكن االستثنائية
 استثنائية ولكن  معقولة ألحداث املايل النظام حساسية تقييم على تساعد اليت التقنيات من جمموعة هو -      

 من وذلك ،املالية املؤسسات من جمموعة على والسيناريوهات الصدمات من جمموعة تطبيق على وتقوم .احلدوث
 .5املؤسسات تلك بني األثر ذلك وتوزع اإلمجايل األثر من كل حتليل أجل

                                                           
1International convergence of of Capital Measurement and Capital Standards, Stress Test Used in Assessment 

of Capital Adequacy, Bank for International Settlements June 2006, P96. 
2 Winfrid Blaschke, Matthew T. Jones, Maria Soledad Martinez Peria, Stress Testing of Financial Systems: An 

Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experiences, IMF Working Paper No. 01/88, 2001, p4 asp                                                             
htpp  :// www.investopedia .com/terms/b/bank-stress-test :3 موقع الموسوعة اإلستثمارية                                                                         

4  Don M. Chance, Analysis of Derivatives for the CFA Program, United Book Press, 2003,  USA, P641. 
5 The World Bank and International Monetary Fund, Financial Sector Assessment ,2005, Washington DC. 

 

http://www.investopedia/
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الضغط  فإختبارات احملور، ذات حول تدور مجيعا   أهنا إال صياغتها أسلوب اختلف وٕان السابقة التعاريف إن      
 االستثمارية، املصرف حمفظة على االستثنائية األحداث أو االقتصادية الظروف يف احملتملة التغريات آثار تقيس
 واملمولة - املصرفية االستثمارية احملفظة يف اخلسارة احتمال عن املصرف إلدارة تصورات تعطي احلال بطبيعة وهي

 هو املال املصريف رأس أن وطاملا احملتملة، السلبية األوضاع على ترتتب أن ميكن اليت -املودعني أموال من أساسا  
 احملتملة، ملواجهة املخاطر الالزم املال رأس حجم حتديد باإلمكان فيصبح املودعني، أموال عن األول الدفاع خط
 امتصاص الفعلي  على حتديد قدرة رأس املال يتم وبذلك متوقع، هو ما مع متاح هو ما مقارنة خالل من ذلك

 .احلدوث املمكنة الظروف أو األحداث هذه على ترتتب أن املمكن من اليت الصدمات
 على تطبيقها يتم اليت اإلختبارات أهنا على الضغط إختبارات تعريف باإلمكان فإنه سبق ما على بناءا        

أو  واملعقولة االقتصادية الظروف يف عن التغريات االستثنائية النامجة اآلثار قياس هبدف للبنوك البيانات املالية
 حمددة، األمر إفرتاضات هبا ترتبط متنوعة سيناريوهات ظل يف وذلك للبنوك، املالية املالءة على احلدوث، املمكنة

 .احلدوث احملتملة السلبية النتائج ملواجهة استباقية إجراءات اختاذ على املصرفية اإلدارات يساعد الذي
ظل  يف مواجهة االنكشافات على قدرته لتقييم خمتلفة تقنيات استخدام البنك الضغط باختبارات يقصد      

 للبنك، املالية جمموعة املؤشرات على االنكشافات هذه مثل أثر قياس من خالل صعبة عمل أوضاع وظروف
 .الرحبية وعلى املال رأس كفايةمدى   على األثر خاصة وبصفة
أكدت  أن بعد خاصة البنوك، لدى املخاطر إدارة يف نظم املهمة تعترب إختبارات الضغط من العناصر      

 يف نظرا ألنه العادية، العمل أوضاع أساس على املخاطر تتم إدارة أن كافيا ليس أنه األسواق شهدهتا اليت األزمات
 للحاالت نتيجةكبرية  خلسائر تتعرض قد البنوك فإن ، )قوية صدمات سوقية(األسواق  يف الفجائية التغريات حالة
 :التالية

 .العادية الظروف يف حالة استجابته عن خمتلفة بصورة السوق استجابة •
 .املختلفة األسواق يف غري متوقع ترابط خالل من خماطر تركزات جديدة ظهور •
 داخل السوق. السيولة يف وشح األسعار يف سريعة حتركات •
 .األزمات بتلك املتأثرة واألقاليمالبلدان  يف االقتصادية األوضاع يف مفاجئ ضغط •
 .األزمات خالل تغطية مراكزها يف البنوك تواجهها ما عادة اليت الصعوبات •
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هذه  تضمني البنوك على يتعني وبالتايل املخاطر العامة، رقابة ضوابط من جزءا الضغط اختبارات تعترب      
 االنكشافات الكبرية خماطر البلدان، خماطر االئتمان، السوق، خماطر خماطر قياس مناذج استخدام عند االختبارات
 بصفة عامة. واملخاطر السيولة خماطر والرتكزات،

 الضغط: اختبار أهمية 2-
 :مايلي يف يتمثالن املعلومات من أساسني نوعني يوفر كونه من تأيت الضغط اختبار أمهية إن       
 الكارثية احلاالت عن والنامجة احملتملة اخلسائر إليه تصل أن ميكن الذي املدى. 
 اخلسائر هذه حتدث أن ظلها يف ميكن اليت واألوضاع التصورات أو السيناريوهات. 

 املعنيني األشخاص إىل مدخالت يشكالن الضغط، اختبار يوفرمها اللذين املعلومات من النوعني هذين إن      
 / ختصيص ونسب االئتمانية، احلدود وحتديد التحوط بسياسات تتعلق واليت املالية، املؤسسات يف باختاذ القرارات
 .1وسواها املال، رأس وكفاية االستثمارية، احملافظ يف توزيع األصول

 وميكن تلخيص أمهية إختبار الضغط يف النقاط التالية:      
توفر إختبارات الضغط املعرفة الضرورية للبنوك لتقدير خماطر اإلنكشافات احملتملة يف أوضاع صعبة ، وبالتايل  -

البنوك من التحوط جيدا ملثل هذه األوضاع من خالل تطوير و إختيار اإلسرتاتيجيات املالئمة لتخفيف متكني 
ير خطط الطوارئ املناسبة  ملواجهة تلك تلك املخاطر،وبصفة خاصة من حيث إعادة هيكلة مراكزها وتطو 

 األوضاع.
متكن جمالس اإلدارة و اإلدارات العليا يف البنوك من حتديد يف ما إذا كانت خماطر اإلنكشاف تتماشى مع نزعة  -

 املخاطر لدى هذه البنوك.
إلفرتاضات القائمة على ايف مناذج العمل املختلفة تدعيم املقاييس اإلحصائية للمخاطر اليت تستخدمها البنوك  -

 و البيانات التارخيية.
تقييم قدرة البنوك على الصمود يف األوضاع الصعبة ، وذلك من حيث قياس اآلثار على كل من الرحبية ،  -

 السيولة، ومدى كفاية رأس املال.
 البنوك: في الضغط اختبار تطبيق إجراء أهداف 3-
 :يلي ما إىل أساسي بشكل يهدف املصريف الضغط اختبار إن      

 .حمتملة كبرية خسائر امتصاص على املصريف رأس املال قدرة تقييم -
                                                           

1  Carol Alexander, Elizabeth Sheedy, Model-Based Stress Tests: Linking Stress tests to VAR for Market 

Risk, Macquarie University Applied Finance Centre Research Papers, Research Paper No. 33, 20008 ,  p7. 
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هلا  يتعرض اليت املخاطر حجم من التقليل أجل من وذلك يتخذها أن للمصرف ميكن اليت اخلطوات حتديد -
 .رأمساله وقاية أو ومحاية

أو   الظروف عن والنامجة االستثمارية للمحفظة احملتملة اخلسائر تقدير خالل من شفافية أكثر املخاطر جعل -
 .األسواق يف حتدث اليت الطبيعية غري أو الشاذة احلاالت

 وذلك املالية، املؤسسات قبل من املستخدمة اإلدارية والنظم الداخلية للنماذج متمم كأسلوب يستخدم 4-
 .1املال رأس ختصيص/ألغراض اختاذ قرارات حتديد

 الضغط: اختبار القيام بإجراء إلى تدعو التي األسباب-4
 :يلي فيما األسباب هذه وتتمثل الضغط، اختبار بإجراء القيام إىل تدعو اليت األسباب من العديد هناك      

 السابقة للخربة حتليل يتم إجراء مل تارخييا   واليت صعبة أوضاع يشبه ما تتضمن التصورات  / السيناريوهات بعض-
 على عملة حول تأثري قلقة املنشآت تكون عندما املثال ، سبيل على .إرشادي دليل يوفر أن ميكن والذي هلا

 يتعلق تارخيية )فيما سوابق هلا يتواجد ال قد القبيل هذا من مشاكل فإن العمالت، إحدى اهنيار أو أخرى،
 .حمددة( بعمالت

سبيل  فعلى ،ومضللة بالثقة جديرة غري تكون أن ميكن االرتباطات أو بالتذبذبات املتعلقة التارخيية البيانات إن-
 إن .صرفها سعر تضمن تقليديا تقييما منخفضا ملخاطر ، حساب القيمة املعرضة للخطر لعملة أساسيةاملثال

 .تصيب األسواق اليت اإلهنيارات خالل تنهار ما عادة ) مثال   للسندات(األسعار بني االرتباطات
 وخماطر معدالت االئتمان خماطر بني ما والتفاعل األسواق، يف باإلهنيارات عالقة هلا اليت السوقية املخاطر إن-

 للخطر  ولكن املعرضة القيمة أسلوب باستخدام بسهولة الكشف ممكنة أو ملحوظة غري تكون ما عادة الفائدة،
 .2وتفاعالهتا املخاطر هذه على وضوحا أكثر بشكل يركز أن ميكن حمدد ضغط اختبار

 تركزه: مجاالت و الضغط   اختبار تجري التي الجهة-5
 أهنا كما هبا، اخلاصة للمخاطر إدارهتا من كجزء البنوك قبل من داخليا   تنجز أن ميكن الضغط إختبارات إن      

                                                           
1     - Jeremy Berkowitz, A Coherent Framework for Stress-Testing, FEDS Working Paper No. 

99-29, 1999, P2.  

   -        Winfrid Blaschke, Matthew T. Jones, Maria Soledad Martinez Peria, Stress Testing of   Financial 

Systems: An Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experiences, ,  1022  p4. 
2 Sanjay Basu, The impact of Stress Scenarios on VAR and Expected Shortfall, NIBM, 2006, p5. 
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 هذه هبا تقوم واليت املصريف للقطاع التنظيمية الرقابة إطار يف الرقابية السلطات قبل من تطبق أن ميكن
 حبيث مبكر وقت يف املصريف النظام يف الضعف نقاط اكتشاف هو اإلختبارات هذه من الغرض ن.إالسلطات

 السلطات الرقابية ملعاجلة نقاط الضغط هذه.إجراءات وقائية من قبل البنوك و  اختاذ باإلمكان يكون
السيولة،  وخماطر السوق وخماطر االئتمان كمخاطر الرئيسية املخاطر بعض على تركز اختبارات الضغط إن      
على  تعتمد الضغط إختبارات  نتائج إن.األزمات حالة يف للمصرف املالية السالمة على أساسي تأثري هلا واليت

 على  أهنا الدويل النقد صندوق قبل من وصفها مت واليت املختلفة، االقتصادية السيناريوهات يف اإلفرتاضات الواردة
 معقولة. لكنها مرجحة غري
 إختبار الضغط في إدارة المخاطر:دور -6

إن الدور الذي يلعبه إختبار الضغط يف إدارة املخاطر يأيت بشكل أساسي من املعلومات اليت يوفرها عن       
مصادر املخاطر يف احملفظة اإلستثمارية ، وهذا األمر ذو صلة وثيقة بصناع القرار يف مجيع املستويات اإلدارية يف 

 تتمثل املعلومات اليت يوفرها حسب املستوى اإلداري مبايلي:املؤسسات املالية، و 
 توضح إختبارات الضغط املخاطر احملتملة و املتعلقة مبوقف معني أو منتج معني .على المستوى التجاري:  -أ

فإن إختبارات الضغط متكن من املقارنة بني املخاطر ضمن فئات األصول أما على المستوى اإلداري:  -ب
 التعرضات و تسليط الضوء على احلاجة لوضع حدود للمخاطر و التحكم هبا. املختلفة و

فإن إختبارات الضغط توفر وسيلة ملقارنة أنواع املخاطر البنك مع  في حين أنه على المستوى التنفيذي:-جـ
داخل  إستعداد أصحابه لتحمل املخاطر.األمر الذي يساعد بتوجيه القرارات بشأن التخصيص األمثل لرأس املال

 البنك.
إن إختبارات الضغط ميكن أن تساعد كافة املستويات اإلدارية يف حتديد ما إذا كان العائد املتأيت من منتج أو -

 .1وضع معني متناسب مع مستوى املخاطر املرتتب عليه أو املتأيت منه
 الضغط وأهم جوانبها: الختبارات: أنواع المخاطر التي يتم يتم إخضاعها المطلب الثاني

 الضغط: الختبارأنواع المخاطر التي يتم إخضاعها  -1
خماطر معدل و ،تتضمن بشكل أساسي خماطر اإلئتمانالضغط  الختبارإن املخاطر اليت يتم إخضاعها       

خماطر عدوى السيولة ،حيث و خماطر إنتقال العدوى بني البنوك، خماطر السيولة  ،الفائدة،و خماطر الصرف األجنيب

                                                           
1 Winfrid Blaschke, Matthew T. Jones, Maria Soledad Martinez Peria, Stress Testing of Financial Systems: An 

Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experiences,0221 , p8. 
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يتم قياس تأثري هذه الصدمات احملتمل على رأس املال و  ،يتم تصميم صدمات معينة لكل نوع من أنواع املخاطر
 .1الصايف
إخضاعها  جيب اليت الرئيسية املخاطر عناصر يف حتديد الضغط اختبار عملية يف األساسية اخلطوة تتمثل      

 مع العناصر هذه وحتليل حمفظة بكل اخلاصة املخاطرضوء يف  العناصر هذه قائمة حتديد البنك وعلى لالختبار،
 .االختبارات هلذه الضغط العائدة اختباراتاألساس لتطوير أحداث  ألهنا تشكل ،بينها فيما اإلرتباط عالقة حتديد

  
 :يلي ما البنوك بأعمال الصلة العامة ذات املخاطر عناصر تشتمل      

 انعكاسات  هلا عوامل أي أو العمالء، تعثر احتماالت بزيادة تتسم اليت املخاطر وهي :البلدان مخاطر
 .البلدان تلك يف البنك نشاط على سلبية

 الرتكزات  أو معينة، صناعات أو األفراد، جتاه صورة انكشافات يف الرتكز وتشمل 2:المخاطر في التركز
 البلدان. يف الرتكزات أو السوق، يف معينة قطاعات يف
 الرئيسية األسواق يف السائدة عن الفائدة الناجتة املخاطر وتشمل :الفائدة سعر مخاطر. 
 هذه  وأثر األصول أسعار يف املعاكسة التغيريات الناجتة عن املخاطر وتشمل :السوق أسعار مخاطر

 .واألسواق احملافظ على التغريات
 يف  السيولة مستويات تراجع  ،االئتمان خطوط تقليص يف عن الناجتة املخاطر وهي :السيولة مخاطر

 .النقدي التدفق وافرتاضات البنك لدى مصادر التمويل على ذلك وأثر الصعبة، الظروف ظل يف السوق
 وخماطر  األنظمة فشل اخلارجي، أو الداخلي عدة عوامل مثل االختالس عن الناجتة :التشغيل مخاطر

 .معينة ومنتجات خدمات بتقدمي املقرتنة إىل املخاطر باإلضافة األمنية، واخرتاقاهتا االلكرتونية الصريفة
 الطبيعية غير السوق تحركات مخاطر. 
 االنكشاف وفترة االرتباط فرضيات ذلك بما في التسعير، نماذج أو النماذج، تصميم افتراضات. 
 أسعار في التغير اإلجمالي، الناتج المحلي نمو حيث من وذلك الكلي، االقتصاد عوامل 

 .المخاطر األخرى عناصر في ذلك وأثر التضخم، معدالت معدالت البطالة، العقارات،

                                                           
1 Martin Cihak, (2007),Introduction to Applied Stress Testing, IMF Working Paper No. 07/59, pp5-6. 

  2 نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية، إختبارات الضغط ، الكويت،ديسمبر 0202، العدد 5،ص3.
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 واألسواق اإلقليمية وباألسواق المتعلقة بالصناعات، المختلفة واالقتصادية السياسية العوامل 
 .الناشئة

 ال وقت يف البنوك لدى الضعف مواطن يتعني حتديد االقتصاد، تربك مصرفية أزمة وقوع خماطر من وللحد     
اإلنسان الذي حيتاج تشخيص مشكالته إىل  قلب حالة هي مثلما ولكن، .متسع لتصحيحها فيه يكون يزال

مواطن  تكون ال رمبا حيث قد ال تظهر أي أعراض للمرض عندما يكون يف وضع راحة، ،إخضاعه إىل جهد أكرب
 بسالسة يعمل االقتصاد يكون حني أدائها السابق إىل النظر مبجرد بادية املالية املؤسسات يف الكامنة الضعف
 حتمل علىالقدرة  الختبارات إخضاعها يتم سليما، تقييما البنوك سالمة ولتقييم .ضاغطة مشكالت وبدون

 مثل - الشدة بالغة ومالية كلية اقتصادية ظل سيناريوهات يف أدائها لقياس افرتاضية عمليات تؤدي الضغوط
 .التمويل أسواق جفاف أو ركود حاد حدوث

 :ط من جانب المالءة و السيولةو مل الضغحالقدرة على ت إختبار-2
 من جانب المالءة:-أ
 ألن والسيولة، املالءة مها البنك، وضع جانبني من بتقييم غالبا   الضغوط حتمل على القدرة اختبارات تُعىن      
.1 مصرفية أزمة إىل وقوع املطاف هناية يف ويؤدي ضخمة خسائر يف يتسبب أن أحدمها ميكن يف مشكالت وجود

 ذات مالءة تكون فإهنا ديوهنا، تتجاوز أصوهلا قيمة كانت فإذا .أصوهلا وديوهنا بني بالفرق املؤسسة مالءة وتقاس
 التدفقات على يعتمد واخلصوم األصول من كل قيمة أن استمرار إال،موجب سهمي رأمسال لديها يكون أي -

 مالءة، للمؤسسة تكون وحىت .واملالية املستقبلية االقتصادية األوضاع على بدورها تعتمد اليت املستقبلية،النقدية 
 مثل صدمة، وقعت ما إذا اخلسائر ميكنه استيعاب الذي املوجب السهمي املال رأس من أدىن حتتفظ حبد أن يتعني

 على حىت يزيد برأمسال حتتفظ أن يلزم املؤسسة ورمبا .قروضهم سداد عن العمالء عجز يف ركود، تتسبب حدوث
 .معقولة بتكلفة التمويل على املودعني واحلصول مثل(   البنك متويل مصادر ثقة استمرار األدىن لضمان احلد هذا

 رأمسال املعين البنك لدى كان إذا ما بتقييم حتمل الضغوط على القدرة اختبارات من املالءة اختبار ويعىن      
 وخسائره البنك أرباح يقدر وهو .واملالية االقتصادية الكلية التحديات من مفرتضة بيئة يف مالءهتا الستمراركاف 

 حمتملة خسائر الغالب يف املخاطر عوامل وتكون .املعاكس السيناريو ظل يف أصوله قيمة يف تطرأ والتغريات اليت
 أسعار يف لتغيريات املالية نتيجة األوراق من وخسائر ،)خماطر االئتمان( السداد عن املقرتضني قدرة لعدم نتيجة

                                                           
 .4،ص0203،جوان صندوق النقد الدولي ، مجلة التمويل و التنمية بنوك تحت الضغطهيروكو أورا و ليليانا شوماخر، 1 
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التمويل  تكاليف وارتفاع ،)السوق خماطر( العقارية امللكيات الصرف وأسعار وأسعار الفائدة أسعار مثل السوق،
 .1 )السيولة خماطر (البنك أصول جودة يف املستثمرين ثقة نقص نتيجة
 فرادى إن ويقال .تنظيمية متطلبات تستند إىل ما غالبا اليت املختلفة، املال رأس بنسب املالءة وتقاس      
 من تظل أعلى املال رأس نسبة كانت إذا ملا تبعا فيه أخفقت أو االختبار ككل، اجتازت النظام أو ،البنوك

 هذه تتقرر ما وغالبا .الضغوط سيناريو العائد، أثناء ملعدل األدىن احلد يسمى سلفا، مقرر حدي مستوى
 بررت إذا خمتلفة حتديدها بقيم املمكن من كان وإن التنظيمي، للمتطلب احلايل األدىن مستوى احلد عند املعدالت
 . ذلك الظروف
 من جانب السيولة:-ب

 القدرة البنك لدى كانت إذا ما الضغوط بتقييم حتمل على القدرة اختبارات من السيولة اختبار يعىن
 متويل إعادة أو أصول سائلة، بيع أو النقد، باستخدام سواء للسوق، معاكسة أوضاع يف ظل مدفوعاهتا أداء على

معقولة  وبسرعة معقول بسعر السائلة األصول بيع على القدرة املعاكسة بعدم السوق أوضاع وتتسم.التزاماهتا
 سيولة( إضايف متويل على أو احلصول االلتزامات متويل إعادة يف اإلخفاق أو  )السوقية السيولة مشكالت(

 على الستمرار قدرته حامسا عامال كضمانات بأصول التعهد سرعة على قدرة البنك تكون ما وغالبا،)التمويل
 طبيعة حبكم البنوك، سيما ال املالية، مؤسسات الوساطة  لدى ويكون .الشدة أوقات يف بالسيولة االحتفاظ

 من االقرتاض أو مثل الودائع خصومها، معظم أن ذلك ،يةالعموم ميزانياهتا يف آجال االستحقاق يف تباين عملها،
البنك  يقوم اليت القروض مثل األصول، استحقاق آجال من أقصر بكثري استحقاق آجال هلا تكون املال، أسواق

 البنك حصول تعُذر أو فجأة، جتديده أو عدم الودائع من كبري مقدار سحب حالة ويف .اخلصوم بتلك بتمويلها
 الظروف يف يتمتع مبالءة كان وإن حىت السيولة يف نقصا البنك يواجه فرمبا ،التمويل أسواق يف أموال على

 حمدودة، نقدية سوى ميلك ال ولكن مثال، دينار 02222222بقيمة  بيتا ميلك الذي ملستهلككا ويكون .األخرى
 .السرعة وجه على كبرية فاتورة بدفع طولب إذا وضع مماثل يف

 .بينهما التشابك فض ويصعب وضغوط املالءة السيولة ضغوط بني وثيقة صلة هناك تكون ما وغالبا
 إال بيعها أو استحال األصول بيع تعذر إذا مالءة مشكلة إىل السيولة نقص يتحول ميكن أن املثال، سبيل فعلى

 يرتَجم أن وميكن .اخلصوم قيمة عن األصول قيمة خفض رمبا إىل يؤدي مبا خبسا، بيعا يسمى ما وهو - خبسارة
 لذلك، ونتيجة .اخلصوم تكلفة مالءة برفع ضغوط إىل السيولة لضغوط التعرض خالل التمويل ارتفاع تكاليف

                                                           
 .4،صهيروكو أورا و ليليانا شوماخر،مرجع سبق ذكره 1 
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 املودعني أو ثقة لفقدان نظرا السيولة يف نقص إىل املالءة مشكالت السوقية بشأن التصورات تؤدي أن ميكن
 .البنك من أعلى فائدة أسعار بطلب قيامهم أو املستثمرين

 أو املالءة مشكالت كانت إذا ما هو تقييم الضغوط حتمل على القدرة الختبار األساسية اجلوانب وأحد
 بتعريف ويتحدد ذلك م.النظا نطاق على بنكية أزمة إىل املطاف هناية يف أن تؤدي ميكن ما مؤسسة يف السيولة

 لديها السيولة نقص أو إخفاقها ينشئ أن اليت ميكن املؤسسات أي( املايل النظام على املؤثرة املؤسسات
 عملية اختبارات من كجزء املخاطر انتقال قنوات وبتكرار، )األخرى املؤسسات كبري من عدد يف مشكالت

