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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 " الَ يُكّلف اهلل نَفْسًا إالّ وَسْعَها لَهاَ مَا َكسَبَْت  

 اِخذْن َا ِإْن نَسَيْن َا  مَا ِاْكتَسَبَْت رَبّن َا ال تُؤ   وَعَلَيْها

 أوْ أَخْط َأْن َا رَبَن َا وَ ال تَحْمَلْ عَلَيْناَ إصْرًا َكمَا  

 حَمَْلتهُ على الذين ِمْن قَب ِْلن َا ربّن َا وال تحملنا ما ال  

 طَاقة لنا به وِاعف عَن ّا وِاْغفَر لَنا وِارْحَمْن َا

 أَْنَت مَوالن َا ف ِانْصُرْنا على القوم الكاِفرِيْن"

 [ 682سورة البقرة اآلية]



 

 

 

 

 

 

الحمد هلل وكفى والصالة والسالم على الحبيب المصطفى سّيدنا ونبينا محمد صلى اهلل 
 عليو وسلم وعلى آلو وصحبو أجمعين.

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

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

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

ربص السّيد " بن شريف الحاج التوجو بالشكر إلى المشرف على مرحلة الت كما ال يفوتني
 محمّد.

 وإلى كّل من ساىم في ِانجاز ىذا العمل من قريب أو من بعيد.



 

 
 

حمدا لمن أنعم وصلى على خير األنام محمد صادق الوعد األمين وعلى آله الطيبين وأصحابه 
 وعلى التابعين ومن نهج نهجهم إلى يوم الدين.

 أما بعد:

 إني أشكر اهلل تعالى على نعمه الكثيرة أجلها نعمة اإلسالم التي ال تعادلها نعمة.

األمانة ونصح األمة إلى نبي الرحمة والنور سّيدنا محمد  الشكر والثناء لمن بّلغ الرسالة وأدى
 صلى اهلل عليه وسلم.

 أهدي ثمرة جهدي الدراسي ومحصلة عملي المتواضع:

لِّ ِمَن الَرْحَمْة     إلى من قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه في حقهما: " َو ِاْخَفْض َلُهَما َجَناَح الذُّ
ًرا."ُقْل رَِبْي ِارََحْمُهَما كَ وَ   َما رَبَ يَّاِنْي َصِغي ْ

 العزيزينبّرا وإحسانا ....إلى والدي 

 ."جنانه رحمة اهلل عليهما....."جّدي وجّدتيّ  ، طّيب اهلل ثراهما وأسكنهما فسيحإلى أعز الناس

 إلى منبع الوفاء واإلخالص أخي العزيز.." بومدين".

 وفافة". صابرينةإلى الغاليتين...." 

 الكبيرة..." عبد الهادي، هاجر،أيمن، يونس،أحالم، محمد"إلى كتاكيت العائلة 

 " .ب والنوايا الصادقة صديقتي "ساميةإلى صاحبة القلب الطيّ 

 تي ولم يكتبهم قلمي.اكر إلى كل من يحمل لقب "طالب"، وإلى كّل من تحملهم ذ

 

                   حليمة  
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 الملخص:

تعد الصناعة البنكية من أكثر الصناعات تعرضا للمخاطر، وقد لوحظ تزايد ىذه املخاطر يف السنوات 
املاضية باإلضافة إىل تغري طبيعتها، وخاصة مع التطورات الشاملة يف جمال العمل البنكي سواء داخل امليزانية أو 

سوا  املالية، ىذا إىل جان  تغري ااجاىات خارجها، وتواجو البنوك وغريىا من املؤسسات املالية منافسة من األ
العمالء والشركات يف مدى اعتمادىا بشكل أساسي على البنوك وغريىا من املؤسسات املالية كمصدر للتمويل 

أصول أكثر رحبية وخلق أسوا  جديدة توجهات البنوك ذاهتا حنو تكوين ىيكل من جهة، ومن جهة أخرى تغري 
العائدات. كل ذلك يقضي بضرورة تبين آليات مالية وتوجهات لإلستثمار تستلزم حتقق عن طريقها الكثري من 

 بدورىا ضرورة حتليل املخاطر واإلىتمام بإدارهتا.

لذا كان إلزاما على البنوك التجارية البحث عن الوسائل الكفيلة للّتخلص أو التقليل منها من خالل إدارة 
تعمل حتت مراقبة البنك املركزي فهذا األخري مسؤول عن سالمة الّنظام ىذه املخاطر داخل البنوك، ومبا أن البنوك 

البنكي للدولة، فبوضعو للقوانني والقواعد اإلحرتازية ىو بذلك يراقبها ويعطيها فرصة للّتغطية من املخاطر املستقبلية 
 ية.إلدارة املخاطر البنك 2غري املتوقعة، وعلى املستوى الدويل األخذ مبقررات جلنة بازل 

وعليها   املفاىيم والوسائل احلديثة إلدارهتافالبنوك اجلزائرية مطالبة بتطوير أسالي  قياسها للمخاطر وإدراج 
واإلستفادة ما أمكن من التوصيات اليت جاءت هبا جلنة بازل   التنظيميةكذلك أن تدرج إدارة املخاطر يف ىياكلها 

II .حول إدارة املخاطر 

 الكلمات المفتاحية:

 .II، جلنة بازلIإدارة املخاطر، قياس املخاطر، املخاطر اإلئتمانية، خماطر السيولة، خماطر أسعار الفائدة، جلنة بازل
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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 

direction vers la formation de la structure des actifs et la création de nouveaux 

marchés plus rentables grâce à plus de revenus. 

Tout cela exige la nécessite de l’adoption de mécanismes financières et des 

orientations pour l’investissement, à son tour, exige la nécessite d’une analyse 

des risques et de gestion de l’attention. 

Par conséquent, il incombe à les banques commerciaux de recherche des 

moyens pour s’en débarrasser ou de minimiser ces risques par la gestion dans les 

banques et les banques qui opèrent sous contrôle de la banque centrale de ce 

dernier est responsable de la sécurité du système bancaire de l’état. Lois et des 

règles, des précautions et il est contrôle afin de leur donner la possibilité de 

couvrir le risque de futur inattendu, et au niveau international, l’introduction des 

décisions du comité de bale2, de la gestion des risques bancaires. 

Les banques algériennes appel sur le développement de méthodes de 

mesure des risques et l’introduction de concepts et de méthodes modernes de 

gestion des risques, et il en outre d’inscrire la gestion des risques dans leurs 

structures d’organisation et de l’utilisation autant que possible des 

recommandations formulées par le comité de Bâle sur la gestion des risques 2. 

Mots-clés : 

La gestion des risques, évaluation des risques, le risque de crédit, risque de 

liquidité, risque de taux d’intérêt, le comité de Bâle 1, 2 du comité de Bâle.  
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 مقدمة عامة

 

 أ
 

 :مقدمة
وتزداد مكانتو من يوم  ،قتصاديةاإلبالغة يف سلتلف ادلنظومات  أمهيةاحتل النظام البنكي منذ فًتات طويلة 

 آلخر مع التطورات اذلامة اليت تطرأ على التحوالت العميقة اليت يشهدىا احمليط ادلايل الدويل.
ساىم يف تعبئة ادلوارد حبيث ت للدولة، االقتصادييف بناء اذليكل  األساسيةوتعترب البنوك من أىم الدعائم 

اإلئتمانية لألفراد الناجتة جة ادلالية و ومع تزايد احلا األنشطة احليوية،ا يف اجملاالت و العمل على حسن توظيفهادلالية و 
هة من خالذلا ميكن مواج أصبح على البنوك التفكري اجلاد يف الكيفية اليت عن تسارع مستوى التقدم احلضاري،

سليم يساىم بشكل فعال يف تطور التوصل إىل قطاع بنكي ا يضمن سالمة ادلرازز ادلالية و ىذه التحديات مب
 قتصاد الوطين وازدىاره.اإل

وعودلة  اإلتصال،ل استخدام تكنولوجيا ادلعلومات و تقدما ملموسا يف ظشهدت الصناعة البنكية غري أن 
الذي أدى إىل اشتداد ادلنافسة بني البنوك وزيادة حجم ادلخاطر اليت هتدد وحترير األسواق ادلالية، األمر اإلقتصاد 

 وجودىا واستقرارىا.

 ادلهنية يف رلال اإلدارةىر اىتمام الدراسات األزادميية و ويعد موضوع إدارة ادلخاطر يف البنوك التجارية جو 
من خالل تعبئة ادلدخرات  اإلقتصاديةحيث تؤدي ىذه البنوك دورا حيويا دلا ذلا من تأثري إجيايب على التنمية 

 الكافية وتوزيعها على رلاالت اإلستثمار ادلختلفة.

ن سالمة اإلقتصاد الوطين وفعالية السياسة النقدية تعتمد على مدى على ما تقدم نستطيع القول أوبناءا 
 ىذا األخري يرتكز يف مضمونو على فن إدارة ادلخاطر. أصبححيث  ،سالمة اجلهاز البنكي

م أوسع من طرف السلطات ومن ىذا ادلنطلق أصبحت إدارة ادلخاطر البنكية حتظى بًتزيز زبري واىتما
البتكار مجلة من األساليب ورسم اسًتاتيجيات خاصة دتكن ادلؤسسات البنكية من تسيري وإدارة اإلشرافية النقدية و 

  أنشطتها اإلئتمانية واإلستثمارية ضمن رلال سلاطرة مسموح بو.

 كالية:اإلش

 :سبق ميكن صياغة اإلشكالية زاآليتوانطالقا شلا 

 ما هي األساليب الحديثة لقياس وإدارة المخاطر في البنوك التجارية؟



 مقدمة عامة

 

 ب
 

 :ىل األسئلة الفرعية زاآليتجتزئة اإلشكالية إ ارتأينا جبوانب ادلوضوع، اإلدلاموحىت يتيسر لنا        

  طار نشاطاهتا ادلختلفة؟التجارية يف إ تتعر  ذلا البنوك اليت أىم ادلخاطرما ىي 
 ؟ىل تساىم األساليب احلديثة يف تسهيل عملية إدارة ادلخاطر بالبنوك التجارية 
 ؟ما ىو واقع تطبيق معايري اتفاقيات بازل يف البنوك التجارية اجلزائرية 

 الفرضيات:
 نفًت  ما يلي: التساؤالتعن ىذه  لإلجابة        

  يكمن يف درجتها ختالفىل مجلة من ادلخاطر لكن اإلإتتعر  البنوك التجارية. 
  التقنيات العلمية واألساليب احلديثة تساىم يف تسهيل عملية إدارة ادلخاطر بالبنوك التجارية وتقليل

 .مستوى ادلخاطرة هبا
 .يعترب تعزيز الرقابة البنكية من أىم الدعائم ادلكملة لفعالية إدارة ادلخاطر بالبنوك اجلزائرية 

 الدراسة: هميةأ
أمهية ىذه الدراسة يف زوهنا زلاولة لوضع إطار متكامل يساعد البنوك التجارية على تطوير نظم  تنبع    

وزذا تقييم األنظمة حتليل ألىم العناصر ادلكونة ذلا وذلك بتحديد وضبط ىذه ادلخاطر و  إدارة سلاطرىا،
إىل أساليب حديثة وإجراءات زفيلة بتحديد مستوى واليت من شأهنا الوصول  واإلسًتاتيجيات ادلعمول هبا،

إدارة ادلخاطر بالبنوك التجارية اجلزائرية  باإلضافة إىل تقدمي رؤية سلتصرة عن ادلخاطرة والعمل على التحكم فيها،
  وإبراز الدور الذي تؤديو يف تنمية اإلقتصاد وتطويره.

 الدراسة: أهداف           
 بصفة عامة إىل ما يلي:هتدف الدراسة            

  أنواع ادلخاطر البنكية و أمهيتها؛حتديد 
  وطرق قياسها يف البنوك التجارية؛إبراز ادلفاىيم األساسية للمخاطر وزيفية إدارهتا 
  البنكي ومواجهة زلاولة وصف الدور الفعال الذي تلعبو إدارة ادلخاطر يف ترشيد أوجو النشاط

 التغريات الطارئة؛
 حلايل إلدارة ادلخاطر يف البنوك التجارية اجلزائرية.تقييم الوضع ا 
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 أسباب اختيار الموضوع:
 دفعتنا الختيار ادلوضوع وىي زاآليت:باب ىناك عدة أس

ىل األسباب الذاتية وىي رغبتنا يف إ إضافة ،ادلواضيعدلام هبذه طبيعة التخصص الذي يفر  علينا اإل   
تقدمي حلول  وادلسامهة يف ،دارة ادلخاطر يف البنوك التجاريةطالع يف رلال تطبيق مفاىيم إواإل البحث

 دارة فعالة بوسائل حديثة وىذا لضمان أمن وسالمة البنك.هنا حتقيق إواقًتاحات اليت من شأ
 حدود الدراسة:

بدراسة سنقوم  البنكية،خاطر ادل ط الضوء على األساليب احلديثة إلدارةالدراسة يتحدد بتسلي طارإ   
زما  ،مستغاًل''''وزالة  ي اجلزائرياستطالعية يف بنك من البنوك اجلزائرية وىو البنك اخلارج ميدانية

سندرس إدارة ادلخاطر على مستوى البنوك التجارية العمومية اجلزائرية وفق ما نصت عليو مقررات جلنة 
لتقييم ستكون خالل الفًتة ن عملية التشخيص واأما اإلطار الزماين فإبازل للرقابة البنكية يف ىذا اجملال، 

2015-2016. 

 منهج الدراسة:

ادلخاطر على درجة األمان البنكي دارة لقياس أثر إلتحقيق أىداف الدراسة ووصوال ألفضل األساليب    
خاطر من أجل طار النظري إلدارة ادللتحليلي، حيث يربز ىذا ادلنهج اإلتم استخدام ادلنهج الوصفي اسي

 أما اجلانب التطبيقي فسنعتمد على منهج دراسة حالة. ،البنوكدعم السالمة يف 

 بقة:االدراسات الس
الكثري من احملليني و الباحثني  ذي مت التطرق إليو من طرفال البنكية ةادلخاطر  ال شك أن موضوع     

 سابقة، ومن بني ىذه الدراسات نذزر اآليت: مستوحى من دراسات 
  وىي "-اإلسالميةو دراسة مقارنة بين البنوك التقليدية -إدارة المخاطر البنكيةخضراوي نعيمة "دراسة

.حيث مت تقسيم ىذه 2002/2002بسكرة، علوم اإلقتصادية جامعة زلمد خيضرالمذزرة ماجيستري يف 
 اإلطار النظري للمخاطر وإدارهتا يف البنوكاألول الفصل تناول  الدراسة إىل فصلني نظريني و فصل تطبيقي

التقليدية حيث مت التطرق من خاللو إىل ماىية ادلخاطر البنكية وزيفية قياسها و عر  سلتلف ادلؤشرات 
فيو عر   ، متربنوك اإلسالمية و إدارهتا للمخاطالثاين فقد تضمن ال أما ادلعمول هبا يف البنوك التقليدية،
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ضافة إىل توضيح الفرق بني البنوك التقليدية باإل و ادلخاطر ادلتعلقة بالصيغ التمويلية هبا،لنشاط ىذه البنوك 
أما الفصل الثالث و األخري فتمثل يف دراسة حالة إدارة ادلخاطر يف بنك  و اإلسالمية يف إدارة ادلخاطر،

الدراسة دتثلت يف أن وأىم النتائج اليت توصلت إليها ىذه  الفالحة و التنمية الريفية وبنك الربزة اجلزائري.
ية تستخدم وسائل و تقنيات حديثة إلدارة ادلخاطر زادلشتقات ادلالية هبدف ختفيف آثارىا، البنوك التقليد

أما البنوك اإلسالمية فهي أزثر مقدرة و مرونة يف إدارة ادلخاطر البنكية دلا ذلا من مبادئ و أساليب دتكنها 
 من إدارة ادلخاطر بطريقة فعالة.

 دراسة واقع البنوك العمومية التجارية -وفق اتفاقيات بازلدارة المخاطر المصرفية "إدراسة حياة صلار
   حيث ، 2013/2014جامعة فرحات عباس، سطيف  دزتوراه يف العلوم االقتصادية،وىي أطروحة -الجزائرية

احملور األول دتثل يف دراسة  تناول الفصل األول زلورين أساسيني، مت تقسيم ىذه الدراسة إىل مخسة فصول،
فخصص لعر  سلتصر للمخاطر ادلصرفية  الثاين يف احلياة اإلقتصادية، أما ادلصريف و أمهيتوماىية النشاط 
فتمحور حول مقررات جلنة بازل و عملية إدارة ادلخاطر ادلصرفية و زان   أما الفصل الثاين  وزيفية تطورىا،

وفق ما نصت عليو  زمدخل للفصل الثالث الذي مت التطرق من خاللو إىل زيفية إدارة ادلخاطر الرئيسية
حيث تناول الفصل  أما فيما خيص الفصلني األخريين فقد خصصا للدراسة التطبيقية، ،2مقًتحات بازل

الرابع تطور القطاع ادلصريف اجلزائري و مت فيو عر  اإلصالحات اليت خضع ذلا أما الفصل اخلامس فقد 
ية، ومدى اعتمادىا لتلك التقنيات العلمية تضمن واقع إدارة ادلخاطر بالبنوك التجارية العمومية اجلزائر 

وأىم النتائج اليت توصلت إليها ىذه  ادلستخدمة يف إدارة ادلخاطر و ادلبادئ ادلنصوص عليها يف اتفاق بازل.
الدراسة دتثلت يف أن اتفاقية بازل للرقابة ادلصرفية أولت أمهية بالغة لعملية إدارة ادلخاطر ادلصرفية و اعتربهتا 

 اور اذلامة لتحديد مالءة البنوك و ضمان استمراريتها.أحد احمل

 خطة الدراسة:     
 ىل فصلني نظريني وفصلمت حتديدىا ستقسم الدراسة إجل تغطية جوانب ادلوضوع طبقا لألىداف اليت من أ   

 ىل ما يلي:سيتم التطرق إتطبيقي حيث 
ىل مفاىيم إيف ادلبحث األول حيث سنتطرق  الرئيسية، اوسلاطرى التجارية األول البنوكسنتناول يف الفصل    
البنكية، وسنعر  يف ادلبحث الثالث  ون مدخل إىل ادلخاطرأما ادلبحث الثاين فسيك ،التجارية امة حول البنوكع

 يتمحور حول اإلقرا  زنشاط أساسي للبنك الّتجاري.سادلخاطر يف البنوك التجارية ومصادرىا، و ادلبحث الرابع 
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يف سنحاول قياسها، ومؤشرات  دارة ادلخاطر يف البنوكإ لعملية صل الثاين فسيخصص لعر  سلتصرأما الف   
سنبنّي يف ادلبحث الثاين األساليب احلديثة إلدارة ادلخاطر البنكية، زما  ،ادلبحث األول معرفة عملية إدارة ادلخاطر

سيتناول مؤشرات قياس ادلخاطر بالبنوك التجارية، و ادلبحث األخري سيخصص حول مسامهة أّما ادلبحث الثالث 
 احلوزمة وادلعايري اإلحًتازية يف احلد من ادلخاطر.

حيث سيتّم  خصص الفصل الثالث للدراسة التطبيقية،سي واستكماال للخلفية النظرية دلوضوع الدراسة،   
للحديث عن ادلبحث الثاين زما سيخصص  ، اجلزائري يف ادلبحث األول،تقدمي عر  عام ذليكلة البنك اخلارجي 

، و فيما خيّص ادلبحث الثالث سنحاول إعطاء نظرة عن آلية إدارة البنوك اجلزائريةيف تطبيق اتفاقيات بازل واقع 
 ادلخاطر الرئيسية بالبنوك التجارية اجلزائرية.

صيات اليت نراىا سنقوم باقًتاح مجلة من التو  ضوئهاوعلى  اإلستنتاجاتىذه الدراسة جبملة من  وسنختم   
 ضرورية يف موضوع ادلخاطر البنكية.
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 تمهيد:
كادلخاطرة باتت مفهوما مالزما ذلذا النظاـ  ،البنوؾ التجارية ىي الركيزة األساسية للنظاـ البنكي        

حيث أف   ،أمواذلاراهتا على استخداـ مصادر د جوىر عمل البنوؾ كحتد من قدلدرجة أهنا أصبحت هتد  
العوائد تتزايد بتزايد ادلخاطر، كتوج و البنوؾ جزءا من مواردىا يف أنشطة أغلبها تدر  عائد ، لكن ما ؽلكن 

اطر لذا فقد دأبت ىذه البنوؾ على حتديد سلتلف ادلخ قبولو من العوائد غلب موازنتو مبا يتحقق من سلاطر،
 .من أجل تقييمها كالتحكم فيها

 :يتكعليو سنقـو بتقسيم ىذا الفصل إذل ثالثة مباحث كىي كاآل        
  ؛لبنوؾ التجاريةلمدخل  األكؿ:ادلبحث 
 ؛: مدخل إذل ادلخاطرة البنكيةادلبحث الثاين 
  ؛كمصادرىاادلخاطر يف البنوؾ التجارية  الثالث:ادلبحث 
 .ادلبحث الرابع: اإلقراض كنشاط أساسي للبنك التجارم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 البنوك التجارية ومخاطرها الرئيسية                                                                    الفصل األول:      

 

 

3 

                     :                                                                  لبنوك التجاريةلمدخل    األول:المبحث 
 غلايب على التنمية االقتصاديةإقتصادية كادلالية دلاذلا من تأثَت اإلالتجارية دكرا حيويا يف النظم  تؤدم البنوؾ

  .، كىي الركيزة األساسية للمنظومة البنكيةقتصادلإلث تعترب ادلموؿ الرئيسي حي
 مفاهيم عامة حول البنوك التجارية   األول:المطلب   

التطورات دت تعاريف البنوؾ التجارية نظرا لتطور نشاطاهتا من جهة كزيادة أعليتها بفعل تعد         
 الدكرل من جهة أخرل. قتصادمت العميقة اليت يشهدىا احمليط اإلكالتحوال

بتلقي كدائع  متخصصة، تقـوغَت ائتمانية  " مؤسساتأهنا:ؼ البنوؾ التجارية على من عر   ناؾ فه
 .1ألجل"قصَت ايف االئتماف  حب لدل الطلب أك بعد أجل قصَت، كالتعامل بصفة أساسيةاألفراد القابلة للس  

ادلؤسسات ادلالية اليت يًتكز نشاطها يف قبوؿ " نوع من أنواع  أهنا:من عرفها على  يف حُت ىناؾ 
كالبنوؾ التجارية هبذا ادلفهـو تعترب كسيطا بُت أكلئك الذين لديهم أمواؿ فائضة  ،كمنح االئتماف الودائع

 .2ؿاألموا لتلك كأكلئك الذين ػلتاجوف
اسية قبوؿ :" إحدل أىم ادلؤسسات االئتمانية كظيفتها األسفت البنوؾ التجارية على أهناكما عر  
إعادة استخدامها  اإلدارة العامة، ك ادلشركعات ك الودائع ألجل من األفراد ك وفَت ككدائع الت    الودائع اجلارية

 .3"اخلصم كبقية العمليات ادلالية للوحدات االقتصادية غَت البنكية االئتماف ك يف منح اخلاصحلساهبا 
من التعاريف السابقة نستنتج أف البنوؾ التجارية ىي مؤسسات أعماؿ يًتكز نشاطها األساسي يف  

 الوساطة ادلالية بُت ذكم الفائض ادلارل كذكم احلاجة إليو، حيث تتمثل كظيفتها األساسية يف قبوؿ الودائع ك
يف اذليكل البنكي  ل ادلرتبة الثانيةسلتلفة األجل، كهبذا فالبنوؾ التجارية حتت إعادة استخدامها يف شكل قركض

قدرهتا يف خلق نقود على هبا يؤثر بعد البنك ادلركزم، الذم ؽلارس عليها الرقابة باستخداـ أدكات ككسائل 
 الودائع.
 اتوضيحها فيم كاليت سنحاكؿمن ىنا ؽلكن أف نستنتج بعض اخلصائص ادلميزة للبنوؾ التجارية  ك 

 يلي:

                                                           

1 أسعد زتيد العلي: إدارة المصارف التجارية- مدخل إدارة ادلخاطر-، مكتبة الذاكرة، الطبعة األكذل، عماف، 3102، ص 
03.   