 .الضغوط حتمل على القدرة
 مبادئ إختبارات القدرة على تحمل الضغوط المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي. :المطلب الثالث

 من أداة باعتبارها الضغوط حتمل القدرة على اختبارات استخدام 9111 عام يف الدويل النقد صندوق بدأ
 األزمة أن وقعت إىل ضيق نطاق على إال اجلمهور لدى معروفة تكن مل هذه االختبارات أن إال ة،قابالر  أدوات
 .األسواق الستعادة ثقة االختبارات فيها واستخدمت العاملية املالية

من القرن  التسعينات يف منتصف الضغوط حتمل على القدرة اختبارات تستخدم البنوك بدأت وقد
 إحدى وكانت ،املخاطر لتقييم مشوال أكثر أداةأصبحت  وإن املخاطر، إلدارة داخلية أداة باعتبارها املاضي

 حيث ،"هئتشيس  وشركا مورغان يب جي" بنك مبكرة مرحلة يف االختبارات هذه اليت اعتمدت املؤسسات
 يوميا تطرأ أن ميكن اليت التغريات الطريقة هذه وتقيس .خماطر السوق لقياس للخطر املعرضة القيمة طريقة استخدم

 إال حتدث أن ميكن ال احلدوث سالبة  ونادرة لصدمة األصول أسعار تعرضت ما إذا املالية األوراق قيمة حافظة يف
 على حتمل للقدرة املبكرة االختبارات هذه وكانت .احملتملة مجيع السيناريوهات من فقط )أقل أو( %1 يف

 إلدارة الكلية األطر مع جيدة بصورة مدجمة تكن واالنكشافات ومل خماطر عوامل من حمدودا عددا تغطي الضغوط
 .لبنوكا لدى املال ورأس وختطيط العمل املخاطر

 لتحقيق الضغوط حتمل على القدرة اختبارات السلطات الرقابية استخدام من كبري عدد بدأ ومؤخرا ،
 بنك كل ختص اليت املخاطر إىل جانب النظام نطاق على املخاطر بتحليل تعىن اليت الكلية، السالمة االحرتازية

 تقييم يف تقارير غالبا النتائج وتبلغ .)للخطر املعرضة القيمة لطريقة األوحد الغرض كان ما وهو( حدة على
 السالمة لتحقيق الضغوط حتمل على القدرة بإدراج اختبارات أيضا الصندوق قام وقد ن.للبلدا املايل االستقرار

 .9111 عام يف نشأهتا منذ لديه املايل القطاع تقييم برامج إطار يف بانتظام االحرتازية الكلية
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 جترى اليت الضغوط حتمل على اختبارات القدرة إىل اجلمهور انتباه العاملية املالية األزمة لفتت قدل
 من رصدها لكثري لعدم االختبارات هذه انتقدت ناحية، فمن .استقباهلا يف هناك تباين وكان .املالية للمؤسسات

 باعتبارها جديد دور   إليها أُسند األزمة، وقوع أخرى، بعد ناحية ومن ة.األزم إىل أفضت اليت الضعف مواطن
 .الثقة استعادة على واملساعدة البنوك رمسلة إعادة عملية األزمة لتوجيه إلدارة أدوات

 وشاملة منتظمة جمموعة إىل حتمل الضغوط على القدرة اختبارات جمال يف الراهنة املمارسات تستند ال
 القدرات البشرية يف قصور أوجه عن تكشف ما وغالبا ،واخلطأ التجريب عن طريق نشأت ولكنها املبادئ من

 حتمل على لقدرةلمبادئ  سبعة مؤخرا الصندوق اقرتح االختبارات هذه تنفيذ ولتحسني .البيانات وقدرات والفنية
 أن وميكن ا.تنفيذه طرق تشغيلية بشأن توجيهات وقدم (  »املمارسات ألفضل  «اتاختبار  ) 1الضغوط 
 .يف العامل منطقة أي يف املايل باالستقرار معنية سلطات أي أو خرباء الصندوق التوجيهية املبادئ هذه يستخدم

 وتندرج مبادئ إختبارات القدرة على تحمل الضغوط في النقاط التالية:
 حتديد احمليط املؤسسي لإلختبارات بصورة مناسبة. المبدأ األول:
 حتديد مجيع قنوات إنتشار املخاطر ذات صلة. الميدأ الثاني:

 إدراج مجيع املخاطر و هوامش األمان املهمة. المبدأ الثالث:
 اإلستفادة من وجهة نظر املستثمر يف تصميم اإلختبارات. المبدأ الرابع:

 إبالغ نتائج اإلختبارات بطريقة أذكى و ليس بصوت أعلى. المبدأ الخامس:
 الرتكيز على خماطر طرق املنحىن. المبدأ السادس:

 .النتيجة اليت يرجح بدرجة كبرية أال حتدثاإلحرتاس من  المبدأ السابع:
 انتشار وقنوات العمل باملخاطر،مناذج جيدة معرفة امتالك أمهية على الضوء األوىل لثالثةا املبادئ تسلط         
 .الضغوط حتمل على القدرة اختبارات بدء قبل للمراجعة اخلاضع النظام أو املؤسسة  تواجهها اليت املخاطر
 باالقتصاد كبري ضرر إحلاق إىل إخفاقها يؤدي أن ميكن اليت املؤسسات مجيع إدراج املبادئ هذه وتقتضي

 وتكرار االختبار، عمليات يف  )املايل النظام على املؤثرة املالية املؤسسات عبارة عليها تطلق اليت  املؤسسات(
 ويتحقق التكرار .األولية الصدمة حدة من تزيد أن ميكن اليت العكسية التغذية  توآليا احملتملة االنتشارية اآلثار

                                                           
 .5،صمرجغ سبق ذكره هيروكو أورا و ليليانا شوماخر، 1  
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 أسعار خماطر أو االئتمان، خماطر مثل( عوامل املخاطر خمتلف بني التفاعل حتاكي اقتصادية مناذج باستخدام
 .املختلفة البنوك بني أو  )خماطر السيولة أو الصرف،

 متطلبات تبني خبصائص الضغوط حتملعلى   القدرة اختبارات تصميم تكميل أمهية على الرابع املبدأ ويؤكد       
 بزيادة تواجهه البنوك الذي السوق بانضباط املبدأ هذا ويقر .التقليدية التنظيميةاملتطلبات  وكذلك األسواق
الغالب  يف ويقدمون الودائع على تأمني نظم تغطيهم ال املودعني مقرضني غري أي(التمويل مصادر على االعتماد

 باجلملة التمويل على أكرب بدرجة الدولية االعتماد البنوك من كبري عدد بدأ املاضي، العقد ويف. )كبرية قروضا
 هؤالء تسبب األخرية، األزمة وخالل .عليها املؤمَّن الودائع على أقل وبدرجة املؤمَّن عليه غري األجل قصري

 يف - لديها وممارسات التقييم البنوك حيازات بشأن يقينهم وانعدام األصول إهتمامهم بقيم نتيجة - املقرضون
 وأدى .كبرية مصرفية ضائقة إىل بدوره أدى ما وهو يف اإلقراض، راغبني غري كانوا ألهنم سيولة صدمات إحداث

 إىل اإلهتمامات، تلك ملعاجلة إجياد حلول يف سياسية صعوبات وجود مع املقرضني، بإهتمامات اإلقرار التأخري يف
 .وتعميقها األزمة أمد إطالة
 على القدرة اختبارات لتكميل السوق استخدام رؤى ينبغي أنه التشغيلية الناحية من ضمنا الرابع املبدأ ويعين      
 الطرق هذه وتتمثل إحدى .بذلك للقيام طرق عدة وهناك .وحماسبية تنظيمية معايريأساس  على الضغوط حتمل

 .املستهدفة التمويل تكاليف أساس على االختبار، معدل اجتياز أو العائد، ملعدل الدنيا احلدود استخدام يف
 مالءة نسبة التنظيمية تعتربه اجلهات ما التنظيمية النسب على القائمة العائد ملعدالت الدنيا احلدودوتعكس 

فرض  على قادرة األسواق فيه تكون عامل ففي .خمتلفا يكون قد بنك ما ملالءة السوق تقييم أن إال كافية،
 معني تصنيف بلوغ من متكنها املال لرأسِنسبا   األسواق تطلب أن ميكن متويلها، برفض البنوك على االنضباط
 .تلك النسب الستهداف حوافز البنوك لدى وتكون معني، سقف دون تكاليف التمويل إبقاء أو للمخاطر

 املبدأ اخلامس، فهم يف أساسيا عنصرا املالية أيضا املؤسسات سالمة على السوق لسلوك احملتمل التأثري وميثل      
 االختبارات ،ويعين "الذكاء" هنا أن تكونذكية بطريقة الضغوط حتمل على القدرة اختبارات  بنشر  يقضي الذي

 جانب إىل معلنة، نتائج تتضمن وأن القصور، وأوجه يتعلق بالتغطية فيما وواضحة للمخاطر صرحية تقييمات
 ال املثال سبيل على ذلك، مبا يف – االختبارات عنها تكشف ضعف مواطن أي مقنعة بصورة تدابري تعاجل

حدة  من التخفيف إىل االختبارات نتائج نشر يؤدي أن ميكن وهبذه الطريقة .املال رأس ضخ عمليات احلصر،
 حالة يف وحىت .السوق ثقة واستعادة انعدام اليقني فرتات أثناء املعلومات اكتمال عدم عن الناشئة املشكالت
 إبالغ يؤدي أن األزمات، ميكن غري فرتات خالل الرقابة اضألغر  جترى اليت الضغوط على حتمل القدرة اختبارات
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أوقات  يف السوق انضباط وتعزيز واقعية، أكثر بطريقة تسعري املخاطر وتشجيع باملخاطر، التوعية إىل نتائجها
 .املستثمرين مزاج يف املفاجئة املستقبلية التحوالت جتنب إىل بدوره يؤدي أن ينبغي ما وهو - الرخاء
 قياسية واقتصادية إحصائية باستخدام أساليب االختبار منفذ يوصي إذ :فنية بطبيعة السادس املبدأ ويتسم      
 يف من  املخاطر كبري عدد حبدوث تتسم ما غالبا اليت الشدة، بالغة لتحديد سيناريوهات خصيصا مصممة تكون
 .الوقت نفس

 حتمل على القدرة اختبارات يف الصدمات املدجمة وشدة التحليلي، النموذج صقل درجة تكن ومهما      
 حيذرنا حدوث مثلما خماطر دائما هناك تظل اإلبالغ، اسرتاتيجية يف » معقول الال «احلرص ، ودرجة الضغوط،

 دائما اعتباره يف يضع أن األحوال مجيع يف الضغوط حتمل على القدرة باختبارات للقائم وينبغي7 املبدأ
 حتدث. أال كبرية بدرجة يرجح اليت النتيجة السوداء" أيخماطر"البجعة 

 المبحث الثاني:أنواع إختبارات الضغط ومنهجياتها المختلفة.
 المطلب األول: أنواع إختبارات الضغط:

وضع و تصميم  يتضمن أنه جند فإننا خيتربها اليت اخلطر عوامل جهة من الضغط اختبار إىل نظرنا إذا      
 ذلك يف مبا نشاطه، بطبيعة سيناريوهات/تصورات  اليت جيب على كل بنك تطوير سيناريو إختبار الضغط  اخلاص

 حيث من لالختبار الكلية النتائج مبا يظهر وذلك الشأن، هذا يف املالئمة العمل وأوراق جمموعة النماذج استخدام
 أو األحداث بعض إىل الرجوع للبنوك وميكن .ملالا رأس كفاية ونسبة واملخصصات، الرحبية كل من على التأثري

 حيث من آثارها واستقراء خارجية، أو وأحداث حملية أزمات كانت سواء املاضي، يف حصلت األزمات اليت
 تغطية نسبة يف واالخنفاض األسهم، أسعارواخنفاض  االقتصادي، النمو وتراجع األصول، أسعار االخنفاض يف

 .الرحبية وعلى األصول نوعية جمتمعة على العوامل هذه وأثر العمالء، والتزامات الضمان لديون
معتدل،  مستوى( املعاكسة لآلثار خمتلفة ثالث مستويات الضغط اختبارات سيناريوهات تغطي أن يفضل      

 من يف عدد املعاكسة للتحركات اآلثار املرتابطة حتليل السيناريو يقيس حيث .)صعب مستوى متوسط، مستوى
 سيناريو يف يتم إدخاهلا اليت الضغط اختبار ملخاطر املختلفة املناسبة للعناصر االفرتاضات وحيدد املخاطر، اصرعن

 للبنك. املايل املركزعلى  الناتج التأثري ويقدر معني،
 :1ومنيز نوعني من السيناريوهات      

 

                                                           
  ، األردن،بدون سنة.إختبارات األوضاع الضاغطةمحمد عمايرة، 1
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 السيناريوهات ذات المتغير الواحد: -أ
مع إفرتاض ثبات بإستخدام هذا السيناريو يتم دراسة تأثري كل متغري على حدا على الوضع املايل للبنك       

، وذلك هبدف تقييم مدى حساسية الوضع املايل للبنك ملتغري معني و املقارنة مع احلساسية املتغريات األخرى
 للمتغريات األخرى.

 السيناريوهات ذات المتغيرات المتعددة: -ب
يهدف هذا النوع من إختبارات القدرة على حتمل الضغوط إىل تقييم تأثري عدة متغريات جمتمعة تتعلق       

 باملخاطر املختلفة اليت تواجه البنك على وضعه املايل.
 : 1له مدخلني هناك أن جند فإننا به يتم الذي االجتاه جانب من الضغط اختبار إىل نظرنا إذا أما      

 :المدخل األول" من األعلى إلى األسفل" -أ
يتم من خالله تطبيق إختبارات الضغط على البيانات التجميعية للقطاع البنكي ، حيث تقوم من خالله       

السلطات الرقابية و املتمثلة عادة يف البنوك املركزية أو اجلهات املشرفة على العمل املصريف بتطبيق الصدمات إما 
 فردي أو على احملفظة املصرفية اجملمعة و من مث حتليل تأثرياهتا على القطاع املصريف ككل. على بيانات بنك

 على":األسفل إلى األالمدخل الثاني "من -ب
 ،  الكلي صدمات املتعلقة بعوامل االقتصادتقوم من خالله السلطات الرقابية بتحديد صدمة أو جمموعة من ال      

ومن مث جتميع  ،للمؤسسات املالية بأن تسمح هلم بتقييم آثار الصدمات على ميزانياهتمبذلك تقدم املساعدة و 
 .فة وذلك من أجل قياس األثر الكلينواتج التقييمات الفردية للبنوك املختل

اليت ستخضع  حتديد السيناريوهات يتضمن سلسلة من القرارات، كتلك املتعلقة بتحديد األصول األساسية      
،وماهو مقدار حجم الضغط الذي سيطبق على هذه األصول ، ط ،و ماهي عوامل اخلطر ذات الصلةضغلعملية ال

، بعد حتديد هذه األمور،يتم تطبيق السيناريوهات سيتم التعامل مع األصول الثانويةوماهو مداه الزمين، و كيف 
. هذا األمر يتضمن عادة تركيب احلاليةات احملتملة يف القيمة على احملفظة اإلستثمارية وذلك من أجل حتديد التغري 

ر الناجتة عن احملفظة حبيث تكون متطابقة و مربوطة مع السوق و ذلك بإستخدام جمموعة جديدة من األسعا
إن عملية إجياد سيناريوهات خمتلفة هي العملية األكثر صعوبة و إثارة للجدل يف إختبار الضغط     ،السيناريوهات

 املصريف.

                                                           
م المالية و في العلو أطروحة دكتوراهإستخدام تقنيات الهندسة المالية في إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية، محمد عبد الحميد عبد الحي،  1

  .44، ص0204-0203المصرفية، جامعة حلب



م مبادئهاإلدارة املخاطر وأهإختبارات القدرة على حتمل الضغوط كأداة الفصل الثاين                                                 
 

63 
 

 الثاني:المنهجيات المختلفة إلختبارات الضغط:المطلب 
 تحليل الحساسية: -1
  :الحساسية تحليل تعريف -أ

 بنسبة التغريات عن تنتج احلالية،واليت القيمة صايف يف للتغري املئوية النسبة قياس بواسطتها يتم اليت التقنية هو      
 .هي كما باقية األخرى املتوقعة املدخالت مجيع قيم تكون عندما املدخل املتغري يف حمددة مئوية

   :الحساسية تحليل استخدامات -ب
وهو يبدأ مع سيناريو احلالة  .املخاطر حتليل يف استخداما   األساليب أكثر من يعترب األسلوب هذا إن      

 لكل األساسية احلالية القيمة باستخدام إجيادهاو اليت مبوجبها القيمة احلالية الصافية للمشروع يتم  األساسية 
من التقديرات املمكنة للعوائد  من أجل إدراك  العديد احلساسية حتليل ويستخدم .املدخلة املتغريات من متغري

 يتم حيث العوائد، من جمال خالل من ما بأصل شكل التغريات يف النتائج. فيتم من خالله قياس املخاطر اخلاصة
 فيه املدى يكون الذي واألصل األصل، لعوائد األسوأ من احلصيلة ألفضلا احلصيلة طرح خالل من اجملال حتديد
 .خماطرة أكثر وبالتايل تذبذبا ، أكثر يكون أكرب

العوائد  منو جتاوز تقديرات أجل من حتمله أو منحه ميكن ما مقدار حتليل أجل من يستخدم احلساسية حتليل إن
 .1قرارات قبول أو رفض اإلستثمارات  تغيري دون من وهوامشها

 هدف تحليل الحساسية:-جـ
يهدف حتليل احلساسية إىل حتديد أي املخاطر الفردية له التأثري األكرب على املركز املايل للبنك ، و بالتايل       

 .2تصعيد عمليات إدارة املخاطر مقابل أحداث املخاطرة هذه
 تحليل السيناريو: -2
 :السيناريوتعريف تحليل -أ

هو تقنية لتحليل املخاطر تستخدم من أجل إختبار ما ميكن أن حيدث لتقديرات الرحبية مثل صايف القيمة       
احلالية يف ظل جمموعات عديدة و خمتلفة من اإلفرتاضات، أي يتم من خالله مقارنة جمموعة من األوضاع املالية 

 اليت تسمى احلالة األساسية. السيئة و اجليدة، مع احلالة األكثر إحتماال أو
                                                           

1  -Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt, Financial Management: Theory and Practice, South-Western 

Cengage Learning, USA,13th edition,2011, P437 

  -   Aswath Damodaran, Applied Corporate Finance, 3rd edition; John Wiley & Sons, Inc Hoboken, New 

Jersey, 0211,p239.  

-   Lawrence J. Gitman, Principle of Managerial Finance, Pearson, USA,10th edition, P219. 
2 Joseph Philips, (2006),Project Management Professional, Second edition , MacGraw-Hill, p23. 
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خبالف حتليل احلساسية ، فإن حتليل السيناريو يقيس هو شكل خمتلف عن حتليل احلساسية، و  إن حتليل السيناريو
 و يعكس جماال من النتائج كاليت ،األثر على صايف القيمة احلالية الناتج عن تغريات متزامنة يف املتغريات املدخلة

 التأكد عدم حالة مع التعامل على يساعد السيناريو حتليل إن .االحتمايل التوزيع بواسطة إظهارها أو عكسها يتم
 وعدمية مكلفة عملية يعترب والذي التأكد، عدم حالة ختفيض أجل من املعلومات الستثمار بديل توفر وهي

 .الفائدة
 السيناريو: لتحليل األساسية السيناريوهات-ب

ما  عادة السيناريو حتليل فإن واإلفرتاضات املختلفة، الشروط من حمدودة غري جمموعة وجود من الرغم على      
أو السيناريو السيناريو املتشائم السيناريو األكثر إحتماال، و ،يتضمن ثالثة سيناريوهات هي السيناريو املتفائل 

 .األسوأ
 من أفضل لبعض املتغريات هي النتائج أو النتائج بأن يفرتض املايل املدير فإن املتفائل، السيناريو ظل يف      

 ظل السيناريو يف أنه حني يف .املتوقع من أفضل تكون املثال، سبيل على التشغيلية فالعوائد .احتماال   القيم األكثر
سبيل احتماال ، على  األكثر القيم من أسوأ هي املتغريات ببعض اخلاصة النتائج أن املايل املدير يفرتض املتشائم

يوفران  السيناريوهني هذين املثال النفقات اإلبتدائية و معدالت الضرائب ميكن أن تكون أكثر من املتوقعة .إن
 جماال من القيم التنبؤية املمكنة حول السيناريو األكثر إحتماال.

احلالة  أو األساس واحلالة التفاؤلية، احلالة أو األفضل احلالة سيناريوهات  املايل املدير حيدد األحيان بعض يف      
 السيناريو ظل يف .السيناريو، و احلالة األسوأ أو احلالة التشاؤمية. وهذه هي حاالت خاصة بتحليل الطبيعية 
 السؤال عن جييب األفضل اخلاص باحلالة السيناريو إن للمتغريات التفاؤلية القيم مجيع املدير سيستخدم األفضل،

 املتعلقة السيناريوهات أن حني ويف ."؟ تتحقق أن ميكن اليت املمكنة األفضل احلالية يةالصاف القيمة هي ما" :التايل
 الذي احلالية القيمة صايف تعكس األساسية احلالة املتطرفة، فإن القيم على تركز واألسوأ، األفضل احلالتني من بكل
 الظروف هذه ظل يف .املدخلة املتغريات بكل اخلاصة الشروط    أو الظروف من احتماال   األكثر اجملموعة حيدد

 احلد حيدد الذي األسوأ احلالة سيناريو مع احملتملة احلالية صايف القيم من جماال   يعطي السيناريو حتليل فإن اخلاصة،
 .1احلد األعلى حيدد الذي األفضل احلالة وسيناريو األدىن،

                                                           
1   - Backer, H. Kent, Gary E. Powell, Understanding Financial Management: A practical Guid, Oxford, UK, 

Blackwell Publishing Ltd, 2005,p290. 

    - Eugene F. Brigham, Joel F. Houston, Fundamentals of Financial Management: Concise Edition,USA, 

South-Western Cengage Learning,6th edition, 2009, p378. 

    - David A. Aaker, Damien McLoughlin, Strategic Market Management: GlobalPerspective,John Wiley& 

Sons Ltd, West Sussex, UK, 2010, p95. 
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 السيناريو: تحليل لتطبيق الالزمة الخطوات-جـ
 أو املطلوبة اخلطوات تتضمن اخلطوات من أساسيتني جمموعتني من يتكون السيناريو حتليل إن      

 :يلي كما وهي االختيارية الضرورية،واخلطوات
 المطلوبة: الخطوات 

 .سيناريو بكل اخلاصة النقدية والتدفقات السيناريوهات عدد حتديد-
 .سيناريو لكل احلالية القيمة صايف حساب-

 االختيارية الخطوات: 
 .سيناريو كل حدوث احتمال تعيني-
 معامل االختالف وكذلك احلالية، القيمة لصايف املتوقعة،و اإلحنراف املعياري احلالية القيمة صايف حساب-

 .1النتائج بتفسري القيام وبعدها احلالية، القيمة لصايف االحتمايل التوزيع باستخدام
 تحليل المحاكاة:-3

الراهن،  الوقت يف اإلدارية املشكالت معاجلة يف املستخدمة األساليب وأفضل أقوى من احملاكاة حتليل يعترب      
 البيانات وختزينها من كبرية كميات معاجلة على اهلائلة وقدراهتا  االلكرتونية احلواسيب يف اهلائل التطور مع وخاصة

 وضع حيث يتطلب املعقدة، املسائل من الكثري حلل العصرية األداة أصبحت احملاكاة بأن القول وميكن .واستعادهتا
 رياضية تعابري وصياغتها باستخدام النظام لعمل دقيقة فرضيات وضع يتم أن ما نظام أو معينة ظاهرة حملاكاة منوذج

 حتقيقها، املرغوب اليت من األهداف حتديد مث ومن البعض، ببعضها النظام ومكونات عناصر تربط منطقية أو
 وفق احملاكاة تشغيل  منوذج أو تطبيق يتم ذلك بعد نوعية، أو/و مؤشرات كمية بصورة األهداف هذه وصياغة

 األهداف مع املستخرجة ومقارنتها املؤشرات قياس إىل ذلك بعد ليصاغ الزمن، من ولفرتة احملددة الفرضيات
 ذلك. الضرورة اقتضت إذا عليها الالزمة املطلوبة إلجراء التعديالت

 المحاكاة: تحليل أسلوب تعريف -أ
 أنظمة أو ظواهر حتاكي مناذج وتشغيل واختبار بناء عملية أنه على احملاكاة حتليل أسلوب البعض يعرف      

أنه  على آخرون يعرفه كما .العمليات لبحوث التجرييب الفرع يعترب وهو حمددة، رياضية مناذج معقدة باستخدام

                                                                                                                                                                                     
1  - Prasanna Chandra, Financial Management: Theory and Practice,Tata McGraw-Hill, Nagar, New Delhi, 

2008,  p330. 
 -   Backer, H. Kent, Gary E. Powell, (2005), Understanding Financial Management: A practical Guid, Idem, 

p290. 
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دقيقا   تصورا وتعطي الواقع من بشدة تقرتب مناذج صورة يف ومظاهرها املختلفة النظم خصائص لتطبيق حماولة
 .1العملي الواقع يف بالنظم املرتبطة للمشكالت حلول ووضع و دراسة تصميم ميكن وبالتايل ومشكالته، للواقع
إدارة  خاصة مناذج وهندسة واملصريف املايل العمل جمال يف إلينا نراه أقرب إذ األول التعريف إىل منيل وحنن      

 .تواجهه اليت املخاطر
 نموذجها: أو المحاكاة تحليل أسلوب تطبيق خطوات -ب

 تتمثل إتباعها الواجب اخلطوات وهذه اخلطوات، من العديد إتباع يتطلب احملاكاة حتليل أسلوب تطبيق إن      
 فيمايلي:

 .وتعريفها املشكلة حتديد-
 .باملشكلة املرتبطة اهلامة العوامل و املتغريات حتديد-
 .احملاكاة( منوذج كمي) بناء / رياضي منوذج ببناء القيام-
 أي حتديد قيم املتغريات اليت مت إختيارها(.(لالختبار املختلفة القيم حتديد-
 واختباره)تنفيذ عملية احملاكاة(. النموذج بتجربة القيام -
 .لذلك( ضرورة بدت إذا(النموذج  تعديل يف عليها احلصول يتم اليت النتائج استخدام -
 .2عليها  احلصول مت اليت به إزاء النتائج القيام جيب الذي األمثل التصرف حتديد- 

 مزايا أسلوب تحليل المحاكاة: -جـ
 هذه ومن ،إدارات البنوك من قبوال   تلقى أداة منه جتعل اليت املزايا من بالعديد احملاكاة حتليل أسلوب يتميز      
 :3يلي ما املزايا
 من احلاالت الكثري لتحليل االستخدام وممكن ومرن، مباشر أسلوب بأنه يتصف احملاكاة حتليل أسلوب إن -

 .الرياضية النماذج باستخدام حلها إمكان الصعوبة من واليت العملي، الواقع يف املعقدة
 من اليت حيددها االحتمالية التوزيعات من أي الستخدام -احملاكاة حتليل أسلوب تطبيق إطار يف– إمكانية هناك-

 .حمددة توزيعات على االقتصار الضروري من وليس التحليل، يطبق
البنوك  إن عمليات احملاكاة تسمح بإثارة التساؤالت اليت تأخذ النمط "ماذا حيدث لو؟؟"و هو ما يساعد إدارات-
 .وقبوال   جاذبية األكثر اخليارات تبين على 

                                                           
 .455ص،0204،مركز التنمية البشرية،جامعة اإلسكندرية،إستخدام األساليب الكمية في اإلدارةجالل إبراهيم العيد، 1 

2  Wan- Kai Pany, and et. al., A simulation Based Approach to the Parameter Estimation for the Three 

Parameter Gamma Distribution. European Journal of Operational Research, No. 155, 2004,  p675-682. 

 .454جالل إبراهيم العيد، نفس المرجع السابق،ص  3 
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بالصورة   و دراستها املتغريات أو للمكونات املتبادلة ودراسة اآلثار بتحديد أيضا   تسمح احملاكاة عمليات إن -
 .للنظام أمهية أكثر هو منها أي حتديد من متكن اليت

 المحاكاة: تحليل أسلوب عيوب-د
 وتقدمي املشكالت لدراسة املستخدمة األدوات أهم من أداة كونه من الرغم وعلى احملاكاة حتليل أسلوب إن      

 :يلي ما أمهها ومن القصور جوانب من العديد على حيتوي أنه إال هلا، حلول متطورة
 حتليل وبالتايل فإن حماولة، كل مع عديدة حلول عنه ويتولد واخلطأ، التجربة على يقوم احملاكاة حتليل أسلوب إن-

 .املثال سبيل على اخلطية الربجمة أسلوب مثل للمشكالت مثلى حلوال   يقدم ال احملاكاة
 بتحديد الظروف بتطبيقها تقوم اليت اإلدارات على جيب إمنا نفسها، تلقاء من حلوال   تقدم ال احملاكاة مناذج إن -

 ليس باإلمكان ألنه احملاكاة، نتائج تعميم أيضا   باإلمكان ليس فإنه املنطلق هذا ومن اختبارها، يتم اليت والقيود
 منوذج للمحاكاة كل ميثل حيث أخرى، مشكلة إىل معينة ملشكلة تصميم منوذج من واالستدالالت احللول حتويل

 .ا   منفرد منوذجا  
 ليتم تصميمها طويلة فرتات تستغرق أن املمكن ومن مرتفعة، تكاليف تتطلب جيدة حماكاة مناذج تصميم إن -

 .1وبناؤها
 المحاكاة: تحليل أنواع -ه

   كارلوتحليل محاكاة مونتي Monte Carlo Simulation : 
معاينة  خالل من احملتملة الفرص جتربة على يقوم احتمايل أسلوب هو كارلو مونيت حماكاة حتليل أسلوب إن      

 إىل فكرة يستند وهو .النظام سلوك يف للتأثري فرصة هلا واضحة عناصر النظام يتضمن عندما ويستخدم عشوائية،
 .املعقدة املسائل على للتطبيق قابل وجعله تقرييب حل على احلصول أجل من اإلحصائية التجارب استخدام

 :يلي فيما تتمثل رئيسة خطوات مخس إىل كارلو مونيت أسلوب تقسيم وميكن
 .النظام يف اهلامة للمتغريات االحتمايل التوزيع حتديد -
 .متغري لكل االحتمايل التوزيع حتديد -
 .متغري لكل العشوائية األرقام من جمال حتديد -
 .العشوائية األرقام توليد -
 .1احملاوالت لسلسلة باحملاكاة القيام-

                                                           
  1 صالح شيخ ديب،بحوث العمليات2، جامعة تشرين، مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية،0227، ص072.



م مبادئهاإلدارة املخاطر وأهإختبارات القدرة على حتمل الضغوط كأداة الفصل الثاين                                                 
 

68 
 

 التاريخية المحاكاة أسلوب: 
األساسي  األسلوب أن اإلشارة إىل مع املخاطر، لتحليل ومرن بسيط إطار يوفر التارخيية احملاكاة أسلوب إن      

 ينتج ولذلك احلقيقي، املوجود يف العامل أو املدرك وهو  من العوائد  واحد مسار فقط يستخدم احملاكاة لتحليل
 .مرتفع تباين ذات خماطر مؤشرات عنه

 و أهم العراقيل التي تحد من فعاليتها:ا ، مراحله ، متطلباتهاآلية تطبيق إختبارات الضغط المبحث الثالث:
 :ومتطلباتها طبيق إختبار القدرة على تحمل الضغآلية تط المطلب األول:

 آلية تطبيق إختبار القدرة على تحمل الضغط: -1
املتتالية  القرارات من جمموعة اختاذ االستثمارية للبنك يتطلب احملفظة على الضغط اختبار بتطبيق القيام إن      

املناسبة  والنماذج االعتبار، بعني أخذها جيب اليت املخاطر أنواع من كل وحتديد بتوصيف يبدأ فهو واملتسلسلة
على  أو الفائدة، معدل خماطر أو مثال   االئتمان كمخاطر الفردية املخاطر على إما الرتكيز ميكن وهنا .لالستخدام

االختبار،  يف إدخاهلا سيتم اليت العوامل بتحديد القرارات املتعلقة اختاذ يتم بعدها .واحد آن يف متعددة خماطر
ميكن  الضغط اختبار إن حيث .ظلها يف االختبار تطبيق سيتم اليت السيناريوهات / التصورات حتديد يتبعها واليت

 التغريات يف عامل خطر واحد )حتليل احلساسية(،أو األثر الناجم عن حتركات متزامنة يف تأثري تقدير يتضمن أن
 حبيث تتضمن كل مناخلطر )حتليل السيناريو( ، إن التصورات/ السيناريوهات ميكن أن تصمم  عوامل من جمموعة

األساسية بني أسواق  سعار( ، و التغريات يف العالقاتالفردية )كاأل السوق متغريات يف التحوالت أو التحركات
سيناريوهات/  على بناء   يتم أن الضغط  ميكن اختبار إن .األصل املختلفة )مثل اإلرتباطات و التشتتات( 

ام صدمات حدثت يف املاضي ، كما ميكن بناءا على وضع تصورات تارخيية ، وذلك من خالل توظيف وإستخد
سيناريوهات / تصورات إفرتاضية يتم تصميمها حبيث تأخذ يف احلسبان تغريات معقولة و ممكنة يف الظروف 

يبني  (-9-رقم )املوايلاإلقتصادية و اليت ليس هلا سوابق تارخيية يف احلدوث و مل يسبق هلا أن وقعت ، والشكل 
 ذ القرارات املختلفة املتعلقة بإجراء إختبار الضغط للمحفظة اإلستثمارية املصرفية.مراحل إختا

األكثر إجراءا ، وذلك  املدخل يكون رمبا التارخيية البيانات على باالعتماد أو تصورات سيناريوهات وضع إن      
ل هذا املدخل فإن منط التغريات إنطالقا من أن األحداث وقعت فعال ، و من املمكن أن تتكرر مرة ثانية . ويف ظ

يف عوامل املخاطر السوقية و اليت كانت مشاهدة خالل فرتات تارخيية متنوعة،يتم تطبيقها على احملفظة 

                                                                                                                                                                                     
 .072صالح شيخ ديب، نفس المرجع السابق،ص -   1 

-Dennies Cox, Michael Cox, The Mathematics of Banking and Finance,John Wiley& Sons  Ltd, West Sussex, 

England, 2006, P203. 
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اإلستثمارية  املصرفية وذلك من أجل قياس املخاطر احملتملة اليت من املمكن هلذه األحداث أو احلاالت أن 
 تتسبب هبا جمددا.

املتعلقة هبذا املدخل هي أنه عملية إعادة النظر للخلف، و بالتايل فإن هناك إمكانية  ألن تتغري  إن السلبية       
الروابط أو الصالت بني مكونات عوامل املخاطر املختلفة مبرور الوقت نتيجة التغريات احلاصلة يف األسواق و البىن 

 التنظيمية.
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 قرارات المختلفة الخاصة بإجراء إختبار الضغط.مراحل إتخاذ ال-:22الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Winfrid Blaschke, Matthew T. Jones, Maria Soledad Martinez Peria, (2001), Stress Testing of Financial :المصدر

Systems: 

AnOverview of Issues, Methodologies, and FSAP Experiences, IMF Working Paper No. 01/88, P9. 

 TYPE of Risk Model نوع نموذج المخاطر

مخاطر السوق                          
(مخاطر سعر الصرف-مخاطر معدل الفائدة)  

 مخاطر أخرى مخاطر اإلئتمان
(مخاطر التشغيل -مخاطر السيولة)  

 Type of Stress Test  نوع إختبار الضغط

                     أنواع أخرى                    

الخسارة القصوى   –القيم المتطرفة )

Extreme Value Maximumloss) 

 Sensittivityالحساسية 

 ( Single Factor -عامل واحد) 

 Scenarioالسيناريو 

 multiple factors-عوامل متعددة في وقت واحد)
simultaneously)  

 Type of Schoks  أنواع الصدمات

 المتغيرات األساسية

underlying variable 

 التذبذبات األساسية

Underlying volatilities 

 individualمتغيرات السوق الفردية

MarketVariables                   

 (األسعار و معدالت الفائدة)

  Type of Scenario نوع السيناريو

 Monte Carlo محاكاة مونتي كارلو

Simulation 

 Historicalتاريخي  Hypotheticalإفتراضي 

 التي سيتم تعريضها للصدمة، حجم الصدمة و األفق الزمني peripheral،األصول الثانويةcoreاألصول األساسية التي سيتم تعريضها للصدمة

 ،المقارنة مع المخفظة الحالية،تعديل (Market to Marketعلى أساس السوق )و إعادة تسعير المحفظة (بين وحدات األعمال،خطوط اإلنتاج)التجميع

 المحفظة الحالية  و تقنيات إدارة المخاطر.
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بأهنا تسمح بصياغة أكثر مرونة لألحداث احملتملة ، كما تتميز أما السيناريوهات أو التصورات اإلفرتاضية       
 أهنا حتفز مدراء املخاطر ليصبحوا أصحاب نظرة إستشرافية للمستقبل بشكل أكرب.

إن السيناريوهات/ التصورات اإلفرتاضية ميكن أن تصمم من خالل تعريض عوامل السوق لصدمات،       
يف حتديد حساسية احملفظة لعوامل اخلطر املختلفة. إن تذبذبات أو إرتباطات. إن هذا املدخل يساعد 

السيناريوهات أو التصورات اإلفرتاضية ميكن أن تستخدم أيضا من أجل التنبؤ بأحداث هامة، و ميكن أن تكون 
 احملفظة اإلستثمارية يف ظلها أكثر حساسية.

من أجل البحث عن السيناريوهات اليت ذلك  ،أخريا، فإن تقنيات احملاكاة ميكن أن تطبق على حمفظة حمددة      
ميكن أن تسبب اخلسائر األضخم. إن العائق األساسي املتعلق بالسيناريوهات اإلفرتاضية يتمثل يف صعوبة حتديد 
إحتمالية وقوع األحداث، وذلك ألهنا خارج إطار اخلدمة. إن صعوبة حتديد إحتمالية وقوع األحداث تنطبق أيضا 

رخيية ، إال أن السيناريوهات التارخيية تتمتع مبزية أهنا متثل مشاهدات سابقة و بالتايل فإنه على السيناريوهات التا
 ميكن القول بأن هناك بعض املعلومات املتاحة حول اإلحتمال النسيب .

إن حتديد السيناريوهات يتضمن سلسلة من القرارات، كتلك املتعلقة بتحديد األصول األساسية  اليت       
،وماهو مقدار حجم الضغط الذي سيطبق على هذه ،و ماهي عوامل اخلطر ذات الصلةعملية الضغطستخضع ل

األصول، وماهو مداه الزمين، و كيف سيتم التعامل مع األصول الثانوية ، بعد حتديد هذه األمور،يتم تطبيق 
هذا األمر  .القيمة احلالية وذلك من أجل حتديد التغريات احملتملة يف ،السيناريوهات على احملفظة اإلستثمارية

يتضمن عادة تركيب احملفظة حبيث تكون متطابقة و مربوطة مع السوق و ذلك بإستخدام جمموعة جديدة من 
ر الناجتة عن السيناريوهات. إن عملية إجياد سيناريوهات خمتلفة هي العملية األكثر صعوبة و إثارة للجدل األسعا

 .1يف إختبار الضغط املصريف
 الضغط: اختبارات لبرنامج األساسية العناصر-2

 وضع برنامج اختبارات الضغط ما يلي: عملية تتضمن أن جيب -أ      
بعناصر املخاطر  قائمة تدوين أجل من هبا يعمل اليت والبيئة اخلارجية للبنك األساسية األنشطة طبيعة مراجعة •

 إلختبارات الضغط.اليت جيب إختبارها حتت السيناريوهات املختلفة 

                                                           
  1 Winfrid Blaschke, Matthew T. Jones, Maria Soledad Martinez Peria, Stress Testing of Financial Systems: 

An Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experiences, 2001,  op cit. p4-6.            
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 والسيناريوهات اخلاصة احملتملة األحداث حتديد ذلك يف البنك،مبا ألنشطة املناسبة الضغط اختبارات تصميم •
 .بذلك

 .االفرتاضات هذه استنتاج الضغط وكيفية اختبار عليها يقوم اليت االفرتاضات توثيق •
 حتديد إجراءات إختبارات الضغط مثل حتديد املسؤوليات و توزيعها.  •
 واملخاطر احملتملة. االنكشافات ملعرفة وحتليل نتائج هذه االختبارات منتظمة بصورة الضغط باختبارات القيام •
 .البنك يف بذلك املعنيني املدراء العليا وإىل اإلدارة إىل االختبارات نتائج عن تقارير تقدمي •
 التعرف اليت أمكن احملتملة املخاطر مواجهة يف هبا القيام على البنوك يتعني اليت املناسبة العالج إجراءات حتديد •

 .االختبارات عملية خالل من عليها
االفرتاضات  من التحقق ذلك يف مبا اإلختبارات ، مالئمة تلك ملدى تقييم بإعادة منتظمة بصفة القيام •

 .اخلارجية البيئة احملفظة أو خصائص يف التغري ضوء يف املستخدمة،
قبل  من اعتمادها يتم بذلك خاصة سياسة وضع من خالل الضغط اختبارات عملية بتوثيق البنوك تقوم أن-ب

 .اجمللس قبل من بذلك خمولة جلنة أو اإلدارة جملس
املشاركة  وكذلك الضغط، اختبارات برامج على إشرافيا فعاال دورا العليا واإلدارات اإلدارة جمالس متارس أن-جـ

 بصورة فعالة يف تصميم هذه اإلختبارات واإلشراف على نتائحها و التأكد من اإلجراءات اليت مت إختاذها.
 .)املخاطر إدارة رقابة مثل( البنك يف مستقلة جهة قبل من والتنسيق بشأهنا الشاملة االختبار عملية إدارة يتعني-د
 كمية ونوعية، وأن حتدد املعايري الكمية سيناريوهات معقولة. اختبارية معايري الضغط اختبارات تضمني -ر
 :ومها الضغط الختبارات اهلدفني األساسني على لالختبار النوعية املعايري تؤكد أن-ز

اهلدف  أما البنك، يتكبدها قد اليت املهمة استيعاب اخلسائر على ) املالءة ( املال ورأس البنك إيرادات قوة تقييم
 املناسب بصورة املال رأس وحتديد املخاطر، إلدارة البنوك اختاذها على يتعني اليت اخلطوات حتديد فهو الثاين

 .متحفظة
 وكذلك البنكية ، سجالت فيال امليزانية داخلوخارج املراكز األساسية البنوك لدى الضغط اختبارات تغطي أن -ك

 املخاطر األخرى. عناصر مجيع
 هلا اليت يتعرض املخاطر طبيعة ضوء يف وذلك مناسبة، على فرتات الضغط باختبارات القيام البنوك على يتعني-ل

 للمتاجرة، األوراق املالية حمفظة مثل السوق، حلركة حساسية احملافظ األكثر اختبارات فإن عامة، بصفة .البنك
)يوميا،   اتكرار  بصورة أكثر هبا القيام جيب فإنه األجنيب، الصرف للتسويق،وانكشاف القابلة واألذونات األخرى



م مبادئهاإلدارة املخاطر وأهإختبارات القدرة على حتمل الضغوط كأداة الفصل الثاين                                                 
 

73 
 

 الختبارات أسبوعيا( ، يف حني أن احملافظ األخرى األقل تقلبا بطبيعتها ) مثل التمويل( فإنه ميكن إخضاعها
 .)سنوية ربع بصورة شهريا،أو( أطول فرتات على الضغط

 وعندما يكون حمددة، جملاالت بالنسبة وذلك حمدد الالزمة لغرض باالختبارات القيام أيضا البنوك على يتعني-م
 األوضاع السياسية يف سريع تدهور حالة املثال، سبيل على ومن ذلك، .معينة ظروف ظل يف فيه مرغوبا األمر هذا
 يف على انكشافه احملتمل لألثر سريع تقييم بإجراء البنك قيام يتطلب األمر حيث معني، بلد يف االقتصادية أو

 .البلد ذلك
 إىل املخاطر انتباههم ولفت االختبارات تلك نتائج على يف البنك املعنيني واملديرين العليا اإلدارة اطالع جيب-ن

 .املمكنة املعاجلة بشأن إجراءات املناسبة التوصيات واقرتاح الكامنة
 نتائج بناء على اختاذها يتم اليت املعاجلة إجراءات بشأن عليها مسبقا موافق اسرتاتيجيات البنوك لدى يكون أن-ه

 العالجية راءات.. اختاذ اإلج عندها سيتم اليت النقاط حتديد من هذا اجملال، يف البنوك ومتكني االختبارات، تلك
 مستوى بوضوح حتديد يتم أن وجيب .)املال على اإليرادات ورأس أو األثر احملتملة، اخلسارة حجم :مثل(

 .مالئمة بصورة وتطبيقها اإلجراءات هذه توثيقمع  العالجية، اإلجراءات الختاذ الصالحية
 وبصفة .ة. ال.ح بكل اخلاصة روف.ظ. ال على البنك بناء يتخذها اليت العالجية اإلجراءات أنواع ختتلف-و

 :يلي ما اإلجراءات هذه تتضمن أن عامة، ميكن
 إعادة هيكلة مراكز البنك"تصفية املراكز أو تغطيتها". •
 .املخاطر حدود ختفيض •
 .االئتمانية ختفيض املخاطر أجل  من التمويل متطلبات يف التشدد •
 .لألوضاع الصعبة احملتمل األثر ملواجهة إضايف رأمسال بناء •
 املخاطر اليت يعكس مبا وذلك )والرحبية اإليرادات هوامش /الفائدة معدل( البنك لدى التسعري سياسات تعديل •
 .تعريفها مت
 اخلطوط االئتمانية من خالل زيادة  السيولة يف ظل األوضاع الصعبة، يف النقص ملواجهة الالزمة الرتتيبات اختاذ •

 .األزمات خالل الكايف التمويل ضمان أجل من على األموال احلصول مصادر للبنك وزيادة املتاحة
النظم  هذه تسمح حبيث الضغط، اختبارات برامج كافية لدعم معلومات نظم لديه أن من البنك يتأكد أن-و

 .ككل للبنك االختبار وجتميع نتائج البنك أنشطة مجيع على بإجراء االختبارات
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 التغريات يف باالعتبار لألخذ االختبار برامج منهجية مراجعة وحتديث منتظمة، وبصفة البنوك، على يتعني-ي
 عليها برامج تقوم اليت الفرضيات كانت ما إذا تقييم من أجل وذلك اخلارجية، واألوضاع البنك أنشطة طبيعة

 متكررة بصورة سنويا، أو األقل على مرة إليها املشار املراجعة تقوم بعملية أن البنوك وعلى صاحلة، تزال ال االختبار
 .1األمهية من درجة على العمل بيئة يف أو يف احملافظ التغريات كانت إذا ما حالة يف

 :والعوامل التي تجعله مثاليا إختبار الضغطمراحل إجراء عملية المطلب الثاني:
 مراحل إجراء عملية إختبار الضغط: -1

 إن إجراء إختبار الضغط ميكن النظر إليه على أنه عملية تتضمن املراحل التالية:      
  .إخضاعها لإلختبار جيب اليت الرئيسية املخاطر عناصر حتديدو  حتديد نقاط الضعف أو جماالت إهتمام حمددة -
 بناء السيناريو. -
 للبنوك.رسم خرائط ملخرجات السيناريو يف صورة شكل قابل لإلستخدام يف حتليل قوائم املركز املايل و الدخل  -
 إجناز التحليل الرقمي. -
 األخذ بعني اإلعتبار آثار املرحلة الثانية. -
 .تلخيص و تفسري النتائج -
 إختبارا مثاليا:العوامل التي تجعل إختبار الضغط المصرفي -2