2 منَت ابراىيم ىندم: إدارة البنوك التجارية – مدخل اختاذ القرارات -، ادلكتب العريب احلديث، الطبعة الثالثة، 

.10، ص 3111اإلسكندرية،    

 رضا صاحب أبو حامد: إدارة المصارف- مدخل حتليل كمي-، دار الفكر، الطبعة األكذل، عماف، 3113، ص 03.
3
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 ؛لبنكي ألم بلد بعد البنك ادلركزمادلؤسسات ادلالية ضمن اذليكل ا تعد البنوؾ التجارية من 
   ادلدخرات قتصادم كحجم كالنشاط اإل ساع السوؽ النقدمتتعدد البنوؾ التجارية كتتنوع بقدر ات 

 ؛ا على رأس اجلهاز البنكي لكل بلدعلى عكس البنك ادلركزم الذم يظل كحيد
  ادلؤسسات ادلالية ك البنكية األخرل مبهمة تلقي الودائع مبختلف تنفرد البنوؾ التجارية دكف غَتىا من

 1؛مدخراهتم شلا ؼللق للمدخرين فرصا متنوعة الستثمار أنواعها،
  قدـ لتتصف البنوؾ التجارية بتعدد ككثرة متعامليها مقارنة بادلؤسسات ادلالية األخرل كيعود ذلك

  ؛ملها بالصكوؾ كاحلسابات التجاريةتعا
  حتقيق أقصى ربح شلكن بأقل تكلفة إال أهنا ختتص دكف غَتىا من  اليتتسعى البنوؾ التجارية

د ضماف حقوؽ ادلودعُت الذم يعترب رلر   اذلادىا على أمواؿ الغَت مقارنة برأمسادلؤسسات ادلالية األخرل باعتما
 . 2ض البنوؾ التجارية إذل ادلخاطر يف عملياهتافقط، كيًتتب على ذلك تعر  

 دافها:وظائف البنوك التجارية وأه:  المطلب الثاني 
 ظائف البنوك التجارية:و : أوال   

   حديثة:تقـو البنوؾ التجارية بعدة كظائف ؽلكن تقسيمها إذل كظائف تقليدية كأخرل     
     :  الوظائف التقليدية .1

      يما يلي:فاليت اعتادت البنوؾ على أدائها منذ بداياهتا األكذل كتتمثل كىي الوظائف            
 .فتح احلسابات اجلارية كقبوؿ الودائع 
  التالية:كاليت تأخذ األشكاؿ  البنك،تشغيل موارد 

ادلاؿ ليستثمر يف اإلنتاج أك  : كيقصد مبنح القركض تسليف3منح القركض كخلق نقود الودائع  .أ 
أما خلق نقود الودائع فهو خلق نقود ائتمانية ليس ذلا كجود مادم، تظهر يف  الثقة، كيقـو على ستهالؾاإل

كليس تداكال كات يالش، كىي تعكس تداكؿ األمواؿ باستعماؿ جيالت احملاسبية للودائع كالقركضالتس
 حقيقيا.

  العمليات على األكراؽ التجارية كتتمثل فيما يلي : .ب 

                                                           

1 ناظم زلمد نورم الشمرم: النقود والمصارف و الّنظرية النقدية، دار زىراف، الطبعة األكذل، عماف، ص023.
  

2 فالح حسُت احلسيٍت كمؤيد عبد الرزتاف: إدارة البنوك – مدخل كمي معاصر -، دار كائل، الطبعة الثالثة، عماف، 
.22، ص 3112   

 سليماف بودياب: اقتصاديات النقود والبنوك، ادلؤسسة اجلامعية، بَتكت، 0332، ص001.
3
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  :أم استيفاء مبلغ الورقة عند تاريخ االستحقاؽ.  التحصيل 
 و يف الدائنية.: كىو دفع قيمة الورقة التجارية حلاملها قبل تاريخ االستحقاؽ، كػلل زلل   اخلصم 
 كراؽ التجارية لدل البنك على التسليف لقاء رىن: ؽلكن العميل احلصوؿ على قرض مقابل رىن األ

 سبيل الضماف.
 ت الضماف للعمالء.تقدًن الكفاالت كخطابا .ج 
 تعمل البنوؾ على حتصيل الشيكات الواردة إليها من عمالئها بطريقتُت:      الشيكات:حتصيل  .د 
 ع على الشيك كادلستفيد زبونُت لدل نفس البنك، كتتم : كىذا عندما يكوف ادلوق  حتويل داخلي

 ؛ة أك اإلنقاص يف احلسابات اخلاصةالعملية بالزياد
 تكوف موجودة على مستول البنك ادلركزم أين يتم تبادؿ الشيكات بُت حتويل من غرفة ادلقاصة :

 البنوؾ لتسوية احلسابات.
ة هبدؼ تسهيل عمليات التصدير دتويل التجارة اخلارجية: كذلك من خالؿ فتح اعتمادات مستندي .ق 
 ستَتاد من خالؿ الربط بُت بنك ادلصدر كبنك ادلستورد.كاإل

  :الحديثةالوظائف  .2
 قتصادم كالتكنولوجي، كنذكر أىم  كضركرة حتمية دلسايرة التطور اإل  اليت ظهرت ىي تلك الوظائف          

 ىذه الوظائف فيما يلي: 
 ؛الية كالتعامل باألكراؽ ادلاليةإدارة احملافظ ادل 
  امل كرقم عئتمانية : كىي بطاقة حتتوم على معلومات عن اسم ادلتإلاتقدًن خدمات البطاقة

ت ادلتعاقدة مع البنك على قبوؿ منح يستطيع ادلتعامل أف يتمتع خبدمات عديدة من احملال  حسابو، مبوجبها 
 ؛مع البنك االئتماف حلامل البطاقة كتسوية الدين

 ؛حتويل العملة للخارج 
  كظيفة اإلشراؼ كالرقابة كذلك بتوظيف األصوؿ ادلتداكلة يف استخداماهتا ادلناسبة مع متابعة ىذه

   1دة مسبقا للمشركعات ادلستخدمة فيها.أىداؼ زلد   األمواؿ للتأكد من
 :    أهداف البنوك التجارية   ثانيا:
 تتمثل فيما يلي:ك أىداؼ رئيسية  البنوؾ التجارية إذل حتقيق ثالث تسعى      

                                                           

1 حياة صلار: إدارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقيات بازل-دراسة كاقع البنوؾ التجارية العمومية اجلزائرية-، أطركحة 

.31 -03، ص ص 3102/3101دكتوراه، ختصص علـو اقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف،    
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، 1ذل حتقيق أكرب ربح شلكن دلتعامليها كزيادة قيمة ثركة ادلالؾتسعى إدارة البنك دائما إ : الربحية .1
من خالؿ توظيف األمواؿ اليت حتصل عليها من مصادر سلتلفة، فادلعيار األساسي دلدل كفاءة البنك كذلك 

 تنافسي.اح يعطي للبنك مسعة كدتيز ىو حجم األرباح اليت ػلققها كما أف حتقيق أكرب قدر من األرب
أصل من  :  كىي قدرة البنك على مقابلة التزاماتو بشكل فورم كذلك من خالؿ حتويل أمالسيولة .2

ودعُت حيث تستخدـ ىذه النقدية يف تلبية طلبات ادل نقد سائل كدكف خسارة يف القيمة األصوؿ إذل
 .2معتماف يف شكل قركض كسلفيات خلدمة اجملتاإلئللسحب من كدائعهم كتقدًن 

كبالتارل، فإف عنصر السيولة يف البنك لو أعلية كبَتة ، حيث أف اجلزء األكرب من التزامات ىذا األخَت 
تتمثل يف كدائع تستحق عند الطلب، كعدـ توفر السيولة لدل البنك التجارم، تؤدم إذل تزعزع ثقة ادلودعُت 

 بو كتدفعهم لسحب كدائعهم بشكل مفاجئ، شلا قد يعرض البنك لإلفالس. 
يقصد باألماف مدل كفاية رأس ادلاؿ المتصاص اخلسائر الناجتة عن التوظيف أك األعماؿ  :األمان .3

 الفرعية األخرل، كأيضا العمل على بقاء البنك كاستمراره. 
إف أساس عملية توظيف أمواؿ البنك على اختالؼ مصادرىا، ىو الثقة بأف األمواؿ ادلودعة لديو كاليت       

مت إقراضها سوؼ يسًتجعها يف اآلجاؿ ادلتفق عليها، ذلذا ثقة البنك يف ادلتعامل كمتانة مركزه ادلارل، كاحًتامو 
  .3منح القركض مع ضماف الربح كقلة ادلخاطرلتعهداتو ككيفية الوفاء بالدين كالضمانات ادلقدمة ىي أساس 

   :واستخداماتهاموارد البنوك التجارية  الثالث:المطلب     
أمواؿ البنك أك موارده، بينما ؽلثل جانب  ؽلثل جانب ادلطلوبات يف ميزانية البنك التجارم مصادر      

  األصوؿ استخدامات أمواؿ البنك.
 : موارد البنوك التجارية أوال:

تستمد البنوؾ التجارية مواردىا اليت تعتمد عليها يف شلارسة نشاطها األساسي من مصادر متعددة،       
منها ما ىو ذايت، كؽلثل التزامات البنك جتاه أصحاب رأس مالو، كمنها ما ىو خارجي ؽلثل التزاـ البنك جتاه 

 .متعامليو من غَت أصحاب رأس مالو

                                                           

.33رضا صاحب أبو حامد: مرجع سبق ذكره، ص  1
  

2عبد الغفار حنفي كعبد السالـ أبو قحف: اإلدارة الحديثة في البنوك التجارية،الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 3112، ص 
31.   

.32حياة صلار: مرجع سبق ذكره، ص   3
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ارد اليت يكوف مصدرىا داخلي، حيث ال دتثل إال نسبة ضئيلة من كىي تلك ادلو  :الذاتيةالموارد  .1
 رلموع موارد البنك كتتمثل فيما يلي:

رأس ادلاؿ ادلدفوع: كىو ما يدفعو ادلساعلوف من األفراد كادلؤسسات كاحلكومة يف رأس ماؿ البنك،  .1.1
ا بل غالبا م ،لذلك فهو يعترب التزاما أك دينا على البنك لصاحل ادلساعلُت، كال يعتمد عليو يف مزاكلة نشاطو

 كاآليت:  ئف اليت يؤديها كىي، كؽلكن إبراز أعليتو من خالؿ الوظايستخدـ يف إنشاء البنك كجتهيزه
   الت الالزمة لبدء البنك يف تأدية خدماتو كتدعيم كاألراضي كالعقارات كاآلشراء األصوؿ الثابتة

  ؛قدرتو على االستمرار كالبقاء
  دتثيل ادلالكُت يف رللس إدارة البنك، حيث ػلدد القوة التصويتية للمالكُت بعد األسهم اليت

 ؛ؽلتلكوهنا
 البنك  ةادلودعُت ضد سلاطر اطلفاض قيمة األصوؿ، شلا يزيد تدعيم ثقة العمالء بقدر  زتاية أمواؿ

 ؛على تسديد التزاماتو يف الظركؼ غَت العادية
 1ستثمار يف بداية نشاط البنكتوظيفو يف رلاالت اإلقراض كاإل.  

نسبة تضاؼ إذل رأس االحتياطات: ىي مبالغ مالية أك جزء من األرباح ػلتفظ هبا البنك التجارم ك  .2.1
كىي   حتياطاتائر ادلتوقعة، كظليز نوعُت من اإلكذلك بغرض تدعيم ادلركز ادلارل للبنك يف مواجهة اخلس ادلاؿ

  كاآليت:
 ؛كىو نسبة من األرباح السنوية تكوف إلزامية بنص قانوين من قبل البنك ادلركزم القانوين:حتياطي اإل 
 كىو احتياطي اختيارم تشكلو البنوؾ التجارية كفق نظامها األساسي بغية  اخلاص:حتياطي إلا

 تدعيم مركزىا ادلارل.
كىي ادلبالغ اليت ال يتم توزيعها كيتم اقتطاعها من األرباح الصافية القابلة للتوزيع  :ادلوزعةغَت  األرباح .3.1

قدير ادلوارد ادلالية ادلتاحة اهبا عند تحيث يتم حس بطبيعتها،مبالغ أرصدهتا تعترب مؤقتة  ادلساعلُت،على 
 .2ظيفستخداـ أك التو لإل

كىي ادلوارد اليت يكوف مصدرىا من خارج البنك التجارم كدتثل بصفة عامة  :الخارجيةالموارد  .2
   3ك تتمثل فيما يلي:ة الكبَتة من إرتارل موارده، النسب

                                                           

 
1
 Ammour benhalima : pratique des techniques bancaires, dahleb, alger, 1997, p 39. 

.30حياة صلار: مرجع سبق ذكره، ص    2
  

 كجدم زلمود حسُت: اقتصاديات النقود والبنوك،  كلية التجارة، القاىرة، 3110، ص 021.
3
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 أىم موارد البنوؾ التجارية كذلا عدة أنواع:   كىي من الودائع:.1.2
  ىي كدائع حتت الطلب، ػلتفظ هبا العمالء يف البنوؾ الستعماذلا يف معامالهتم،  اجلارية:الودائع

 كسحب الشيكات عليها يف أم كقت كدكف إخطار سابق. 
   يلتـز البنك إال بعد فًتة متفق عليها عند اإليداع، حيث ال الودائع ألجل: ىي اليت ال تستحق 
 بدفعها
  إال يف الوقت احملدد شلا يعطيو حرية اقًتاضها كاستثمارىا، لكن مقابل ذلك يدفع عليها فوائد بصفة

الودائع باإلخطار: كىي اليت ال ػلدد فيها العميل عند اإليداع تاريخ السحب أك االستحقاؽ، كما أف  دكرية.
  .1السحب من ىذه الوديعة إال بإشعار البنك بذلك لو احلق يف إضافة مبالغ عليها، لكن ال غلوز لو

  كدائع التوفَت: كىي مدخرات يودعها أصحاهبا لدل البنوؾ حلُت احلاجة إليها حيث ؽلكن السحب
مقابل حصوذلم على  خارد  حلسابات لألفراد لتشجيعهم على اإلمنها يف أم كقت، كعادة ما تفتح ىذه ا

فائدة معينة كػلق لصاحب احلساب أف يسحب شخصيا من رصيده مبوجب أمر الدفع أك بالتسجيل على 
 . 2دفاتر التوفَت اخلاصة

كىي من أىم مصادر األمواؿ اخلارجية للبنوؾ التجارية يتم احلصوؿ عليها سواء من البنك  :القركض .2.2
ادلركزم أك من مؤسسات مالية كنقدية كطنية أك أجنبية، كذلك دلواجهة مشكلة السيولة يف حالة عدـ كفاية 

منح االئتماف نظرا لتزايد االحتياطي النقدم دلقابلة الطلبات غَت ادلتوقعة للعمالء، أك الرغبة يف التوسع يف 
 3النشاط التجارم، كمن أىم ىذه القركض نذكر:

 قًتاض من البنك ادلركزم.اإل 
 قًتاض من البنوؾ التجارية.اإل 
 قًتاض من سوؽ رأس ادلاؿ.اإل 

بية، حسابات البنوؾ كادلراسلُت: كىي تشمل رتيع التزامات البنك للبنوؾ األخرل سواء زللية أك أجن 3.2
 لتزامات قد تكوف يف صورة حسابات جارية أك ألجل أك بإخطار. كىذه اإل

 ك تتمثل فيما يلي: لو  اخصـو أخرل: كىي بنود دتثل التزامات على البنك دكف أف تكوف موارد .4.2

                                                           

1سعيد السيف النصر: دور البنوك التجارية في استثمار أموال العمالء، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، 3111، ص 

02.   

.023كجدم زلمود حسُت: مرجع سبق ذكره، ص   2
  

 زينب حسُت عوض اهلل: اقتصاديات النقود والمال، الدار اجلامعية، بَتكت، 0331، ص 033.
3
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 ؛خطابات الضماف اليت يصدرىا البنك التجارم دلصلحة عمالئو 


 ك.األرصدة اجملمدة لصاحل البن 

  التجارية:استخدامات البنوك  ثانيا:
بعد أف تقـو البنوؾ التجارية بتجميع ادلوارد ادلالية من مصادرىا ادلختلفة، تقـو بتوزيعها على سلتلف        

 حسبفت تتمثل يف ثالث رلموعات صن   ك  1،خَتة ختتلف من بنك آلخررلاالت استخداماهتا، كىذه األ
 درجة سيولتها

 2تارل: ريحيتها على النحو المث
ما  يت تكوف سيولتها عالية جدا كتشملكتتمثل يف األرصدة النقدية اجلاىزة ال :األولىالمجموعة  .1
 يلي: 
 كىي عبارة عن النقود القانونية كالعمالت األجنبية اليت ػلتفظ هبا البنك  :النقدية اجلاىزة لدل البنك

 صة بُت البنوؾ األخرل.كطلبات ادلودعُت أك عمليات ادلقا،خزائنو دلواجهة متطلباتو اليوميةباستمرار يف 
  يف الرقابة على يستعمل  اإللزاميحتياطي تشمل اإل ادلركزم:األرصدة النقدية ادلودعة لدل البنك

كىو عبارة عن أرصدة دائنة يتم تكوينها كنسبة معينة من الودائع  ،البنوؾ التجارية من قبل السلطة النقدية
 ػلددىا البنك ادلركزم كفقا دلقتضيات السياسة النقدية.

 نقد إذلتكوف سيولتها منخفضة، كما ؽلكن أف تدر أرباحا، كؽلكن حتويلها  :الثانيةالمجموعة  .2
كتتكوف ىذه  ستخداـمن اإلداد، كحتقيق العائد كىدفها ادلزدكج يتمثل يف السيولة لضماف الس   بسرعة،

 اجملموعات شلا يلي:
 ؛ة عن ادلعامالت فيما بُت البنوؾلدل البنوؾ األخرل ناجت حسابات 
  ؛سيولة يف فًتة قصَتة إذلأصوؿ حتت التحصيل كؽلكن أف تتحوؿ  
 اخلزينة اليت تصدرىا احلكومة. ناتادلالية قصَتة األجل كمنها: أذك  األكراؽ 
سيولتها منخفضة جدا، بينما ريحيتها مرتفعة مقارنة باألصوؿ السابقة الذكر،  :الثالثةالمجموعة  .3

 على اعتبار أف ىدفها األساسي ىو حتقيق الربح، كتشمل ما يلي:
 ؛القركض متوسطة كطويلة األجل 

                                                           

 عبد احلق بوعًتكس: الوجيز في البنوك التجارية، جامعة منتورم، قسنطينة، 3111، ص01.
1
  

2زلمد السيد السرايا: المحاسبة في المنشآت المالية-البنوؾ التجارية كشركات التأمُت-، دار ادلطبوعات اجلامعية، 

.31 -03ص ص  3112اإلسكندرية،    
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 ؛يف األكراؽ ادلالية طويلة األجل ستثماراإل 
 أصوؿ مادية ثابتة(ستثمارات احلقيقية اإل(. 

 :   ستخداماهتايل البنوؾ التجارية كاح مصادر دتو ؽلكن تلخيص ما تقدـ من خالؿ الشكل ادلوارل الذم يوض  
 مصادر البنوك التجارية واستخداماتها: 10الشكل رقم                
 

    
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  ادلطدار  -: زلمد السيالمصدر         

 
 .30مرجع سبق ذكره، ص زلمد السيد سرايا: :المصدر     

 مصادر أموال البنك واستخداماتها

 أوال: المصادر

 

داخلية مصادر  

حتياطاتاإل رأس المال  

 المجموعة الثالثة
قروض متوسطة وطويلة  -

 األجل.
أوراق مالية طويلة األجل. -  
استثمارات حقيقية.  -  

 

 المجموعة الثانية
أصول شديدة السيولة. -  
أدوات مالية قصيرة األجل. -  
مخصومة. ةأوراق تجاري -  

 المجموعة األولى
النقدية الجاهزة. -  
أرصدة نقدية مودعة لدى  -

 البنك المركزي.

 ثانيا: االستخدامات

 األموال المجمعة

الودائع بأنواعها 
 المختلفة

القروض والسلف 
 من البنك المركزي

هوغير   

 مصادر خارجية
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 : المخاطر البنكية إلىمدخل : المبحث الثاني   
من  د جوىر عمل البنوؾ كحتد  ادلرتبطة بالعمل البنكي كأصبحت هتد   عت كتعددت ادلخاطرلقد تنو            

 ضركرة تسطَت األىداؼ كإعداد لديها، كعليو تزايدت حاجة البنوؾ إذلقدرهتا على استخداـ مصادر األمواؿ 
  سًتاتيجيات ادلختلفة لتحديد ىذه ادلخاطر كتعريفها.اإل

 : عدم التأكد –الخطر  -مفهوم المخاطر األول:المطلب 
 :ةمفهوم المخاطر  .0

 ها ما يلي:  دت ادلفاىيم اخلاصة مبصطلح ادلخاطرة، كمن أعل  لقد تعد             
 1ةادلخاطرة دتثل احتماالت قابلة للقياس لتحقيق خسائر أك عدـ احلصوؿ على القيم. 
   أكد، كقياس كما تعرؼ على أهنا اآلثار غَت ادلواتية على الريحية الناجتة عن العديد من عوامل عدـ الت

  .2اليت تتم يف ظل ظركؼ عدـ التأكد على الريحيةادلخاطرة يتطلب الوقوؼ على تأثَت األمور 
 ستثمارم عن التدفق ي للمقًتح اإلق النقدم الفعلختالفات يف التدف  كعرفت أيضا على أهنا درجة اإل

 . 3النقدم ادلتوقع
   4لفها البعض على أهنا التقلب يف العائد ادلستقبلي كىو التعريف الشائع يف التمويكما عر.  
  :الخطر وعدم التأكد .2

 إلشارة إذل تقلبيف الكثَت من األحواؿ يستخدـ مصطلح اخلطر كعدـ التأكد كمفهوماف مًتادفاف ل       
 ستثمارات كلكن لكل منهما مفهـو كمعٌت.عوائد اإل

يستند إذل ىذا األخَت خذ القرار يف تقييم كقياس ادلخاطرة، كعليو فإف اخلطر يعترب احتماؿ يعتمده مت   -     
الكافية القرار ادلعلومات يم ادلخاطرة، يف حُت يشَت مفهـو عدـ التأكد إذل عدـ امتالؾ متخذ معلومات يف تقي

 .5يف حتليل ادلعلومة كتقييمها كبَتا دكراو ديد العائد ادلتوقع كتلعب مهاراتيف حت
 

                                                           

  
1
 Riad obégi :risque et crédit, premiere édition, 2009, p 81. 

2حفياف جهاد: إدارة المخاطر اإلئتمانية في البنوك التجارية-دراسة استبيانية-، مدكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل 

. 32، ص3100/3103شهادة ماسًت ختصص مالية ادلؤسسة، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة،   

 زلمد صاحل احلناكم: اإلدارة المالية والتمويل، القاىرة، 1999، ص 230.
3
  

4 منَت ابراىيم ىندم: الفكر الحديث في إدارة المخاطر- اذلندسة ادلالية باستخداـ التوريق كادلشتقات ادلالية-، 

.12اإلسكندرية، ص    

 عدناف التايو النعيمي: اإلدارة المالية المتقدمة، دار اليازكرم العلمية، الطبعة العربية، عماف، 3113، ص 010.
5
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 ا: مفهوم المخاطر البنكية وتصنيفاته:  المطلب الثاني
 ينشأ اخلطر عندما يكوف ىناؾ احتماؿ ألكثر من نتيجة.     