 حىت يكون إختبار الضغط املصريف إختبارا مثاليا فإنه حيتاج إىل حتقيق مايلي:      
 .جيب أن يكون ذا صلة وثيقة باحملفظة التمويلية و اإلستثمارية احلالية 
 .جيب أن يتضمن التغريات ذات العالقة مبعدالت السوق 
 ة السوق.جيب أن يشمل تغريات النظام احملتملة و ضعف سيول 
 .جيب أن يأخذ بعني اإلعتبار التفاعالت ما بني املخاطر املختلفة كمخاطر السوق و خماطر اإلئتمان 

إن هذه املتطلبات ميكن أن تفرض تكاليف من مصادر هامة ، كما ميكن أن تتضمن مقدار ضخم من اخلربة و 
املمارسة العملية فإن إختبار الضغط ال  املعرفة و احملاكمة العقالنية من قبل األشخاص ذوي العالقة.ولكن يف

يقابل أو حيقق هذه األمثلية ، وذلك بسبب التعقيدات احلسابية املتضمنة أو بسبب النقص يف البيانات املناسبة و 
 .2املالئمة

                                                           
  ..3-0، ص 0202، لكويت،ديسمبر 5، العدد إختبارات الضغط نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية،  1 

Testing of FinancialStress Winfrid Blaschke, Matthew T. Jones, Maria Soledad Martinez Peria, (2001),  2 

Systems: An Overview of Issues, Methodologies, idem, p6. 
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 اختبارات لنتائج حبدود تفسريها كافية دراية على تكون أن البنوك على يتعني االختبارات: نتائج تفسري 
 ذلك احتمالية لوقوع يعطي أن دون معني حدث الختبار يقدر االنكشافات االختبار ألن نظرا الضغط
 :هي أساسية عوامل ثالثة على خاصة تعتمد وبصورة االختبار فاعلية فإن ولذلك .احلدث

 .الصحيحة للسيناريوهات البنك اختيار مدى •
 .صحيحة بصورة االختبار نتائج تفسري مدى •
 .1مدى إختاذ البنك اإلجراءات الصحيحة حيال تلك النتائج  •

ختبارات القدرة على تحمل إأهم العراقيل التي تحد من فعالية تطبيق جوانب القصور و المطلب الثالث: 
 الضغط:

 الضغط: اختبار في الضعف ونقاط القصور جوانب-1
 والفوائد الضغط اختبار تطبيق إمكانية من حتد أن ميكن اليت القصور جوانب من العديد هناك احلقيقة يف      

 :يلي ما اجلوانب هذه ومن املرجوة منه
 النتائج فإن خاطئ، بشكل عليه االختبار تطبيق يتم الذي األساسي النموذج تقييم أو حتديد مت إذا 

 .صاحلة غري ستكون املستخلصة منه
 غري   اآلثار تتجاهل اليت تلك أو للبنك، احلالية االستثمارية باحملفظة الصلة ذات غري الضغط إختبارات

 .للمدراء مضللة معلومات تقدم أن ميكن واملخاطر األسواق بني املباشرة
 األمر املخاطر، مليديري باألمان شعورا زائفا  توفر أن ميكن سيء بشكل احملددة إختبارات الضغط إن 

 .أكرب خماطر وحتمل للمخاطر التعرضات من لكل تقديراهتم  خيفضوا أن إىل هؤالء يدفع الذي قد
 السؤال  على جتيب ولكنها معني، سيناريو وجود احتمال على مؤشر أي تعطي ال إختبارات الضغط إن

السؤال    عن اإلجابة عن عوضا   معني، سيناريو ظل يف "خسارهتا؟ ميكن اليت األموال مقدار هو ما" :التايل
 .2السيناريو هذا ظل يف "املبلغ؟ هذا خسارة احتمال هو ما" :يف املتمثل

 أهم العراقيل التي تحد من فعالية تطبيق إختبار الضغط:-2
 مدى مالئمة طريقة حتديد السيناريوهات املفرتضة لألوضاع املالية و اإلقتصادية احمللية و الدولية. -
 موضوعية الفرضيات املستخدمة. -

                                                           
  .4، مرجع سبق ذكره ، ص إختبارات الضغط نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية،  1 

 
2  Winfrid Blaschke, Matthew T. Jones, Maria Soledad Martinez Peria, Stress Testing of Financial Systems: An 

Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experiences, 2001, op cit, p 8.  
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 اإلطار الشامل إلدارة املخاطر.قدرة البنك على تضمني نتائج اإلختبارات يف  -
 قلة املوارد البشرية املؤهلة لتطبيق اإلختبارات. -
 .1مدى دقة البيانات املستخدمة لتطبيق اإلختبارات -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .03-00محمد عمايرة،إختبارات األوضاع الضاغطة،مرجع سبق ذكره، ص  1 
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 :خالصة 
إنطالقا مما سبق ميكن القول أن إختبارات القدرة على حتمل الضغوط ليست إاّل أداة واحدة من بني أدوات        

يف البنوك و املنظومة البنكية ككل. وحتاول هذه اإلختبارات حتديد  كثرية لتقييم املخاطر ومواطن الضعف الرئيسية
دية احملاوالت اليت يقوم هبا منفذ هذه اإلختبارات،فإنه التطورات اليت ميكن أن تقع يف املستقبل.ومهما تكن ج

تظل هلا دائما هوامش خطأ. وتكون نتائجها بصورة شبه دائمة إما متفائلة أو متشائمة. ويف مجيع احلاالت،ستظل 
،وسيظل هناك قصور يف إتاحة  (عدم رصد النموذج للسمات الرئيسية للحقيقة األساسية  )خماطرة النموذج قائمة

 يانات أو هتوين من شدة الصدمة.الب
مستخدمة لتقييم صحة  ومتاما كما ميثل إختبار اجلهد يف عيادة طبيب القلب أداة من بني أدوات كثرية      

إختبارات القدرة على حتمل الضغوط اليت جترى للبنوك ليست إال مدخال واحدا مهما ملساعدة  املريض، فإن
   السلطات على تشخيص أزمة مالية حمتملة واحليلولة دون وقوعها.    
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 تمهيد:      

 عن عبارة فهو .الوساطة البنكية أو املصريف النشاط تواجه اليت الكربى املخاطر من هو السيولة خطر إن      
 هذا بتفادي يتعلق ال هنا األمر فإن ومنه .واملوارد االستخدامات بني التحويل آجال توافق لعدم الطبيعية النتيجة
 الكبري اإلحنراف أو بالفجوة األمر تعلق إذا السيما وبالتايل إدارته، وتقييمه حتديده بإمكانية يتعلق ما بقدر اخلطر

 حيث .األصول وسيولة اخلصوم استحقاق تواريخ االعتبار بعني األخذ واخلارجة،مع الداخلة األموال تدفقات بني
لتحقيق  ضمانا التجارية البنوك يف واخلصوم األصول إدارة من عنها،جزءا هاما النامجة السيولة واملخاطر إدارة متثل

 .أهدافها

تعترب إختبارات الضغط أداة مهمة إلدارة املخاطر و اليت جيب على البنك تطبيقها بصفة منتظمة كجزء من       
،وتستخدم تلك اإلختبارات  2النظم الداخلية إلدارة املخاطر لديه،وذلك يف إطار الدعامة الثانية ملقررات بازل 

أثر الظروف غري املواتية على سيولة البنك ونسب السيولة اإللزامية ) احلالية و اجلديدة املزمع هبدف تقييم 
 إصدارها(، مما يساعد البنك على إدارة خماطر السيولة يف مثل هذه الظروف .

وعلى هذا األساس سنتطرق يف هذا الفصل إىل إختبارات القدرة على حتمل الضغوط من جانب السيولة       
وهذا من خالل املبحثني  دى تطبيقها يف بنك الفالحة والتنمية الريفية بوصفه أحد البنوك التجارية اجلزائريةوم

 كاآليت:  التاليني

  ؛اإلطار العام لبنك الفالحة والتنمية الريفيةالمبحث األول:        

 .الضغط ومدى مسامهتها يف إدارة خماطر السيولة البنكية إختباراتالمبحث الثاني:      

    المبحث األول: اإلطار العام لبنك الفالحة والتنمية الريفية: 

 المطلب األول:تقديم بنك الفالحة و التنمية الريفية ،تطوره،أهدافه:

   : تقديم بنك الفالحة والتنمية الريفية- 1
( إىل القطاع العمومي، إذ يعترب وسيلة من وسائل سياسة BADRالريفية )ينتمي بنك الفالحة و التنمية       

 مرسوم رقم  احلكومة الرامية إىل املشاركة يف تنمية القطاع الفالحي و ترقية العامل الريفي. مت إنشاءه مبوجب
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تبعا إلعادة هيكلة البنك الوطين اجلزائري، و ذلك هبدف املسامهة يف تنمية  6822مارس  61املؤرخ يف  22-601
 القطاع الفالحي و ترقيته، و دعم نشاطات الصناعات التقليدية و احلرفية.

و يف هذا اإلطار قام بنك الفالحة و التنمية الريفية بتمويل املؤسسات الفالحية التابعة للقطاع اإلشرتاكي،       
لة و اجملموعات التعاونية، و كذلك املستفيدين الفريني للثورة الزراعية، مزارع القطاع اخلاص، تعاونية مزارع الدو 

 اخلدمات، و الدواوين الفالحية و املؤسسات الفالحية الصناعية إىل جانب قطاع الصيد البحري.

إىل شركة ذات رأس  6822د عام يف إطار اإلصالحات اإلقتصادية حتول بنك الفالحة و التنمية الريفية بعو       
دج للسهم الواحد، و لكن بعد  6.000.000سهم بقيمة  2200مليار دينار جزائري، مقسم إىل  22مال قدره 

أكرب للبنوك و ألغي من خالله نظام  الذي منح إستقاللية 61/01/6880صدور قانون النقد و القرض يف 
التخصص، أصبح بنك الفالحة و التنمية الريفية كغريه من البنوك يباشر مجيع الوظائف اليت تقوم هبا البنوك 
التجارية و املتمثلة يف منح التسهيالت اإلئتمانية و تشجيع عملية االدخار بنوعيها بالفائدة و بدون فائدة، و 

مع وضع قواعد حتمي البنك و جتعل معامالته مع زبائنه أقل خماطرة، و لتحقيق أهدافه وضع  املسامهة يف التنمية،
 وكالة. 100البنك إسرتاتيجية شاملة من خالل التغطية اجلغرافية لكامل الرتاب الوطين بأكثر من 

 تطور بنك الفالحة و التنمية الريفية: -2

 ره بثالث مراحل رئيسية و هي: مر بنك الفالحة و التنمية الريفية يف تطو       

خالل هذه املرحلة إنصب إهتمام البنك على حتسني موقعه يف السوق املصريف، و  :6880-6822مرحلة  -أ 
 العمل على ترقية العامل الريفي عن طريق تكثيف فتح الوكاالت املصرفية يف املناطق ذات النشاط الفالحي.

و القرض الذي ألغى من خالله التخصص القطاعي للبنوك،  : مبوجب قانون النقد6888 -6886مرحلة  -ب
توسع نشاط بنك الفالحة و التنمية الريفية ليشمل خمتلف قطاعات اإلقتصاد الوطين خاصة قطاع الصناعات 
الصغرية و املتوسطة بدون اإلستغناء عن القطاع الفالحي الذي تربطه معه عالقات مميزة، أما يف اجملال التقين فقد 

هذه املرحلة إدخال و تعميم إستخدامه اإلعالم اآليل عرب خمتلف وكاالت البنك، لقد متيزت هذه املرحلة شهدت 
 مبايلي:

 لتسهيل معاجلة و تنفيذ عمليات التجارة اخلارجية ’’SWIFT’‘: مت اإلخنراط يف نظام سويفت 6886
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يساعد على سرعة أداء العمليات املصرفية من خالل ما يسمى  ’’Sybu’‘وضع نظام  : مت6882
Téletraitementإىل جانب تعميم إستخدام اإلعالم اآليل على مجيع العمليات املصرفية ،. 

 : بدء العمل مبنتج جديد يتمثل يف بطاقة السحب بدر6881

 : إدخال نظام املعاجلة عن بعد جلميع العمليات املصرفية يف وقت حقيقي 6881

  (CIB): بدء العمل ببطاقة السحب ما بني البنوك 6882

: متيزت املرحلة مبسامهة بنك الفالحة و التنمية الريفية كغريه من البنوك العمومية يف 2001 -2000مرحلة  -ج
عم برنامج اإلنعاش اإلقتصادي و التوجه حنو تطوير قطاع املؤسسات تدعيم و متويل اإلستثمارات املنتجة، و د

الصغرية و املتوسطة، و املسامهة يف متويل قطاع التجارة اخلارجية وفقا لتوجيهات إقتصاد السوق، إىل جانب توسيع 
 تغطيته ملختلف مناطق الوطن و ذلك عن طريق فتح املزيد من الوكاالت.

اإلقتصادية و اإلجتماعية اليت تعرفها البالد، و إستجابة إلحتياجات و رغبات  و للتكيف مع التحوالت      
الزبائن، قام بنك الفالحة و التنمية الريفية بوضع برنامج على مدى مخس سنوات يتمحور أساسا حول عصرنة 

كنولوجيا احلديتة البنك و حتسني أداءه، و العمل على تطوير منتجاته و خدماته، باإلضافة إىل تبنية إستخدام الت
 يف جمال العمل املصريف، هذا الربنامج الطموح حقق نتائج هامة نوردها فيما يلي:

: القيم بفحص دقيق لنقاط القوة و نقاط الضعف يف سياسته، مع وضع إسرتاتيجية تسمح لبنك 2000عام 
 بإعتماد املعايري العاملية يف جمال العمل املصريف.

: سعيا منه إلعادة تقييم موارده قام البنك بإجراء عملية تطهري حماسبية و مالية جلميع حقوق 2006عام  -
املشكوك يف حتصيلها بغية حتديد مركزه املايل و مواجهة املشاكل املتعلقة بالسيولة و غريها، و العمل على زيادة 

        البنك بتحقيق مفهوم البنك اجلايل تقليص مدة خمتلف العمليات املصرفية جتاه الزبائن إىل جانب ذلك قام 
la banque assise .مع خدمات مشخصة 

 : تعميم تطبيق مفهوم البنك اجلالس مع خدمات مشخصة على مستوى مجيع وكاالت البنك.2002عام  -

 مميزة بالنسبة للبنك الذي عرف إدخال تقنية جديدة تعمل على سرعة تنفيذ 2001: لقد كانت سنة 2001عام  -
العمليات املصرفية تتمثل يف عملية نقل الشيك عرب الصورة، فبعد أن كان يستغرق وقت حتصيل شيكات البنك 
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يوما، أصبح بإمكان الزبائن حتصيل شيكات بنك بدر يف وقت وجيز، وهذا يعترب إجناز غري  61مدة قد تصل إىل 
على تعميم استخدام  2001 خالل عامبنك  ا مسبوق يف جمال العمل املصريف يف اجلزائر. كما عمل مسؤولو 

 املرتبطة ببطاقات الدفع.  les guichets automatique des billetsالشبابيك اآللية لألوراق النقدية 

  BADRأهداف بنك الفالحة و التنمية الريفية  - 1

بنك الفالحة و التنمية  حيتم املناخ االقتصادي اجلديد الذي تشهده الساحة املصرفية احمللية و العاملية على      
الريفية أن يلعب دورا أكثر ديناميكية و أكثر فعالية يف متويل االقتصاد الوطين من جهة، و تدعيم مركزه التنافسي 
يف ظل املتغريات الراهنة من جهة أخرى، و بذلك أصبح لزاما على القائمني على البنك وضع إسرتاتيجية أكثر 

 تفرضها البيئة املصرفية.فعالية ملواجهة التحديات اليت 

و أمام كل هذه األوضاع وجب على املسؤولني إعادة النظر يف أساليب التنظيم و تقنيات التسيري اليت يتبعها       
 البنك، و العمل على ترقية منتجاته املصرفية من أجل إرضاء الزبائن و االستجابة إلنشغاالهتم.

التنمية الريفية مثل البنوك العمومية األخرى إىل القيام بأعمال و و يف هذا الصدد جلا بنك الفالحة و       
نشاطات متنوعة و على مستوى عال من اجلودة للوصول إىل إسرتاتيجية تتمثل يف جعله مؤسسة مصرفية كبرية و 

قع مليار دوالر، و ينشط بوا 1.2شاملة يتدخل يف متويل كل العمليات اإلقتصادية، حيث بلغت ميزانيته حوايل 
من التجارة اخلارجية باجلزائر، و هبذا أصبح حيظى بثقة املتعاملني االقتصاديني و األفراد الزبائن على حد   10%

 سواّء، و هذا قصد تدعيم مكانته ضمن الوسط املصريف.

 و من أهم األهداف املسطرة من طرف إدارة البنك مايلي:

 شاملة* توسيع و تنويع جماالت تدخل البنك كمؤسسة مصرفية 

 * حتسني نوعية و جودة اخلدمات

 * حتسني العالقات مع الزبائن

 * احلصول على أكرب حصة من السوق

 * تطوير العمل املصريف قصد حتقيق أقصى قدر من الرحبية.
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و بغية حتقيق تلك األهداف قام البنك بتهيئة الشروط لالنطالق يف املرحلة اجلديدة اليت تتميز بتحوالت       
يجة إنفتاح السوق املصرفية أمام البنوك اخلاصة احمللية و األجنبية، حيث قام البنك بتوفري شبكات جديدة هامة نت

و وضع وسائل تقنية حديثة و أجهزة و أنظمة معلوماتية، كما بذل القائمون على البنك جمهودات كبرية لتأهيل 
تعديالت على التنظيمات و اهلياكل الداخلية  موارده البشرية، و ترقية االتصال داخل و خارج البنك، مع إدخال

 للبنك تتوافق مع احمليط املصريف الوطين و احتياجات السوق.

كما سعى البنك غلى التقرب أكثر من الزبائن و هذا بتوفري مصاحل تتكفل مبطالبهم و إنشغاالهتم و       
 لتحقيق هذه األهداف بفضل قيامه ب: احلصول على اكرب املعلومات اخلاصة بإحتياجاهتم، و كان البنك يسعى

 * رفع حجم املوارد بأقل تكاليف

 * توسيع نشاطات البنك فيما خيص التعامالت

 * تسيري صارم خلزينة البنك بالدينار و العملة الصعبة.

 المطلب الثاني : مهام ،منتجات وخدمات بنك الفالحة والتنمية الريفية:

 مهام بنك الفالحة و التنمية الريفية -1

وفقا للقوانني و القواعد املعمول هبا يف اجملال املصريف، فغن بنك الفالحة و التنمية الريفية مكلف بالقيام       
 باملهام التالية:

 * معاجلة مجيع العمليات اخلاصة بالقروض الصرف و الصندوق

 * فتح حسابات لكل شخص طالب هلا و إستقبال الودائع

 * املشاركة يف مجيع اإلدخارات

 * املسامهة يف تطوير القطاع الفالحي و القطاعات األخرى

 * تأمني الرتقيات اخلاصة بالنشاطات الفالحية و ما يتعلق هبا.
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* تطوير املوارد و التعامالت املصرفية و كذا العمل على خلق خدمات مصرفية جديدة مع تطوير املنتجات و 
 اخلدمات املقدمة.

 ك عن طريق ترقية عملييت اإلدخار و اإلستثمار.* تنمية موارد و إستخدامات البن

 * تطوير شبكته و معامالته النقدية

 * تقسيم السوق املصرفية و التقرب أكثر من ذوي املهن احلرة، التجار، و املؤسسات الصغرية و املتوسطة.

 * االستفادة من التطورات العاملية يف جمال العمل املصريف.

 املردودية يقوم بنك الفالحة و التنمية الريفية ب:و يف إطار سياسة القروض ذات 

 تطوير قدرات حتليل املخاطر -

 إعادة تنظيم إدارة القروض -

 حتديد ضمانات متصلة حبجم القروض و تطبيق فائدة تتماشى و تكلفة املوارد. -

صادي اجلديد للدولة و لقد عمل بنك الفالحة و التنمية الريفية و ألجل تعزيز مكانته التنافسية و التوجه االقت
سياستها بصفة عامة بوضع خمطط إسرتاتيجي شرع يف تطبيقه مع بداية العقد األول من القرن احلادي و العشرين، 

 تلخصت أهم حماوره يف:

 *إعادة تنظيم و تسيري اهليئات و اهليكل التنظيمي للبنك

 * عصرنة البنك )تقوية تنافسيته(.

 * إحرتافية العاملني

 لعالقات مع األطراف األخرى* حتسني ا

 * تطهري و حتسني الوضعية املالية

 تنظيم على مستوى بنك الفالحة و التنمية الريفية: -



 القدرة على تحمل الضغوط من جانب السيولة الفصل الثالث                             إختبارات
 

83 
 

إن حتقيق البنك ألهدافه مرتبط مبدى قدرته على إتاحة و جتنيد الوسائل املادية و البشرية ألجل حتقيق أهداف و 
هيكل تنظيمي مالئم خيدم املصاحل العامة للبنك و حيدد  إسرتاتيجية البنك، بتنظيمها و التنسيق بينها ضمن

 العالقات الرمسية من أطراف التنظيم. فسشكل تنظيم بنك الفالحة و التنمية الريفية يعتمد على شكلني مها:

 :التنظيم المركزي و التنظيم الالمركزي

 يضم التنظيم املركزي:

 (P.D.Gجملس إداري برئاسة الرئيس املدير العام ) -أ

مديريات عامة مساعدة، على رأس كل منها مدير عام مساعد، و يتفرع بعض منها إىل مديريات فرعية  -ب
 أخرى حسب ما يبينه اهليكل التنظيمي لبنك الفالحة و التنمية الريفية.

 تتكون اهم املديريات العامة املساعدة لعمل الرئيس املدير العام من:

 ة و الوسائل املديرية العامة املساعدة للغدار  -

 املديرية العامة املساعدة للمراقبة و التطوير -

 املديرية العامة املساعدة لإلعالم اآليل، احملاسبة و الصندوق. -

 املديرية العامة املساعدة للعمليات الدولية -

 املديرية العامة املساعدة للموارد و التعهدات -

 مديرية اإلتصال و التسويق. -

إضافة إىل ما سبق، توجد املفتشية العامة، املستشارون و اللجان الذين يقومون مبراقبة و إعطاء النصائح و       
اآلراء فيما خيص عمل و نشاط البنك بصفة عامة. مبا أن بنك الفالحة و التنمية الريفية ميتلك شبكة كبرية من 

، أين خيول للمجموعات اجلهوية لإلستغالل بعض الوكاالت عرب الرتاب الوطين، فإنه يعتمد على تنظيم المركزي
 الصالحيات و اإلستقاللية و كذا مهام املراقبة و التفتيش لعمل و أنشطة الوكاالت املصرفية اليت حتت مسؤولياهتا.

 أما التنظيم الالمركزي فيظم:
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(: اليت تتوىل مهمة تنظيم، تنشيط، مساعدة، مراقبة و متابعة E.G.Rالمجموعة الجهوية لإلستغالل )* 
 الوكاالت املصرفية اليت هي حتت مسؤولياهتا. غالبا ما تكون هذه اجملموعات اجلهوية لإلستغالل والئية.

 وكالة جهوية لإلستغالل. 16ميتلك بنك الفالحة و التنمية الريفية عرب كامل الرتاب الوطين 

تتمثل يف الوكالة املصرفية لبنك الفالحة و التنمية الريفية تكون تابعة (: A.L.Eلالستغالل )الوكالة المحلية * 
للمديرية العامة و حتت رقابة إحدى اجملموعات اجلهوية لإلستغالل. تقوم الوكالة احمللية لإلستغالل. مبعاجلة مجيع 

 ن تدخل يف عالقات مباشرة مع الزبائنأو بعض العمليات املصرفية حسب منطق تواجدها و ما يقضيه عملها، أي

وكالة حملية لإلستغالل عرب كامل الرتاب الوطين متضمنة  100ميتلك بنك الفالحة و التنمية الريفية حاليا حوايل 
وكالة مقرها باجلزائر العاصمة. كما يسعى البنك حاليا إىل التوسع عرب فتح وكاالت مصرفية جديدة قدر عدد 

، مما يشري إىل 6822وكالة عند بداية نشاطه سنة  610مشروعا، بعدما كان ميتلك حوايل  14املشاريع هبا ب: 
 التوسع الكبري للبنك و إتساع حجم أعماله و تعامالته.

فيما خيص كيفيات منح القروض بالبنك، فهو يعتمد سياسة السقوف احملددة، إذ خيول للوكالة املصرفية منح 
بالغها السقوف احملددة من طرف اإلدارة العامة و حسب نوع القروض املطلوب، قروض للزبائن إذا مل تتعد قيم م

فإذا ما جتاوزت قيمة القرض السقف املخول صالحية للوكالة، يتم حتويل امللف إىل املديرية اجلهوية لإلستغالل، 
ملديرية املختصة به اليت بدورها قد خترج عن صالحيتها إذا جتاوزت السقف احملدد هلا و يتم حتويل امللف إىل ا

 باجلزائر العاصمة.

 منتجات و خدمات بنك الفالحة و التنمية الريفية: -2

يهدف بنك الفالحة و التنمية الريفية من خالل وضع سياسات تتعلق باملنتجات و اخلدمات إىل الرفع من       
 حاجاهتم و رغباهتم أكثر.احلصة السوقية و العمل على إرضاء الزبائن عرب االهتمام بتوقعاهتم و إشباع 

 منتجات بنك الفالحة و التنمية الريفية -أ

 تتمثل أهم املنتجات يف:      

: يكون مفتوحا لألشخاص الطبيعيني و املعنويني الذين ميارسون نشاطا جتاريا )جتار، الحساب الجاري -
 إخل(هذا املنتج املصريف بدون فائدة.…. صناعيون، مؤسسات جتارية، فالحون
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حساب الصكوك )الشيكات(: تكون حسابات مفتوحة جلميع األفراد او اجلماعات اليت ال متارس أي نشاط  -
 جتاري )مجعيات، إدارة إخل( و ذوي األجور الراغبنب يف اإلستعانة بالشيكات لتصفية احلسابات.

دخار أمواهلم : و هو عبارة عن منتج مصريف ميكن الراغبني من غLivret épargne BADRدفرت التوفري  -
الفائضة عن حاجاهتم على أساس فوائد حمددة من طرف البنك او بدون فوائد حسب رغبات املدخرين، و 
بإستطاعة هؤالء املدخرين احلاملني لدفرت التوفري القيام بعمليات دفع و سحب االموال يف مجيع الوكاالت التابعة 

 وفري مشاكل و صعوبات نقل األموال من مكان آلخر.للبنك، و بذلك فإن هذا املنتج جينب أصحاب دفاتر الت

: خمصص ملساعدة أبناء املدخرين للتمرس و التدريب على Livret épargne juniorدفرت توفري الشباب  -
 اإلدخار يف بداية حياهتم اإلدخارية

متكن من القيام : هذه البطاقة موجهة لزبائن بنك الفالحة و التنمية الريفية، حيث carte BADRبطاقة بدر  -
( كما متكن أصحاهبا B.A.Bبعمليات الدفع و السحب لألوراق النقدية عرب املوزعات اآللية لألوراق النقدية )

 أيضا من القيام بعمليات السحب من املوزعات اآللية للبنوك األخرى.

عنويني و : عبارة عن تفويض ألجل و بعائد موجه لألشخاص املLes bons de caisseسندات الصندوق  -
 الطبعيني.

: و هي وسيلة تسهل على األشخاص الطبعيني و املعنويني إيداع les dépôts a termeاإليداعات ألجل  -
 األموال الفائضة عن حاجاهتم إىل آجال حمددة بنسبة فوائد متغرية من طرف البنك.

ين بالعملة متاحة يف كل حلظة : منتج يسمح جبعل نقود املدخر les comptes devisesحساب بالعملة الصعبة  -
 مقابل عائدا حمددا حسب شروط البنك

كما توجد عدة منتجات أخرى لدى بنك الفالحة و التنمية الريفية كالدفرت املخصص للسكن إضافة إىل 
اإلعتمادات و القروض اليت مينحها البنك لزبائنه، اليت تكون وفق دراسات و شروط مسبقة، من بينها: قروض 

 اإلستثمار، قروض اإلستغالل و غريها.
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 :خدمات بنك الفالحة و التنمية الريفية -ب

 تظهر أهم اخلدمات يف:      

 فتح خمتلف احلسابات للزبائن و ختليص الصكوك بأمر املعين أو بأمر اآلخرين -

 التحويالت املصرفية -

 اخلارجيةاخلدمات املتعلقة بالدفع و التحصيل فيما خيص التعامالت  -

 خدمة كراء اخلزائن احلديدية -

( اليت متكن الزبائن من معاينة و مراجعة التحويالت اليت طرأت BADR Consulteخدمات البنك للمعاينة ) -
على أرصدهتم عرب استعمال األرقام الشخصية السرية هلم املعطاة من طرف البنك، من خالل استعمال اجهزة 

 اإلعالم اآليل املتاحة

، اليت تسمح خبدمة أحسن لزبائن البنك بإستعمال شبكة  ((télétraitementات الفحص السلكي خدم -
 الفحص السلكي يف تنفيذ العمليات التحويلية املصرفية يف الوقت احلقيقي.

 :BADRسياسة التسعير لدى بنك  -2-

، اليت تواكب التغريات املختلفة داخل السوق، و تتبع البنوك يتوافر لكل بنك إسرتاتيجية التسعري اخلاصة به      
 ثالث إسرتاتيجيات تسعريية تسعى من خالهلا إىل حتقيق األهداف التالية: 

 حتقيق قبول سريع للخدمة املصرفية اجلديدة من قبل الزبائن -

 احملافظة على مركز البنك يف السوق و بالتايل على حصته البيعية  -

 حبية و احملافظة على صورة جيدة و إنطباع حسن من قبل الزبائن.حتقيق الر  -
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 إستراتيجية السيطرة على السوق: -أ

هتدف هذه اإلسرتاتيجية إىل تقدمي اخلدمات املصرفية على أساس سعر مرتفع بغية حتقيق أكرب قدر من       
مصرفية ذات جودة عالية و ضمن منافذ األرباح، و جناح هذه اإلسرتاتيجية يتطلب من البنك تقدمي خدمات 

 توزيع قصرية، إىل جانب قيامها بتقسيم السوق املصرفية إىل قطاعات على أساس الدخل

 إستراتيجية التغلغل في السوق: -ب

يتم من خالل هذه اإلسرتاتيجية تسعري اخلدمات املصرفية اجلديدة بسعر منخفض و ذلك كوسيلة جللب       
ن للتعامل مع البنك يف هذه اخلدمات، و هدف البنك من تبين اإلسرتاتيجية هو حتقيق اكرب أكرب عدد من الزبائ

حجم من املبيعات يف أسرع وقت ممكن و بعد ذلك ميكن رفع السعر تدرجييا. و تفضل البنوك إستخدام هذه 
 اإلسرتاتيجية يف احلاالت التالية: 

 شرة يف الشوقاحتمال وجود منافسة قوية للخدمات بعد عرضها مبا -

 إذ مت عرض اخلدمة يف مناطق تتصف مبحدودية الدخل -

 اإلستراتيجية النفسية للسعر:  -ج

يتم تسعري اخلدمات املصرفية على أساس نفسي، فكلما زادت اخلصائص الظاهرية و غري الظاهرية املرتبطة         
ى الزبائن، و بالتايل ميكن للبنك يف هذه باخلدمة فغن ذلك سوف يؤدي إىل إرتفاع القيمة املتوقعة للخدمة لد

 احلالة حتديد سعر مرتفع و العكس صحيح.

إال ان السعر يف البنوك حمدود بسبب السياسات اليت تفرضها السلطات النقدية للدولة عادة ما تكون ممثلة       
ها و يرتك جماال حمدودا يف البنك املركزي، حيث يقوم بتحديد سعر معظم اخلدمات املصرفية كسعر الفوائد و غري 

صيلية املتعلقة فاسة التللبنوك للتحكم فيه، و بالتايل فقبل صياغة اإلسرتاتيجية السعرية جيب على إدارة البنك بالدر 
 باملنافسني و الزبائن و مدى توافق هذه اإلسرتاتيجية مع رحبية البنك و مركزه التنافسي.
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 الضغط ومدى مساهمتها في إدارة مخاطر السيولة: المبحث الثاني : إختبارات

 المتطلبات النوعية لمخاطر السيولة لألغراض الرقابية: المطلب األول:

 جيب أن يتوافر لدى البنوك العناصر التالية هبدف إدارة و التحكم يف خماطر السيولة بشكل كايف :    

 .نظام حوكمة وإنضباط مؤسسي 
 .إدارة ورقابة مخاطر فعالة 

وجيب أن يتوافر لدى البنك ،من أجل حتقيق العناصر املذكورة بفعالية ،نظام رقابة داخلية فعال ملخاطر      
السيولة يتماشى مع تعليمات بنك اجلزائر ، فضال عما سبق ، جيب على البنك اإللتزام مبجموعة من املبادئ 

 الرقابية اخلاصة بإدارة خماطر السسيولة على النحو التايل:

 سياسات و إجراءات كافية إلدارة مخاطر السيولة: -1

جيب أن يتوافر لدى البنك سياسات إلدارة خماطر السيولة موثقة و معتمدة من قبل جملس اإلدارة . وجيب       
 أن تتضمن تلك السياسات على األقل مايلي:

اخلها مع املخاطر األخرى يف تعريف ملخاطر السيولة،مصادرها و تأثرياهتا قصرية و طويلة األجل ،ودرجة تد -
 البنك.

 منهجية التطبيق على أساس فردي و جممع ،وحتت كل من الظروف العادية وغري املواتية. -

 اهليكل التنظيمي إلدارة خماطر السيولة ) متضمنا املسؤوليات،املهام و الواجبات يف هذا الشأن(  . -

 نظم وطرق قياس خماطر السيولة . -

 لسيولة املطلوبة يف ظروف العمل العادية وغري العادية.إجراءات حتديد ا-

 آلية تقييم خماطر السيولة الناشئة عن البنود خارج امليزانية و اإللتزامات العرضية األخرى. -

 اإلطار العام حلدود خماطر السيولة. -

 وصف لنظام املعلومات و التقارير اخلاص بإدارة خماطر السيولة. -
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 التمويلية وكذا إختبارات الضغط املتبعة . وصف خلطة الطوارئ -

 إشراف مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا: -2  

 أ/ يجب أن يقوم مجلس اإلدارة باآلتي على األقل فيما يخص إدارة السيولة:

التأكد من وجود إسرتاتيجية وسياسات خاصة بالسيولة ،وكذا حتديد ملستوى خماطر السيولة املقبول هبدف إدارة  -
 ك املخاطر بشكل فعال.تل

 حتديد األشخاص أو اللجان املسند إليهم مهمة إدارة خماطر السيولة بالبنك. -

 متابعة اهليكل الكلي ملخاطر السيولة. -

 التأكد من أن خماطر السيولة بالبنك مت حتديدها ،قياسها،متابعتها،والتحكم فيها بشكل كفء. -

خماطر السيولة بفعالية ومبا يتماشى مع مستوى املخاطر املقبول من قبل التأكد من أن اإلدارة العليا تدير  -
 البنك،وحتويل اإلسرتاتيجية إىل إجراءات و ضوابط واضحة وتعميمها على كافة وحدات البنك.

اإلسناد إىل جلنة إدارة املخاطر مسؤولية التأكد من أن نظم القياس املطبقة تقوم بتحديد وقياس حجم خماطر  -
 ة لدى البنك بدقة ،وأن نظام التقارير املتبع يعطي صورة دقيقة وشاملة عن حجم تلك املخاطر ومصادرها.السيول

 ب/ يجب أن تقوم اإلدارة العليا باآلتي على األقل فيما يخص إدارة السيولة:

 مراقبة خماطر السيولة بشكل يومي وعلى فرتات طويلة األجل. -

 البنك. التأكد من توافر سيولة كافية لدى -

 مراجعة املعلومات اخلاصة بتطورات أوضاع السيولة و اإلقرار عنها جمللس اإلدارة بصفة دورية. -

التأكد من وجود نظام رقابة داخلية .كايف لدى البنك يضمن نزاهة عملية إدارة املخاطر اليت تقيم على األقل  -
 سنويا وبشكل مستقل من قبل وحدة املراجعة الداخلية.

 السيناريوهات و الفرضيات اخلاصة بإختبارات الضغط وكذلك نتائج تلك اإلختبارات. مراجعة -
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 نظم قياس مخاطر السيولة ، اإلجراءات واألساليب: -3     

 يجب أن تتناول نظم قياس مخاطر السيولة، اإلجراءات واألساليب على األقل اآلتي:      

) اليت تنشأ عن البنود داخل وخارج امليزانية واإللتزامات العرضية حتديد املصادر اليت تنشأ عنها خماطر السيولة  -
األخرى مثل التوريق، احلدود اإلئتمانية غري املستخدمة(، وكذا قياس ،متابعة والتحكم يف خماطر السيولة ،أخذا يف 

ل النظام اإلعتبار التعقد و التداخل مع املخاطر األخرى ، وفقا ألساليب وإجراءات واضحة . وجيب أن يعد
 املذكور وفقا للتغري يف منتجات البنك وهيكل خماطره.

انعكاس املسؤوليات املختلفة لإلدارات املعنية بعملية إدارة خماطر السيولة مبا يتماشى مع سياسة خماطر السيولة  -
 املوضوعة.

ة وتأثريها املستمر على قياس األرصدة بالعمالت األجنبية املختلفة لتقليل تركز التوظيفات بالعمالت األجنبي -
 خماطر السيولة وفقا حلجم خماطر السيولة املقبول.

 نظام وضع الحدود لمخاطر السيولة: -4

جيب ان تضع البنوك حدود ملخاطر السيولة تتماشى مع طبيعة النشاط ودرجة تعقد عناصر املركز املايل و  -
دورية و أن يتم تعديلها يف حالة تغري الظروف أو  اإلطار الكلي ملخاطر السيولة.وجيب مراجعة هذه احلدود بصفة

مستوى املخاطر املقبول لدى البنك.ويف حالة جتاوز احلدود املوضوعة فإن ذلك يكون مؤشرا على زيادة حجم 
 املخاطر لدى البنك أو عدم فعالية نظام إدارة املخاطر لديه.

التدفقات النقدية الداخلة و اخلارجة للفرتات الزمنية جيب أن يتضمن نظام احلدود على األقل حدود لفجوات  -
املختلفة وحدود لرتكز مصادر التمويل يف أسواق معينة )التوريق، عدد حمدود من املودعني(. وبناءا عليه جيب على 
البنوك صياغة سياستها التمويلية إستنادا إىل مستوى مقبول من التنوع )متضمنة الدائنني،منتجات السوق، 

ت... ( وكذا تقوية العالقات مع مقدمي التمويل الرئيسيني من خالل دورية اإلتصال هبم ودورية إستخدام العمال
 اخلدمات التمويلية واملتابعة و التقييم املستمر للتطورات يف األسواق التمويلية.
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  مؤشرات اإلنذار المبكر: -5

ر املبكر تساعد يف عملية حتديد وإدارة العوامل جيب على البنك أن يقوم بتصميم جمموعة من مؤشرات اإلنذا -
املتعلقة مبخاطر السيولة . ومتثل مؤشرات اإلنذار املبكر الضوء األمحر عند زيادة حجم خماطر السيولة أو زيادة 
اإلحتياجات التمويلية للبنك أو أية إجتاهات عكسية تتطلب من البنك إجياد وسائل لتخفيف خماطر السيولة) 

 ملثال اإلحتفاظ بسيولة إضافية ،وضع نظام حلدود خماطر السيولة، تنويع مصادر التمويل( .على سبيل ا

وميكن أن تأخذ مؤشرات اإلنذار املبكر شكل كمي أو نوعي .وفيما يلي بعض املؤشرات وفقا حلجم وتعقد 
 أنشطة البنك:

 غري مستقرة. النمو املتزايد يف األصول وخاصة عندما يكون التمويل من خالل إلتزامات 
 .وجود تركزات عالية يف كل من األصول و اإللتزامات 
 .ارتفاع درجة عدم التةافق بني العمالت 
 . تكرار حاالت إقرتاب املراكز من/ أو جتاوزها للحدود الداخلية أو الرقابية 
 .إخنفاض املتوسط املرجح آلجال اإللتزامات 
 والوضع املايل الكلي.تدهور حاد يف مستوى كل من اإليرادات،جودة األصول ، 
 .إخنفاض سعر سهم البنك يف سوق األوراق املالية 
  طلب األطراف املقابلة ضمانات إضافية للتسهيالت اإلئتمانية املمنوحة للبنك أو رفضها الدخول يف

 عمليات جديدة معه.
 .إخنفاض وتدهور درجة التقييم اإلئتماين للبنك 
 .الصورة السيئة عن البنك 
 .ارتفاع تكاليف التمويل للبنك سواء من املؤسسات املالية أو العمالء 
 . ارتفاع مستوى الديون غري املنتظمة 
 .زيادة معدل سحب ودائع العمالء 
 .وجود صعوبات يف احلصول على متويل طويل األجل 
 .صعوبة يف إعادة متويل اإللتزامات قصرية األجل 
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 خطة الطوارئ التمويلية: -6

كون لدى البنك خطة طوارئ معتمدة تتضمن اإلسرتاتيجية اليت يتبعها البنك يف حالة تعرضه لرتاجع جيب أن ي
مفاجئ وطارئ ملستوى السيولة لديه.وجيب أن حتدد خطة الطوارئ سياسات و إجراءات التصعيد اليت يتم 

 إتباعها.ويتعني أن يتم إختبارها وحتديثها بصفة دورية للتأكد من فعاليتها.

 أن تتضمن خطة الطوارئ مايلي: وجيب 

أ/ إعداد تقديرات للتدفقات النقدية) الداخلة و اخلارجة( وخطة لتدبري السيولة الالزمة ومصادر التمويل يف       
 ظل الظروف العادية و الظروف غري املواتية للسوق وذلك من خالل:

 د داخل وخارج امليزانية و اآلثار املرتتبة عليها.إعداد وحتليل تقديرات كمية للتدفقات النقدية الناشئة عن البنو  -

 التوافق بني مصادر التدفقات النقدية املتوقعة وإستخداماهتا. -

إعداد مؤشرات تساعد إدارة البنك على التنبؤ مبستوى خماطر السيولة احملتملة)يتم الرجوع إىل النسب و احلدود  -
 ( .السابق اإلشارة إليها مبؤشرات اإلنذار املبكر 

 ب/ إسرتاتيجية للتعامل مع أزمات نقص السيولة ،و اليت جيب ان تتضمن كحد أدىن مايلي:

اإلجراءات اليت يتعني إختاذها لضمان دقة املعلومات وضمان وصوهلا إلدارة البنك يف الوقت املناسب مبا ميكنها  -
 من سرعة إختاذ القرارات.

بغرض حتديد ما هو متوقع من كل عامل يف البنك عند التعرض  الفصل التام بني املهام واملسؤوليات ، وذلك -
 لألزمات.

احملافظة على عالقة قوية مع كافة األطراف الرئيسية و األطراف املقابلة اليت تتعامل مع البنك يف األنشطة  -
أن يعتمد عليها البنك املتعلقة بتقدمي التمويل و السيولة ، وأنشطة املتاجرة و األنشطة خارج امليزانية ، واليت ميكن 

 يف توفري السيولة يف الظروف غري العادية.

 اإلحتفاظ بسيولة إضافية. -

 جـ/ خطط إحتياطية للسيولة حبيث جيب أن تقوم اخلطة بالتايل:
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 حتديد مصادر متنوعة من السيولة اإلحتياطية )حملية و أجنبية( . -

التحديد الدقيق حلجم التمويل الذي ميكن للبنك احلصول عليه من هذه املصادر ، والشروط الالزمة للحصول  -
 على هذا التمويل.

 جيب أن يكون لدى البنك خطة طوارئ لألوقات اليت ال تكون فيها احلدود اإلحتياطية متاحة. -

ك عليها عموالت ( و اليت تكون متاحة حتت جيب أن يتوافر لدى البنك حدود متويل إلزامية ) يدفع البن -
 الظروف غري املواتية إذا فشل يف احلصول على التسهيالت غري امللزمة.

 إختبارات الضغط.-7

 اإلفصاح:-8

جيب أن يقوم البنك باإلفصاح عن معلومات تتعلق بوضع السيولة و أطر إدارة خماطر السيولة لديه        
ي حىت يتسىن لتلك األطراف أن حتكم على سالمة أوضاع السيولة ،وفاعلية أطر لألطراف املعنية على أساس دور 

 إدارة خماطر السيولة . جيب أن تتضمن تلك املعلومات كحد أدىن ما يلي:

 .اهليكل التنظيمي وإطار إدارة خماطر السيولة 
 ، األساليب الفنية املستخدمة  معلومات نوعية متعلقة بوضع السيولة بالبنك ) مثل: تنوع مصادر األموال

 لتخفيف خماطر السيولة...( .
  معلومات كمية عن وضع السيولة لدى البنك ) مثل: حجم ومكونات غطاء السيولة، البنود داخل

 وخارج امليزانية...(.

 :البنكية السيولةلثاني : إختبارات الضغط وإدارة مخاطر ا المطلب

 إختبارات الضغط:-1

إختبارات الضغط أداة مهمة إلدارة املخاطر و اليت جيب على البنك تطبيقها بصفة منتظمة كجزء تعترب         
،وتستخدم تلك  2من النظم الداخلية إلدارة املخاطر لديه،وذلك يف إطار الدعامة الثانية ملقررات بازل 

اإللزامية ) احلالية و اجلديدة اإلختبارات هبدف تقييم أثر الظروف غري املواتية على سيولة البنك ونسب السيولة 
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املزمع إصدارها(، مما يساعد البنك على إدارة خماطر السيولة يف مثل هذه الظروف ، وبناءا عليه يتم وضع حدود 
 إضافية للسيولة إذا تطلب األمر ذلك.

 جيب أن تتضمن سيناريوهات إختبارات الضغط من جانب السيولة كحد أدىن ما يلي: -

 ة اخلارجة الناشئة عن عدم قدرة البنك على إعادة متويل الشركات ) الشركات املالية التدفقات النقدي
وغري املالية( وذلك بإستخدام معدالت معقولة هلذه التدفقات تتناسب مع حدة األزمة املفرتضة ، 
وميكن تطبيق نسب إلحتماالت عدم التجديد بشكل منفصل لكل نشاط على حدة )مثل املعامالت 

 ك،األوراق التجارية...(.بني البنو 
  سحب ودائع العمالء بأنواعها املختلفة ) مثل ودائع ألجل،حتت الطلب، ودائع التوفري(،بتطبيق نسب

 مالئمة وفقا حلدة األزمة اخلاصة بكل سيناريو.
  التدفقات النقدية اخلارجة الناشئة عن البنود خارج امليزانية  و اإللتزامات العرضية األخرى  ) مثل

 ب من اجلزء  غري املستخدم من احلدود اإلئتمانية(.السح
  إستخدام مصادر التمويل املتاحة ملقابلة التدفقات النقدية اخلارجة )على سبيل املثال :بيع األصول

القابلة للتداول بعد تطبيق معدالت خصم  مقبولة ،أو احلصول على متويل من البنك املركزي ، أو 
 إصدار سندات مضمونة بأصل من أصول البنك...(. إجراء عمليات إعادة شراء ، أو

 .اإلخنفاض و التدهور يف درجة التقييم اإلئتماين للبنك 
 .إحتمالية قيام البنك بتحويل العمالت األجنبية و القدرة على توفري سيولة من أسواق النقد األجنيب 
 اإلجراءات و املعايري الواجب إتباعها  إمكانية احلصول على متويل من البنك املركزي أخذا يف اإلعتبار

 يف هذا الشأن.