 : مفهوم المخاطر البنكية .1
سلطط ذلا، مبا قد يؤثر ك غَت ادلخاطرة البنكية ىي: " احتمالية تعرض البنك إذل خسائر غَت متوقعة       

 علىها ك علي ـ التمكن من السيطرةكقد تؤدم يف حاؿ عد ،أىداؼ البنك كعلى تنفيذىا بنجاح على حتقيق
 .1"آثارىا إذل القضاء على البنك كإفالسو

كىي حالة عدـ التأكد يف اسًتجاع رؤكس األمواؿ كؽلكن إعطاء تعريف آخر للمخاطر البنكية :"       
 .  2ادلقرضة أك حتصيل أرباح مستقبلية متوقعة"

 نوعُت على أساس ارتباط اخلطر بالبنك: إذل: تصنف ادلخاطر  تصنيف المخاطر البنكية .2
: كىي ادلخاطر العامة، تؤثر بشكل مباشر على النظاـ البنكي ككل ألهنا مرتبطة المخاطر النظامية  .1.2  
من أحداث كتطورات مستقبلية، نتيجة عوامل يصعب التحكم  لة عدـ التأكد كالتنبؤ الدقيق مبا يستجد  ايح

 ."إذل اشتداد ادلنافسة بُت البنوؾ كالتوجو ضلو العودلة البنكية إضافةفيها مثل " زيادة حجم التضخم 
ت إذل زيادة نوع من ادلخاطر بسبب رلموعة  متغَتات ىامة أد   إذلعرض تكىي تعٍت أف " البنوؾ ت       

ا تنتج عن  بها تتعرض ذلا بشكل عاـ يحيث ال ؽلكن جتن   ادلخاطر اليت  . 3عوامل يصعب التحكم فيها"ألهن 
، كؽلكن جتنب ىذا رتباطها بادلخاطر الداخلية للبنك: ىي سلاطر خاصة الالمخاطر غير النظامية .2.2    

 . 4ستثمارية للبنكاإلالنوع من ادلخاطر بالتنويع يف احملفظة 
  5يف شكل معادلة كما يلي: كتابتها  كؽلكن             

 طرة النظامية + المخاطرة غير النظامية االمخاطرة الكلية = المخ       

                                                           

 حريب زلمد عريقات، سعيد رتعة عقل: إدارة المصارف اإلسالمية ، دار كائل، الطبعة األكذل، عماف، 3101، ص201. 
1
  

2خضراكم نعيمة: إدارة المخاطر البنكية-دراسة مقارنة بُت البنوؾ التقليدية كالبنوؾ اإلسالمية، مذكرة ماجستَت يف العلـو 

.12، ص 3112/3113اإلقتصادية ختصص نقود كدتويل جامعة زلمد خيضر، بسكرة،    

 زتزة زلمود الزبيدم: إدارة اإلئتمان المصرفي والتحليل اإلئتماني، مؤسسة الوراؽ، عماف، 3113، ص021.
3
  

4 بريش عبد القادر: التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية، 
.22، ص3110/3112أطركحة دكتوراه يف العلـو اإلقتصادية ، ختصص نقود كمالية، جامعة اجلزائر،    

5 .233زلمد صاحل احلناكم: مرجع سبق ذكره، ص 
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كجتدر اإلشارة إذل أف النصيب األكرب من ادلخاطر الكلية يعود إذل ادلخاطرة النظامية ، ألف ىذه األخَتة      
، كما أنو ؽلكن التقليل من ادلخاطرة غَت النظامية عن ككل كيصعب التنبؤ هبا كمواجهتها  دتس حركة السوؽ

  يسمح بو يف حالة  ادلخاطرة النظامية. طريق التنويع، كىو ال
                                                 :تطور المخاطر البنكية في إطار بيئة العمل الحديثة: المطلب الثالث

 لكًتكنية كظهور أدكات ماليةلصَتفة التقليدية إذل الصَتفة اإلنتقاؿ من ااإلطورات احلالية ىي الت   أىممن       
 جديدة.
باستخداـ  لكًتكنيةإفة إجراء العمليات البنكية بطرؽ َت : يقصد بالص  لكترونية وتطورهاالصيرفة اإل .1

 صاؿ سواء تعلق األمر بالسحب أك بالدفع أك باالئتماف أك بالتحويل. ت  تكنولوجيا اإلعالـ كاإل
 من القرف ادلاضي. ، مع بداية الثمانيناتاإللكًتكينالصَتفة بظهور النقد  كظهر مفهـو       

دتثل رلموعة حسابات ملحقة بادليزانية كتسمى العمليات خارج ادليزانية  :الميزانيةالعمليات خارج  .2
 مم.د يف ىذه األخَتة غَت الديوف ادلثبتة كالذ  باعتبارىا ال تقي  

 احملتملة،كدتثل اخلصـو  مستقبال،حتقق  اليت ىي كل العمليات ادليزانية:مفهـو كأنواع العمليات خارج .1.2
 :ما يليكتضم عدة أنواع نذكر  كبَتة،كىذه العمليات تنطوم على سلاطر  

االت عقارية أك من البنك لصاحل زبائنو يف شكل كف ىحملتملة: ىي تعهدات بالتوقيع تعطاخلصـو ا -      
 ، سندات مكفولة كاعتمادات مستندية.رتركية أك ضريبية

ىي اليت يقـو هبا ادلتعاملوف على أساس  الصرؼ:ادلتعلقة بتغيَت نسب الفائدة كسعر  العمليات -     
ادلضاربة كعمليات عملية  العمليات،توقعات تغيَت الفائدة كسعر الصرؼ دلؤشرات البورصة كىي نوعاف من 

  .غطيةالت  
كىي  ،عملية بنكية أخرل مالعمليات خارج ادليزانية كأ لبيةعمليات خارج ادليزانية: تتمثل غاسلاطر ال.2.2

كالتباين يف  ،رطة بادلستقبل فهي تنتج عنها سلاطستثمار مرتبكباعتبار أف عمليات اإل ،دية كبَتةحتقيق مردك 
ذل عدة عوامل منها التغَتات يف مستويات األسعار شلا يؤثر على تقدير التكاليف ىذه العمليات يرجع إ

 ...اخل.اة إذل ادلنافسة كظهور التكنولوجيإضافكاإليرادات، 
ذل خطر السيولة كخطر القرض كخطر سعر  إطار العمليات خارج ادليزانية إكعموما تتعرض البنوؾ يف    

  .1الفائدة كالصرؼ
                                                           

1 غزاز يعدؿ فريدة: تقنيات و سياسات التسيير المصرفي، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية، اجلزائر، 3112، ص 

.22-21ص    
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 :المشتقات المالية وخطر التعامل بها .3
ادلالية ىي عقود مالية تتعلق ببنود خارج ادليزانية كتتحدد قيمتها بقيمة كاحدة أك أكثر من  ادلشتقات     

 ادلوجودات أك األدكات أك ادلؤشرات األساسية ادلرتبطة هبا.
 أساس األصوؿ ادلالية زلل التعاقدفها بنك التسويات الدكلية على أهنا " عقود تتوقف قيمتها على كيعر        

 . 1فُت على تبادؿ ادلدفوعاتكتعقد بُت طر 
كتتضمن ادلشتقات ادلالية عدة أنواع، ؽلكن ذكر أىم كأكثرىا انتشارا، كادلتمثلة يف عقود اخليار، العقود       

 اآلجلة كالعقود ادلستقبلية، كعمليات ادلقايضة.
 تستخدـ لغرضُت مهمُت علا:  ادلالية:مزايا ادلشتقات .1.3
حيث تنتقل من ادلستفيدين لدفع تكلفتها لغرض  ،كىي كسيلة إلدارة ادلخاطر قائمة:تغطية سلاطر  -   

 . 2لها مقابل مكافأة ماليةتفاديها إذل الراغبُت يف حتم  
ادلضاربة بغرض حتقيق عائد مادم من خالؿ التعامل هبا حيث تشَت إحصائيات بنك التسويات  -   

قد شهد ظلوا مضطربا خالؿ السنوات ى اختالؼ أنواعها الدكلية إذل أف حجم التعامل بادلشتقات ادلالية عل
 األخَتة.

ميزهتا عن باقي األدكات تستمد ادلشتقات ادلالية  3ادلخاطر ادلًتتبة عن التعامل بادلشتقات ادلالية:.2.3
بالكامل يف كقت إنشائو معتمدة  ستثمارا يف عدـ استلزامها دفع قيمة اإلستثمارية األخرل كمن مث خطورهتاإل

سلاطر السوؽ، سلاطر  " ؽلكن أف تكوف شكل ادلالية ادلشتقاتيف ذلك على فكرة اذلامش، لذلك فإف سلاطر 
"، ك نتيجة لعدـ القدرة على تنفيذ العقود بسبب  االئتماف، سلاطر التسوية، سلاطر تشغيلية، سلاطر قانونية

  لكثَت من ادلؤسسات البنكية خلسائر مالية معتربة.التوسع يف عمليات ادلشتقات تعرضت ا
: تعترب ىذه الظاىرة من مظاىر اجلرؽلة ادلنظمة اليت تتضمن على العمـو الفساد ادلارل اهرة غسيل األموالظ
 .4استقرار اجلهاز البنكيك قد أصبحت ىذه الظاىرة خطرا يهدد أمن ، ك ادلاليةاإلدارم يف ادلؤسسات ك 

                                                           

1مسَت عبد احلميد رضواف: المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة أدواتها، دار 

.02، ص 3110النشر للجامعات، الطبعة األكذل، القاىرة،    

 سيد ىوارم، نادية أبوفخرة: األسواق والمؤسسات المالية، كلية التجارة، 3113، ص 02.
2
  

.21مسَت عبد احلميد رضواف: نفس ادلرجع السابق، ص   3
  

4بن علي بلعزكز: مداخل مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفي- نظاـ زتاية الودائع كاحلوكمة -، رللة اقتصاديات مشاؿ 
.001، ص 10إفريقيا، جامعة الشلف، العدد    
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:"كل اإلجراءات ادلتبعة لتغيَت صفة األمواؿ اليت مت احلصوؿ عليها بطريقة غَت األمواؿيقصد بغسيل ك    
 قانوين.هر ككأهنا نشأت من مصدر مشركع ك مشركعة حىت تظ

ق فقد صلد لىذا ادلنطمن ، ك إلدارة البنكية على نتائج أعمالوتؤثر ا: عالقة غسيل األمواؿ بتسيَت البنوؾ.1.4
سوء بعا ذلذا حتدث انعكاسات تربز عرب ت البنكي، ك ن لو ادلسَت  تزايد يف تبييض األمواؿ دكف أف يتفط   اؾىن

 اإلدارة البنكية. 

 مصادرها: المخاطر في البنوك التجارية و الثالث:المبحث 
خارجية ، كىذا راجع لعوامل داخلية خاصة بالبنك ك عوامل البنكية بتعدد ادلصادر تتعدد ادلخاطر       

ادلخاطر ىي ادلخاطر الكالسيكية ك ك يت تتعرض ذلا البنوؾ التجارية ، ظليز نوعُت من ادلخاطر الك  ،زليطة بو
 سيتم عرض سلتلف ىذه ادلخاطر كما يلي: ، ك لكًتكنيةىي ادلخاطر اإلية ك عن التطورات التكنولوجالناجتة 

 : مخاطر العمليات البنكية التقليدية:  المطلب األول 
 تتمثل ادلخاطر الناجتة عن العمليات البنكية التقليدية فيما يلي:     
 : االئتمانيةالمخاطر  .1
خطر االئتماف ىو ذلك ادلتغَت األساسي ادلؤثر على صايف الدخل ك القيمة السوقية حلقوؽ ادللكية       

فإنو بذلك يتحمل  ،البنك على أحد األصوؿ ادلريحة استحوذالناجتة عن عدـ السداد أك تأجيلو ، ك كلما 
 .1للتواريخ احملددة كفقاك فوائده الدين أصل بسلاطر عجز ادلقرض عن الوفاء 

 دىا فيما يلي: اليت ؽلكن أف ضلد  اؾ عدة صور للمخاطر االئتمانية ك ك ىن    
معة االئتمانية للعميل ككضعو الس  تنشأ بسبب : ك بالقطاع الذم ينتمي إليولعميل ك ادلخاطر ادلتعلقة با -   

قتصادم درجة من ادلخاطر الختالؼ أساليب التشغيل ك إلقطاع الل، ألف بالقطاع الذم ينتمي إليوك دلارل ا
 .2اإلنتاج لوحدات ىذا القطاع

كالتطورات السياسية كاالجتماعية  قتصادية: كحتدث نتيجة الظركؼ اإلالعامة بالظركؼادلخاطر ادلتعلقة  -    
  .3دلواجهتها حتياطات الكافيةذ اإلخصعب عادة التنبؤ كالتحكم فيها كأالكغَتىا كىذه ادلخاطر من 

                                                           

1 طارؽ عبد العاؿ زتاد: تقييم أداء البنوك التجارية-حتليل العائد كادلخاطرة-، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 3100، ص 

30.   

.03عبد احلق بوعًتكس: مرجع سبق ذكره، ص   2
  

.10خضراكم نعيمة: مرجع سبق ذكره، ص   3
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ادلخاطر ادلتصلة بأخطاء البنك: كثَتا ما تقع البنوؾ ضحية أخطائها كتقلق ىذه ادلخاطر مبدل قدرة  -   
، كبالتارل دتثل ـ العميل بادلتطلبات ادلتعلقة بو، كالتحقق من قيالن متابعة االئتماف ادلقدـ للعميالبنك م

نية الكافية اليت ؽلكن رة كنذكر على سبيل ادلثاؿ " عدـ أخذ الضمانات الشخصية كالعيتعث  يوف ادلمشكلة الد  
ادلستندات يلها عند الضركرة السماح للعميل باستخداـ التسهيالت ادلمنوحة إليو قبل تكملة يبيعها كتس

 ...اخل  1"كالوثائق الالزمة، ختصيص نسبة كبَتة من القركض دلتعامل كاحد
                                                                                                           : المخاطر التشغيلية .2
اخلسائر الناجتة عن تقصَت يف اإلجراءات أك عن ؼ جلنة بازؿ ادلخاطر التشغيلية على أهنا:" سلاطر تعر  

 اخلارجية". ، كاألنظمة كاألحداث، كالعنصر البشرممليات الداخليةعدـ صلاعة أك فشل الع
 اطر السمعة كادلخاطر التنظيمية.تعريف ادلخاطرة القانونية لكنو يستبعد ادلخاطرة اإلسًتاتيجية كسلكيدرج 

، فهي لتشغيل بصورة كبَتة عما ىو متوقع يف مصاريف احيث تشَت سلاطر التشغيل إذل احتماالت التغَت   
، كمبا أف التشغيل يعتمد على التكنولوجيا اليت ألقساـ  أك الفركع كعدد ادلوظفُتباألعباء كعدد ا  ترتبط

ف نظاـ البنك يف تقدًن ادلنتجات  يستخدمها البنك فإف صلاح الرقابة على ىذا اخلطر يعتمد على ما إذا كا
 . 2كفء أـ ال

  : خطر الصرف .3
ىو ذلك اخلطر ادلرتبط بتطور مستقبلي لسعر صرؼ عملة أجنبية يتحملو مالك األصل أك صاحب      

ج ؽلكن أف مة بتلك العملة كتؤدم التقلبات اليت تعرفها أسعار الصرؼ بالبنوؾ إذل نتائديوف أك حقوؽ مقي  
كػلدث ىذا اخلطر كذلك بسبب السياسات أك اإلجراءات اليت تتخذىا السلطات  ،ةسلبي غلابية أكإتكوف 

النقدية كاليت من شأهنا التأثَت على القيم احلقيقية للقركض ادلمنوحة كإجراء ختفيض قيمة العملة الذم ؽلثل 
 .  3نقديا بالنسبة للبنك اخطر 
اليت تؤثر على البنك كعلى ادلستثمرين أيضا، كظليز العديد من ادلخاطر كينتج عن عملية سعر الصرؼ     

 : 4نوعُت

                                                           

.01عبد احلق بوعًتكس: مرجع سبق ذكره، ص   1
  

.11 -12طارؽ عبد العاؿ: مرجع سبق ذكره، ص ص   2
  

 
3
 Georges sauvageot : précis de finance, Nathan, paris,  1997, p126.  

 طارؽ عبد العاؿ زتاد: حوكمة الشركات-ادلفاىيم، ادلبادئ، التجارب -، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 3110، ص 10.
4
  



 البنوك التجارية ومخاطرها الرئيسية                                                                    الفصل األول:      

 

 

17 

: يف رلاؿ التعامل بالنقد األجنيب صلد عدة سلاطر يتحملها البنك أك البنكي  ادلخاطر ادلتعلقة بالبنك -   
ة عار العمالت خالؿ الفًت سعبة، كسلاطر التغَت احملتمل يف أبالدرجة األكذل منها سلاطر االئتماف بالعملة الص

 احملتفظ هبا.
سلاطر سعر الصرؼ األجنيب ادلرتبطة بالعميل: إف خطر سعر الصرؼ ادلرتبط بتقلب أك تدىور أرصدة  -   

كىذا ما  ،ككذا تقلب قيمة العمالت اليت مت بواسطتها تقدًن القركض ،البنوؾ من العمالت األجنبية من جهة
، كما ؽلكن أف ينتج ىذا اخلطر عن بعض يؤثر سلبا على القيمة احلقيقية للقرض عند حلوؿ آجالو

السياسات اليت تستخدمها السلطات النقدية كاليت تؤثر على القيمة احلقيقية للقركض ادلمنوحة كتخفيض 
أف العميل ىو الذم يتحمل بالدرجة األكذل مسؤكلية التعامل مع ىذه ادلخاطر صلد  كثَتا ماقيمة العملة ك 

 كزلاكلة جتنبها أك التقليل منها.
  :السيولة مخاطر .4

كهتتم جلنة يف البنوؾ الكبَتة مبوضوع  ،تعترب السيولة أحد ادلكونات الرئيسية إلدارة أصوؿ كخصـو البنك      
                                                                              .1إدارة السيولة كتراعي آجاؿ استحقاؽ األصوؿ كاخلصـو ادلختلفة حىت ال حتدث أزمة السيولة

سلاطر السيولة على أهنا ادلخاطر النارتة عن السحب ادلفاجئ للودائع كغَتىا من التزامات البنك ،   كتعرؼ
 . 2األمر الذم غلعل ىذا األخَت مضطرا لبيع موجوداتو يف فًتة قصَتة كبأسعار منخفضة

  3ك ىي كما يلي:ب كراء التعرض دلخاطر السيولة عدة أسبا تقفكقد        
ضعف ختطيط السيولة بالبنك شلا يؤدم إذل عدـ التناسق بُت األصوؿ كااللتزامات من حيث آجاؿ  -  

    ؛االستحقاؽ
  ؛عب حتويلها ألرصدة سائلةسوء توزيع األصوؿ على استخدامات يص - 
 .                                                              لتزامات العرضية إذل التزامات فعليةالتحوؿ ادلفاجئ لبعض اإل - 

  4:تتمثل فيما يلير السيولة يف البنوؾ التجارية ك ؽلكن التمييز بُت نوعُت من سلاط ماك
                                                           

1ىباؿ عادؿ: إشكالية القوض المصرفية المتعثرة-دراسة حالة اجلزائر-، مذكرة ماجستَت، ختصص حتليل اقتصادم، 
.20، ص 3100/3103جامعة اجلزائر،    

2علي عبد اهلل شاىُت، هبية مصباح: أثر إدارة المخاطر على درجة األمان المصرفي، رللة جامعة األقصى، سلسلة العلـو 
.02، ص 3100، 10، العدد 00اإلنسانية اجمللد    

3حسُت بلعجوز: إدارة المخاطر البنكية والتحكم فيها، مداخلة مقدمة يف ادللتقى الوطٍت حوؿ ادلنظومة ادلصرفية يف األلفية 

.12، جامعة جيجل، اجلزائر، ص 3110جواف  11-12الثالثة، ادلنعقد يومي    

.02 -00حياة صلار: مرجع سبق ذكره، ص ص   4
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ال ؽللك أمواال ذات سيولة كافية دلواجهة طلبات  ماكىو خطر يواجو البنك عند البنك:خطر عدـ سيولة  - 
 حتياطي القانوين.ادلقاصة أك بلوغ احلد األدىن لإل غَت ادلتوقعة أك القياـ بعملياتالسحب 

خطر عدـ مالءة البنك: ؽلثل ىذا اخلطر احتماؿ عدـ كجود أمواؿ خاصة كافية المتصاص اخلسائر  - 
كعن األخطار اليت يواجهها البنك من  جهة،األمواؿ اخلاصة من ادلتوقعة، أك ىو خطر ناتج عن عدـ كفاية 

 جهة أخرل.
 : أسعار الفائدة مخاطر .5

فائدة البنك ك القيمة السوقية حلقوؽ تشَت سلاطر معدؿ الفائدة إذل التغيَت األساسي يف صايف دخل       
كتعرؼ أيضا على أهنا ادلخاطر اليت  ،1ادللكية مقارنة بالتغَتات اليت حتدث يف معدالت الفائدة السوقية

معطى بتمويل حصل عليو بسعر فائدة معركؼ، يتحملها البنك من جراء منحة قرضا بسعر الفائدة احلارل، 
مث اضطراره خالؿ أجل القرض إذل إعادة دتويلو بسعر فائدة أعلى، ك ىكذا يتعرض البنك إذل درجة من 

 .2الفائدةبات أسعار بسبب تقل   يف أرباحو التقلبات
سلاطر سعر الفائدة كل ادلتعاملُت يف البنوؾ سواء كانوا مقرضُت أك مقًتضُت، فادلقرض يتحمل  كدتس       

 .ل ارتفاع تكاليف ديونو بارتفاعهاإذا اطلفضت معدالت الفائدة، أما ادلقًتض فيتحم عوائدهخطر اطلفاض 
  :التضخممخاطر  .6

ادلستثمر نتيجة كجود تضخم  حدكث نقص يف القوة الشرائية للمبلغاحتماؿ ىي ادلخاطر الناجتة عن        
ىي األكراؽ ادلالية طويلة األجل، باإلضافة  ستثمار تعرضا ذلذه ادلخاطرات اإلقتصاد كما أف أكثر أدك يف اإل

يد عػن معػدالت ب تز نسكػانت معػدالت التضخػم مرتفعة ب  إذل أف ىػذا اخلطػر ؽلكػن أف يشمل القػركض إذا
 الفائدة على القركض ادلمنوحة.

 :  مخاطر اإلستراتيجية .7
ىي ادلخاطر احلالية كادلستقبلية اليت ؽلكن أف يكوف ذلا تأثَت على إيرادات البنك كعلى رأس مالو نتيجة        

  .3التغَتات يف القطاع البنكي ادلناسب مع  ذلا كعدـ التجاكب اخلاطئ أك التنفيذة ػاذ قرارات خاطئػالخت
 
 

                                                           

 طارؽ عبد العاؿ زتاد: تقييم أداء البنوك التجارية، مرجع سبق ذكره، ص 12.
1
  

2 توفيق سعيد بيضوف: اإلقتصاد السياسي الحديث، ادلؤسسات اجلامعية، بَتكت، 0331، ص 322.
  

.11خضراكم نعيمة: مرجع سبق ذكره، ص   3
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 :مخاطر السمعة .8
ن عدـ قدرة البنكعلى بناء عالقات جيدة مع عمالئو كاحلفاظ عليها حيث ينتج عتنشأ سلاطرالسمعة       

عن اآلراء السلبية جتاه البنك نقص الثقة يف قدرتو على القياـ باألنشطة ك الوظائف العامة للعمليات اخلاصة 
 بو.

 :مخاطر رأس المال .9
، كبالتارل متصاص اخلسائر اليت ؽلكن أف حتدثادلخاطر إذل عدـ كفاية رأس ادلاؿ اليرجع كجود ىذه       

ادلدل الذم ؽلكن أف تتدىن إليو قيمة  لى ىذه ادلخاطر عرب  سائر على ادلودعُت كالدائنُت كتعتأثَت ىذه اخل
من  %10  الورأمسمن   ادلوجودات قبل أف يكوف لذلك التدين أثر يف حقوؽ ادلودعُت، فالبنك الذم يشكل

يشكل رأمسالو البنك الذم موجوداتو، ؽلكن أف يكوف قادرا على مواجهة تدين يف قيمة موجوداتو أكثر من 
 .1تومن موجودا 5%

البنوؾ ادلركزية دائما بكفاية رأس ادلاؿ بالنسبة للبنوؾ، حيث يعترب ضماف حلقوؽ ادلودعُت  كذلذا هتتم
 كالدائنُت.

 :مخاطر التسعير .10
على البنك دراسة أسعار ادلنتجات ادلقرضة اليت يتم حتميلها للعمالء يف صورة أعباء كربطها مبستول  يتعُت     

 فكلما زادت ادلخاطر ارتفع العائد ادلتوقع من التسهيالت، كيتعلق األمر باذلامش ادلضاؼ الذم ؽليز ادلخاطر
 خربُت عميل ك آ

ة أك السوقية مضاؼ إليها نسبة األمواؿ التارؼليلذلك يتحدد سعر اإلقراض األساسي من خالؿ تكلفة 
 .2كباجتماع جلنة إدارة أصوؿ ك خصـو البنك بصفة دكرية الدين،حتياطي كتكلفة إدارة اإل

 لكترونية:: مخاطر العمليات البنكية اإل المطلب الثاني
لكًتكنية اليت البنكية اإلديثة كتقدًن اخلدمات البنوؾ بالتطور ادلستمر كاستخداـ التكنولوجيا احلتتميز      

أصبحت من األمور التنافسية ، كمن ادلتوقع زيادة قنوات االتصاؿ مابُت البنوؾ كالعمالء كاليت قد تتسبب يف 
لذا  ،إال أهنا حتمل الكثَت من ادلخاطرلكًتكنية ظهور بعض ادلخاطر فرغم الفوائد العائدة من ىذه األنشطة اإل

                                                           

 زياد سليم رمضاف، زلفوظ أزتد جودة: إدارة البنوك، دار ادليسرة، الطبعة الثانية، عماف، 0332، ص 321.
1
  

2مفتاح صاحل، معاريف فريدة: المخاطر اإلئتمانية- حتديدىا، قياسها، إدارهتا -،مداخلة مقدمة يف ادلؤدتر العلمي الدكرل 
، جامعة الزيتونة، األردف، ص 3111أفريل  02 –02السنوم السابع حوؿ " إدارة ادلخاطر كاقتصاد ادلعرفة "، ادلنعقد يومي 

11.   
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خاطر كالفوائد عن طريق تركيز السلطات الرقابية يف البنك، يحيث تقـو غلب أف يكوف ىناؾ توازف بُت ادل
بتحديد كتقييم كإدارة ك رقابة ادلخاطر اليت تالـز ىذه األنشطة عن طريق أماف ادلعلومات كجتهيز إمكانية 

 . 1متابعة العمل اليومي البنكي يف احلاالت الطارئة مبختلف أنواعها
كقد أشارت جلنة بازؿ للرقابة البنكية إذل أنو ينبغي قياـ البنوؾ بوضع السياسات كاإلجراءات اليت تتيح      

 1998ذلا إدارة ىذه ادلخاطر من خالؿ تقييمها كالرقابة عليها كمتابعتها ك أصدرت اللجنة خالؿ مارس 
 مبادئ إلدارة  ىذه ادلخاطر، مشلت ما يلي: 2001مام ك 

                                  :مخاطر التشغيل .1
أك أعماؿ الصيانة ككذا ها ظم أك عدـ مالئمة تصميمتنشأ سلاطر التشغيل من عدـ التأمُت الكايف للن          

 حو التارل:من قبل العمالء على الن   ستخداـاإلنتيجة إساءة 
عدـ التأمُت الكايف للنظم: تنشأ ىذه ادلخاطر عن إمكاف اخًتاؽ نظم حسابات البنك دكف ترخيص  -    

هبدؼ التعرؼ على ادلعلومات اخلاصة بالعمالء كاستغالذلا، سواء مت ذلك من خارج البنك أك من العاملُت 
 خًتاؽ. توفر إجراءات كافية لكشف ذلك اإل بو، مبا يستلـز

م أك عدـ  ظالصيانة: كىي تنشأ من إخفاؽ الن  م أك اصلاز العمل أك أعماؿ ظمالئمة تصميم الن  عدـ  -    
إذا النظاـ ك خاصة  ا هتصيانكفاءهتا دلواجهة متطلبات ادلستخدمُت ك عدـ السرعة يف حل ىذه ادلشاكل ك 

 عتماد على مصادر خارج البنوؾ لتقدًن الدعم الفٍت بشأف البنية األساسية.زاد اإل
إساءة استخداـ من قبل العمالء: كيكوف ذلك نتيجة عدـ إحاطة العمالء بإجراءات التأمُت الوقائية أك  -   

بسماحهم لعناصر إجرامية بالدخوؿ إذل حسابات عمالء آخرين أك القياـ بعمليات غسيل األمواؿ 
 باستخداـ معلوماهتم الشخصية أك عدـ إتباعهم إجراءات التأمُت الواجبة.

  :السمعةمخاطر  .2
رتو على تقدًن خدماتو تنشأ سلاطر السمعة يف حالة تواجد رأم عاـ سليب جتاه البنك نتيجة عدـ قد     

بة الفورية الحتياجات كاالستجاالدقة مع االستمرارية السرية ك ك نًتنت كفق معايَت األماف ألا البنكية عرب
 فةَت كرقابة معايَت األداء بالنسبة لنشاطات الص، كؽلكن جتنب ىذا بتكثيف اىتماـ البنك بتطوير العمالء

  .2اإللكًتكنية
 

                                                           

 علي بدراف: اإلدارة الحديثة للمخاطر المصرفية في ظل بازل2، رللة احملاسب، العدد 32، 3110، ص 03. 
1
  

.002 -001بريش عبد القادر: مرجع سبق ذكره، ص ص   2
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 : المخاطر القانونية .3
 مبكافحة تقع ىذه ادلخاطر يف حالة انتهاؾ القوانُت أك القواعد أك الضوابط ادلقررة خاصة تلك ادلتعلقة      

عن العمليات القانونية الناجتة  لتزاماتة عدـ التحديد الواضح للحقوؽ كاإلنتيج  أك  عمليات غسيل األمواؿ
لعدـ ادلعرفة  من ذلك عدـ كضوح مدل توفر قواعد حلماية ادلستهلكُت يف بعض الدكؿ أكلكًتكنية ك البنكية  اإل

 . 1لكًتكنيةربمة باستخداـ كسائل الوساطة اإلتفاقيات ادلالقانونية لبعض اإل
 مصادر الخطر في البنوك الخارجية:: المطلب الثالث

زلفظتها من ، مثل نوعية جانيب ميزانيتهاعن عناصر يف  ناجتةسلاطر ألسباب  التجارية تواجو البنوؾ       
، أك األسباب تتعلق على سحب كميات كبَتة من الودائع ، أك عن طلب مفاجئالقركضك ستثمارات اإل

 ، ، كاألجهزة الرقابية ماـ اإلدارة، كمع أف سالمة اجلهاز البنكي كاف دائما زلط اىتادليزانيةبعناصر خارج 
قتصادية ادلختلفة على مدل السنُت، لكن لوحظ مؤخرا ، كادلودعُت كالفعاليات اإلكالسلطات ادلالية كالنقدية

شهدت تزايد يف حاالت إخفاؽ البنوؾ  بسالمة البنوؾ، خاصة يف مطلع الثمانينات اليت ىتماـاإلتزايد كبَت يف 
 . خاصة يف الواليات ادلتحدة األمريكية

 ، كقد أثبتتإخفاؽ العديد من البنوؾ التجاريةعلى كىناؾ الكثَت من الشواىد يف التاريخ البنكي ادلعاصر       
 ىا،امد الدراسة العملية العديد من حاالت اإلخفاؽ، كالعامل ادلشًتؾ فيما كاف يف عدـ معرفة ادلخاطر كتقدير

 :2من أىم إخفاقات البنوؾ التجارية كمصادرىا ما يليك 
الدكالرالذم سبب أزمة كبَتة يف سوؽ  1974: يف أدلانيا سنة   BANK HAUS HERSTATT 1 - 

بُت البنوؾ نتيجة خسارة كبَتة  كذلك بسبب عدـ قدرتو على إعادة األمواؿ ادلقًتحة من سوؽ ما األكركبية،
دل يهتم بودائعو تعكس ىذه احلالة ادلخاطر اليت قد يتعرض ذلا أم بنك، إذ ، ك العمالت األجنبية سوؽ يف

                                        تها.                  دلؤسسات ادلالية األخرل ككميمن أمواؿ لدل ا
امتأثركاف ىذا اإلخفاؽ نتيجة دخولو سوؽ التمويل النفطي،    :  THE PEN SQURE BANK  2-  

ىذا القطاع قبوؿ  الشديد على من نتائج اإلقباؿقد كاف العالية، ك  توبب ريحيبالتوجو العاـ إذل ىذا القطاع بس
أسعار النفط منذ  باطلفاضاألمر الذم أثر فيها سلبا عندما تأثر القطاع  عالية،البنوؾ الداخلة إليو سلاطر 

                                                                                                                        .1982هناية 
                                                           

1قاسيمي آسيا: تحليل الضمانات في تقييم جدوى تقديم القروض في البنك،مذكرة ماجستَت، ختصص مالية ادلؤسسة، 
.21، ص 3112/3113بوقرة، بومرداس،  جامعة ازلمد   

 
2
 Gwittar & amazith : audit et inspection bancaire - extrait -, revue SNC, N° 14, 1997, 

p29. 
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زلفظة  نوعية ، كاف إخفاقو نتيجة 1984: يف بريطانيا سنة   JOHNSON MATHAY BANKER  3- 
                                    .موظفيو يف عمليات اإلقراض سلوؾ  سوء قركضو اليت كاف من أسباهبا

يحجم صغَت يف إحدل ضواحي اف ىذا البنك يعمل بريحية جيدة ك كFRANK LIN BANK 4إخفاؽ -4
إذل العمل البنكي  نتقاؿ، مث تال ذلك قرار اإل نتقاؿ إذل نيويورؾاإلإذ أف قررت إدارتو التوسع ك   نيويورؾ

، فقررت إدارتو حل الدخوؿ يف منافسة شديدةعالية ك  الدكرل، فالتوسع أدل بالبنك إذل القبوؿ مبخاطر
مشاكلها عن طريق ادلضاربة بالفوائد كالعمالت ، فكانت الكارثة يف األمرين الذم أدل إذل إخفاقو سنة 

1974.  

، كبنك ادلشرؽ: تؤكد األمثلة العملية السابقة على اإلخفاؽ أف مصادر اخلطر إخفاؽ البنك السعودم-5
 على البنوؾ قد تكوف نتيجة لبنود داخل ادليزانية أك خارجها. 

 اإلقراض كنشاط أساسي للبنك التجاري المبحث الرابع:
عادة إقراضها يف ظل زلددات تضمن لو حتقيق حد معقوؿ من إإف أىم أنشطة البنك ىو قبوؿ الودائع ك     

 التنفيذ. لذلك فإف كظيفة اإلقراض حتتل مكانة ىامة يف البنوؾ.الريحية كالسيولة كالدقة يف األداء ك 
 المطلب األول: مفهوم القروض ومصادرها

دلؤسسات ادلالية األخرل، إف القركض ىي الفئة الرئيسية لتوظيف األمواؿ ادلوضوعة حتت تصرؼ البنك كا    
 نظرا للدكر الذم تقـو بو فيما ؼلص تدعيم سياسة التمويل ك حتفيز اإلستثمار.

 :أوال: مفهوم القرض
لوقت ادلصدر س ا، كتعترب يف نف1إف القركض بكافة أنواعها ىي اإلستخداـ الرئيسي ألمواؿ البنوؾ التجارية  

ائتماف أك تسليف، أم تسليف ادلاؿ إلنفاقو سواء على اإلستثمار أك ىو القرض الرئيسي لريحيتها. ك 
 دة.اإلستهالؾ، كذلك على أساس عاملي الثقة كادل

، ؽلكن اعتبار القرض تنازؿ مؤقت للغَت عن ماؿ منقوؿ مع ضركرة توفر نية 2أما من الناحية القانونية  
ه إعطاء الثقة للمقًتض بتملك شيء معُت اسًتجاعو، يف حُت من الناحية اإلقتصادية، منح القرض معنا

سواء كاف أصال ماديا أك سلعة أك مبلغا من ادلاؿ أك قدرة شرائية لن يستعملها صاحبها، مع عقد نية إرجاع 
 و.ىذا الشيء يف التاريخ ادلتفق علي

                                                           

1 شاكر القزكيٍت: محاضرات في اقتصاد البنوك، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، 3111، ص31. 
  

.3102رضا صاحب أبو حامد: مرجع سبق ذكره، ص  2
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أم دائن  فو على أنو: "ذلك ادلبلغ الذم يقدمو البنك أكمت عدة تعاريف للقرض، فهناؾ من يعر  كقد قد     
آخر إذل مؤسسة أك فرد ما )ادلدين( شرط أف يتلقى الدائن فائدة متفق عليها يف العقد الت أسيسي للقرض 

  تو".إضافة على أصل القرض يف هناية مد  
نستنج من ىذا التعريف أف القرض ىو تلبية احتياجات ادلدين من رؤكس األمواؿ مقابل مبالغ تدفع للدائن  

 ىي خدمات الديوف.
كما عر ؼ على أنو خدمة مالية، فالعملية تفًتض يف األصل توفَت أمواؿ أك اإللتزاـ بذلك عن طريق     

 ة.ذه األمواؿ، كىو ادلعٌت اإلقتصادم للعملياإلمضاء من طرؼ جهة ذلا أمواؿ لفائدة جهة أخرل يحاجة ذل
قرضة تفًتض اسًتجاع أمواذلا يف كذلك لكوف اجلهة ادل ،أما كلمة سلاطرة فيقصد هبا أف القركض ذلا سلاطر   

كقت الحق مستقبال. كبالتارل، يشًتط يف تعريف مفهـو القرض توفر العوامل الثالثة التالية: الزمن، اإلرجاع، 
 األساسية لعملية القرض. الركيزةكالثقة اليت تعترب 

كما تعرؼ القركض البنكية بشكل خاص على أهنا: "إجراء دتويلي أساسو الثقة يقـو من خاللو البنك     
)الدائن( مبنح مبلغ من ادلاؿ يف صورة نقدية أك عينية إذل طرؼ آخر) ادلدين( أك يعده مبنحو إياه، أك يلتـز 

كعدا من طرؼ القركض البنكية  بضمانو أماـ اآلخرين، كذلك مقابل ذتن أك تعويض ىو الفائدة. كتتضمن
 .1ادلدين بتسديدىا بعد انقضاء فًتة يتفق عليها مسبقا بُت الطرفُت

من خالؿ ما سبق، نستنتج أف اإلقراض نشاط تقـو بو مؤسسة متخصصة حيث دتنح لعمالئها ماال أك    
قابل يتعهد العميل برد الدين قدرة شرائية متمثلة يف توقيعها، كذلك بناء على الثقة القائمة بُت الطرفُت، كبادل

 .2ديف التاريخ احملدد ككفق الشركط ادلنصوص عليها يف العق
 :ثانيا: مصادر القروض وأهميتها

 :3يعتمد البنك يف شلارسة نشاط اإلقراض على عدة مصادر كىي  
تعد الودائع من أىم مصادر أمواؿ البنك التجارم حيث تشكل نسبة كبَتة من إرتارل  الودائع: .1

 موارده.
 

                                                           

1 .200زياد سليم رمضاف، زلفوظ أزتد جودة: مرجع سبق ذكره، ص  
  

2 .31شاكر القزكيٍت: مرجع سبق ذكره، ص  
  

 
3
 ammour benhalima : op.cit, p 39. 
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ىي األرباح اليت تقرر إدارة البنك احتجازىا من صايف الربح القابل للتوزيع  زة:األرباح المحتج .2
سيلة لزيادة موارده، كىذا ادلصدر إضافة إذل أنو ؽلثل نوعا من احلماية للمودعُت، فإنو يعد ك 

 للحصوؿ على األمواؿ الالزمة لإلستثمار داخليا.
من سوؽ رأس ادلاؿ أك اقًتاض من البنوؾ التجارية تكوف إما يف شكل اقًتاض : ك األموال المقترضة .3

 أك من البنك ادلركزم.
 ىناؾ مصادر أخرل ؽلكن للبنك اإلعتماد عليها دلنح القركض منها: مصادر تمويل أخرى: .4
 :كىي التأمينات اليت يضعها األفراد يف البنوؾ مثل تأمينات اإلعتمادات  التأمينات ادلختلفة

 ادلستندية.
 يتميز ىذا ادلصدر، إضافة إذل كونو مصدر أمواؿ غَت ثابت، بأنو أرصدة كصكوؾ مستحقة الدفع :

 يشكل نسبة ضئيلة من رلموع مصادر التمويل.
إف تنوع ىذه ادلصادر أكسب نشاط اإلقراض أعلية بالغة كذلك من خالؿ ادلزايا اليت يتمتع هبا كاليت     

 :1ؽلكن إغلازىا يف النقاط التالية
  ،القركض كسيلة للتبادؿ: حيث تعد كسيلة مالئمة لنقل استعماؿ األمواؿ من شخص آلخر

ك احلكومة إذل من ػلتاج إليها أك يستطيع فبواسطة القركض ؽلكن حتويل مدخرات األفراد كادلنشآت 
 استثمارىا يف اإلنتاج كالتوزيع؛

  عدـ اإلحتفاظ مببالغ نقدية كبَتة: فالفائض النقدم قابل لإلستخداـ عن طريق القركض يحيث
 منو ادلنشآت كاألفراد كقت احلاجة؛تستفيد 
  يل الكايف، فاإلقراض التخفيف من الصعوبات اليت تتعرض ذلا ادلؤسسات يف احلصوؿ على التمو

البنكي ؼلفف الكثَت من الصعوبات اليت تتعرض ذلا ادلؤسسات ادلختلفة خاصة الصغَتة كاحلديثة منها، كذلك 
 بسبب ضعف الثقة يف مركزىا ادلارل من اجلهات ادلمولة األخرل.

الفائض ادلارل كذكم علزة كصل بُت أصحاب الذم دتارسو البنوؾ التجارية ىو  كبالتارل فإف نشاط اإلقراض   
 احلاجة إليو، شلا أكسب البنوؾ التجارية صفة الوساطة ادلالية كما ذلا من دكر يف تلبية احتياجات التمويل.

 
 

                                                           

.011منَت ابراىيم ىندم: مرجع سبق ذكره، ص   1
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 المطلب الثاني: أنواع القروض البنكية
، فحسب معيار الغرض صلد القركض 1البنكي باختالؼ معايَت تصنيفو االئتمافتعددت أنواع    

فت القركض إذل قركض بضماف ، فقد صن  أما من حيث معيار الضماف كالقركض اإلنتاجية. اإلستهالكية
)ضماف شخصي، ضماف بضائع ضماف أكراؽ مالية كضماف أكراؽ جتارية( كقركض بدكف ضماف. كحسب 

 معيار ادلدة، صنفت القركض إذل قركض قصَتة، متوسطة كطويلة.
يف قركض اإلستغالؿ كقركض اإلستثمار،  أما من حيث معيار طبيعة النشاط ادلموؿ فتنقسم القركض إذل   

حُت صنفت القركض البنكية إذل قركض مباشرة كقركض غَت مباشرة كذلك كفقا لشكل القرض يف حد ذاتو 
 ر.أك شكل استعمالو مباشر أك غَت مباش

 ها:كفقا للمعايَت ادلستخدمة يف تصنيف ك سنتطرؽ فيما يلي إذل أىم أنواع القركض
 تقسيم القروض حسب الغرض: .0

 2تنقسم القركض حسب الغرض من استخدامها إذل عدة أنواع، أعلها:
 كىي تلك القركض اليت يكوف الغرض منها استهالكيا كشراء سيارات أك القروض اإلستهالكية :

 تتضمن سلاطر أعلى. أثاث، كالبنوؾ تطلب سعر فائدة أعلى على ىذه القركض ألهنا
 كىي تلك القركض اليت يكوف الغرض من استخدامها إنتاجيا، أم لغرض زيادة القروض اإلنتاجية :

 اإلنتاج أك زيادة ادلبيعات كشراء مواد خاـ أك شراء آالت لتدعيم الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة.
 ل نشاط التجار قصد كىي القركض اليت دتنحها البنوؾ التجارية لغرض دتوي: القروض التجارية

 ادلتاجرة فيها.مساعدهتم يف شراء السلع من أجل 
 ية:م القروض حسب القطاعات اإلقتصادتقسي .2
 ؽلكن تقسيم القركض كفق ىذا ادلعيار إذل عدة أنواع:   
  شركعات لتمويل شراء أراضي أك مباين، كتكوف مدة ىذا النوع لألفراد ك ادل دتنح العقارية:القروض

 سنة. 15من القركض عادة طويلة قد تصل إذل أكثر من 
 كىي القركض ادلطلوبة من طرؼ احلرفيُت كادلصانع، يتم منحها آلجاؿ متوسطة القروض الصناعية :

 أك طويلة كذلك كفقا للدكرة الصناعية للجهة ادلقًتضة.

                                                           

1 .20حياة صلار: مرجع سبق ذكره، ص  
  

2
 Khemici chiha : finance d’entreprise, édition Houma, Alger, 2009, p 106. 
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 :ىي قركض سلصصة لقطاع التجارة كتكوف يف الغالب قصَتة األجل، كمعظم  القروض التجارية
 البنوؾ تفضل ىذا النوع من القركض.

 كىو االئتماف ادلمنوح لتمويل أعماؿ قطاع اخلدمات.اإلئتمان الخدماتي: 
 تقسيم القروض وفقا لمدتها: .3
 ذل ثالثة أنواع رئيسية، كىي كاآليت:إتقسم القركض من حيث ادلدة    
 تستخدـ أساسا يف دتويل كوف مدهتا عادة أقل من سنتُت: كىي اليت تقروض قصيرة األجل ،

 النشاط التجارم للمؤسسات مثل شراء ادلواد اخلاـ كتسديد النفقات ادلختلفة مثل األجور.
 سنوات، الغرض منها ىو دتويل بعض  سبعمدهتا  جاكزتال تكىي اليت  :قروض متوسطة األجل

 ، كما دتنح أيضا ألغراض التوسع.لية اليت تقـو هبا ادلشركعاتأمساالعمليات الر 
 دتويل مشركعات  سنوات، دتنح بغرضسبع : كىي اليت تزيد مدهتا عن قروض طويلة األجل

، كنظرا لطبيعة ىذه 1العقارية، استصالح األراضي، بناء ادلصانع كشراء اآلالت اريعاإلسكاف، ادلش
زمة لذلك القركض من حيث ادلبلغ كادلدة،  تقـو هبا مؤسسات متخصصة العتمادىا يف تعبئة األمواؿ الال 

 على مصادر اد خارية طويلة.
 : تقسيم القروض حسب نوع الضمان .4
 ، تصنف القركض إذل قسمُت رئيسيُت علا:كفقا ذلذا ادلعيار   
  بزبوف  دتنح يف ظركؼ خاصة كمحاكلة لكسب زبوف جديد أك اإلحتفاظبدون ضمان: القروض

جيد، لكن على إدارة البنك أف تتوخى احلذر عند منح قرض على ادلكشوؼ، كذلك دلا يكتنفو من 
 سلاطر جسيمة.

 كىي القركض اليت دتنح مقابل ضمانات، كيطلق على ىذه الضمانات اسم القروض بضمان :
ا، كتتمثل أعلها يف الضمانات التكميلية، ألهنا تطلب استكماال لعناصر الثقة ادلوجودة كليس بديال عنه

 2الضمانات العقارية، كالضمانات النقدية، الضمانات العينية كالضمانات الشخصية.
 تقسيم القروض وفق طبيعة النشاط الممّول: .5

                                                           
1
 Khemici chiha :op.cit, p 10 

 

.21حياة صلار: مرجع سبق ذكره، ص   2
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تصنف القركض حسب طبيعة النشاط ادلموؿ إذل قركض اإلستغالؿ، قركض اإلستثمار، كقركض     
 لتمويل التجارة اخلارجية:

 نشاطات اإلستغالؿ ىي كل العمليات اليت تقـو  :1تمويل نشاطات اإلستغاللالقروض الموجهة ل
هبا ادلؤسسات يف الفًتة القصَتة اليت ال تتعدل يف الغالب اثنا عشر شهرا، أك ىي النشاطات اليت تقـو هبا 

 ادلؤسسات خالؿ الدكرة اإلستغاللية، كتشمل:
 :األصوؿ ادلتداكلة كافة دكف استثناء، كتلجأ مسيت عامة ألهنا موجهة لتمويل  القروض العامة

 ادلارل ادلؤقت، كؽلكن حصر ىذه الفئة من القركض يف: العجز ادلؤسسة ذلذا النوع من القركض للتغلب على
 كىي عبارة عن قركض دتنح لتخفيف صعوبات السيولة ادلؤقتة أك القصَتة : تسهيالت الصندوق

أخر حتصيل اإليرادات عن استحقاؽ النفقات، كعادة ما يتم جدا، اليت تواجهها ادلؤسسة كالنارتة عن ت
ة كنهاية الشهر مثال، كما ال تتجاكز مدهتا الزمنية بضعة أياـ إذل مثل ىذه القركض يف فًتات معيناللجوء 

 فقط من الشهر.
 كىو يعٍت السماح للعميل بسحب مبلغ مارل يزيد عن رصيد حسابو السحب على المكشوف :

عن عدـ كفاية رأس ادلاؿ العامل دلواجهة اجلارم، كذلك لتغطية العجز ادلؤقت ادلسجل يف اخلزينة، الناجم 
ظلو اإلحتياجات فيو. كيفرض البنك فائدة على العميل خالؿ الفًتة اليت تسحب فيها مبالغ تفوؽ رصيد 

  احلساب اجلارم، كيتوقف حساب الفائدة مبجرد عودة الرصيد من مدين إذل دائن.الدائن يف
 من تسعة أشهر كينشأ عندما  احلساب اجلارم، قد ؽلتد إذل أقل كىو قرض على: قرض الموسم

يقـو البنك بتمويل نشاط مومسي دلؤسسة معينة، فادلؤسسة تتحمل تكاليف خالؿ فًتة اإلنتاج كال 
دات إال بعدما تقـو ببيع ذلك اإلنتاج يف فًتات الحقة، إف ىذا النوع من القركض تتحصل على اإليرا

 موجو لسد حاجيات اخلزينة النارتة عن ىذا النشاط ادلومسي.
 السيولة ادلطلوبة لتمويل عملية مالية يف  دلواجهةؽلنح للمؤسسة  : كىو عبارة عن قرضقرض الربط

قها شبو مؤكد كلكنو مؤجل فقط ألسباب خارجية، كيهدؼ ىذا النوع من ، يحيث يكوف حتق  الغالب
 حتقيق العملية ادلالية.القركض إذل استفادة ادلؤسسة من الفرص ادلتاحة أمامها يف انتظار 

  :كىي قركض غَت موجهة لتمويل األصوؿ ادلتداكلة بصفة عامة، كإظلا توجو لتمويل القروض الخاصة
 ما يلي:كن حصرىا فيأصل معُت كؽل
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  تسبيقات على البضائع: كىي عبارة عن قركض تقدـ للمؤسسة لتمويل سلزكف معُت، كاحلصوؿ
 مقابل ذلك على بضاعة كضماف للقركض.