 إدارة مخاطر السيولة البنكية:-2

 :البنكية السيولة ماهيةأوال:

 املدى على اخلصوم املستحقة حتويل أي البنكية، الوساطة يف التجارية البنوك نشاط يتمثل معلوم هو كما      
 طويلة قروض شكل يف وتقدميها جتميع الودائع أخرى، بعبارة أي .البعيد املدى على سائلة غري أصول إىل البعيد

 البنك بقاء على حيافظ مبا السيولة من مالئم قدر ضمان مع ممكن، ربح أقصى حتقيق بغية وذلك األجل،
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وأمهيتها، إبراز  البنكية السيولة تعريف حول يدور املطلب هذا فإن مضمون املنطلق، هذا من .وإستمرار نشاطه
  .ومصادرها املختلفة وظائفها

 البنكية: السيولة مفهوم 1-

سيولة " كوهنا يف السيولة حصر من زاويتيني فاألدب البنكي البنكي البنكية السيولة تعريف ميكن      
 هذا التعريف وفق فالسيولة .نقود إىل بسرعة للتحويل القابلة األصول أو السائلة النقود مقدار ،أي"التمويل
 مقرتضني( من األطراف  املتعاملة القصري املدى على األموال سحب لطلبات االستجابة على القدرة يف تنحصر

 .1املعتاد البنكي النشاط إطار يف الشائع أو  املهيمن املفهوم تقريبا هو للسيولة البعد هذا إن )مودعني أو

 التفاوض وأحيانا بقوة،عن كذلك، مسؤولة البنوك يعترب حيث األول من وأوسع أمشل فهو التعريف الثاين أما      
 السوق سيولة هو أو "السوق سيولة"من  جدا قريبا يظهر الذي البنكية للسيولة الثاين البعد هذا إن .األصول عن
 رفع هبدف وذلك بسرعة سائل أصل إىل سائل أصل غري حتويل على البنوك قدرة هبا يُقصد اليت ذاهتا، حد يف

 املركزي. البنك لدى النقدية مستوى

 تكاليف وبدون أية مباشرة بصورة استخدامها من البنك يتمكن حيث سيولة، األصول أكثر النقدية تعترب      
 املتطلبات ملواجهة النقدية تكفي من مناسبة بكمية باالحتفاظ عادة البنك ويقوم .املالية الطلبات مواجهة يف تذكر

 من للبنك عائد حتقق أي ال لكون النقدية وذلك اإلقرتاض، عمليات أو لعمليات السحب واملتوقعة املعتادة
 .األصل هذا تقليل على دائما البنك يعمل ولذا هبا، االحتفاظ

 بيع األصول إىل البنك يضطر املالية املتطلبات لسداد بالبنك املتواجدة النقدية كفاية عدم حالة يف ولكن      
 السيولة خماطر وهنا تظهر .ممكنة تكلفة وذلك بأقل تسييلها خالل من نقدية إىل بسرعة وحتويلها سيولة، األقل

 العادية األوقات يف األصل نفس بيع مبقارنة نتيجة وذلك احلالية، قيمته من أقل بقيمة األصول أحد بيع خالل من
 .العاجلة املالية املتطلبات تلك وجود وعدم

                                                           
 1  Nattacha Valla et Muriel Tiesset, La Liquidité Bancaire et Stabilité Financière , Banque de France, Revue de 
la stabilité financière,N°9,Décembre 2006, p.p.94-95.  
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 بينما كبرية، ودون خسارة وسرعة بسهولة نقدية إىل للتحويل األصل قابلية هي السيولة سبق،نستنج أن مما      
 األكثر األصل يعد باخلزينة من النقدية البنك رصيد فإن وعليه، .ذلك البنك على تعذر كلما السيولة درجة تقل

 :اآليت يف السيولة عنصر إجياز ميكن وعموما، .سيولة

 بسرعة؛ سائل نقد إىل األصل حتويل سهولة -أ
 .املستطاع قدر التحويل خلسائر التعرض عدم-ب

 أن ممكن اإللتزام أو الطلب احملتمل  مواجهة يف الفشل أن ذلك البنوك، يف السيولة أمهية إغفال جيب ال كما      
 أخرى، بعبارة .الفائدة سعر عن خماطر الناجتة )البنك فوائد(البنكية اإليرادات يف التقلبات يكون أكثر خطرا من

 احتياجات توفري من يتمكن حىت عنها ناتج أي خطر جتنب حملاولة السيولة بإدارة يقوم أن البنك جيب على
 :اآلتية احلاالت يف املتوقعة السيولة

 البنك واملتطور ألعمال املستمر التمويل تتمثل يف واليت العادية املنشدة باحتياجات املتعلقة السيولة -أ
 اإللتزامات مناسب لدفع وذلك بسعر القروض على الطلب من األقصى احلد ملقابلة السوق ومتطلبات
 تأخري؛ دون استحقاقها مواعيد يف املستحقة

 غري يف األحداث تتمثل واليت البنك هلا يتعرض اليت األجل قصرية الضغوط مبواجهة املتعلقة السيولة -ب
 ويف السوق النقدي. البنك يف الثقة ختفيض إىل تؤدي ولكنها األجل، والقصرية املتوقعة

 التجارية: البنوك في السيولة أهمية 2-

 تدفقات تكون املالية،حيث غري املنشآت مع باملقارنة السيما التجارية للبنوك خاصة أمهية ذات السيولة تعد      
 وتوقيت حبجم التنبؤ صعوبة باإلضافة إىل .البنك مال مع رأس باملقارنة ضخمة البنك واىل من النقدية األرصدة
 فإن وبالتايل االنسياب هلذا يتعرض البنك موارد من األكرب اجلزء أن علما البنك، خارج النقدية األموال انسياب

 إستثمار الودائع بأشكاهلا املختلفة،ومن قرار متويل هذه الودائع. كيفية من قرار تنبع السيولة أمهية

 قصري أو بإشعار الطلب عند السداد مستحقة تكون التجارية مطاليب البنوك أغلب أن املعروف فمن      
 كانت كلما حيث إستثمار الودائع، حالة يف موجوداته اختيار يف حذرة تكون أن البنك إدارة على لذلك .األجل

 يف السحاب املفاجئة عمليات أن تواجه البنك إدارة على السهل من كان كلما السيولة، إىل أقرب املوجودات
 هذا املناسب، الوقت يف عمالئه طلبات تلبية وبالتايل إمكانية نقدية، صورة يف الودائع هلذه التمويل قرارات حالة



 القدرة على تحمل الضغوط من جانب السيولة الفصل الثالث                             إختبارات
 

97 
 

 مما البنك، إيرادات قلت كلما بالسيولة تتصف البنك كانت موجودات كلما أخرى، ناحية ومن .ناحية من
 كليهما السيولة قلة أو املفرطة السيولة أن آخر، مبعىن .املتاحة للموارد االستخدام األمثل عدم حالة إىل يؤدي

من  مناسبة درجة بني واملواءمة التوفيق يف الكفأة اإلدارة دور يأيت هنا من .البنك على نتائج سلبية إىل سيؤديان
 . جتاري بنك ألي دائما حتديا ميثل ما وهذا الوقت، نفس يف مقبول ربح حتقيق وبني السيولة

 توجيه يف املرونة العالية يف أمهها تتمثل مميزات، عدة له البنك لدى السيولة توفر فإن ذلك، رغم لكن      
و اإلقراض  الفرص اغتنام البنك على قدرة من حيد توفرها عدم أن إال .الفرص استغالل على اإلستثمارات والقدرة

 فقد السيولة مشكلة تفاقمت ما وإذا اإلستثمارية املتاحة له، البدائل بني االختيار حرية تفقده كما واإلستثمار،
  .وتصفيته البنك إفالس إىل يتؤد

 احتياطات يف شكل الودائع من معينة بنسبة حتتفظ التجارية فالبنوك البنكية، للسيولة الكبرية ونظرا لألمهية       
 بطبيعتها، سائلة تكون يف موجودات النقد يف الفائض ذلك إستثمار بعد هلا ليتسىن حتقق أي إيراد، ال نقدية

 .معتربا رحبا حتقيق هلا ويضمن

 وظائف السيولة: 3-

 املالية اإللتزامات والعالقات ملواجهة النقدية التدفقات توليد تعين التجاري بالبنك السيولة إدارة كانت إذا      
سحب  ملواجهة رئيسية بصفة السيولة تكون إىل احلاجة وأن األوقات، مجيع املناسب يف بالسعر عليها املتعاقد
 :هي مخسة يف تنحصر تعدو أن ال السيولة وظائف فإن القروض، على والطلب الودائع

 خالل خصومه من إدارة يف هجومية لسياسة البنك إتباع أي الثقة، بعنصر وتعرف :األولى الوظيفة 
 الضمانات سيولة،توفر مستقرة، أرباح املال، رأس كفاية ( املالية اجلدارة ذات املؤسسات حنو االجتاه
 .املقرتضة البنك للمؤسسة مينحها درجة الثقة اليت حتديد على تعمل عناصر كلها وهي )املقدمة

 وتوفر االئتمان التجارية متنح فالبنوك والعميل، البنك بني للعالقة املكمل اجلزء يف وتتمثل :الثانية الوظيفة 
 مث ومن املؤسسات، تلك القرار داخل صنع عمليات يف حيوي بدور تقوم فهي ومن مث لعمالئها، السيولة
  .للعمالء املالية لالحتياجات البنك توفري ضوء يف العالقة تلك تتحدد

 الالزمة توفري األموال حبثا عن ألصوله املرحبة غري البيع عملية جتنب من البنك متكني :الثالثة الوظيفة. 
 .اخلسارة وجينبهرحبا  للبنك حيقق مبا املناسب بالسعر املناسب الوقت يف األصول بيع فيجب
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 :من وذلك سيولة البنك، إدارة حتديد مظاهر من كمظهر األسعار معقولية على وترتكز الوظيفة الرابعة 
 لتلبية األموال الالزمة توفري على القدرة متتلك اليت القوية، امليزانية العمومية ذات البنوك خالل

 .)اخلطورة العالية ذات( احلرجة األوقات يف واملقرتضني، للمودعني املالية االحتياجات
 احلكومية كوسيلة اجلهات من اإلقرتاض لعملية البنك استخدام كيفية يف وتتمثل :الخامسة الوظيفة 

من أسعار اإلقراض  أقل والذي يكون اإلقراض واخلصم بسعر ذلك ويتم السيولة، أزمات ملواجهة أخرية
 به الثقة أو تقليل بالبنك احلكومي اإلشراف تواجد اإلقرتاض يؤدي إىل من النوع هذا إن .بالسوق
 .بالسوق

 :التالية النقاط يف البنكية السيولة وظائف تلخيص ميكن سبق، مما      

 بتوارخيها؛ حقوقه وحتصيل إلتزاماته مواجهة من البنك متكني -

 القروض؛ طلبات مواجهة على البنك قدرة -

 مرتفعة؛ فائدة مبعدالت التسديدبتجنب  للبنك تسمح الكافية السيولة إن -

 ؛)قروض أو سندات(لألصول (املضطر (املرغم البيع جتنب -

 .التجارية للبنوك أخري كمقرض املركزي البنك إىل اللجوء تفادي -

 البنكية: السيولة مصادر 4-

 :أمهها مصادر عدة على نشاطه ملمارسة املطلوبة السيولة توفري يف البنك يعتمد      

 بلغت األجل اليت قصرية واألصولالنقدي  السوق أدوات يف وتتمثل: ) عالبي سهلة(السائلة األصول 
 مصدر جيعلها مما الفائدة عليها، معدالت وثبات السوق يف عليها الطلب بارتفاع األصول هذه تتميز .أجلها
 السوق يف عليه الطلب يكون أصل للبيع،كل القابلة األصول قائمة ضمن يدرج أن للبنك وميكن .مهم سيولة
 .مصدرا للسيولة عموما تشكل اليت اخلزينة سندات السيما مرتفعا
 أو فيما بينها، التجارية البنوك من اإلقرتاض إن :المركزي البنك ومن البنوك بين ما القرض خطوط 

 البنك من البنك إعادة متويل فيمكن .السيولة لضمان الضرورية األموال بتوفري للبنك يسمح املركزي البنك من
 تقليل الثقة به.   يؤدي إىل أن شأنه من ذلك أن إال ،راضاملركزي كملجأ أخري لإلق
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 قريبا، سيولة فورية إىل وحتويلها حتصيلها تاريخ سيحني اليت األصول وهي :السائلة شبه األصول 
 :يف أساسا وتتمثل

 القروض، حمفظة حتصيلها؛  تاريخ سيحني اليت اإليداع وشهادات اخلزينة مثل :سندات ، النقدي السوق أدوات -
 .عليها املستحقة الفوائد خالل حتصيل من أو أغلبيتها حتصيل أو كلية حتصيلها خالل من سواء وذلك

 يتوقف على أمواله مستوى رفع على وقدرته اإلقرتاض على البنك قابلية إن :اإلقتراض قابلية 
 حتليل املداخيل؛ مستوى وكثافة تقييم خالل من املستثمرين طرف من املالءة مستوى تقييم ويتم .ومالءته حجمه
 فإن وبالتايل، املال. وأمهية رأس خسارة القروض معدل حتديد عن فضال املسريين، كفاءة ودرجة األصول نوعية
 احملدد هو رأس املال أن حيث ، النقدي السوق على غري حمدود إقباال له سيكون جيدة مبالءة يتمتع الذي البنك

  .لقروضه الوحيد

 مبا بتواريخ استحقاقها إلتزاماته مواجهة على البنك قدرة عن عبارة البنكية السيولة أن تقدم مما نستخلص      
 على البنك قابلية أن إال يف البنك، السيولة مصادر تنوع ورغم .القروض طلبات مواجهة على القدرة له يضمن

 .الرئيسي لسيولته احملدد يظل أمواله مستوى رفع على اإلقرتاض وقدرته

 السيولة: مخاطر مفهوم :ثانيا

 حتقيق أي للمالك، أقصى ثروة حتقيق هو -البنوك بينها ومن – عامة بصفة األعمال ملنشآت املشرتك اهلدف إن      
 درجة ولكن ،فحسب الرحبيةمستوى االعتبار  يف باألخذ ذلك يتأتى  وال .العادية لألسهم سوقية قيمة أقصى

 .الربح هذا حتقق اليت األموال توظيف جمال يف املخاطرة

 حتقيق قدر وهو ، األرباح حتقيق هدف عن أمهية يقل ال آخر هدف فهناك التجارية للبنوك بالنسبة أما      
 ألن نشاطه، البنك وإستمرار بقاء على احملافظة ومنه للمودعني السحب طلبات مواجهة به يضمن السيولة من مالئم
 سحب طلب إىل يدفعهم مما كفاءته يف ثقة املودعني اهنيار إىل يؤدي ألصحاهبا الودائع رد يف تأخره أو البنك عجز

 نشاطها ممارسة ظل يف البنوك هلا تتعرض اليت السيولة مبخاطر ما يعرف هذا .وافالسه البنك اهنيار ومن مث ودائعهم
 .املصريف
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 قدرة عدم عن السيولة تنتج خماطر بأن يرى من فهناك السيولة، ملخاطر أعطيت اليت التعريفات تعددت لقد      
 بدون وذلك استحقاقها، يف مواعيد القروض( طلبات الودائع، سحب( املالية اإللتزامات مواجهة على البنك

 أخرى، بعبارة .املالية اإللتزامات تلك سبيل تنفيذ يف البنك يتحملها معقولة غري تكاليف أو خسارة أية حدوث
توفري  على قدرته بسبب عدم استحقاقها اإليفاء بإلتزاماته عند على قدرة البنك عدم احتمال هي السيولة خماطر

 السائلة. األصول أو الالزم التمويل

 عند عليه املالية املرتتبة سداد اإللتزامات على البنك قدرة عدم بأهنا السيولة خماطر رأي آخر يعرف وهناك      
 املقدار مها رئيسيني على عنصرين وتعتمد القصري باألجل ترتبط عادة وهي .أعلى بكلفة سدادها أو استحقاقها

 .السيولة لتوفري املعروض والسعر االحتياجات، املطلوب لتغطية

 أمهها: عن عدة أسباب السيولة خماطر وتنتج      

 اخلصوم؛ اوستحقاق األصول سيولة تواريخ بني الصحيحة املواءمة عدم -

 ؛ النقدي الفائض من واحملقق املتوقع اإلحنرافات بني متابعة عدم -

،الذي يبني وضع احلسابات اجلارية للبنك لدى البنوك املراسلة فيما يتعلق (swift)عدم متابعة كشف سويفت  -
وفقدان الفرصة البديلة ، وتدين أرباح بالعملة األجنبية ، واآلثار الناجتة عن سوء إدارة السيولة وزيادة كلفة األموال 

 البنك نتيجة عدم توظيف هذه األموال.

 سائلة؛ ألرصدة حتويلها يصعب أو متفاوتة درجات ذات استخدامات على األصول توزيع سوء -

 .املال أسواق رأس يف تنشأ اليت احلادة واألزمات االقتصادي كالركود خارجية عوامل بسبب أو -

 نظري أو بسرعة نقدية إىل البنك ميتلكها اليت األصول حتويل قابلية عدم هي السيولة خماطر أن جنستنت سبق مما
 هلا احملدد الوقت يف اإللتزامات تلك أو تأديته ملستحقيها، أداء إلتزاماته على البنك قدرة أي عدم.مرتفعة تكاليف

 :جانبني ذات السيولة إذن فمخاطر .خسارة أو مرتفعة تكاليف حتمل مع ولكن

 الالزمة ملواجهة األموال إىل املودعني، مثل البنك خصوم مالكي حاجة عند ويتجسد :السيولة جانب -أ
 تلك األصول ملواجهة بيع أو إضافية أموال البنك إلقرتاض حاجة تتولد وهنا احلالية، متطلباهتم

 املسحوبات؛
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 باإلقراض يسمح البنك فتعهد .البنك يصدرها اليت اإلقراض تعهدات نتيجة ويظهر :األصول جانب -ب
 عدم حالة ويف .احلاجة للسيولة ضرورة يعين وهذا الطلب، عند الالزم التمويل على باحلصول للمقرتض

 .املالية املتطلبات تلك ملواجهة األكثر سيولة األصول بيع أو اإلضايف اإلقرتاض إىل اللجوء يتم توفرها
 كفاية األصول وعدم سيولة عدم عن ناجتة مالية طبيعة ذات خماطر هي السيولة خماطر القول، خالصة      
 .بالبنك اخلاصة األموال حجم

 : السيولة مخاطر إدارة ومبادئ تقنيات :الثالث المطلب
 يؤدي أن امليزانية ممكن سيولة على احملافظة يف الفشل أن حيث كبرية، أمهية البنكية السيولة إدارة تكتسي      

 أو نظري إمجاع -هذا إىل يومنا – ينشأ مل أنه إال األمهية، هذه من وبالرغم .مالية كمؤسسة البنك فشل إىل
 السيولة خماطر إدارة فإن لذلك، .على السيولة احلفاظ تكلفة حول أو كميا السيولة خماطر تقدير حول عملي

 .واملتخصصني املصرفيني اهتمام حمل مازالت
 السيولة: مخاطر إلدارة بازل مبادئ 1-
 باملمارسات خاصة وثيقة2000 سنة فيفري يف أصدرت حيث السيولة خماطر إدارة مبوضوع بازل جلنة اهتمت      

 Sound pratices for managing liquidity in banking )، :بعنوان بالبنوك السيولة إلدارة السليمة

organisations )) 

 سيتم نقاط، حول مثانية أساسا متحورت واليت السيولة خماطر إدارة أهم مبادئ إىل خالهلا من تعرضت       
 يلي: فيما تلخيصها

 :خالل من وذلك :السيولة إلدارة بنية تطوير 1-1-

 السيولة؛ إلدارة إسرتاتيجية بتحديد بنك كل إلزام -

 بتطبيقها؛ العامة اإلدارة و التأكد من إلتزام على اإلسرتاتيجية اإلدارة جملس موافقة -

 العامة يتوجب على اإلدارة كما بفعالية، اإلسرتاتيجية تطبيق مبهمة تضطلع خاصة هيئة أو هيكل توفر ضرورة -
 السيولة؛ خطر من للحد كل اإلجراءات الالزمة اختاذ مت وأنه وفعال سليم بشكل تتم السيولة إدارة أن من التأكد

 .عليها والسيطرة السيولة بإدارة خاص ومالئم جيد معلومات نظام وجود -
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 :ذلك ويتطلب :الصافية التمويل احتياجات ومراقبة قياس 2-1-

 السيولة؛ ومراقبة احتياجات لقياس نظام وجود -

 خمتلفة؛ وفرضيات سيناريوهات وفق االحتياجات تلك تقييم -

 .صحتها من الفرضيات بإستمرار للتأكد ضرورة مراجعة واختيار -

 احلفاظ والسهر على املودعني مع عالقات إقامة تشجيع خالل من وذلك :السوق إلى الدخول تسيير 3-1-
 .األصول والتأكد من سيولة املوارد تنويع من مقبول مبستوى وجوب االحتفاظ مع إستمرارها، على

 سيولة البنك يف احلاد النقص لتسيري التخطيط هبا ويقصد :السيولة أزمات لمواجهة خطة إعداد 4-1-
 قليلة من األصول جزء بيع املثال سبيل على منها عديدة وسائل باستخدام اخلزينة احتياطي كتكوين
 .اخل...األجل، طويل اإلقرتاضالسيولة،

 :خالل من وذلك :الصعبة العملة سيولة إدارة 5-1-

 اهلامة؛ األجنبية العمالت خمتلف سيولة إدارة -

 .خمتلف الفرتات عند)حدودها (حتديد أسقفها -

 فعال تبين نظام ضرورة على بازل تشريعات نصت اإلطار هذا ويف :السيولة إلدارة الداخلية الرقابة 8-1-
 .األساسية إحدى مكوناته الداخلي للتدقيق واملستمرة املنتظمة تعترب املراجعة حيث الداخلية، للرقابة

 املالئمة إن اإلفصاح عن املعلومات : السيولة مستوى لتحسين و اإلفصاح المعلومات دورنشر تفعيل 7-1-
 وصالبته املالية. البنك تنظيم عن اجلمهور تصور وتعزيز تدعيم شأنه من أواهنا يف

 املستمرة للتأكد من إحرتام تلك االضطالع باملراقبة الرقابية السلطات على :دور اإلشراف تفعيل- 1-8
 عام بشكل نصت حيث السيولة، ملخاطر السليمة لإلدارة شروطا جمملها يف تضمنت املبادئ هذه إن .املبادئ

 جملس قبل من املناسبة ذلك املراقبة مبا يف السيولة، خماطر إلدارة شاملة إجراءات على البنوك توفر ضرورة على
 اللزوم عند واالحتفاظ عليها، والسيطرة وقياسها ومتابعتها بدقة لتحديدها وذلك للبنك، العليا واإلدارة اإلدارة

 وحتليل السيولة، على املركزية والسيطرة باإلدارة معلومات خاصة نظم وجود خالل من يقابلها برأس مال
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 إدارة البنوك على جيب كما .الطارئة للحاالت والتخطيط التمويل وتنويع مصادر للتمويل الصافية االحتياجات
من  كاف ومستوى كافية سيولة على احملافظة هبدف امليزانية عن اخلارجة التعاقدية وإلتزاماهتا وترتيباهتا أصوهلا

 . 1األصول السائلة

 السيولة: مخاطر إدارة تقنيات 2-

 جلنة توصيات اليت تضمنتها العامة املبادئ من مستوحاة األصل يف هي السيولة خماطر مؤشرات إدارة إن      
 :التالية األساسية احملاور عن جمملها يف خترج ال حيث بازل،

 سليمة؛ مالية وضعية -

 التمويل؛ مصادر تنويع -

 ؛) طويلة قروض / جارية ودائع ( للتحويل حد وضع -

 ؛) الطارئة احلاالت أو( األزمة سيناريوهات إعداد -

 استعجالية؛ خطة إعداد -

 .للسيولة قانوين معامل حتديد -

 :حدى على مؤشر لكل تفصيل يلي فيما و

  :سليمة مالية وضعية 1-2-

 هو البعيد، املدى على مقبوال يظل الوحيد الذي واملقياس سيولة، أزمة تفادي لضمان الرئيسي املؤشر إن      
 كفيل ) اإلفصاح املايل ( مالئم مايل واتصال معقولة ودية مردسليمة، إدارة صلبة، مالية بوضعية البنك متتع ضرورة
 املودعني واملستثمرين. لدى ودعم الثقة  بتوليد

 

 
                                                           

1 Hennie Van Greuning et Sonja BrajovicBratonic, Analyse et Gestion du Risque Bancaire, 1ere Edition , 

ESKA , Paris, 2004, p.p.182-183. 
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  :الموارد تنويع 2-2-

 فال جيب الرتكيز .التمويل تنويع مصادر على يعمل أن البنك على جيب للقروض، بالنسبة احلال هو كما      
 تفاوض قوة لضعف تفاديا وذلك ودائعه، يف جمموع هامة كحصة العمالء من حمدودة جمموعة أو مودع على

 .املالية توظيفاته مستوى وتراجعالتمويل  مصادر شح من يرتتب عليه وما البنك

 والتقليدي النشاط الرئيسي هو األجل طويلة قروض إىل اجلارية الودائع حتويل إن :للتحويل حد وضع 3-2-
 العليا، اإلدارة طرف من حمكمة وختضع لرقابة حمدودة تكون أن جيب هاته التحويل عملية أن إال .التجارية للبنوك
 اإلدارة جيب على وعليه، .السحب آجال و فرتات التحصيل بني حتدث أن ميكن اليت للفجوات تفاديا وذلك
 على والسهر الفجوات املرتاكمة ، أو املدة أساس على الفجوات سواء هلذه مدروسة حدود وضع للبنك العليا
 .وإحرتامها احلدود هذه إدارة

  :الطوارئ سيناريوهات إعداد 4-2-

 عند يقف أن شأنه من األزمات هذه املختلفة ملواجهة السيناريوهات واعداد الطارئة للحاالت التخطيط إن      
 املناسبة القرارات العامة اإلدارة تتخذ السيناريوهات نتائج هذه ضوء وعلى .املمكنة الفرضيات خمتلف نتائج

 . املعقولة جالنتائ -األقل على -ملواجهة

ويتم إعداد هذه السيناريوهات يف اخللية املختصة بإدارة األصول/اخلصوم، أما القرارات فتتحذ يف إطار جلنة       
 إدارة األصول/ اخلصوم و جلنة املخاطر.