  تسبيقات على الصفقات العمومية: كىي عبارة عن إنفاؽ للشراء أك تنفيذ أشغاؿ لفائدة السلطات
لية أك ادلؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدارم من احملالعمومية، ترـب بُت اإلدارة ادلركزية كاجلماعات 

جهة، كادلؤسسات ادلقاكلة من جهة أخرل، كمبا أف طبيعة األعماؿ اليت تقـو هبا السلطات العمومية 
كحجمها كطرؽ الدفع ثقيلة نسبيا، فإف ادلقاكؿ أك ادلورد غلد نفسو يحاجة إذل أمواؿ ضخمة غَت متاحة 

فيلجأ إذل البنك ليحصل على دتويل ذلذه ادلشاريع ك تسمى ىذه القركض  يف احلاؿ لدل ىذه السلطات،
 بالتسبيقات على الصفقات العمومية.

  اخلصم التجارم: يعترب اخلصم التجارم أحد القركض اليت ؽلنحها البنك للمؤسسة، كتتمثل عملية
اإلستحقاؽ، كػلل زللو يف الدائنية اخلصم التجارم يف قياـ البنك بشراء كرقة جتارية من حاملها قبل تاريخ 

، كتعترب عملية اخلصم قرضا باعتبار البنك يعطي ماال حلاملها ك ينتظر استحقاقها إذل غاية ىذا التاريخ
لتحصيل ىذا الدين من صاحبو أك إعادة خصم الورقة التجارية لدل البنك ادلركزم يف حالة ما إذا كاف 

 العملية بإعادة اخلصم.البنك يف حاجة إذل سيولة، كتسمى ىذه 
 :يف ىذه احلالة ال يتم إقراض أمواؿ كإظلا إعطاء كتسمى أيضا القركض بالتوقيع، ك  القروض باإللتزام

ثقة البنك فقط، يحيث يتمثل القرض يف الضماف الذم يقدمو البنك للعميل لتمكينو من احلصوؿ على 
الوفاء بالتزاماتو، كىي عن العميل إذا عجز  أمواؿ من جهة أخرل، كيكوف البنك رلربا على إعطاء األمواؿ

  تقسم كاآليت:
 ىو تعهد بضماف القركض النارتة عن خصم األكراؽ التجارية، عادة ما ؽلنحو الضمان اإلحتياطي :

ف ضمانا ال األكراؽ التجارية، كقد يكو  مديٍت البنك كيضمن مبوجبو تنفيذ اإللتزامات اليت قبل هبا أحد
ا عندما ال ػلدد مانح الضماف شركطا معينة لتنفيذ اإللتزاـ، أك قد يكوف ضمانا شرطيا عندما ػلدد يشرط

 مانح الضماف شركطا زلددة لتنفيذ اإللتزاـ.
 البنك يتعهد مبوجبو بكفالة أحد )خطاب الضماف(: ىي عبارة عن تعهد كتايب من طرؼ  الكفالة

و على الوفاء بو جتاه طرؼ ثالث)ادلستفيد(، حيث حتدد كذلك بتسديد دينو يف حالة عدـ قدرت ،عمالئو
يف ىذا اإللتزاـ مدة الكفالة كمبلغها، كعادة يكثر استعماؿ الكفالة يف العالقات مع اجلمارؾ، إدارة 

 الضرائب، كالنشاطات اخلاصة بالصفقات العمومية.
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 أك التعهد(: يف ىذا النوع من القركض يلتـز البنك بتسديد الدائن كليس ادلؤسسة، كؽلكن القبول(
الذم يعفيو  رلضماف مالءة الزبوف األمالفصل بُت عدة أشكاؿ من القبوؿ نذكر منها: القبوؿ ادلمنوح 

مساعدتو على هبدؼ تعبئة الورقة التجارية، القبوؿ ادلمنوح من أجل  من تقدًن الضمانات كالقبوؿ ادلقدـ
 احلصوؿ على مساعدة للخزينة.

 نشاطات اإلستثمار ىي تلك العمليات اليت   ية:القروض الموجهة لتمويل اإلستثمارات الحقيق
ى عقارات تقـو هبا ادلؤسسات لفًتات طويلة، كهتدؼ إما للحصوؿ على كسائل اإلنتاج كمعداتو، كإما عل

 1ؽ يف عملية دتويل اإلستثمارات بُت أصناؼ القركض التالية:مثل األراضي كادلباين الصناعية، كؽلكن أف نفر  
 : كىنا ظليز بُت نوعُت من القركض، يرتبط كل منها بطبيعة اإلستثمار ذاتو:القروض الكالسيكية

 سبع ا تتجاكز مدة حياهتال اليت  : توجو ىذه القركض لتمويل اإلستثماراتالقروض المتوسطة األجل
سنوات مثل اآلالت كادلعدات ككسائل النقل كجتهيزات اإلنتاج بصفة عامة، كنظرا لطوؿ مدة القرض فإف 

يكوف معرضا خلطر جتميد األمواؿ، إضافة إذل ادلخاطر األخرل ادلتعلقة باحتماالت عدـ السداد اليت البنك 
 أف تطرأ على مستول ادلركز ادلارل للمقًتض. ؽلكن أف حتدث تبعا للتغَتات اليت ؽلكن

 يستند ىذا النوع من القركض إذل مصادر خارجية طويلة األجل)مدهتا تفوؽ عادة القروض طويلة األجل :
السبع سنوات كؽلكن أف دتتد أحيانا إذل عشرين سنة(، لتمويل كل اإلحتياجات ذات الطبيعة الدائمة 

بادلئة من قيمة ادلشركع،  70يف غالب األحياف طاقة دتويل ال تتجاكز  للمؤسسات ادلستفيدة منها، كىي تغطي
كما أهنا ترتبط بإمكانيات ادلؤسسة ادلقًتضة يف التسديد، أما الضمانات ادلطلوبة فتتمثل يف الرىن الرمسي 

 بالدرجة األكذل، الكفالة، الرىن احليازم كأحيانا الكفالة البنكية.
 عملية يقـو مبوجبها بنك أك مؤسسة مالية أك شركة تأجَت  2اإلغلارم االئتماف: يعترب اإليجاري االئتمان

بوضع آالت كمعدات أك أية أصوؿ مادية أخرل يحوزة ادلؤسسة ادلستعملة على سبيل  لذلك، مؤىلة قانونا
أهنا تسمى مع إمكانية التنازؿ عنها يف هناية الفًتة ادلتعاقد عليها، كيتم التسديد على أقساط يتفق بشاإلغلار 

 .ذتن اإلغلار
 3أنواع منها:اإلغلارم إذل عدة  االئتمافكؽلكن تقسيم 

 اإلغلارم ادلارل التشغيلي. االئتمافاإلغلارم حسب طبيعة العقد: كينقسم إذل  االئتماف 
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 كاالئتمافاإلغلارم للقيم ادلنقولة  االئتمافاإلغلارم حسب طبيعة األصل: كينقسم إذل  االئتماف 
 للقيم غَت ادلنقولة.اإلغلارم 

 :إف طرؽ دتويل ادلؤسسات اليت سبق ذكرىا كخاصة منها الكالسيكية، ؽلكن أف تتم  التوظيف المالي
كما ؽلكن للمؤسسات أف تستعمل طرؽ دتويل أخرل مثل اللجوء إذل   ،باستعماؿ أدكات مالية مثل السندات

البنك نفسو أماـ تسيَت زلافظ مالية ىي مزيج ، كيف ىذه احلالة غلد 1ادلساعلُت عن طريق إصدار أسهم أخرل
 بُت األسهم كالسندات.

 ىي عبارة عن كرقة مالية قابلة للتداكؿ يف بورصة القيم ادلنقولة، تثبت امتالؾ حائزه جلزء األسهم :
من رأس ماؿ ادلؤسسة اليت أصدرتو مع اإلستفادة من كل احلقوؽ كحتمل كل األعباء اليت تنتج عن امتالؾ 

 رقة.و ىذه ال
 ىي عبارة عن أكراؽ مالية تثبت دائنية حاملها للمؤسسة اليت أصدرهتا، مبعٌت أهنا عبارة السندات :

جترم عليها ثالث عمليات  عن إثبات لعملية قرض، كبغض النظر عن نوع األكراؽ ادلالية ؽلكن للبنوؾ أف
ساب ادلؤسسة كبناء على لصاحل ادلؤسسة كتتمثل يف شراء كبيع األكراؽ ادلالية من أسهم كسندات حل

طلبها، تشكيل احملفظة ادلالية حلساب ادلؤسسة كتسيَتىا بالشكل الذم ػلقق أفضل توظيف مارل شلكن 
 ذلا، كتقدًن القركض بناء على احلصوؿ على أسهم كسندات.

 موجهة لتمويل التجارة الخارجية: القروض ال
 2:احلدكد، كمن أىم ىذه القركض نذكر ما يلي ىي القركض ادلمنوحة لغرض تسوية ادلبادالت عرب   

 كىو تعهد يصدر من قبل البنك فاتح اإلعتماد بناء على طلب العميل أك ادلستورد اإلعتماد المستندي :
كػلل زلل ادلستورد يف الدفع مقابل  ،لفائدة طرؼ ثالث ىو ادلصدر األجنيب، بأف يدفع لو مبلغ معُت

 اإلعتماد.تقدًن مستندات مطابقة لشركط فتح 
شلا تقدـ نستنتج أف اإلقراض ىو أىم كظيفة للبنوؾ التجارية، كىو الذم يًتجم دكر الوساطة ادلالية    

ذلذه األخَتة، كللقركض أنواع عديدة كذلك حسب ادلعيار ادلعتمد يف التصنيف، سواء من حيث الغرض أك 
للقركض  الرئيسيدلطلوبة، إال أف التصنيف اجلهة ادلمنوح ذلا أك طبيعة النشاط ادلموؿ أك تبعا للضمانات ا

اختالفها من َت التصنيف أدل إذل تعدد القركض ك يكوف عادة حسب ادلدة، كغلدر اإلشارة إذل أف تنوع معاي
 حيث الشكل دكف ادلضموف السيما فيما يتعلق بإجراءات كقواعد منح القركض.
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 المطلب الثالث: سياسات اإلقراض
تحليل بإف منح القركض البنكية مهما كاف نوعها أك أجلها يتوقف على دراسة شاملة ذلا، كذلك     

اجلوانب طالبة القرض كأكضاعها ادلالية، مع األخذ بعُت اإلعتبار لبعض  ادلعطيات ادلتعلقة بادلؤسسة نفسها
 اخلاصة بسياسة اإلقراض، دتهيدا الختاذ قرار منح القرض من عدمو.

 ت سياسة اإلقراضأوال: مدخال
هبا اجلوانب اليت تؤخذ بعُت اإلعتبار يف سياسة اإلقراض، ك اليت ؽلكن إغلازىا يف العناصر كىي ما يقصد    

 التالية:
للدكلة اليت دتارس فيها  إف دراسة األكضاع اإلقتصاديةالمحيط اإلقتصادي للمؤسسة:  .1

ادلؤسسة)طالبة القرض( نشاطها، يعترب مطلبا أساسيا لسياسة اإلقراض، كذلك دلا ذلذه األكضاع ك تغَتاهتا من 
تأثَت مباشر أك غَت مباشر على ادلؤسسة، لذا غلب على إدارة البنك أف تكوف ملمة ببعض ادلعطيات 

 :لي، ك ىي كما يدرجة تغَتاهتاصادية للبلد ك اإلقت
  الدخل الوطٍت كظلوه: كىذا دلا لو من أثر مباشر على القدرة الشرائية للمواطنُت كبالتارل قدرة العميل

 على السداد؛
  التضخم: دلا لو من تأثَت على قيمة العملة كبالنتيجة على معدؿ الفائدة احلقيقي الذم يتحصل عليو

 البنك؛
 الفائدة كتغَتاهتا: السيما يف حالة القركض متوسطة كطويلة األجل، حيث يرىن البنك أموالو  أسعار

اليت تعود يف األصل إذل ادلودعُت، لعدة سنوات شلا غلعل معرفتو الدقيقة ذلذه ادلعطيات أمرا ضركريا لتوقع 
 ادلخاطر كالتحكم فيها.

ككفاءتو يف تسيَت على البنك أف يكوف على علم تاـ بسَتة الزبوف كسلوكو العامل البشري:  .2
 مؤسستو، سواء من معامالتو السابقة مع البنك  أك مع بنوؾ أخرل.

 ذلك من أجل معرفة مكانة ادلؤسسة )الزبوف( كحجمها يف السوؽ.ك دراسة السوق والمنتج:  .3
بطلب القرض، ؤسسة الصناعية اليت تقدمت إف تقييم الطاقة اإلنتاجية للم دراسة وظيفة اإلنتاج: .4
من حيث الوسائل ادلستخدمة ككفاءة تسيَتىا، أك مدل مسايرة ادلؤسسة للتطور التكنولوجي الذم ؽليز سواء 

 القطاع، يسمح إلدارة البنك بتحديد درجة تنافسية منتوج ادلؤسسة ادلعنية من حيث السعر ك النوعية.
 :يحجم رأمسالو لعدة اعتبارات، تتمثل فيما يليتتأثر سياسة اإلقراض للبنك رأس مال البنك:  .5
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  خط الدفاع أك ىامش األماف بالنسبة ألمواؿ ادلودعُت، فكلما زاد رأس ادلاؿ مبكوناتو األساسية ؽلثل
 حجم رأس ادلاؿ زادت قدرة البنك على حتمل اخلسائر؛

 لبنكي تنص على ضركرة توزيع البنك للمخاطر.قواعد احليطة كاحلذر ادلطبقة يف إطار التسيَت ا 
  رأمساؿ البنك ك حجمو ىو الدافع القوم لثقة ادلودعُت بو ك حتفيزىم على إيداع أمواذلم بالبنك

كقدرتو على زتايتها من اخلسائر، كبالتارل جلب ادلزيد من الودائع كمن مث زيادة قدرة البنك على 
 اإلقراض.

ركزم كالسلطات النقدية يف تؤثر سياسات البنك ادل والسلطات النقدية:سياسات البنك المركزي  .6
إف أدكات السياسة النقدية اليت يستخدمها البنك  ا كنوعا.سياسة اإلقراض ادلتبعة من طرؼ البنك ادلركزم كم  

سيولة، ادلركزم ؽلكن أف تؤثر على حجم القركض اليت ؽلنحها البنك مثل "سياسة اإلحتياطي القانوين، نسبة ال
حتديد سعر الفائدة على اإلقراض، سعر اخلصم الذم ؽلارسو مع البنوؾ...اخل، كما ؽلكن ذلذه األدكات أف 

أم  تؤثر على نوعية القركض ادلمنوحة من طرؼ البنك كذلك من خالؿ سياسة تأطَت اإلئتماف النوعية،
ة اإلقتصادية العامة للدكلة توجيو القركض إذل قطاعات معينة على حساب أخرل كفقا دلتطلبات السياس

 كسياستها التنموية.
ة كبَتة على إف شلارسة البنك لنشاط اإلقراض يتوقف بدرجحجم الودائع ونوعيتها وتكلفتها:  .7

إال أف ذلك ال يعترب مؤشرا كافيا لقدرة البنك على اإلقراض، فذلك يتوقف على نوعية  ،حجم الودائع اجملمعة
 من فرص إقراضها. ىذه الودائع كما تتيحو

تسعى إذل تؤثر على حجم كنوعية القركض، األمر الذم غلعل إدارة البنك  الودائعإف تواريخ استحقاؽ     
قصَتة األجل. كذلك مقابلة القركض طويلة األجل بالودائع طويلة األجل، كالقركض قصَتة األجل بالودائع 

يدفع عليها البنك فوائد كال تكلفة إال نفقات زلدكدة،  فيما ؼلص تكلفة ادلوارد، حيث أف الودائع اجلارية ال
 .1هاأما الودائع ألجل فتعترب الفائدة ادلدفوعة عنها ىي العنصر األساسي يف تكلفت

 :االئتمانثانيا: قواعد 
إف عملية اختاذ قرار منح القركض البنكية من عدمو يتوقف على ضركرة التزاـ البنك بشكل عاـ ك إدارة     

حلماية أمواؿ ادلودعُت من جهة،  اك ىذ لالئتمافبشكل خاص بوضع قواعد كأسس عملية  االئتماف
 2كحاجات العمالء من جهة ثانية، كمن أكثر األسس ك القواعد اليت ؽلكن عرضها ما يلي:

                                                           

.03 –02ناصر سليماف: مرجع سبق ذكره، ص ص   1
  

.310زتزة زلمود الزبيدم: مرجع سبق ذكره، ص   2
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 :إم خلق التوازف بُت إرتارل التسهيالت ادلصرح هبا للعميل الواحد كبُت حجم موارده  المالءمة
 ذلك النشاط؛ ةادلالية ادلستثمرة يف نشاطو ك نوعي

 مبعٌت أنو عند منح القرض يتعُت نقل الضماف إذل التبادل الذي يوجد بين القرض والضمان :
 البنك كيف حالة السداد يعاد نقل الضماف إذل العميل؛

  دكف تركيزه يف قطاع كاحد أك نشاط اقتصادم كاحد  االئتماف: أم تنويع االئتمانيةتوزيع المخاطر
 جتنبا للمخاطر؛

  أم التنفيذ الدقيق لسياسة البنك ادلركزم فيما يتعلق للبنك المركزي االئتمانيةاإللتزام بالسياسة :
 لألنشطة ادلختلفة. انيةاالئتما كنوعا كسعرا، مبا يشجع احلاجات كم    االئتمافبتنظيم 

 ثالثا: إجراءات منح القرض: 
يف البنك ملزمة باتباع رلموعة من القواعد يف اختاذ قرار منح القرض أك عدمو، لذلك  االئتمافإف إدارة     

يحرية التصرؼ كفقا الجتهادىا يف اختاذ قرار منح القرض أك رفضو، بل  االئتماففإدارة البنك ال تسمح إلدارة 
 تلزمها باإلسًتشاد بإطار عاـ يتضمن رتلة من اإلجراءات أعلها:

 ؛االئتمافدراسة طلبات 
 حتليل ادلركز ادلارل للعميل، كىذا بغية حتديد ادلالءة ادلالية لو؛ 
  ع البنك أك البنوؾ األخرل؛عالقتو السابقة ماإلستفسار عن مقدـ الطلب، مسعتو التجارية ك شكل 
  ليت االئتماف، كطريقة سداده كالضمانات االتفاكض مع العميل حوؿ شركط العقد )مثل مبلغ

 ػلتاجها البنك كسعر الفائدة(؛
  طلب الضماف التكميلي: مبعٌت ضركرة تقدًن العميل للوثائق اخلاصة بالضماف كإثبات ملكية

 الضماف كصالحيتو؛
 ( االئتمافك طالب  االئتماف: كىذا لن يتم إال بعدما يتم اتفاؽ الطرفُت)إدارة االئتمافعقد  توقيع

 على شركط التعاقد ك بنود التفاكض؛
 رض حتت تصرؼ العميل؛صرؼ قيمة القرض: أم كضع قيمة الق 
 :ىي حتصيل القرض كفقا  االئتمافمن أىم اإلجراءات اليت هتتم هبا إدارة  سداد القرض ك متابعتو

، كلضماف متابعة عملية السداد ادلتفق عليها يتم فتح ملف االئتمافجلدكؿ السداد ادلتفق عليو يف عقد 
 ة ادلستندات اخلاصة بالقرض.لكل عميل يوضع فيو كاف  
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ة شلا سبق نستنج أف اختاذ قرار منح القركض بشىت أنواعها يبٌت على أسس علمية كضوابط تعزز من ثق    
ادلودعُت يف البنك كتزيد من قدرتو على التمويل، كىذا يتطلب من البنك ضركرة ادلوازنة بُت اعتبارات األماف 

 .1كالسيولة كالريحية لضماف حتقيق أىدافو
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.48حياة صلار: مرجع سبق ذكره، ص   1
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 :خالصة
إذل حتقيقو البنوؾ العائد الذم تسعى يعة النشاطات البنكية ادلختلفة كادلعايَت اليت حتكمها ك إف طب    

يات البنكية طابع ادلخاطرة الذم أصبح مفهوما مالزما للعملجعل  ىذه  األخَتة  يغلب عليها  التجارية،
فإرادة البنوؾ التجارية يف التعرض للمخاطر أصبحت  يدة، ابتكار منتجات جدك  ادلنافسة  السيما مع اشتداد

كبالتارل فإف السمة األساسية اليت  ،ا كانت ادلخاطر كبَتةادلربر األساسي للعوائد ادلالية اليت جتنيها كلم
 أصبحت حتكم نشاط البنوؾ ىي كيفية إدارة ادلخاطر كليس جتنبها.

ؽلكن القوؿ أف  البنوؾ التجارية تكوف عالية ادلخاطر عندما تعاين من إيرادات كثَتة الت غَت، كتعر ضها ك 
كجب عليها البحث عن الس بل اجملدية للت خل ص من ادلخاطر أك الدائم للت قلبات يف الن شاط اإلقتصادم، لذا 

 الت خفيف من حد هتا من خالؿ ضوابط كإجراءات دتك ن من إدارهتا.
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 :تمهيد

، بفعل عوامل عديدة  احلديث يف اجملاؿ ادلارل والبنكيطورات ادلتسارعة اليت يشهدىا العصر يف ظل الت  
سواؽ الدولية أصبحت قدرة يف األ اليةفسة و األحداث و التقلبات احلكانتشار آليات العودلة وتزايد حدة ادلنا

وربقيق البنوؾ التجارية على إدارة ادلخاطر بشكل وقائي أمرا حامسا دلواكبة ادلنافسة وتعزيز القوة ادلالية ذلا 
 .استقرار ادلنظومة البنكية

 وعليو سنتناوؿ يف ىذا الفصل أربعة مباحث وىي كاآليت:       
 عملية إدارة ادلخاطر.ادلبحث األوؿ : 
 األساليب احلديثة إلدارة ادلخاطر البنكية . لثاينادلبحث ا : 
 :مؤشرات قياس ادلخاطر بالبنوؾ التجارية.  ادلبحث الثالث 
 حًتازية يف احلد من ادلخاطر. : مساعلة احلوكمة وادلعايَت اإل ادلبحث الرابع 
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 المبحث األول: عملية إدارة المخاطر:
، حبيث يغطي صبيع بشموليتو صبيع ادلؤسسات البنكية ، غلب أف تلتـزقاعدة أو نظاـترب إدارة ادلخاطر تع      

 ، من أجل ربقيق أفضل العوائد عند الدخوؿ دبخاطر األعماؿ.أنشطتها
 :المطلب األول: مفاىيم أساسية إلدارة المخاطر

األرباح أو تنعدـ، وكلما قبل  ، و بدوهنا تقل  يف مضموهنا على فن إدارة ادلخاطرناعة البنكية ترتكز الص        
، ومن ىنا تأيت أعلية ح يف ربقيق جانب أكرب من األرباحالبنك أف يتعرض لقدر أكرب من ادلخاطر، صل
بها بل للعمل على احتوائها بذكاء لتعظيم العائد الذي ىو يف اكتشاؼ البنكيُت دلخاطر أعماذلم، ليس لتجن  

 النهاية ادلقياس احلقيقي للنجاح.
األصوؿ  قتصادية على ادلخاطر اليت هتدديطرة اإلالس  يد، ربليل و " ربد 1تعرؼ إدارة ادلخاطر على أهنا:و      

ها قياسُت سلتلف حاالت التعرض للمخاطر و بصفة أخرى فإف إدارة ادلخاطر ىي تعي، و ادلالية للمؤسسة البنكية
 إدارهتا".ومتابعتها و 

 على ربقيق العائد ادلثل من خالؿ تقليل ادلخاطر إذل أدىن حد  " العمل 2كما ؽلكن تعريفها على أهنا:      
مفهـو  إدارة  ادلخاطر  من خالؿ ، وىذا التعريف ينظر إذل األمافظة على متطلبات السيولة و شلكن مع احملاف

العائد ؾ يف ضوء التبادلية بُت ىو ادلنظور ادلارل لتقييم قرارات البنو و  ،بالعائدالتبادلية اليت تربطو العالقة 
 ادلخاطرة.و 
التقليل من و  وؽلكن القوؿ أف إدارة اخلطر ىي عملية التحكم يف اخلطر عن طريق احلد من تكرار حدوثو       

                                                .3كنة، وذلك بأقل تكلفة شلحجم خسائره احملتملة
ترتكز على التنسيق بُت كافة اإلدارات بالبنك  من خالؿ ما سبق ؽلكن أف نستنتج أف إدارة اخلطرو   

من  أكدتقـو  بالت  ، و الوقت ادلناسبمنتظم ويف و  ريلضماف توفَت كافة البيانات حوؿ ادلخاطر بشكل دو 
 ،دقيقدوري و تدفقات للمساعدة يف إعداد تقرير ادلخاطر بشكل ال استمرارادلعلومات و البيانات و صحة 

عة أو بتخفيض مستويات التعرض سواء لبعض األنشطة ذات ادلخاطر ادلرتفيتضمن ىذا التقرير توصيات و 

                                                           

1 خالد وىيب الراوي : إدارة المخاطر المالية، دار ادليسرة، عماف، 9114، ص 01. 
  

2 صادؽ الرشيد الشمري: استراتيجية إدارة المخاطر المصرفية وأثرىا في األداء المالي للمصارف التجارية، دار اليازوري 

.44، ص 9102العلمية، الطبعة العربية، عماف،    

3 زلمد كامل درويش: إدارة اإلخطار واستراتيجيات الّتأمين المتطورة في ظل اتفاقيات الجات، دار اخللود، الطبعة األوذل، 

.41، ص 0441بَتوت،    
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هتا نسبة عالية من العالقة ادلًتابطة اليت يشكل احلجم الكلي اللتزاما اجملموعات ذات بعض ادلناطق اجلغرافية أو
اليت تدار  وكذا ربويل بعض األنشطة خاطر بالعائد ادلتحقق من ورائها، أو يف عالقة بعض ادلموجودات البنك

        .1وحيد تقارير ادلخاطريدويا إذل أنظمة إلكًتونية لضماف ت
دا دعم اإلدارة العامة لتتمكن من ربديد ادلخاطر ربدي ئيسي إلدارة ادلخاطر ىوارل فإف اذلدؼ الر  بالت  و     

 مراقبتها بشكل دقيق على مستوى البنك.صحيحا، وقياسها و احلد منها و 
 ادلفاىيم السابقة فيما يلي:ؽلكن إصباؿ و 

:" الًتتيبات اإلدارية اليت هتدؼ إذل ضباية أصوؿ و أرباح البنك من خالؿ 2كية ىيإدارة ادلخاطر البن     
 تقليل فرص اخلسائر ادلتوقعة." 

 المطلب الثاني : أىمية إدارة المخاطر البنكية و أىدافها:
تنفيذ اإلجراءات اليت من شأهنا تقليل  إمكانية  حدوث د أعلية إدارة ادلخاطر يف تصميم و تتجس        

مراقبة صبيع أنواع  ادلخاطر اليت بعها إدارة البنك يف سبيل قياس و اخلسارة، وذلك من خالؿ اسًتاتيجيات تت  
 ى ىذه األعلية فيما يلي: د موقف البنك وسالمتو ادلالية، و تتجل  هتد  

ادلخاطر تعطي نظرة أفضل للمستقبل، فبدوهنا ال ؽلكن : حيث أف إدارة أداة لتنفيذ اإلستراتيجية .1
رؤية النتائج احملتملة أو إمكانية السيطرة على حاالت عدـ التأكد، فبدوف إدارة ادلخاطر ستكوف 

دوف النظر لتأثَتىا على مفاضلة  عملية تنفيذ اإلسًتاتيجية مقتصرة على القواعد اإلرشادية التجارية
 ك.سلاطر العائد اخلاصة بالبن

: التعرؼ على ادلخاطر مدخل ضروري دلعرفة األسعار الواجب تقاضيها من تنمية الميزة التنافسية .2
 . 3العمالء، وىي األداة اليت تسمح بالتمييز بُت العمالء ذوي ادلخاطر ادلختلفة

إف سلاطر القدرة على الوفاء ىي  :لتزاماتإلس  المال و القدرة على الوفاء باقياس مدى كفاية  رأ .3
د اخلسائر القصوى اليت تتجاوزىا ادلتاح الذي ػلد  برأس ادلاؿ ة نة  النهائية  لكل ادلخاطر ادلقًت النتيج

 .حاالت العجز عن الدفع

                                                           

1 آيت عكاش مسَت: تطورات القواعد اإلحترازية للبنوك في ظل معايير لجنة بازل ومدى تطبيقها من طرف البنوك 
  الجزائرية، أطروحة  دكتوراه يف العلـو اإلقتصادية، جامعة اجلزائر، 9102/9109، ص043.

2 نعيمة بن عامر: المخاطرة والتنظيم اإلحترازي، مداخلة مقدمة يف ادللتقى الوطٍت حوؿ "ادلنظومة ادلصرفية والتحوالت 
.39، جامعة الشلف، ص 9114ديسمرب  01-04اإلقتصادية"، ادلنعقد يومي    

 طارؽ عبد العاؿ ضباد: إدارة المخاطر- أفراد، شركات، بنوؾ-،الدار اجلامعية، القاىرة، 9112، ص 044.
3
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ومعرفة  : إف البنوؾ اليت تتحكم يف سلاطرىا لديها القدرة على ازباذ قرارات سليمةالقرار ذاخأداة التّ  .4
 .1ادلخاطر عنصر أساسي يف عملية ازباذ القرار

ن من ربملها، وادلخاطر غَت ادلعلومة تؤدي : إف مراقبة ادلخاطر سبك  رفع التقارير عن المخاطر ومراقبتها .5
 . 2بالعميل إذل ازباذ قرار عدـ ربملها رغم أف رحبيتها ؽلكن أف تتماشى مع خاطرىا

  3ىداؼ وىي كالتارل:من خالؿ عرضنا ألعلية إدارة ادلخاطر البنكية ؽلكن استنتاج رلموعة من األو       
 .احملافظة على األصوؿ ادلوجودة حلماية مصاحل ادلستثمرين و ادلودعُت 
  األعماؿ اليت ترتبط بالتسهيالت االئتمانية سيطرة على ادلخاطر يف األنشطة أوالإحكاـ الرقابة و 

 غَتىا من أدوات االستثمار.و 
 من اخلسائر إذل أدىن حد شلكن و تأمينها من خالؿ الرقابة الفورية أو من خالؿ ربويلها إذل  التقليل

 جهات خارجية.
 ستثمارات وذلك من خالؿ ضباية قدرهتا الدائمة على توليد األرباح رغم أي خسائر عارضة.ضباية اإل 
  على صبيع مستوياهتا.أنواع ادلخاطر و ربديد العالج النوعي لكل نوع من 
 ذلك بغرض منع أو التقليل من حدوثها، مع ربديد ادلخاطر الدراسات قبل اخلسائر أو بعدىا و عداد إ

 اليت يتعُت السيطرة عليها واستخداـ األدوات اليت سبنع حدوثها.
ومنو ؽلكن القوؿ أف كل أىداؼ إدارة ادلخاطر تندرج ربت عملية البحث عن صبيع ادلخاطر ودراستها       

 وطرؽ السيطرة عليها والعمل على إغلاد طرؽ جديدة فاعلة ومناسبة للتخفيف منها ومعاجلتها.  وربديد آثارىا
 عناصر إدارة المخاطر البنكية:: المطلب الثالث 

تتم عملية إدارة ادلخاطر البنكية من خالؿ تضافر رلموعة من العناصر ؽلكن توضيحها من خالؿ          
 الشكل التارل:

 
 
 
 

                                                           

.78حياة صلار: مرجع سبق ذكره، ص   1
  

 طارؽ عبد العاؿ ضباد: إدارة المخاطر- أفراد، شركات، بنوؾ -، مرجع سبق ذكره، ص 041.
2
  

.09خالد وىيب الراوي: مرجع سبق ذكره، ص  3
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 عناصر إدارة المخاطر. :20  لشكل رقما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .64: حياة صلار: مرجع سبق ذكره، ص المصدر   
 

نالحظ من خالؿ الشكل أعاله، أف إدارة ادلخاطر تتطلب التخطيط الدقيق ذلا بازباذ القرار ادلناسب مع      
 وجزىا فيما يلي:نن عدة عناصر ؽلكن أف لعملية تتضم  مراقبة النتائج، وبالتارل فهذه ا

صيغة زلددة ومتفق عليها لتعريف ادلخاطرة حيث يشمل التعريف ادلقارنة : ال توجد تعريف المخاطر .1
حدوثها معرفة احتمالية ُت أسوأ احلوادث ادلمكن وقوعها و زلاولة معرفة ربسو  ،مع مشاريع أخرى أو منتجات

 . 1الظروؼ احمليطة بادلشروعقياسا على الوضع الراىن و 
غَت مع تغَتات البيئة الداخلية إف ربديد ادلخاطر ليست شلارسة مؤقتة بل ىي دائمة، ذلك أف ادلخاطر تت       
 اخلارجية.و 

: اخلطر ىو عدـ التأكد من حصوؿ الشيء مع معرفة احتماؿ حصولو، قياس و تقييم المخاطر .2
أصبح اخلطر أكيد  بادلئة 100كلما اقًتب احلدوث من اخلطر و   بادلئة زاد 50احتماؿ احلدوث من  كلما اقًتبو 

وقوع   باإلضافة إذل قياس احتماؿ ،2رازباذ القرار ادلؤدي حلدوث اخلط كاف من األفضل عدـو   احلدوث

                                                           

1 زلمد توفيق عمرو: إدارة المخاطر المصرفية باستخدام مدخل التحليل المالي اإلستراتيجي -ظلوذج مقًتح تطبيقي يف 

  ادلصارؼ التجارية األردنية -، أطروحة دكتوراه، األكادؽلية العربية للعلـو ادلالية وادلصرفية، عماف، 9112/9111، ص 44.
2جعفري حياة: تسيير مخاطر القرض في البنوك التجارية- دراسة حالة البنك اخلارجي اجلزائري -،مذكرة ماسًت، زبصص 

.91، ص 9104/9101ؾ، جامعة أكلي ازلند أواحلاج، البويرة، اقتصاديات مالية وبنو    
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 استنتاج اخلسارة ادلتوقعة أو ادلنتظرة، و ىي مثمن نو ؽلكن قياس التعرض للخطر و النتائج السلبية، فإاحلدث و 
  .1من ادلراحل ادلختصرة لطريقة القيمة عرب اخلطر ادلرحلة األوذل

: يقصد بو ربليل ادلتغَتين التاليُت والتساؤؿ عنهما: دلاذا تكرار حدوث اخلطر جد تحليل الخطر .3
 مرتفع؟ ىل من ادلمكن تقليصو؟ وما ىي الًتتيبات ادلطلوبة لذلك وما ىي تكلفتها؟

من  الًتتيبات الالزمة كتعزيز الرقابة الداخليةازباذ ادلقاييس و  التحليل، ؽلكن ووفق اإلجابة ادلًتتبة عن ىذا   
  .اإلجراءات الرقابيةللسياسات، و الدقيق أجل التطبيق السليم و 

: تتمثل ىذه اخلطوة يف دراسة التقنيات اليت دراسة البدائل واختيار أسلوب التعامل مع المخاطر .4
مشكلة يف ازباذ القرار، بعبارة أخرى تقرير أي التقنيات ينبغي استخدامها للتعامل مع كل سلاطرة، وسبثل 
 ادلتاحة ينبغي استخدامها يف التعامل مع كل سلاطرة.

ة ة، اإلدار نيصة ذبمع أعضاء من اإلدارات ادلع: عادة ما يتم ازباذ القرار يف إطار جلاف متخصالقرار .5
من طرؼ  ىاحيث يتم يف األخَت تقرير تلك احلدود أو تأكيد ،لتزامات... اخلالعامة، جلنة ادلخاطر، جلنة اإل

 اإلدارة العامة.
: بعد ازباذ القرار ادلناسب تتم ترصبتو إذل إسًتاتيجية  إلغاء، تقليص أو اختيار اإلستراتيجية المالئمة .6

 عة.ادلتاب، على أف يًتجم ىذا اخلطر خبطة وموازنة مع ربديد اآلجاؿ وادلسؤولية و احلفاظ على اخلطر
ربليلو تأيت مرحلة التسيَت تقييمو و ، : بعد ربديد اخلطر( للمخاطريالتشغيلالتسيير العملي ) .7
 تطبيق التسيَت العملي للمخاطر من، ويتم ز التنفيذحي   سًتاتيجياتطط واإلحيث يتم وضع اخللو  يالتشغيل

لتزامات بالنسبة دلخاطر السوؽ، مديرية اإلقاعة األسواؽ  خالؿ وحدة زلددة ومعينة بدقة ذلذا الغرض مثل:
 .يولة ...اخلاخلصـو بالنسبة خلطر الس  وؿ و بالنسبة للقروض، ربليل األص

اخلطر التشغيلي فتوجد صعوبة يف ربديد الوحدة ادلختصة يف إدارتو، وذلك باعتباره موجود  أما فيما ؼلص      
     .2يف كل الوحدات

فيجب مراقبة ، ا يف إدارة ادلخاطريأساس اتعد عنصر : إف متابعة و مراقبة ادلخاطر مراقبة الخطر .8
النتائج و أما يف حالة تعارضها غلب إقرارىا و الوقوؼ عند األسباب  ،السياسات بشكل دائم لضماف احًتامها

                                                           

.41، ص مرجع سيق ذكرهزلمد توفيق عمرو:   1
  

2 .13-12حياة صلار: مرجع سبق ذكره، ص ص  
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التدقيق الداخلي غَت ادلًتتبة عنها، يضطلع دبهمة ىذه الرقابة وحدات رقابة متخصصة يف الوكاالت، وىيئة 
 .1يقدق فعالية اجلهاز بشكل افملزمة هبذا النوع من الرقابة الدائمة ألف دورىا يتمثل يف ضم

 : األساليب الحديثة إلدارة المخاطر البنكية: المبحث الثاني
التعامل مع ادلخاطر دبا يشمل اجلانب الوقائي وكذا اجلانب العالجي الذي يتناوؿ مقابلة اآلثار  يتم       

 السلبية فيما لو ربققت تلك ادلخاطر، وترتكز إدارات البنوؾ على إغلاد الوسائل احلديثة اليت من شأهنا احلد  
 من ىذه ادلخاطر.

 المطلب األول: مراحل و أساليب إدارة المخاطر:
 :2يليسبر عملية إدارة ادلخاطر على عدة مراحل ؽلكن إغلازىا كما     

مباشر  يتعلق  طر اإلقراض قد ال تكوف نتيجة سبب، فمخاناطق اليت قد تنتج عنها ادلخاطرربديد ادل .1
القطاع الذي ينتمي  قتصاد الوطٍت أو يفتكوف نتيجة ظروؼ عامة تؤثر يف اإلبادلقًتض وشروط القرض، بل قد 

 اإلنتاج. ل، وتؤدي إذل تعطيإليو ادلقًتض
، وتقوًن سلاطر معينة من عادة بُت تقوًن وضع عميل معُت اسقياس درجة اخلطر: يًتاوح القي .2

 قتصاد.اإل
 ربديد مستوى ادلخاطر اليت ؽلكن القبوؿ هبا وىذا يتطلب ادلوازنة بُت ادلخاطر وادلردود. .3
د نظاـ مناسب للموافقة من وجو ذا يتطلب التأكد ىو  ،مقبوؿ من ادلخاطروى إدارة العمل دبست .4

بعد و ويض الصالحيات للعناصر األكثر كفاية ضمن السياسات العامة ادلوضوعة. فادلتابعة، مع تو  الرقابةو 
 :3التعرؼ على اخلطر وربديد مستواه ؽلكن استعماؿ أسلوب أو أكثر من األساليب التالية للتعامل معو

 ذبنب ادلخاطر. -
 السيطرة عليها، ويتم ذلك من خالؿ بذؿ جهود من قبل اإلدارة لتقليل احتماالت حدوث اخلسارة. -

ج أساليب رقابة متطورة إلدارة سلاطرىا، حبيث أف النظاـ الرقايب الفعاؿ هإضافة إذل ذلك فإف البنوؾ تنت       
 اليت تتلخص فيما يلي: ية معا، و قابة الداخلية واخلارجمات الر ف من مقو  غلب أف يتكو  

 البنكية؛ مهم للعملياتذلك يف إطار تفه  ك و إدارة البنصاؿ بصورة منظمة بُت ادلراقبُت و ضرورة وجود ات                                                                                           

                                                           
1
 Antoine sardi : op.cit, p24. 

 مفلح زلمد عقل: وجهات نظر مصرفية، مكتبة اجملتمع العريب، عماف، 9111، ص 922.
2
  

.04خضراوي نعيمة: مرجع سبق ذكره، ص   3
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 وفقا  ئية من البنوؾالبيانات اإلحصاومراقبة وربليل التقارير و ميع امتالؾ ادلراقبُت للوسائل الالزمة لتج
                                                                                       لقواعد زلددة؛

 تعلق األمر  غلب تواجد االستقاللية التامة للمراقبُت البنكيُت يف احلصوؿ على ادلعلومات، سواءا
 بالفحص الداخلي أو من خالؿ ادلراجعُت اخلارجيُت.

 اخلارجي وفقا دلا يلي: التطبيق يف رلاؿ الفحص الداخلي و و ينعكس ذلك عند    
إما من خالؿ فريق ادلشرفُت ادلكوف من جهاز الرقابة  ،: تتم أعماؿ الرقابة الداخليةالفحص الداخلي .1

نب مراقبة العديد من القضايا اذلامة اليت تغطي جوا يف القياـ بفحص و راجعُت خارجيُتالبنكية أو بتفويض م
 تشمل ما يلي: عديدة من أساليب عمل البنوؾ وىي 

 ؛دقة البيانات ادلقدمة من البنك 
 ؛مركزه ادلارلنك و اءة عمليات البكف 
 ؛إجراءات الرقابة الداخليةخاطر و كفاءة نظاـ إدارة ادل 
  ؛حتياطاتاإلوكفاية ادلخصصات و جودة زلفظة القروض 
  نظم ادلعلومات اإلدارية.كفاءة احلسابات و 
اجلدير بالذكر ضرورة قياـ جهاز الرقابة البنكية بوضع القواعد اإلرشادية الداخلية ألعماؿ ادلشرفُت و          

 وزلددة.مة أىداؼ واضحة تم تطويرىا خلديإجراءات اإلشراؼ اليت غلب أف و  باإلضافة إذل سياسات
ربليل التقارير، اليب ادلناسبة لتجميع ومراجعة و : غلب أف يتوفر لدى ادلراقبُت األسالفحص الخارجي .2

 .1سبيف الوقت ادلناد متفق عليها و وفقا لقواع
تستعملها  األساليب اإلحصائية اليتلرقابية، ىناؾ العديد من الطرؽ و إضافة إذل سلتلف ىذه األساليب او    

تت يف ىي تتمثل يف أدوات تعتمد على قياس درجة التشن ادلستوى النسيب للخطر، و ع البنوؾ للتعبَت الكمي
ىتماـ، أو قياس درجة حساسية ذباه ادلتغَتات اليت ربدث يف متغَت آخر، ومن أعلها ما قيم ادلتغَت ادلارل زلل اإل

 يلي: 
 
 

                                                           

1 بلبارل عبد الرحيم: إدارة المخاطر البنكية وأثرىا على كفاءة وفعالية القطاع المصرفي- دراسة حالة ادلؤسسات ادلالية 

اجلزائرية -،مذكرة ماجستَت يف العلـو اإلقتصادية، زبصص نقود بنوؾ ومالية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف، 9100/9101، 
.11 -11ص ص    
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  :المدى .1

ؽلكن استخداـ ادلدى  ىتماـ، و  ادلارل موضع اإلَت  تغمأدىن قيمة لليتمثل يف الفرؽ بُت أعلى قيمة و  الذيو       
كلما زادت قيمة ادلدى كاف ذلك مؤشرا على ارتفاع مستوى حكم على ادلستوى النسيب للخطر، و كمؤشر لل

 اخلطر ادلصاحب للمتغَت ادلارل موضع اإلىتماـ.
  :التوزيعات االحتمالية .2

د ربديو ىي تقدـ أداة كمية أكثر تفصيال من مقياس ادلدى، وذلك من خالؿ تتبع سلوؾ ادلتغَت ادلارل و 
استخدامو يف ادلقارنة حتمارل ذلدؼ القيم و التوزيع اإلادلتوقعة احلدوث يف ظل األحداث ادلمكنة، وربديد  القيم

 من ادلفاضلة فيما بينها. ندبا ؽلك  ، و دلصاحبة لعدد من األصوؿ ادلستقلةبُت مستويات اخلطر ا
 : نحراف المعيارياإل .3
يعترب أكثر ادلقاييس اإلحصائية استخداما كمؤشر للخطر الكلي ادلصاحب للمتغَت ادلارل، وىو يقيس      

 .وع الدراسة حوؿ القيمة ادلتوقعة لدرجة تشتت قيم ادلتغَت موضو 
 :معامل االختالف .4
بُت العائد خلطر مقاسا باإلضلراؼ ادلعياري و حيث يربط بُت ا التشتتلدرجة  سيب أو معيارينىو مقياس      

ادلقارنة  تفصيال عن االضلراؼ ادلعياري عندختالؼ أكثر دقة و ة ادلتوقعة، ولذلك يصبح معامل اإلمقاسا بالقيم
ن عرب عي، حيث أف معامل االختالؼ ادلخاطرةالعائد و من حيث  بينها تلفة فيماسلبُت عدة أصوؿ مستقلة و 

 ذلك على ارتفاع مستوى اخلطر. دؿ   تووكلما ارتفعت قيم ،درجة اخلطر لكل وحدة من العائد
 :معامل بيتا .5
وىو مقياس دلدى حساسية قيم ادلتغَت ادلارل موضع الدراسة للتغَتات اليت ربدث يف متغَت آخر      "      

يف أسعار الفائدة فمثال ؽلكن قياس درجة حساسية عائد سهم معُت للتغَتات يف عائد السوؽ، أو للتغَتات 
 .1رتارل ارتفاع مستوى اخلطبالو ية يدؿ معامل بيتا ادلرتفع على ارتفاع درجة احلساس"، و بالبنوؾ

 
 

                                                           
 

1 إيهاب ديب مصطفى رضواف: أثر التدقيق الداخلي على إدارة المخاطر في ضوء معايير التدقيق الدولية- دراسة حالة 
البنوؾ الفلسطينية -، مذكرة ماجستَت، زبصص زلاسبة وسبويل، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطُت، 9102/9109، ص ص 

22-23.   
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 : األساليب الوقائية لتجنب المخاطر البنكية:المطلب الثاني
ـ      البنكي العمل على إغلاد وسائل من شأهنا احلد من ادلخاطر ادلرتبطة بنشاطات البنك ادلتعددة،  إف من مها

على خاصة ما تعلق منها بعمليات اإلقراض، وحرصو الدائم على احلفاظ على الرشادة ادلالية للبنك تلزمو 
  .ي احلذر منهاخ  مواجهة ادلخاطر احملتملة وتو 

 ية اليت تنتجها إدارة ادلخاطر بالبنوؾ نذكر ما يلي:ومن بُت األساليب الوقائ      
: إف تقدًن القروض من طرؼ البنك البد أف تقابلو ضمانات كافية لتعويض األمواؿ غَت الضمانات .1

 ادلسددة من قبل العميل، ودبا أف للضمانات أعلية يف منح القرض فهي تعترب وسيلة أماف يشًتط وجودىا.
 :أنواع الضمانات 1.1.    
د شخص ما ذو مسعة أو مالءة مالية  لشخص آخر بتسديد وىي أف يتعه   :الضمانات الشخصية .أ 

  :1تأخذ الضمانات الشخصية األشكاؿ التاليةتوقفو عند الدفع لسبب أو آلخر، و مستحقاتو ادلالية عند 
لتزاـ إذ دل اإلف يتعهد للدائن بأف يويف هبذا الكفالة: ىي عقد يكفل دبقتضاه شخص بتنفيذ التزاـ بأ -   

بو ادلدين نفسو، وقد تكوف الكفالة بسيطة حيث يتكفل ضامن واحد يف القرض أو عدة متكافلُت  يفو ي
 .2لضماف القرض

شخصيا  اديلتـز دبوجبو الضامن بتوقيع ورقة ذبارية عادة بقيمة القرض سبثل تعه  حتياطي: و الضماف اإل -   
 داد.بالوفاء دببلغ القرض يف حالة توقف ادلقًتض عن الس  

 :3: أىم أنواعهاالضمانات العينية .ب 
قروض بضماف أوراؽ ذبارية: إف األوراؽ التجارية ىي تلك األوراؽ اليت يستخدمها التجار فيما بينهم  -  

 وؽلكن نقل ملكيتها عن طريق التظهَت. ،يف معامالهتم التجارية، وتتضمن مبلغ مارل معُت ألجل معُت
بشرط أف تكوف األوراؽ ادلالية متداولة يف  أسهم و سندات: سبنح ىذه القروض ادلالية قروض بضماف -  

 ألف ذلك يضمن وجود سوؽ جاىزة لبيعها عند احلاجة.سوؽ األوراؽ ادلالية 
قد تكوف بضماف ودائعهم أو ودائع الغَت و  منح قروض بضماف ودائع: تقدـ البنوؾ لعمالئها قروض -  

 ىذه التسهيالت االئتمانية بذات عملة الوديعة أو بعملة أخرى يف حالة عدـ الرغبة يف تصفية الوديعة
 خسارة الفوائد عليها.و 

                                                           

.11 -11: نفس ادلرجع أعاله، ص ص عبد احلق بوعًتوس  1
  

.010خالد وىيب الراوي: مرجع سبق ذكره، ص   2
  

.090نعيمة بن عامر: مرجع سبق ذكره، ص   3
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العقارات من أحسن الضمانات ادلقبولة لدى البنك ألهنا سبتاز  منح قروض بضماف رىن عقاري: تعد   -
   ا وعدـ تعر ضها للت ذبذب مع ادلالحظة أف أسعار األراضي تتزايد قيمتها دبرور الزمن.بثبات أسعارى

 :1الضمانات أساليب استخداـ.0.1
، للضماف ح ادلخاطر للعميل بالوزف ادلرج زافتم دبوجب ىذه الطريقة زبفيض أو يالطريقة البسيطة: و  .أ 

  يلي: يلـز فيها ماالشروط احملددة لو واليت وفقا لنوع الضماف و 
 ؛حتفاظ بالضماف عن مدة القرضة اإلأال تقل مد 
  ؛دبا ال يقل عن مرة كل ستة أشهرو أال يتم إعادة تقييم الضمانات بصفة دورية 
 اف يف حُت يرجح اجلزء غَت أف يتم ترجيح اجلزء ادلغطى من القرض بوزف ادلخاطر اخلاص بالضم

 بوزف سلاطر العميل. ادلغطى
 :تتمثل فيما يليقة و الضمانات اليت ؽلكن استخدامها يف ىذه الطريىناؾ عدة أنواع من و      
 ؛اليت يف حوزة البنك الودائع النقدية أو 
 ؛الذىب و ادلعادف النفيسة 
  ؛ادلدرجة بادلؤشر الرئيسي للبورصةاألوراؽ ادلالية 
 .وثائق صناديق االستثمارات 
ض للمخاطر حىت يعكس الشاملة: دبوجب ىذه الطريقة يقـو البنك بتعديل قيمة ادلبلغ ادلعر   الطريقة .ب 

 الضماف دلراعاة التقلبات ادلستقبلية ادلمكنة.وذلك بتقليص قيمة كال من القرض و تأثَت قيمة الضماف، 
 الضمانات اليت ؽلكن استخدامها يف ىذه الطريقة ىي: و    

 ؛بالطريقة البسيطةضمانات الواردة كل ال 
 ؛شر الرئيسي ولكن مسجلة بالبورصةالية غَت ادلدرجة بادلؤ ؽ ادلاألورا 
  ؛األوراؽ ادلالية يف البند السابقصناديق االستثمار اليت تتضمن 
 ن أف يكوف تاريخ استحقاؽ الضماف قبل تاريخ استحقاؽ القرض كما أنو يتعُت إعادة تقييم يومي كؽل

 للضمانات.
 