  :استعجالية خطة إعداد 5-2-

 من استنباطها ميكن احللول أن اآلثار السلبية لألزمة علما لتفادي املالئمة احللول عن البحث أي      
  :باختصار جند واألكثر استعماال املمكنة احللول املثال من سبيل فعلى .سابقا إعدادها مت اليت األزمة سيناريوهات

 حتت األموال البنك بوضع مبوجبها يتعهد املتعاملة إلتزامات مربمة مع األطراف وهي stand-by:القرض  خطوط
 يف إال إليه اللجوء جيب ال كاحتياطي هو اعتباره القرض هذا من الغرض إن .إليها احلاجة عند املستفيد تصرف

 .سيولة أزمة حالة
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 طرف من مت إصدارها اليت السندات بشراء البنوك من به إلتزام جمموعة يقصد ما وهو :للسندات املغلق الشراء -
 ."للسندات املغلق الشراء ضمانة "التقنية هذه وتسمى .السوق يف يشرتيها من وجود عدم عند وذلك مستفيد

 خالل أو من قصرية لفرتة وإعادة إقراضها الطويل املدى على األموال وتتمثل يف إقرتاض :السيولة شراء السيولة -
 .القرض مدة بزيادة قيمتها تزداد تكلفة لقاء وذلك جدا، سائلة سندات شراء

 .املايل السوق التداول يف أو للمتاجرة قابلة أوراق إىل السيولة قليلة  )احلقوق(األصول حتويل تقنية هي :التوريق -
 تسيري عن عبارة فهي .السيولة الالزمة على للحصول حقوقه من جزء بيع بإعادة للبنك تسمح تقنية فهي

 للميزانية. ديناميكي

 املمكنة احللول  وحتضري )اجلمهور (السوق فعل ردة تصور خالل من وذلك :األزمة وضعيات لتسيري التخطيط -
 املشار إليها أعاله. الوسائل بإحدى اخلزينة احتياطي تكوين مثل ملواجهتها

  :للسيولة القانوني المعامل-2-6

 احلد لضمان أمهيته إىل الدول أغلبية وقد تفطنت .التسيري معايري أهم أحد يشكل السيولة معامل أصبح       
 .% 600 حدود  يف يكون جيب أن املصرفية، للرقابة بازل اتفاقية جلنة عليه نصت وكما حيث السيولة، من األدىن

 طلبات مواجهة على قادرة األخرية هذه هو جعل القرض، مؤسسات طرف من هذا املعامل احرتام من الغرض إن
 بني نسبة مالية عن عبارة بأنه املعامل هذا ويعّرف .عالية تكاليف أو خسائر دون املودعني طرف السحب من

 .)يف املقام (األجل قصرية اإللتزامات أو واالستحقاقات  )البسط يف (السائلة العناصر أو السيولة

 .وإدارة خماطرها السيولة لتخطيط أساسيا ا جزء ميثل املمكنة املستقبلية األحداث تصور فإن وبالتايل،      
 أو األموال وحساب فائض )زمنية خريطة( لآلجال سلم إعداد يستلزم للتمويل الصافية االحتياجات فتحليل
 املتوقعة، النقدية تدفقاته بشكل منتظم تقدير بنك كل على جيب كما .حمددة بتواريخ الصايف املرتاكم العجز
 .واخلارجة الداخلة اخلزينة تدفقات أن تتحقق خالهلا ميكن واليت عليها املتعاقد بالفرتات فقط االنشغال وعدم
 ميكن تاريخرب أق حسب أو االستحقاق، تاريخ حسبسواء  اخلارجة التدفقات تصنيف ميكن املثال، سبيل فعلى

  .لودائعه مسبقبسحب  يقوم أن بالبنك لعميل فيه
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تصور  خالل من املرتتبة تتم السيولة خماطر وإدارة بالبنك املتوفرة السيولة درجة قياس أو معرفة فإن وعموما،      
 :1هي عدة سيناريوهات

 املرتبطة للتدفقات النقدية مرجع للنشاط ،أي أنه ميثل العادية الوضعية يف البنك بسيولة ويتعلق :األول السيناريو
 .البنك طرف من الودائع تسيري يف عادة يطبق و ، العادي النشاط خالل بامليزانية

 موضوع ليس ديون البنك من هام جزء يكون ملّا وذلك األزمة، وضعية يف البنك بسيولة ويتعلق :الثاني السيناريو
 السيولة جمال يف قانونية أساسا إلجراءات يستند السيناريو هذا إن .ميزانية البنك تقلص يستلزم مما متديد، أو تغيري

 .)بالبنك أزمة خاصة وضعية(املشرفني طرف من السيولة رقابة ومقاييس

 هام جزء أو البنكي ككل النظام سيولة تكون عندما وهذا األسواق، يف العامة األزمات ومرجعه :الثالث السيناريو
 القرض، نوعية على خالل الرتكيز من تكون السيناريو، حسب هذا السيولة، إدارة إن .األزمات هبذه متأثرة  منه

 يتطلب وهنا .البنوك حسب )أي متفاوت(متساوي  غري بشكل املناسب يكون التمويل على احلصول أن كما
 .التجارية للبنوك الكافية السيولةوضمان  الالزم التمويل لتوفري املركز البنك تدخل األمر

 مبجرد منتظمة ودقيقة تنبؤات إعداد خالل من تكون داخلية، مالية أزمة يعاين الذي البنك سيولة إدارة إن      
 بالنسبة متديد آجاهلا.أما أو لتغيري الديون صعوبات البنك مواجهة مبجرد أو السيولة، كفاية عدم توقع أو اكتشاف

 يف تغيري أي تسجيل عند سواء تنبؤات إعداد من خالل فتكون للسوق، عامة أزمة حالة يف البنك سيولة إلدارة
 النشاط إطار امليزانية يف بنود بتطور املرتبطة )السيناريوهات( الفرضيات حتقق عدم عند أو االقتصادية، الوضعية
 .للبنك العادي

 أن كما .متقدمة للسيولة إدارة عن دليل إال هو ما املختلفة التمويل وموارد الديون تنويع أن اإلشارة وجتدر      
 دليل لذلك، احلاجة عند أخرى للتمويل موارد على واحلصول سيولة إىل حلقوقه السريع التحويل على البنك قدرة
 .املخاطر جتنا على وقدرته سيولته يف البنك حتكم مدى على

 العاجلة احلاجة الالزم عند التمويل على احلصول يف صعوبة هناك تكون أن ميكن العملية، الناحية من أنه إال      
باالضطرابات أو  خاصة يتعلق ما منها السيولة، خطر على أيضا تؤثر أن ميكن عادية غري ظروف فهناك .إليه

    .اخل...أو تأثريات الدورات االقتصادية قطاعية املومسية، مشاكل التأثريات واخلارجية، الداخلية التغريات السياسات
                                                           

1 Henni Van Greuning et Sonja BrajovicBratonic , op.cit, p.p. 184-186. 
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 وبالتايل، .القروض طلبات وزيادة املودعني طرف من السحب زيادة طلبات إىل تؤدي تأثريات من شأهنا أن فكلها
البنوك معرضة  فكل .التمويل احتياجات على العوامل هلذه التأثريات املمكنة تقييم ودراسة املسريين على جيب

اآلثار  وتعزيز اآلثار السلبية حدة بتقليل كفيلة بالبنك السليمة املالية اإلدارة أن إال االقتصادية، لتأثري التقلبات
 اإلجيابية.

 الفعال فالتخطيط .خاطئة التوقعات كانت مىت خططا إستعجالية إعداد بالبنك املسريين على جيب أنه كما      
 تلك لتلبية املمكنة بني اخليارات واملقارنة للسيولة والقصوى الدنيا لالحتياجات دقيق حتديد إىل يؤدي

 .االحتياجات

 الرقابية السلطة طرف من أو نفسه، البنك طرف من سواء البنك، سيولة تقييم أن نقول أن ميكن األخري، يف      
 كما .القوانني من بسيطة سلسلة أو تقنية بسيطة على اقتصارها ميكن ال معقدة عملية يعد اخلارجيني، احملللني أو
 بدوره يتوقف وهذا السيولة، إدارة جمال يف إختياراته على هلما تأثري املايل اجملتمع داخل ومسعته البنك وضعية أن

 .للبنك واملستقبلية املردودية السابقة أمهها عوامل عدة على

 السيولة: مخاطر قياس المطلب الرابع:

 ولن اخلصوم، ودرجة استحقاق األصول سيولة درجة حتديد خالل من يكون وقياسه السيولة خطر حتديد إن      
 اخلطوات يف املرحلة هذه وميكن تلخيص .ميزانية البنك بنود ملختلف مفصلة يتأتى ذلك إال من خالل دراسة

 :التالية

 امليزانية؛ خارج والبنود امليزانية بنود حتليل -

 املخزون؛ وفجوة التدفق فجوة إىل بدورها تتفرع واليت  )السيولة يف االختالالت(السيولة فجوات -

 ؛)املالية البنية قوة ( سيولة امليزانية  درجة -

 للتحويل؛ اإلمجالية املؤشرات -

 .النسب املالية تقنية باعتماد السيولة خماطر قياس ميكن كما -
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 الميزانية: خارج والعناصر الميزانية بنود تحليل 1-

 حسب درجة أقسام أربعة إىل التجاري البنك أصول تصنف معلوم هو كما الميزانية: بنود تحليل 1-1-
 :تتضمن وهي .السيولة األقل األصل إىل سيولة األكثر األصل من املتناقصة، السيولة

 ؛)احلكومي التدفق احلكومية، السندات( السيولة شديدة األصول -

 البنوك؛ بني ما واإلقرتاض املسامهة سندات -

 عمليات من خالل عنها التنازل أو السوق، يف متفاوتة وبسهولة مباشرة بيعها ميكن اليت العمالء قروض -
 التوريق؛

 .عنها التنازل يصعب اليت االستخدامات وكل املسامهات -

 إىل: املتناقصة االستحقاق درجة حسب تصنيفها فيتم اخلصوم، أما

 ؛)النقدية السياسة على يتوقف متويل( املركزي البنك من التمويل إعادة -

 التجارية؛ البنوك بني ما التمويل إعادة -

 العمالء؛ ودائع -

 .البنك مال األجل،ورأس طويل اإلقرتاض التمويل، خطوط -

 هو ما منها خمتلفة، ذات مصادر هي بالبنك اخلصوم واستحقاق األصول سيولة العناصر املؤثرة يف فإن وبالتايل،
 بعوامل متعلق هو ما ومنها اخل،... املالية الصالبة واجلدارة والتسعريية، التجارية السياسة مثل نفسه بالبنك متعلق

 .اخل....، االقتصادي الوضع الزبائن، سلوك األموال، رؤوس سوق سيولة :مثل خارجية

 :يف أساسا وتتمثل الميزانية خارج البنود تحليل 2-1-

 املالية؛ الضمانات :مثل الشرطية اإللتزامات -

 تأثري هلا يكون ومن مث موّلدة للهامش، تكون أن ميكن املنتجات هذه أن املالية، حيث املشتقات أو األدوات-
 .البنك سيولة على واضح
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 مقارنة باستحقاق األصول سيولة مستوى وحتديد خارج امليزانية والبنود بنود امليزانية خمتلف حتليل بعد      
 أن حني يف .فجوات السيولة على رأسها خمتلفة تقنيات باستخدام للسيولة الفعلي القياس مرحلة تأيت اخلصوم،
 املتحصل املعلومة وحتسني لتكملة طرق جاءت إال ماهية القاعدة وفائض التحويل األخرى مثل مؤشرات التقنيات

 .) السيولة فجوات(األوىل الطريقة باستخدام عليها

 :السيولة فجوات 2-

 زمنية فرتة خالل البنك وموارده استخدامات مبالغ بني التوازن اختالل أو تفاوت ينشأ عن السيولة خطر كان إذا
 السيولة خطر إدارة فإن متزايدة، أو تأديتها بتكلفة بتوارخيها، مواجهة إلتزاماته عن البنك عجز إىل يؤدي ما معينة،
 اإلختالالت تلك طيةلتغ التمويل إدارة أخرى، بعبارة .من السيولة احتياجاته تغطية أو البنك سيولة إدارة إىل تؤول

 .التمويل حلماية الداخلية الرامية القانونية والقواعد يف إطار إحرتام األطر وذلك

 االستخدامات بني جمموع املستقبل يف املتوقعة اإلحنرافات هي (L'impasse de Liquidité)السيولة  فجوة إن
 خمزون شكل يف أو التدفق، فجوةوتسمى  تدفقات شكل يف سواء الفجوات هذه حساب ميكن حيث واملوارد،
 :شرحه سيأيت كما املخزنة، الفجوة وتسمى

 :التدفق فجوة 1-2-

 الداخلة األموال بني تدفقات الفرق بأهنا معينة، زمنية فرتة خالل تدفق شكل يف السيولة تعّرف فجوة      
 التدفق أن علما .املدروسة الفرتة خاللاملتولد  املورد أو االحتياج حتدد فهي وبالتايل، .الفرتة نفس خالل واخلارجة
 وباملقابل،  .فعلي لألموال ي خروج أ إىل مستحقيه، بتسديد اإللتزام أو الدين البنك قيام هو اخلارج النقدي
 هذا طرف من  )األموال مدخالت(القيمة أي حتصيل جتاه البنك، ديون من عليه ما بتسديد عميل يقوم عندما

 :1التالية بالعالقة الفجوة حساب هذه وميكن .قد حتقق نقدي داخل تدفق أن نقول األخري،

 الخارجة. األموال تدفقات -الداخلة األموال تدفقات =التدفق فجوة

 فتعين سالبة تدفق فجوة أما.صايف مايل مورد وجود على يدل فهذا موجبة التدفق فجوة كانت إذا ومنه      
 زمنية فرتة خالل أموال البنك وخمرجات مدخالت بني الفروقاتحساب  فإن وبالتايل، .لألموال صايف خروج

                                                           
1 Joël Bessis,Gestion des Risques Bancaires et Gestion Actif/Passif des Banques, Paris,1995, p.p.92-98. 
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 احلد بتحديد يسمح كما الداخلة واخلارجة، املالية التدفقات حتقق فرتات جتانس عدم بتحديد يسمح معينة،
 .احملددة حسب التواريخ بتحصيلها البنك يلتزم واليت اخلارجة لألموال األقصى

 وعلى تاريخ معني، يف التحقيق قيد واألصول اخلصوم بني الفرق هي املخزنة الفجوة :المخزنة الفجوة 2-2-
 فتمثل السالبة الفجوة املوارد أما يف فإن الفجوة املخزنة متثل فائضا موجبة، كانت إذا احملصلة النتيجة أساس

 معينة. فرتة خالل التمويل يف احتياج مبعىن العجز،

 التحقيق. قيد األصول -التحقيق قيد الخصوم المخزنة= الفجوة

  :بالتطبيق على بنك الفالحة و التنمية الريفية الطريقتني مضمون يوضحان جدولني يلي وفيما

 فجوات التدفقات.  - 11 -جدول رقم:                                     

 دينار.الوحدة: مليون                                                                 

فجوة التدفق  فجوات التدفق الخصوم)تسديد( األصول)تحصيل( فئات الفترات
 المتراكمة

 100 100 1200 1200 أيام 7أقل من 
 2000 6100 1100 1000 شهر -أيام 7من 

 1200 1200 2100 1100 أشهر 3 -رمن شه
 6-أشهر 3من 
 أشهر

1200 1200 6100 1200 

 1100 100- 2000 2100 سنة -أشهر 6من 
 1000 2100- 6000 1100 سنتين-من سنة

 5-من سنتين
 سنوات

2800 6100 -6100 2100 

 0 2100- 6100 1000 سنوات 5أكثر من 
 - - 16100 16100 المجموع
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 يالوقت الذ ففي .واخلارجة الداخلة األموال تدفقات حتقق فرتات جتانس عدم نالحظ أعاله اجلدول من      
 أن جند أشهر، مليون دينار خالل فرتة قصرية ال تتعدى ستة  1200ب  تقدر إضافية مالية موارد البنك فيه حقق
 هناية إىل الثانية أشهر الستة من السيولة ابتداء يف عجز عنه نتج مما متتالية سالبة تدفق فجوات حقق البنك نفس

 التدفق فجوات ظهور إن .باخلصوم مقارنة بشكل بطيئ هتتلك أصبحت األصول أن على يدل وهذا الفرتة،
 مث تغطية ومن الفرتة بداية يف احملصلة املوارد املالية توظيف بسبب املايل وذلك الوضع حتسن يعكس موجبة املرتاكمة

 . مسجال الذي كان السيولة عجز

 الفجوات المخزنة.  - 12 -جدول رقم:                                      

 2114 2113 2112 2111 2111 2112 التاريخ
األصول قيد 

 التحقيق
6000 800 400 110 100 100 

الخصوم قيد 
 التحقيق

6000 200 100 100 110 600 

 200- 610- 210- 200- 600- 0 الفجوة المخزنة
 

 احملددة، الفرتة خالل السيولة يف عجزمما نتج عنه  يتضح من اجلدول أن األصول هتتلك ببطء مقارنة باخلصوم
  .العجز هذا تغطية يتمكن من حىت إضايف متويل إىل حباجة البنك أن يعين وهذا

 (:le degré de consolidation de bilanصالبة الميزانية:)  درجة 3-

 منوذج إذن فهو .هلا للتحقق املتبقية املدة حسب واخلصوم األصول فيه تصنف جدول عن عبارة اآلجال منوذج إن
 هذه اتساع إن .والتحصيل التسديد بني املوارد، أي الفجوة وآجال االستخدامات آجال بني االختالف يوضح

 الفرتة خالل هبا السيولة وضعية عن فكرة امليزانية، مبعىن وقوة صالبة درجة عن موجزة صورة تعطي الفجوات
 1بالنموذج املغطاة

                                                           
1 Joel Bessis, op.cit, p.102. 
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 1هي: للميزانية، حاالت عدة تسجيل ميكن وعموما،      

-Surامليزانية أكثر صالبة ) أن هنا نقول السيولة، يف افائض يأ عايل سيولة مستوى امليزانية ُتظهر أن إما -أ

Consolidé  السيولة يف فائضا عنه ينتج باخلصوم، مما مقارنة سريع بشكل هتتلك املتوفرة األصول أن يعين ( وهذا 
 .اجلديدة االستخدامات بتمويل يسمح

-Sousأقل صالبة) امليزانية أن نقول وهنا السيولة، يف عجز أي منخفض سيولة أن تظهر مبستوى وإما-ب

Consolidéحباجة البنك يكون هذه احلالة، ويف .باألصول مقارنة سريع بشكل هتتلك اخلصوم أن يعين (. وهذا 
 .اجلديدة االستخدامات لتمويل العجز لسد إضافية أموال إىل

 الوضعية . وتتحقق هذه(Consolidé) متينة تكون امليزانية وهنا ،)متوازن(معتدل سيولة مبستوى تظهر أن أو -ج
 .متساوية واخلصوم األصول اهتالك سرعة كانت إذا

 (:les indicateurs synthétiques de transformation )المؤشرات الشاملة للتحويل: -4

 ( والفائض القاعدي التحويل مؤشر يف أساسا شاملة تتمثل مبؤشرات كذلك السيولة خطر قياس ميكن      
 .) األساس الفائض

 آجال اخلصوم و بني آجال التجانس عدم أو االختالف درجة يقيس مؤشر وهو :التحويل مؤشر 1-4-
 .البنك يواجهه أي أن الذي ميكن التحويل خطر عن إشارة أو فكرة يعطى كما .األصول

 فئة لكل املتوسطة باملدة يرتبط معني ترجيح مبعامل واخلصوم األصول كل ترجيح أوال جيب املؤشر هذا وحلساب
 التالية: العالقة وفق وذلك األعداد، طريقة باستخدام وذلك زمنية،

 المرجحة األصول \ المرجحة الخصوم = واحدة لفترة التحويل مؤشر

   املرجحة استخداماتهمن  أكرب موارده ألن وذلك بالتحويل، يقوم ال البنك أن يعين :هذا 6 ˂املؤشر كان إذا -
 ؛)يقرض مما أكثر يقرتض البنك(

                                                           
1 Idem,p. p. 102-103. 
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 اختالف عن للحديث هنا جمال وال الوترية بنفس هتتلك واخلصوم األصول أن يعين : فهذا 6املؤشر= كان إذا -
 اآلجال،

 .األجل وطويلة متوسطة استخدامات إىل األجل قصرية موارده ّولحي البنك: 6<املؤشر كان إذا أما -

 أصوله بني عدم التوافق بقياس للبنك يسمح قصرية فرتات زمنية خالل التحويل مؤشر حساب فإن وبالتايل،
 من بالبنك يرتبص الذي السيولة تطور خطر ومنه الزمن عرب السيولة تطور عن فكرة وبتكوين جهة، من وخصومه

 .أخرى جهة

 كما .األساس عن فرتة ابتعدنا كلما متزايدة بالضرورة تكون أن جيب املعتمدة الرتجيح معامالت فإن ولإلشارة
 األجل قصرية اخلصوم ترجيح مقارنة بأوزان هامة أو كبرية ترجيح أوزان األجل طويلة للخصوم ختصص أن جيب
 هلذه توضيحي مثال يلي وفيما .األجل طويلة زيادة املوارد بفعل التحويل عن الناجم اخلطر لتقليص ضمانا وهذا

 :مطبق على بنك الفالحة والتنمية الريفية التقنية
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 : مؤشر التحويل.-  13  -الجدول رقم                                  

الترجيح  الخصوم األصول الفترة
)المدة 
 السنوية(

األصول 
 المرجحة

الخصوم 
 المرجحة

 48 42 1.11 4811 4211 أقل من أسبوع
 321 251 1.15 6411 5111 شهر˂tأيام<8

 1376 864 1.16 8611 5411 أشهرt˂3شهر<
 2146 1554 1.37 5811 4211 أشهرt˂6أشهر<3
 1511 1811 1.75 2111 2411 سنة˂tأشهر< 6

 1511 5111 1.5 1111 3411 <سنتينt˂سنة
 t>5˂سنتين

 سنوات
5411 1411 3.5 18211 4211 

 11251 31111 7.5 1511 4111 سنوات 5أكثر من 
 23141 58511  31511 31511 المجموع

 

 .1.32=  58511/ 23141ومنه فمؤشر الرتجيح =   

 استخدامات متوسطة إىل األجل قصرية موارده بتحويل يقوم البنك أن يعين فهذا ،1 من أقل املؤشر أن مبا      
 يقرتض( .أكثر مما  أي يقرض( املرجحة موارده من أكرب استخداماته أن يعين وهذا .األجل وطويلة

 من األصول املستحقة اخلصوم بطرح األساس فائض حساب يتم: )األساس  ( القاعدي الفائض 2-4-
 بالعالقة وحيسب .احتياجات التمويل لتغطية السائلة األصول توفره الذي السيولة هامش إذن ميثل فهو .السائلة
 :1التالية

 
                                                           

1 Gouslity, H, Gestion de Liquidité dans les Banques, Revue Banque, N° 533, p.64. 
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 المستحقة. الخصوم – السائلة =األصول  )القاعدي(األساس فائض

  :أن حيث

 هذا يرتتب عن أن دون سائل نقد إىل حتويله ميكن أو السيولة، شديد األصل به يقصد :السائل األصل -
 .القيمة يف هامة خسائر التحويل

 املركزي البنك االقرتاض من ساعة، 24 ملدة االقرتاض مثال جدا، القصرية القروض يف ويتمثل :املستحق اخلصم -
 .يوم 30 من األقل والودائع

 :سالبا أو موجبا يكون أن إما حالتني، أمامنا ُتطرح األساس فائض وحبساب

 احلالة هذه يف األجل، والبنك طويلة مبوارد متويله مت السائلة األصول من جزء أن يعين املوجب: األساس فائض -
 .السيولة يف فائض على يتوفر

 .القصرية مبوارده الطويلة أصوله من جزء ميّول البنك أن يعين السالب األساس فائض

 للبنك مسح موجبا كلما كان كلما حيث اليومية، السيولة إلدارة تقنية عن عبارة األساس فائض فإن بالتايل،
 .اليومية السيولة يف املسجلة التغريات مبواجهة

 السيولة: مخاطر لقياس المالية النسب أهم 5-

 أداة أن جند خماطر السيولة، ومن مث قياس البنك سيولة لقياس أعاله إليها املشار والطرق األدوات عن فضال      
 البنكية املخاطر لقياس نطاق واسع على استخدمت اليت التقنيات أكثر من )السيولة نسب( النسب املالية

 خماطر قياس يف املستخدمة املالية النسا خالله أهم من نلخص جدوال يلي وفيما .السيولة خماطر خاص وبشكل
 .السيولة
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 نسب السيولة. - 14 -جدول رقم

 المدلول النسبة المعيارية النسبة
إجمالي األصول النقدية شديدة 

 السيولة
 

 األصـــــــول
 

 
 

 (%10-%20ترتاوح ما بني:)

تشمل األصول النقدية شديدة 
النقدي يف  السيولة :اإلحتياطي

البنك املركزي،الودائع قصرية األجل 
يف البنوك األخرى واألوراق املالية 

 اخلكومية وغري احلكومية املضمونة.