 

                                                           

.24 -22حفياف جهاد: مرجع سبق ذكره: ص ص   1
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تعترب التغطية من بُت األساليب اليت تعطي للبنك فرصة  أدوات مالية لتغطية المخاطر:استحداث  .2
العمالت اليت ؽلتلكها أو اليت ؽ ادلالية و باألخص سلاطر تغَت أسعار األوراو  ،حلد من ادلخاطر اليت يتعرض ذلاا

عقود ادلبادلة العقود  لذلك سوؼ يتم الًتكيز على عقود اخليار، يرغب يف شرائها أو بيعها يف ادلستقبل،
 ادلستقبلية.

ردبا العمالت و  ،وراؽ ادلاليةعقود اخليار: ىي اتفاؽ يعطي لطرؼ ما احلق يف بيع أو شراء عدد من األ .1.0
ُت من طرؼ ثاين بسعر زلدد متفق عليو مسبقا، على أف يتم التنفيذ يف أي وقت خالؿ ادلدة اليت تنقضي ب

 .1دنتهاء أو التنفيذ يف التاريخ احملدد النتهاء العقتاريخ اإلتاريخ إبراـ العقد و 
  :2ىذه العقود نوعُتو        

                                                                                                    خيار الشراء: وىو الذي يتضمن حق اختيار البيع لعدد من األوراؽ ادلالية مقابل عالوة يدفعها حملرر العقد. 
 الذي يتضمن حق اختيار البيع لعدد من األوراؽ ادلالية مقابل عالوة يدفعها حملرر العقد. ىوخيار البيع: و 

 : يما يلينتج أف أركاف عقد اخليار تتمثل فمن خالؿ التعريف ؽلكن أف نستو      
 ج بشراء حق اخليار.ي يتو  ذمشًتي العقد: ىو الطرؼ ال 
 ىو الطرؼ الذي ؽللك األوراؽ ادلالية.زلرر العقد : 
 وقت إبراـ العقد ىو سعر الورقة: و سعر التنفيذ. 
  شبن اخليار: ىو عالوة أو مبلغ متفق عليو يقـو مشًتي حق اخليار يدفعو إذل زلرر احلق مقابل أف

 تفاؽ.ر احلق يف تنفيذ أو عدـ تنفيذ اإليكوف دلشًتي اخليا
 خيار البيع على النحو التارل:خيار الشراء و راء مقارنة ما بُت ؽلكن إجو    
 

 .مقارنة ما بين خيار الشراء و خيار البيع: 21الجدول رقم
أنواع  زلرر العقد مشًتي العقد نتيجة اخليار للمشًتي

 لتزاـاإل احلقوؽ لتزاـاإل احلقوؽ اخليار ادلربح اخليار اخلاسر العقد
سعر السوؽ 

 من أصغر
سعر السوؽ 

 من أكبر
ينفذ أو ال ينفذ 
اخليار بالشراء لألصل 

دفع عالوة 
حملرر العقد 

يستلم عالوة 
سبثل تكلفة 

بيع األصل 
زلل التعاقد 

 خيار
 الشراء

                                                           

.214زلمد صاحل احلناوي: مرجع سبق ذكره، ص   1
  

.91خضراوي نعيمة: مرجع سبق ذكره، ص   2
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 سعر التنفيذ
 ينفذ العقد ال

 سعر التنفيذ
 تنفيذ العقد

لتعاقد وسعر زلل ا
التنفيذ يف موعد أو 

 بل انتهاء الصالحيةق

سبثل تكلفة 
 شراء اخليار

اخليار من 
 ادلشًتي

لمشًتي ل
وسعر التنفيذ 
يف موعد أو 
قبل انتهاء 

 الصالحية
 سعر السوؽ.

 من أكبر
 سعر التنفيذ

 ال ينفذ العقد

 سعر السوؽ
 من أصغر

 سعر التنفيذ
 تنفيذ العقد

ينفذ أو ال ينفذ 
اخليار بالبيع لألصل 
زلل التعاقد و بسعر 

 التنفيذ

دفع عالوة 
حملرر العقد 

تكلفة  سبثل
 شراء اخليار

يستلم عالوة 
سبثل تكلفة 
اخليار من 

 مشًتي اخليار

شراء األصل 
زلل التعاقد 
من مالك 

 احلق

 خيار
 البيع

، أوراؽ مؤسسات، -: األسواؽ ادلالية محمود محمد الداغر: من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر
                                   .128-127، ص 2014،، دار الشرؽ، عماف-بورصات

 
، لتدفقات النقدية خالؿ فًتة الحقةىي اتفاؽ بُت طرفُت أو أكثر لتبادؿ سلسة من ا عقود ادلبادلة: .0.0

عقود ادلبادلة تستخدـ لتغطية سلاطر تقلبات سعر لألطراؼ على خالؼ عقد اخليار، و  ىو عقد ملـزو 
 .1كليهما معاالصرؼ أو تقلبات أسعار الفائدة أو  

على الرغم من التوسع يف عقود ادلبادلة لتشمل أنواع عديدة من األصوؿ إال أهنا غالبا ما تًتكز يف أدوات و      
دين و تدعى دببادلة أسعار الفائدة و مبادلة عمالت، فإذا كاف عقد مبادلة على أساس سعر الفائدة فإنو يتم 

إذا تعلق عقد ادلبادلة بعمالت فإنو يتم التبادؿ على أساس عملة مبادلة سعر الفائدة ثابت بآخر متغَت، أما 
 .2بتةمتغَتة بعملة ثا

ة أو عملة  العقود ادلستقبلية: العقد ادلستقبلي ىو عقد يلـز الطرفُت ادلتعاقدين على تسليم أو استالـ سلع .2.0
تتمتع بسيولة و لية قابلة للتداوؿ، ىو دبثابة ورقة مابسعر متفق عليو يف تاريخ زلدد، و ، أجنبية أو ورقة مالية

 .عالية

                                                           

 مدحت صادؽ: أدوات  وتقنيات مصرفية، دار الغريب، القاىرة، 9110، ص 009.
1
  

.023زلمود زلمد الداغر: مرجع سبق ذكره، ص   2
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تعرؼ أيضا على أهنا عقود يتم تداوذلا لتسليم كميات معينة من العمالت األجنبية بتاريخ مستقبلي و        
     .1زلدد، حيث يتم االتفاؽ على سعر العملة األجنبية بتاريخ العقد

 وقت مستقبلي مقابل سعر أو بيع أصل يف قة بسيطة سبثل اتفاؽ على شراءت: ىي مشالعقود اآلجلة.2.0
غالبا ُت ماليتُت أو بُت مؤسسة مالية وأحد عمالئها من ادلنشآت، و يكوف العقد عادة بُت مؤسستمعُت، و 

 .2اتال يتم تداوذلا يف البورص
  العقود اآلجلة.ختالؼ بُت العقود ادلستقبلية و واجلدوؿ ادلوارل يوضح أوجو اإل        

 .أوجو اإلختالف بين العقود المستقبلية والعقود اآلجلة :20جدول رقم 
 العقود ادلستقبلية العقود اآلجلة                                 

 عقود شخصية. -
تراضي باتفاؽ و  هاعقود غَت ظلطية ربدد شروط -

 الطرفُت. 
 عدـ وجود سوؽ ثانوي ذلا . -
 ال غلد فيها ادلضاربوف مكانا ذلم. -
 تسوية العقد يف تاريخ االستحقاؽ.تتم  -
 يتحقق الربح و اخلسارة يف تاريخ التسليم. -
 

 عقود غَت شخصية. -
تواريخ قود ظلطية موحدة من حيث قيمتها و ع -

 التسليم.
 تتيح وجود سوؽ ثانوي . -
 غلد ادلضاربوف فرصة لتحقيق األرباح. -
ية العقد يف أي وقت قبل تاريخ ؽلكن تسو  -
 ستحقاؽ.اإل
يتحقق الربح أو اخلسارة يوميا عند ارتفاع أو  -

 اطلفاض األسعار.
 .83، ص زي، دباس العبادي: مرجع سبق ذكرهىاشم فو  :المصدر    

 العادلية.و قًتاض طويل األجل من األسواؽ ادلالية احمللية منها ىو أداة مالية يتم من خالذلا اإل التوريق : .3
يعرؼ على أنو:" عملية ربويل القروض البنكية إذل أوراؽ مالية تطرح للتداوؿ، و يعٍت ذلك أنو يتم ربويل       

 ىو البنك إذل مقرضُت آخرين وىم مشًتوا األوراؽات ادلقًتضة من ادلقرض األساسي و ديوف الشركات أو اذليئ
   .3"ىو ما يطلق عليو بالتمرير ادلارلادلالية و 

                                                           

.949مفلح زلمد عقل: مرجع سيق ذكره، ص   1
  

.019آيت عكاش مسَت: مرجع سبق ذكره، ص   2
  

 طارؽ طو: إدارة البنوك ونظم المعلومات البنكية، دار الكتب، اإلسكندرية، 9111، ص029.
3
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نقل حيازهتا إذل مؤسسة ت متشاهبة ذات طبيعة غَت سائلة و أيضا على أنو :" ذبميع موجودا يعرؼو          
وؿ على تصنيف ه ادلوجودات بعد احلصذبإصدار أوراؽ مالية ذلا حق يف ى ذات غرض خاص تقـو بدورىا

 .1"حالية نقدية عملية ربويل تدفقات نقدية مستقبلية إذل تدفقات ، أما اختصارا فهوائتماين

 اليت تتمثل فيما يلي:إذل جوانب قانونية  و  ناد ست: تقـو العملية باإلأساليب التوريق .1.2
األصلية بأخرى جديدة، غَت أنو يقتضي  لتزاماتاستبداؿ الدين: ويتم ذلك باستبداؿ احلقوؽ واإل .أ 

 احلصوؿ على موافقة صبيع األطراؼ ذات الصلة بالقرض على إمكانية ربويلو كليا أو جزئيا إذل ورقة مالية.
يستخدـ ىذا األسلوب بكثرة يف ضُت و يعٍت التنازؿ عن األصوؿ لصاحل الدائنُت أو ادلقر التنازؿ: و  .ب 

 أو إغلارىا. مم الناشئة عن بيع األصوؿتوريق الذ  
إذل مؤسسة  : يتضمن ىذا األسلوب بيع الذمم ادلدينة من قبل الدائن األصليادلشاركة اجلزئية .ج 

عن التسديد ال يتحمل بائع الدين بعدىا أي مسؤولية فيما لو عجز ادلدين متخصصة بشراء الذمم وسبويلها و 
يالحظ أف  ىناؾ طرقا عديدة انية و الئتمالذلك غلب على مشًتي الدين التأكد من أعلية ادلدين وجدارتو 

 .2عليهاحقوؽ إدارة الدين كوصي ح بُت حصولو على ضمانات عقارية و حلماية ىذا ادلشًتي تًتاو 
على ادلستهلكُت كذلك الفوائد اليت تعود ثمرين و : تتمثل يف القواعد اليت تعود على ادلستفوائد التوريق .0.2

 ؽلكن حصرىا فيما يلي: والقطاع ادلارل و 
  :3تتمثل فيما يلي فوائد التوريق للمستثمرين .أ 
  ستثمارية بشكل مستقل عن ادلستثمرين من ازباذ قراراهتم اإلتوريق األصوؿ عن طريق البنوؾ سبكن

 مركزىم االئتماين.
 التمويل ستثمار يف معامالت منقولة من مرحلة ثمر فرصة احلصوؿ على فوائد اإليقدـ التوريق للمست

 ستثمار يف ورقة مالية.إذل مرحلة اإل ستهالكياإل
 :تتمثل فيما يلي: و فوائد التوريق للمستهلكُت .ب 
  ا،اذلرأمسكلما كانت شركات التمويل أو البنوؾ قادرة على تنويع مصادر سبويلها كلما اطلفضت تكلفة 

 ُت.   عروض األسعار ادلقدمة للمستهلكمن احملتمل يف ىذه احلالة أف ينعكس ىذا االطلفاض على و 

                                                           

.002آيت عكاش مسَت: مرجع سبق ذكره، ص   1
  

.21خضراوي نعيمة: مرجع سبق ذكره، ص   2
  

 .003آيت عكاش مسَت: مرجع سبق ذكره، ص  
3
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 التمويل طويل األجل الذي يعتمد على و تهلكُت دبزايا األسعار ادلنخفضة يساىم التوريق يف سبتع ادلس
 يف الوقت الراىن خوفا من تأثَت سلاطرىا على ادلؤسسات ادلالية. ةاألسعار الثابتة غَت ادلرغوب

 فوائد التوريق للقطاع ادلارل :   .ج 
ناسب جديدة من األصوؿ ادلالية اليت ت يساىم التوريق يف خلق سوؽ أكثر تكامال من خالؿ تقدًن فئات      

رغبات ادلخاطرة لدى ادلستثمرين عن طريق زيادة إمكانية ادلستثمرين يف ربقيق فوائد التنوع اليت تليب حاجات 
  .1قطاع البنوؾ ادلختلفة

 :التارلإيضاح ذلك من خالؿ الشكل  وؽلكن    
 .كفائدة التوريق بالنسبة للبن:  22الشكل رقم 

  
                           

 
 

    
 .242مدحت صادؽ، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر      

 :األساليب المتبعة إلدارة أىم المخاطر البنكية: المطلب الثالث 
فسة إذل تعرض البنوؾ إذل سلاطر زيادة ادلناالتقلبات يف األسواؽ ادلالية و و البنكي ى ربرير القطاع ادلارل و أد        

ذلا حفاظا على حصتها  ادلخاطر ادلصاحبةابتكاريو، إلدارة أعماذلا و طرقا تبٍت ربديات جديدة شلا يستلـز منها و 
 ضمانا الستمرارية ادلنافسة .يف السوؽ و 

 :أساليب إدارهتارئيسية البارزة و ادلخاطر ال سنقـو بعرض أىم  و 
 :إدارة المخاطر االئتمانية .1

التأكد من متابعة العميل و ادلمنوح من خالؿ مفهـو إدارة سلاطر االئتماف: ىي متابعة االئتماف .1.1
تو ادلالية قبل شامل لظروؼ العميل لتحديد مدى مالءلى السداد، وإجراء ربليل مارل دقيق و قدرتو ع

معايَت منطقية مانية للعمالء استنادا إذل أسس و القرض، وكذا وضع سقوؼ ائت وادلوافقة على منح
 .            لعليا ووضع رقابة مركزية عليهاا ازباذ قرارات منح القروض الكبَتة من اإلدارةموضوعية و و 

                                                           

.004 آيت عكاش مسَت: مرجع سبق ذكره، ص  1
  

تصدر األوراق المالية 
مقابل وعاء القروض 

 وتباع لمستثمرين
 

 

ترفع ىذه القروض من بنود 
ميزانية البنك وتوضع في 
 وعاء تحت تصرف مؤسسة

 

 قروض البنك
 المراد بيعها
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 ئتمانية يف النقاط التالية: د مراحل إدارة ادلخاطر اإلعموما تتجس  و  
 .ربديد مكاف ظهور ادلخاطرة 
  قياس درجة ادلخاطرة، حيث يتم االنتقاؿ من تقييم ادلخاطر، الفردية للمقًتض إذل تقييم ادلخاطر

 طبيعة ادلشروع ادلراد سبويلو.ديد الغرض من أي قرض و ربقتصادية و ي قطاع من القطاعات اإلالكلية يف أ
 تفاؽ على مستوى ادلخاطرة ادلقبولة.اإل 
  1رةذل ادلستوى ادلقبوؿ من ادلخاطإدارة البنك إقياس و. 

ك ذلو ، تقييم خطر عدـ الدفع مسبقادير و إف البنك يقـو بتق :قدير و تقييم ادلخاطر االئتمانيةت .0.1
 ىذه أىم الطرؽ ادلستعملة من طرؼ البنوؾ:و  ،بطرؽ و وسائل متعددةباستعمالو 

تقدـ على منح  ز عليها البنوؾ عندماك  ر تاسة ادلالية من أىم األوجو اليت طريقة النسب ادلالية: تعترب الدر  .أ 
يتعلق استنتاج اخلالصات الضرورية فيما  ة مركزىا ادلارل بطريقة مفصلة  و بقراءإذ تقـو  القروض  للمنظمات

وأداء مدى قدرهتا على توليد تدفقات نقدية تكفي لتسيَت عملياهتا ادلستقبلي ورحبيتها، و ادلارل احلارل و فها بوص
 .2االتزامه

ة احملاسبية ادلنظمنتقاؿ من ادليزانية ارل ىي اإلأوؿ خطوات العملية اليت تقـو هبا البنوؾ أثناء التحليل ادلو        
للبنك أف وؽلكن   3القياـ بوضع ىذه األخَتة يف صورة سلتصرة تعكس أىم ادلناصب ادلالية، ادليزانية ادلالية مث إذل

، ربليل مارل عاـ ويهدؼ إذل استخالص صورة عن الوضعية ادلالية العامة للمؤسسة، يقـو بنوعُت من التحليل
 .وربليل خاص ىدفو الوصوؿ إذل دراسة األوجو ادلالية اليت ذلا عالقة بطبيعة القروض

  :4و ىذه بعض النسب اليت تطبق يف قروض اإلستغالؿ وقروض اإلستثمار   
ستغالؿ غلد نفسو رلربا اجو البنك طلبا لتمويل نشاطات اإل: عندما يو النسب الخاصة بقروض االستغالل

 من أجل ذلك فهو يقـو باستعماؿ رلموعة من النسبارل ذلذه ادلؤسسة طالبة القرض، و على دراسة الوضع ادل
  من بُت ىذه النسب ما يلي: ليت ذلا داللة يف ىذا ادليداف، و او 

  اخلزينة.امل و عب رأمساؿ العامل واحتياجات رأمساؿ الايتم حسنسب التوازف ادلارل، و 
  د.تتكوف من ثالثة نسب ىي: دوراف ادلخزوف، سرعة دوراف الزبائن، سرعة دوراف ادلور  نسب الدوراف و 

                                                           

.094 -093صلار حياة: مرجع سبق ذكره، ص ص   1
  

.21بلبارل عبد الرحيم: مرجع سبق ذكره، ص   2
  

3 الطاىر لطرش: تقنيات البنوك، ديواف ادلطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، 9110، ص 041.
  

.42 - 41حفياف جهاد، مرجع سبق ذكره، ص ص   4
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 .نسب السيولة العامة 
: عندما يقـو البنك دبنح القروض لتمويل االستثمارات، فهذا يعٍت أنو الخاصة بقروض االستثمارالنسب 

ف عما ىو عليو يف قروض بالتارل فهو يتعرض إذل سلاطر أخرى زبتل، و د أموالو دلدة طويلةسوؼ يقـو بتجمي
من أىم ىذه النسب ، و ى تتماشى مع ىذا النوع من القروض، لذلك فهو يقـو حبساب نسب أخر ستغالؿاإل

                                                                               ىي:  
 التمويل الذايت.

 التمويل الذايت/ ديوف االستثمار ألجل.
 نسبة ادلديونية.

ىذا من و  التقييم ادلارل للمشروع االستثماري،
 خالؿ الطرؽ التالية:

           VAN    - طريقة صايف  القيمة احلالية                   
            IRI    - طريقة معدؿ  العائد الداخلي                   

           PR    -  طريقة فًتة  االسًتداد                   
           IP    - طريقة مؤشر الرحبية                   

اليت تسمح تعتمد على التحاليل اإلحصائية و  ىي آلية للتنقيططريقة التنقيط أو القرض التنقيطي:  .ب 
ر ذي يستعملها لكي يتمكن من تقديالو  قرض ليتحدد اخلطر بالنسبة للبنك بإعطاء نقطة أو وزف لكل طالب

ادلالءة ادلالية لزبائنو قبل منحهم القرض أو التنبؤ ادلسبق حلاالت العجز اليت ؽلكن أف تصيب ادلنظمات اليت 
 ألمريكية يف سنوات اخلمسينيات من، وظهرت ىذه التقنية لتصنيف الزبائن يف الواليات ادلتحدة ا1يتعامل هبا

 ىي اليـو معروفةات السبعينات من القرف ادلاضي، و تطورت تدرغليا يف فرنسا مع بداية سنو القرف ادلاضي، و 
 اسبُت...لدى سائر مطبقي مالية ادلنظمات: زلللُت، منظمات قرض و خرباء زل

 مات القرض كثَتا هبذه الطريقة، ألهنا أكثر إتقانا مقارنة مع طريقة النسب ادلالية، لكنوهتتم منظ          
  .2ستهالكيةيل، إذ تطبق خصوصا على القروض اإلاستعماذلا قلو 

                                                           

  
1
 Michel mathieu : l’exploitations bancaire et le risque de crédit, édition la revue 

banque, paris, 1995, p 165. 

. 23بلبارل عبد الرحيم: مرجع سبق ذكره، ص    2
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حيث يبدأ  ،سيَت العالجي دلخاطر االئتماف: تبدأ عملية ادلعاجلة مع ظهور أوؿ حادث عدـ التسديدالت   .2.1
ذلك فعل مناسب ذلا و  التحضَت لرد  حتماالت ادلمكنة و لكشف عن كل اإلالبنك بالتفكَت يف تنظيم قدراتو ل

 السًتجاع مستحقاتو.
  ف األساس يف ربصيل ختيار لتكو موع اإلجراءات اليت وقع عليها اإليقصد هبا رلالتحصيل: و

  .1ةنياحلسابات ادلد
يف اإلجراءات ذلك دبراعاة تكالادلمكنة و جاع  البنك للمستحقات يف اسًت تتمثل غاية االسًتجاع : و  -    

ادللفات السابقة مع و ، إذ غلب على وحدات التحصيل أف تسهر على تقليص سلزوف ادلستحقات التسيَتو 
 التحكم يف التدفقات الداخلة الناذبة عن مستحقات جديدة.  

: إذ غلب على وحدات التحصيل أف تؤدي عملها دوف الزبائنلى العالقات التجارية مع احملافظة ع -    
 التأثَت على العالقة احلسنة مع الزبائن الذين يعانوف من مشاكل عدـ الدفع.