إجمالي األصول النقدية شديدة 
 السيولة

 
 الودائع

هذه النسبة كلما  كلما إرتفعت (% 11-%10ترتاوح ما بني:)
دلت على قدرة البنك على احلفاظ 

 على مصداقية وثقة املودعني فيه 

 القروض
 

 الودائع + األموال المقترضة
 

 
جيب مقارنتها مع سابقتها ) النسبة 

 .%40حيث تكون أقا من الثانية( 

تعكس هذه النسبة مقدرة البنك 
على متويل القروض بواسطة ودائع 

املقرتضة من البنوك العمالء واألموال 
 األخرى .

 القروض
 

 إجمالي األصول
 

 
 %10تكون أقل من      

كلما إرتفعت هذه النسبة كلما 
دلت على سيولة أقل وعدم التنويع 

 يف أصول البنك
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 خالصة:

 املدى يف السيولة بالبنك إدارة على بآخر أو بشكل تتوقف البنكية السيولة خماطر إدارة نستنتج أن تقدم مما      
 حتديد الصافية، التمويلية وتسيري االحتياجات بقياس يسمح مما وخصومه أصوله إدارة على أي ، واملتوسط القصري

القدرة  عن طريق القيام بإختبارات .الطارئة التخطيط للحاالت عن فضال السوق، إىل الولوج ومتطلبات إمكانيات
  على حتمل الضغط من جانب السيولة وذلك بإعداد سيناريوهات خمتلفة.

 أن حيث ومصادر األموال، استخدامات بني الفجوة حتليل خالل من البنك سيولة موقف عن التعبري ويتم      
 .بالبنك السيولة وضع عن صورة شاملة يعطي شأنه أن من الوقت، مبرور أو إستقرارها الفجوة هذه نطاق اتساع
 خالل من وذلك املالية، وجدارهتا صالبتها بتحديد درجة يسمح السيولة حيث من دراسة وضع امليزانية أن كما

بني  الزمين االختالف عن الكشف ومن مث لالستحقاق، واخلصوم بامليزانية حسب املدة املتبقية األصول تصنيف
 .التحصيل وآجال االستحقاق آجال

 عن خطر فكرة إعطاء على تعمل وخمتصرة شاملة فهي مؤشرات األساس وفائض التحويل اتأما مؤشر       
 تسمح كما يرتبص بالبنك، الذي  )جارية ودائع أساس على األجل وطويلة متوسطة قروض منح ( التحويل
 حني يف .اليومية التمويل لتغطية احتياجات السائلة األصول توفره أن الذي ميكن بالبنك السيولة هامش بتحديد

 خماطر قياس يف أو الذكر السابقة التقنيات يف تطبيق سواء املستخدمة التقنيات أكثر من املالية النسب تظل
 .مباشر بشكل السيولة



 خاتمة عامة
 

تتطلع معظم الدول إىل تقوية أنظمة الرقابة و اإلشراف على قطاع البنوك و تعميق السيادة املصرفية للبنوك         
املركزية من خالل تبين جمموعة من القواعد االحرتازية و الضوابط و اآلليات الرقابية اليت حتكم و تقيد أعمال 

ملصاحل املدخرين و  ملراكز املالية هلذه املؤسسات و محاية املنظمات املصرفية و تنظم مهنة البنوك، حرصا على سالمة ا
املستثمرين و املسامهني، توصال إىل جهاز مصريف سليم قادر على املسامهة يف متويل التنمية االقتصادية، و سعيا إىل 

رض للهزات حتقيق االستقرار النقدي مع أفضل معدالت للنمو  االقتصادي باإلضافة إىل التقليل من احتماالت التع
  .املالية الداخلية و الصدمات اخلارجية

أداة فاعلة يف  هناكو   -املمثلة عادة يف البنك املركزي -و ينظر إىل الرقابة املصرفية من طرف السلطات النقدية     
ملصريف و حتقيق عدد من األهداف اجلوهرية، أوهلا تلك املرتبطة بالسياسة النقدية، و الثانية تتعلق  بتحسني األداء ا

رفع كفاءة البنوك بصفتها وسيطا ماليا و منتًجا يف نفس الوقت، و األخرى تنساق حنو مواجهة تلك املخاطر الناجتة 
  .عن التغريات املالية و املصرفية الدولية الراهنة املتزامنة مع تطور مظاهر و آليات العوملة املالية

عامة ال تؤدي دورها بشكل فعال ما مل يكن هناك نظام  وإدارة املخاطر مع غريها من اإلدارات يف البنوك
 رقايب سليم، لذلك وجب وجود أو فرض رقابة وإشراف على هذه البنوك ومتابعة حسن تسيريها.

يف هذا الصدد أنشئت جلنة بازل لإلشراف والرقابة على البنوك واليت حققت إجنازات عديدة يف هذا اجملال 
 تمادها من قبل معظم الّدول.وجاءت مبنهجية بسيطة سّهلت اع

هي اختبارات جترى على البنوك و   2إحدى أدوات إدارة املخاطر اليت وضعتها جلنة بازل  اختبارات وتعترب      
هبدف التعرف على قدرهتا على حتمل اخلسائر املستقبلية اليت ميكن أن تتعرض هلا يف ظل سيناريوهات حمددة حول 

املستقبل، يفرتض أن يرتتب على اختبارات الضغط بناء تصور عن مدى قدرة املؤسسات األوضاع االقتصادية يف 
املالية والنظام املصريف بشكل عام على مواجهة الصدمات احملتمل حدوثها يف االقتصاد، إذا ما تطورات األوضاع 

عن خماطر االئتمان  االقتصادية على النحو األسوأ، وتقييم قدرهتا على استيعاب الصدمات املختلفة النامجة
واألسواق، وجترى هذه االختبارات على كل بنك على حدة، استنادا إىل البيانات املتاحة عن البنك، واملعلومات 

 النامجة من عمليات الرقابة على البنك.
 

 
 



 خاتمة عامة
 

ؤسسات تأيت أمهية نتائج اختبارات الضغط املصريف يف أهنا تساعد على اختاذ اإلجراءات املناسبة حيال امل      
، وعلى ذلك فان نتائج تلك االختبارات سوف حتدد البنوك ذات األوضاع عهاملالية اليت تظهر النتائج سوء أوضا

املتينة، وهي البنوك اليت تكفي أصوهلا لتمويل التزاماهتا وتغطية خسائرها املستقبلية، ومن مث ميكنها أن تستمر يف 
لكي تستمر يف العمل، وهي تلك  سوف حتتاج إىل مساعدة اليت، وكذلك حتديد تلك البنوك كوسيط مايل  دورها

أ البنوك احملتمل أن تكون مليئة ماليا عند حتسن أوضاع االقتصاد، غري أهنا حتتاج يف أوقات حتول السيناريو األسو 
ث عن من خالل تقدمي أموال ملساندة وإنقاذ تلك البنوك، أو أن يطلب من البنوك أن تبح إىل واقع إىل املساعدة

 مصادر للتمويل يف سوق التمويل اخلاص، مبا يف ذلك دفع أو إجبار البنك حنو االندماج.
تعمل البنوك اجلزائرية على حماولة تبين و التوائم مع معايري الرقابة البنكية املوضوعة من طرف جلنة بازل        

البنوك،أما فيما خيص إختبارات القدرة  لكنها تبقى بعيدة عن تطبيقها حبذافريها،وهذا ما نلمسه من خالل واقع
على حتمل الضغوط فإن تطبيقها ال يزال غري قائم،لكن نلمس تطبيق جانبني منه وإن كان ليس باملعىن األصح 
هلذه اإلختبارات ،ويتمثل هذان اجلانبان يف قياس نسبة السيولة و املالءة،مما يساعد البنك على معرفة وضعه املايل 

 غريات الطارئة من خالل حتليل تلك النسب.و اإلستعداد للت
 نتائج إختبارات الفرضيات:

 لقد مت يف بداية الدراسة اقرتاح ثالث فرضيات ومن خالل دراسة املوضوع مت التوصل إىل الّنتائج الّتالية:

عديدة  تبنّي من خالل دراسة هذا املوضوع، صحة الفرضية األوىل، فالبنوك تتعّرض إىل خماطر: الفرضية األولى
وتعترب الرقابة البنكية الفعالة الوسيلة األجنع للتعرف على املخاطر،إكتشافها،والتعامل معها،واملعايري الرقابية اليت 
جاءت هبا جلنة بازل متثل اإلطار الذي يوضح خمتلف هذه املخاطر و يرشد البنوك إىل طريقة التقليل من حدة 

 تأثريها.

ت االقدرة على حتمل الضغط  أداة هامة تستخدم  كجزء من عملية  إدارة املخاطر تعترب إختبارا الفرضية الثانية:
،وتعتمد هذه األداة على إفرتاض ،وتستخدم نتائجها  يف تطوير خطط الطوارئ للتعامل مع املخاطر املختلفة 

التخفيف  قصد ئاألسوأ،ومن مث إعداد خطط الطوار  تصورات خمتلفة للوضع املايل للبنك وإحتمال وقوع السيناريو
 من حدة املخاطر و حسن إدارهتا.

 



 خاتمة عامة
 

الفرضية الثالثة: مّت إثبات صحة الفرضية الثالثة حيث أّن اجلهاز البنكي تبىّن مبادئ الرقابة البنكية الدولية، مبا 
 نوك بذلك ما مّكنها منفيها مبدأ كفاية رأس املال، وعمل على هتيئة البيئة البنكية لتطبيق ذلك، فالتزمت الب

إلختبارات القدرة على حتمل  حتقيق استقرارها على تفاوت فيما بينها يف ذلك تبعا لدرجة ذلك اإللتزام،لكن تبنيه
 الضغوط ال يزال غري قائم فيها  كذلك فيما خيص بعض املعايري اإلحرتازية للرقابة املصرفية اليت جاءت هبا بازل 2. 

 النتائج العامة:
املـصريف تتطلـب اعتمـاد نظـم لإلشـراف والرقابـة املـصرفية يعتمـدها البنـك املركــزي ان طبيعـة وخـصوصية العمـل -

 لتحقيــق أهدافــه وأغراضــه باحملافظــة علــى الــسالمة املاليــة للقطــاع املــصريف و تقيــيم اداء املصارف.

ـصريف والتـي مـن املمكـن ان تـؤدي الـى حدوث ان نظم الرقابة تقدم حتليال وتنبـوء بنقـاط الـضعف فـي االداء امل-
 وتعثر فــي القطاع املصريف. وأزماتمشاكل 

ان اهلـدف مـن نظـم الرقابـة هـو دعـم واسـناد نـشاطات التفتـيش والرقابـة علـى املـصارف مبـا يـؤدي الـى حتقيق -  
 . االقتصادية للبلدوضمان كفاءة اداء املصارف وحتقيق مسامهتها الفاعلة يف التنمية 

ان فاعليـة نظـم الرقابـة تـأيت مـن طبيعـة العناصـر واملكونـات التـي حتتويهـا والتـي تعكـس باملقابـل واقـع االداء -
 . وتساهم يف أعطاء صورة واضحة عن النشاط املصريف مبا يؤدي اىل ضـمان التقـدم والـسالمة فـي املصارف

اليت ميارسها البنك املركزي يف حتديـد وتـشخيص املخـاطر املـصرفية التـي تتعـرض هلـا  تساهم نظم الرقابة املصرفية-
املـصارف ومـن ثـم االسـتقراء والوقـوف علـى سـالمتها ومركزهـا املـايل وعـدم تعـرض النظـام املصريف اىل مشاكل ناجتة 

 . ة والتـي تـؤدي اىل بناء نظام مصريف سليم وكفوءمن تعثرها وضـعف اداءهـا واختـاذ االفعـال التـصحيحية املطلوبـ

ان نظم الرقابة املـصرفية حتتـاج الـى التطـوير والتحـديث فـي ظـل املتغيـرات البيئيـة احمليطـة ومـا تفرضـه طبيعة -
ي تقييم األداء التقنيات والعوامل والعناصـر ذات العالقـة بالعمـل املـصريف ومـا تفرضـه معـايري القيـاس واألداء فـ

 . املصريف

،يف حني  2شرطا ضروريا لتطبيق بازل  تعترب أهنا بالرغم العمومية، البنوك يف الداخلية الرقابية األنظمة فعالية عدم-
 تعترب الرقابة اليت ميارسها بنك اجلزائر على البنوك التجارية من أكثر أنواع الرقابة أمهية ومشوال.



 خاتمة عامة
 

مازال  اجلزائر ببنك ملركزية املخاطر املالية التقارير إرسال يف التأخر أن حيث التجارية، البنوك يف اإلفصاح فضع -
 مع األخرية، هذه طرف من هبا املصرَّح تطابق املعلومات عدم عن فضال العمومية، البنوك بعض متيز اليت السمة

 اجلزائر. لبنك العامة العامة للمفتشية طرف املديرية من املنجزة التحاليل

 التوصيات:

بكفاية رأس املال ومبدأ  املتعلقة بازل جلنة مبعايري البنوك التزام ضرورة والتأكيد على املصرفية الرقابة تعزيز- 
 .2الشفافية وتكييفها مع متطلبات بازل 

 على هايساعد والتشغيلية، مما منها املالية املصرفية، املخاطر أنواع كافة إدارة ملوضوع األمهية من إعطاء املزيد-
 للنشاطات املختلفة املسببة للمخاطر. الدقيق التسعري إىل باإلضافة عملياهتا، ونتائج بأدائها االرتقاء

 السياسات واإلجراءات كفاية الداخلية، الرقابة تفعيل طريق عن العمومية للبنوك الداخلي التنظيم حتسني-
 والصالحيات؛ املسؤوليات توزيع وآلية هبا واإللتزام تطبيقها ومستوى

 الدولية؛ املقاييس حسب بنكية إطارات وتكوين البشرية املوارد بتنمية االهتمام -

 البيانات خالل حتليل من للمخاطر الدقيق التحديد مبهمة تضطلع العمومية بالبنوك للمخاطر إدارة إنشاء-
 هبدف هبا، اإللتزام مستوى ومتابعةاملختلفة  الوحدات عمل وخطط للتقارير نظم وضع لديها، املتوفرة واملعلومات

 أو األنشطة أو ينفذها اليت العمليات مجيع يف أنواع املخاطر لكافة واضحني وتصنيف حتديد إىل الوصول
اإلدارات  مع بالتنسيق مركزية حتكم كوحدة اإلدارة تعمل أن وهذا يتطلب .البنك فيها يدخل اليت الصفقات

 .السليم القرار من اختاذ لتمكينه بالبنك املختلفة

ضرورة قيام السلطات الرقابية بإلزام البنوك على الرتكيز على القيام بتصميم وإدارة برامج تتعلق بإجراء إختبارات -
على مستوى القطاع  الضغط على كافة أنشطة البنوك،وكذلك قيام السلطات الرقابية بإجراء هذه اإلختبارات

البنكي ككل.وذلك من أجل التنبؤ بالنتائج الكارثية اليت ميكن أن ترتتب على األحداث اإلستثنائية النادرة لكن 
وث ،وذلك لتجنيب إقتصاديات البلد أزمات و إهنيارات مالية وبنكية.،وإختاذ اخلطوات الوقائية معقولة احلد

 ل وقوعها.الضرورية للتعامل مع هذه األحداث يف حا



 خاتمة عامة
 

البنوك اجلزائرية كغريها من البنوك مطالبة بتطوير أساليب قياسها للمخاطر وتبين األساليب احلديثة إلدارة  -
املخاطر من بينها إختبارات القدرة على حتمل الضغوط واإلستفادة بقدر ما أمكنها من التوصيات اليت جاءت هبا 

 حول إدارة املخاطر. 2جلنة بازل 
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 الملخص:

موضوع الرقابة أمهية كبرية خاصة يف أعقاب اإلهنيارات اليت عاىن ويعاين منها القطاع البنكي،حيث هتدف الرقابة  يكتسي       
 البنكية إىل احلفاظ على االستقرار املايل والبنكي.

قليل منها و معرفة كيفية تعد الصناعة البنكية من أكثر الصناعات تعرضا للمخاطر ،لذلك أحدثت الرقابة البنكية للت          
إدارهتا،ومع تطور املخاطر البنكية وتفاقمها باإلضافة إىل تغري طبيعتها جاءت جلنة بازل لوضع قواعد آمنة وآليات مشرتكة للتقليل 

رض هلا البنك وقامت بوضع نظم شبه ملزمة لكافة البنوك وبأسلوب موحد لقياس وإدارة املخاطر والتعرف من املخاطر اليت يتع
 عليها،والتأكيد على أمهية اإلشراف والرقابة البنكية وذلك من أجل ضمان وسالمة القطاع املايل و املصريف احمللي و الدويل.

خاطر ،حيث أنه نناك عدة أدوات تستعمل يف إدارة املخاطر البنكية قصد تعمل نظم الرقابة البنكية على التقليل من امل      
. تشخيصها واحلد من تأثرينا،من بني نذه األدوات إختبارات القدرة على حتمل الضغوط اليت تعد من الوسائل احلديثة إلدارهتا

 .8002وقد أعطيت أمهية كبرية مؤخرا خاصة بعد أزمة الرنن العقاري 

إختبارات الضغط بعدة جوانب أمهها جانب املالءة والسيولة البنكية،حيث تعد نذه األخرية جد مهمة بالنسبة للبنك. تُعىن        
وقد إنتمت جلنة بازل مبوضوع إدارة خماطر السيولة وأوضحت أنم مبادئ إدارهتا من خالل وثيقتها اخلاصة باملمارسات السليمة 

 إلدارة السيولة بالبنوك.

ئرية كغرينا من البنوك،مطالبة بتطوير أساليب قياسها للمخاطر وتبين األساليب احلديثة إلدارة املخاطر من بينها والبنوك اجلزا
إختبارات القدرة على حتمل الضغط قصد اإلعداد للظروف الطارئة اليت قد يقع فيها البنك واإلستفادة بقدر ما أمكنها من 

 ملخاطر.حول إدارة ا 8التوصيال اليت جاءت هبم بازل 

 الكلمات المفتاحية:

 إختبارات القدرة على حتمل الضغط،السيناريونات،اإلفرتاضات.ا،8الرقابة البنكية،إدارة املخاطر،جلنة بازل 

  



 

Résumé : 

      L’objet de censure est d’une grande importance notamment à la suite d’un 

effondrement qui a souffert et subi des opérations bancaires, où la surveillance 

de la Banque vise à maintenir la stabilité financière et compte bancaire. 

Le secteur bancaire est les industries les plus vulnérables, ce qui provoque la 

Banque minimiser les contrôle et apprendre à gérer et avec le développement et 

l’aggravation des risques en plus de changer la nature du Comité de Bâle de 

banque est venu pour garantir des règles et des mécanismes pour réduire les 

risques à la Banque communes et ont mis au point de presque toutes les banques 

contraignant des systèmes et une méthode unifiée pour mesurer et gérer les 

risques et identifiés et souligner l’importance de la surveillance bancaire et de 

contrôle pour assurer la sécurité du secteur financier et bancaire local et 

international. 

     Systèmes de contrôle pour minimiser les risques, la Banque il y a plusieurs 

outils utilisés dans les banques de gestion de risque accidentellement un 

diagnostic et limitent leur impact, parmi ces outils, tester la capacité de 

supporter les pressions des méthodes modernes de gestion. Grande importance a 

été donnée ces derniers temps, surtout après la crise des prêts hypothécaires de 

2008. 

      La pression moyenne permet de tester plusieurs aspects principalement par 

la Banque liquidité et sa solvabilité, ce dernier est très important pour la Banque. 

Le Comité de Bâle a consacré une attention à la gestion de risque de liquidité et 

a expliqué les principes les plus importants de la gestion par le biais de ses 

saines pratiques de gestion des liquidités dans le secteur bancaire. 

Comme les autres Algériens les banques et les banques, sont tenus d’élaborer 

des méthodes de mesure et d’adopter des méthodes modernes de gestion des 

risques y compris la capacité à gérer les tests de stress pour se préparer à une 

situation d’urgence où la Banque de bénéficier au maximum d’altosila qui est 

venu leur Bâle II la gestion des risques. 

 

Résumé: 

Secteur bancaire est l’un des secteurs les plus vulnérables, et a observé 

l’augmentation de ces risques au cours des dernières années, en plus de la 

modification de la nature, et en particulier avec l’ensemble des développements 

dans le domaine de la banque, tant au sein et en dehors du budget, et les banques 

et autres institutions financières de la concurrence des marchés financières, ce 

par l’évolution des tendances en matière de clients et la mesure de l’adoption est 

essentielle pour les banques et autres institutions financières sont une source de 

financement, d’une part, d’autre part, les banques le même changement de  
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