إذل عدـ  فعالية باب اليت أدت األس تعديل إسًتاتيجية توزيع القروض: وذلك بتحليل ادلساعلة يف -    
  .2تقدًن حلوؿ لذلكوكفاءة األداء و 

 : مخاطر السيولة إدارة .1
حقاقها أو لتزامات ادلالية ادلًتتبة عليو عند است: ىي عدـ قدرة البنك على سداد اإلمفهـو سلاطر السيولة .1.0

 علا ادلقدار ادلطلوب تعتمد على عنصرين رئيسُتسدادىا بكلفة عالية، وىي عادة ترتبط باألجل القصَت و 
  .3السيولةالسعر ادلعروض لتوفَت حتياجات، و لتغطية اإل

يزيد ىذا و طلبات القروض مقابلة ادلسحوبات من الودائع و على  عدـ قدرة البنك" ؼ أيضا على أهنا:عر  تكما    
 ستثمار وخطر السيولة،القة طردية بُت ادلدة الزمنية لإلستثمار، ألف ىناؾ عبزيادة ادلدة الزمنية أو فًتة اإلاخلطر 

، إال أف خطر السيولة يعترب عر الفائدةزبفيض سإذل زيادة العائد ادلتوقع و ي ستثمار تؤد  ة اإلحيث أف زيادة مد  
 الرحبية.لة بُت خطر السيولة و ضرا ألف إدارة البنك ؽلكنها ادلفامن ادلخاطر الداخلية اليت ؽلكن التحكم فيها نظ

  :4تقنيات إدارة سلاطر السيولة: تتمثل مؤشرات إدارة سلاطر السيولة فيما يلي.0.0

                                                           

. 914مرجع سبق ذكره، ص  منَت ابراىيم ىندي: 
1
  

.20جعفري حياة: مرجع سبق ذكره، ص   2
  

.11زلمد توفيق عمرو: مرجع سبق ذكره، ص   3
  

 
4
 Antoine sardi : op.cit, p.p 302 – 306. 
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 يولة ىو ضرورة سبتع البنك بوضعيةوضعية مالية سليمة: إف ادلؤشر الرئيسي لضماف تفادي أزمة الس   -     
 ادلستثمرين.و  إفصاح مارل كفيل يدعم الثقة لدى ادلودعُت، و مردودية معقولةإدارة سليمة و و  ،مالية صلبة

 على رلموعة معينة من العمالء.    قتصارعدـ اإل، و مويلذلك بتنويع مصادر الت  ارد: و تنويع ادلو  -
التقليدي و للتحويل: إف ربويل الودائع اجلارية إذل قروض طويلة األجل ىو النشاط الرئيسي  وضع حد   -    

 ، إال أف عملية التحويل غلب أف تكوف خاضعة لرقابة زلكمة من طرؼ اإلدارة العليا.لبنوؾ التجاريةل
 لو أعلية كبَتة يفيشكل أحد أىم معايَت التسيَت، و  ادلعامل القانوين للسيولة: أصبح معامل السيولة -    

لتزامات قصَتة ستحقاقات أو اإلاإلة و يعرؼ على أنو نسبة مالية بُت السيولضماف احلد األدىن من السيولة و 
 األجل.
، ىو جلوء القصَتطرة السيولة على ادلدى الطويل و ستنتج شلا سبق أف العامل الرئيسي لتسيَت سلانو         

بأقل تكلفة دلستحقات ، و تساعده على إجراء تعديالت سريعة ، اليتاألمواؿ نك إذل سلتلف أسواؽ رؤوسالب
ىي نوعية ادلساعلة، و و األصوؿ، لكن تدخلو يف األسواؽ يرتبط دبتغَتات حجم ادلردودية صـو و على مستوى اخل
 أعلية واسعة .ذلا عناصر جوىرية و 

اؽ : إف النسب ادلالية ىي أكثر التقنيات اليت تستخدـ على نطةلنسب ادلالية لقياس سلاطر السيولأىم ا .2.0
فيما يلي جدوال نلخص من خاللو أىم النسب سلاطر السيولة، و  بشكل خاصواسع لقياس ادلخاطر البنكية و 

 ادلالية ادلستخدمة يف قياس سلاطر السيولة.
 .نسب السيولة: 22جدول رقم 

 النسبة النسبة ادلعيارية ادلدلوؿ
حتياطي الصوؿ النقدية شديدة السيولة: اإلتشمل 

النقدي يف البنك ادلركزي، الودائع قصَتة األجل يف 
غَت احلكومية وراؽ ادلالية احلكومية و األؾ األخرى و البنو 

 ادلضمونة.

 تًتاوح ما بُت :
(20 %- 30  %) 

 األصوؿ النقدية شديدة
 السػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولة

 إصبارل األصوؿ

كلما ارتفعت ىذه النسبة كلما دلت على قدرة البنك 
 ثقة ادلودعُت فيو.و  توعلى مصداقيعلى احلفاظ 

 تًتاوح ما بُت :
 (30% -45  %) 

 األصوؿ النقدية شديدة
 السػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولة

 إصبارل الودائع
تعكس ىذه النسبة مقدرة البنك على سبويل القروض  غلب مقارنتها مع   القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروض
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األمواؿ ادلقًتضة من بنوؾ و  ءبواسطة ودائع العمال
 أخرى.

سابقتها )النسبة 
 الثانية( حيث تكوف

 . %70 أقل من

 الودائع+األمواؿ ادلقًتضة

كلما دلت على سيولة أقل   ىذه النسبكلما ارتفعت 
 عدـ التنويع يف أصوؿ البنك.و 

 60تكوف أقل من 
 .بادلئة

 القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروض
 إصبارل األصوؿ

 .182: حياة صلار : مرجع سبق ذكره، ص المصدر
 

 : إدارة مخاطر السوق .3
 اليت ذلا تأثَت على كل من صايف الدخل  1احملتملةالية و اطر السوؽ: ىي ادلخاطر احلمفهـو سل .1.2

ىي سلاطر منتظمة ، و راألسعاتغَتات يف معدالت السوؽ و تنشأ نتيجة لة األسهم و ضبة القيمة السوقية دللكيو  
من سلاطر معدالت أسعار الفائدة وتتضمن ىذه ادلخاطر كل  لتزاماتكس تأثَتىا على كل من األصوؿ واإلينع

 : 2ؽلكن اختصارىا فيما يليتسعَت األصوؿ وسلاطر أسعار الصرؼ و وسلاطر 
بالتارل و ادلطلوبات مة ما بُت استحقاؽ األصوؿ و ء: تنشأ عن عدـ ادلالسلاطر معدالت أسعار الفائدة -  

فائدة البنك دخل سي يف صايف َت األساتشَت إذل التغة التمويل أو إعادة االستثمار، و عاداختالؼ تكلفة إ
سلاطر تسعَت  -                                                                 والقيمة السوقية حلقوؽ ادللكية.

 ستثمار.وبشكل خاص يف زلافظ االئتماف واإلاألصوؿ: تنشأ نتيجة التغَتات يف أسعار األصوؿ 
ب يف أسعار ىذه العمالت واليت : تنشأ نتيجة التعامالت األجنبية وحدوث تذبذسلاطر أسعار الصرؼ -  

الصرؼ   ، وأي تغَت يف معدالتيت يتم تسعَتىا بعمالت أجنبيةلتزامات الاإليكوف  ذلا تأثَت على األصوؿ و 
 السوقية دللكية صبلة األسهم.، ويظهر تأثَته على القيمة سارةتكوف النتيجة ربح أو خ

يت ؽلتلكها ذلك على أساس احملافظ التعددت طرؽ قياس سلاطر السوؽ و  :3أساليب قياس سلاطر السوؽ .0.2
 من بُت ادلقاييس الكمية ادلستخدمة يف القياس ما يلي:البنك أو يلتـز هبا و 

                                                           

 زلمد عبد الفتاح الصَتيف: إدارة البنوك، دار ادلناىج، عماف، 9111، ص 11.
1
  

2 زلمد داود عثماف: أثر مخففات مخاطر اإلئتمان على قيمة البنوك- دراسة تطبيقية على البنوؾ التجارية األردنية ، 

. 04، ص 9113/9114أطروحة دكتوراه، زبصص مصارؼ، األكادؽلية العربية للعلـو ادلالية وادلصرفية، عماف،   

2Antoine sardi : op.cit, p 198. 
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، وتتمثل يف قيمة ة لتباين زلفظة األصوؿ ادلاليةمدخىي من أىم الطرؽ ادلست: و للخطر القيمة ادلعرضة -   
 لها البنك.أف يتقب   اخلسارة القصوى اليت ؽلكن

ذلك حبساب درجة لسوؽ على سلتلف األصوؿ ادلالية و : ىي تقنية تسمح بتقييم خطر اضلراؼ ادلعيارياإل -   
 ادلركزية. توتشتت إيراد أصل مارل معُت عن قيم

احلساسية: حيث أف خطر السوؽ ؽلكن لو أف يرتبط دبجموعة من ادلتغَتات األساسية تدعى  طريقة -   
الكفيلة بالتأثَت يف سلوؾ األصل أو مكونات التطور غَت ادلتوقع، و عوامل اخلطر سبثل يف حد ذاهتا عناصر 

 ادلارل.
 :  إدارة المخاطر التشغيلية .4

التدليس أو التأخر يف تنفيذ القرارات يف الناذبة عن اخلطأ و  تلك ادلخاطر ىي مفهـو ادلخاطر التشغيلية: .1.2
لتزاـ عدـ اإلو الوقت ادلناسب إضافة إذل قياـ موظفي البنك يف بعض احلياف بتجاوز مسؤولياهتم اإلدارية 

كما يضاؼ دلخاطر التشغيل أخطاء نظم تكنولوجيا ادلعلومات اليت ال توفر ادلعلومات يف  1،بالقواعد احملددة
 قت ادلناسب.الو 

 مبادئ اإلدارة السليمة دلخاطر التشغيل: تقـو على األسس التالية : .0.2
 ؛هبا لتزاـراجعة احلسابات واإلمت فعالة بشأف الرقابة الداخلية و وجود إجراءا      
  بو ذلك من يقها وما يتطل  دقيقة ومنطقية إلدارة ادلخاطر التشغيلية أو ربقإتباع سياسات زلددة و

 ؛ربديد نطاؽ ادلسؤوليةض السلطة و واضحة تتعلق بتفويترتيبات 
 ؛خطط دلواجهة احلاالت الطارئةج و وضع برام 
  سبنع استخداـ البنك شأهنا الرفع من ادلستوى اخللقي وادلهٍت يف القطاع ادلارل و وضع قواعد من

 .2ألغراض إجرامية
 
 
 
 

                                                           

1مسعي مسَت: تسعير القروض المصرفية-دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية-، مذكرة ماجستَت يف العلـو 
.29، ص 9112/9113، زبصص بنوؾ وتأمينات، جامعة منتوري، قسنطينة،اإلقتصادية   

. 910صلار حياة: مرجع سبق ذكره، ص2  
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 :مؤشرات قياس المخاطر بالبنوك التجارية المبحث الثالث:
بغية الوصوؿ إذل مؤشرات قياس ادلخاطر يتطلب التعرؼ أوال على مكونات القوائم ادلالية للبنوؾ مت      

َت عن ادلخاطر يف صورة كمية عن طريق مقاييس عبقوائم يلي ذلك كيفية التأساليب التحليل ادلارل ذلذه ال
 ادلخاطر.

 القوائم المالية في البنوك التجارية::  المطلب األول
وائم ادلالية: تعترب القوائم ادلالية الوسيلة األساسية لإلبالغ ادلارل عن ادلؤسسة حيث ينظر تعريف الق .1

  .1تدفقاهتا النقديةا تقتبس ادلركز ادلارل للمؤسسة وأداءىا ادلارل و للمعلومات الواردة فيها بأهن
 ، وىي وضعية ادلؤسسة اإلفصاح ادلارل عنخصائص القوائم ادلالية: تعترب القوائم ادلالية من أىم وسائل  .2

  :2ي على اخلصوصيات النوعية التاليةن كافة مستعملي ىذه القوائم من ازباذ القرارات ادلناسبة، حيث ربتو سبك  
 إذ غلب أف يتم عرض وتقييم العمليات وفقا لواقعها ومضموهنا احلقيقي وليس لشكلها الوضوح :

 القانوين فقط.
 ادلستخدمُت يف ازباذ القرار.: أي تكوف ادلعلومات تفيد مةءادلال 
 استمراريتها، كما غلب أف ومات حوؿ اختيار الطرؽ ادلطبقة و ًتض وجود معلف: حيث يقابلية ادلقارنة

ذباىات يف ادلركز ادلارل ويف مؤسسة عرب الزمن من أجل ربديد اإليقدر ادلستخدموف مقارنة القوائم ادلالية لل
 األداء.
 خصية للقائمُت على أف تكوف ادلعلومات صادقة ال تتأثر باألحكاـ الش  : وتعٍت ىذه اخلاصية ادلوثوقية

 إعدادىا.
 ، تتمثل يف:القوائم ادلالية للبنوؾ التجارية .3
 : كالتارل  ىيو ميزانية البنك التجاري: تنقسم أصوؿ وخصـو ميزانية البنوؾ إذل ثالثة أقساـ  .1.2
 قتصادية غَت ادلالية.شاط القرض والتوظيفات للوحدات اإلالقسم الذي يصف ن 
  القسم الذي يصف العمليات اليت تقع بُت ادلؤسسات ادلالية، واليت يكوف إطارىا السوؽ فيما بُت
 البنوؾ.

                                                           

1أوسرير زلمد: أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على عرض القوائم المالية،مداخلة مقدمة يف ادللتقى الدورل حوؿ"الن ظاـ 
.12، ادلركز اجلامعي بالوادي، ص 9101جانفي 03 - 02احملاسيب ادلارل يف ظل ادلعايَت احملاسبية الدولية، ادلنعقد يومي    

 2مسعود رواي: أىمية اإلفصاح المحاسبي للقوائم المالية البنكية في ظّل النظام المحاسبي المالي،مذكرة مقدمة ضمن 
  .14، ص9109/9102متطلبات نيل شهادة ماسًت، زبصص دراسات زلاسبية جبائية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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 ال يظهر دائما يف ميزانية البنوؾ وىو يصف اخلدمات البنكية.  "خارج ادليزانية  "القسم الثالث 
 :وسنحاوؿ فيما يلي قراءة ادليزانية يف أىم بنودىا    

حتياطات من رأس ادلاؿ واإل ،ن ثالثة مصادر: ػلصل البنك على موارده مجانب ادلوارد أو اخلصـو .أ 
 ىذه ادلوارد إذل نوعُت:    1قسمن الودائع على اختالؼ أنواعها، وتمث

 حتياطات.: وتشمل رأس ادلاؿ و اإلادلوارد الذاتية .1
 وتكوين دفعها مساعلو البنك لبداية نشاطو: ىو عبارة عن رلموع ادلبالغ اليت يرأس ادلاؿ ادلدفوع ،

 مستلزمات ومتطلبات اإلنفاؽ على تسيَت أعمالو.
 ا يف شكل توضع جانبادلبالغ اليت تقطع من األرباح وال توزع على ادلساعلُت و  : يقصد هباحتياطاتاإل

 : تتألف مناحتياطي، و 
 بنسبة ػلددىا البنك ادلركزي.أرباحو كل سنة و و البنك من صايف ىو ما يقتطعحتياطي القانوين: و اإل -       
ذلك و ختياري: ىو احتياطي يقـو البنك باقتطاعو من صايف أرباحو بشكل اختياري حتياطي اإلاإل -       

 مستقبال. ثدلواجهة الطوارئ اليت ربد
من  القروض اليت يقًتضها البنكيف الودائع على اختالؼ أنواعها و تتمثل و  ادلوارد غَت الذاتية: .2

 سات مالية أخرى أو من البنك ادلركزي إال أف اجلزء الغالب على موارد البنك غَت الذاتية ىي الودائع. مؤس  
وجو ادلختلفة الستخدامات األ تعتربو هبا صبيع ادلوجودات  : ويقصدستخدامات أو األصوؿجانب اإل .ب 

، أي أهنا سبثل استثمارات و ا  .كيفية توظيف أمواؿ البنكخلصـو
 ح ميزانية البنك التجاري من خالؿ اجلدوؿ التارل:يؽلكن توضو     

 .ميزانية البنك التجاري :22جدول رقم 

 األصوؿ )االستخدامات( اخلصـو )ادلوارد(
 رأس ادلاؿ ادلدفوع. -1
 حتياطي القانوين و اخلاص.اإل -2
 حواالت.شيكات و  -3
 مستحقات البنوؾ. -4

 أرصدة نقدية حاضرة: -1
 نقود يف خزانة البنك. -   
 أرصدة نقدية مودعة لدى البنك ادلركزي. -   
 أرصدة سائلة أخرى.   -   

                                                           

 1سامر بطرس: النقود والبنوك،دار البداية، الطبعة األوذل، األردف، 9113، ص13.
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 الودائع: -5
 خاصة.حكومية و  -    
 ودائع جارية. -    
 ودائع ألجل. -    
 ودائع بإخطار. -    
 ودائع التوفَت. -    

 حواالت سلصومة: -2
 أذونات اخلزينة.    -
 أوراؽ ذبارية.  -
 مستحقات على البنوؾ. -3
 استثمارية:أوراؽ مالية و  -4
 سندات حكومية. -
 أوراؽ مالية أخرى. -
 سلفات:قروض و  -5
 مقابل ضمانات. -

 دوف ضمانات. -   

 .                                                                 39: خضراوي نعيمة : مرجع سبق ذكره، ص المصدر

و  تقيد فيها غَت الديوف ادلثبتة المن احلسابات ملحقة بادليزانية و  خارج ادليزانية: ىي رلموعة العمليات .0.2
عمليات تتمثل يف اخلصـو احملتملة وتنطوي ىذه الة كل العمليات احملققة مستقبال و غلمع خارج ادليزانيو  1الذمم،

   2تضم عدة أنواع نذكر منها:على سلاطر كبَتة و 

ة أو وىي تعهدات بالتوقيع يقدمها البنك لصاحل زبائنو يف شكل كفاالت عقاري: اخلصـو احملتملة .أ 
 ىي ترتبط بالضمانات ادلقدمة من البنوؾ تتعهد فيها بتحمل التزامات الغَت.، و ضريبية أو اعتمادات مستندية

ىي تلك العمليات اليت يقـو هبا ادلتعاملوف سعر الصرؼ: و تغَت نسب الفائدة و العمليات ادلتعلقة ب .ب 
ىي نوعاف من العمليات، عمليات ادلضاربة على أساس توقعات تغيَت الفائدة وسعر الصرؼ دلؤشرات البورصة و 

 وعمليات التغطية.
اخلسائر للوفاء بأغراض ر مكونات حساب األرباح و قائمة الدخل للبنوؾ التجارية: ىي دبثابة تصوير منظو  .2.2

ت الوحدة ثل أحد احلسابات ادلفتوحة بسجالؽلاخلسائر حُت أف حساب األرباح و  حليل ادلارل، يفالت

                                                           

1 بركاف حجيلة: التحليل المالي في البنوك التجارية -دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية-،مذكرة مقدمة ضمن 
.02، ص9101/9100متطلبات نيل شهادة ماسًت، زبصص نقود مالية وبنوؾ، جامعة أوكلي ازلند احلاج، البويرة،    

2 .21بن علي بلعزوز: مرجع سبق ذكره، ص  
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 اخلسائرا لعناصر حساب األرباح و قائمة الدخل تعترب تصنيفا خارجيادية لتحقيق التوازف احملاسيب، و قتصاإل
 رل:االتود ىذه القائمة على النحو تتحدد بنو تقرير و سواءا يف شكل قائمة أ

ة على كل أصوؿ رلموع الفوائد ادلكتسب ىي: وتتمثل يف إيرادات الفوائد و جانب اإليرادات البنكية .أ 
 تنتج ىذه الفوائد عن استثمار أمواؿ البنك.مؤسسات أخرى، و ى الودائع لد، كالقروض و البنك

 :     ما يليتتمثل فيجانب التكاليف : و  .ب 
  األمواؿ دفعها البنك للغَت للحصوؿ على األعباء ادلالية اليت ي ىيتكاليف الفوائد و العمالت: و

 الستثمارىا.
 مصاريف التشغيل، تالؾ ادلباين واآلالت وادلعدات و مااإلغلار و : وتشمل األجور و مصاريف أخرى

  1.لغ ادلسددة كالتأمُت على الودائعوادلبا
 تقييم األداء: فيما يلي التصوير ادلقًتح لقائمة الدخل خلدمة أغراضو      

 .قائمة دخل البنك التجاري: 20جدول رقم 
 البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف لقيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةا

 :إيرادات النشاط البنكي -    
 العموالت على التسهيالت االئتمانية. الفوائد و   -1

 إيرادات األوراؽ ادلالية.  -2

  عتمادات ادلستندية.عموالت اإل  -3

 إيرادات خدمات بنكية.  -4

 : تكاليف النشاط البنكي -   
 .األجور و ادلرتبات  -1

 .اآلجلةالفوائد على الودائع االدخارية و   -2

 .الفوائد على األمواؿ ادلقًتحة  -3

 ادلصاريف العامة.  -4

 اإلغلارات ادلدفوعة. -5

 معدات.اىتالؾ مباين البنك وآالت و   -6

                                                           

.49خضراوي نعيمة: مرجع سبق ذكره، ص   1
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 سلصص الديوف ادلشكوؾ يف ربصيلها.  -7

 .مصاريف تشغيل أخرى -8
 .43خضراوي نعيمة، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر

 
 أساليب التحليل المالي في البنوك: المطلب الثاني:

و من أىم مواضيع اإلدارة ىو  1يعترب التحليل ادلارل من أىم الطرؽ ادلستخدمة يف تقييم أداء البنوؾ التجارية،    
دلالية االوضعية بإعطاء فكرة حوؿ الوسائل اليت تسمح و يتكوف من رلموعة من ادلفاىيم و حيث أن ادلالية

 .اواألخطار اليت تواجهه
 مفهـو التحليل ادلارل:  .1
اء من أجل إعط 2معلومات زلاسبية للبنك،اؿ أدوات و وسائل و يعرؼ على أنو" الدراسة ادلنهجية باستعم     

 األداء".ية الناذبة عن الوضعية ادلالية و ادلستقبلادلاضية، واحلالية و تقدير حوؿ ادلخاطر 
النوعية حوؿ األنشطة تاج رلموعة من ادلؤشرات الكمية و كما يعرؼ على أنو: عملية يتم من خالذلا استن     

بعد ذلك يف يتم استخداـ ىذه ادلؤشرات ات تستخرج من القوائم ادلالية، و ادلالية استنادا إذل معلومالتشغيلية و 
 .3رتقييم أداء البنك هبدؼ ازباذ القرا

 :4ليأعلية التحليل ادلارل: تتمثل فيما ي .2
 الرقابة  كما و غَتىا من اإلدارات ادلتخصصة على ادلتابعة دلارل اإلدارة العليا يف البنك و يساعد التحليل ا

 يقدـ معلومات تقيد يف التخطيط ادلستقبلي.
 ارة يف ذبميع األمواؿ التحليل ادلارل للقوائم ادلالية يف البنك على التعرؼ على مدى كفاءة اإلد يساعد

 لرحبية.امن ناحية واستخدامها من ناحية أخرى، واحملافظة أيضا على السيولة و 

                                                           

1 ناصر دادي عدوف: تقنيات مراقبة التسيير، دار احملمدية، اجلزائر، 9111، ص 00.
  

2أحالـ بوعبدرل، خليل عبد الرزاؽ: تقييم أداء البنوك التجارية العمومية الجزائرية من حيث العائد والمخاطرة،مداخلة مقدمة يف  
، جامعة الشلف، ص 9114ديسمرب  01-04حوؿ"ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية والتحوالت اإلقتصادية ، ادلنعقد يومي ادللتقى الوطٍت 

013.   

.44بركاف حجيلة: مرجع سبق ذكره، ص   3
  

4عبد الغفار حنفي، عبد السالـ أبو قحف: اإلدارة الحديثة في البنوك التجارية، ادلكيت العريب احلديث، اإلسكندرية، 
.9102، ص 0442   
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 العمليات اليت يقـو هبا طبيعة ية لكل جزء من أجزاء ادليزانية و يكشف التحليل ادلارل األعلية النسب
 ربديد مكانتو ادلالية.البنك، و 

التحليل و أساليب ربليل القوائم ادلالية يف البنوؾ التجارية: من أىم ىذه األساليب صلد التحليل الرأسي  .3
 علا كالتارل:و األفقي 

 : التحليل الرأسي .1.2
زلددة  أو فًتة زمنية يقـو على أساس دراسة العالقة بُت البنود ادلالية ادلختلفة بالقائمة ادلالية للبنك عن       

توجد دراسة  التوزيع النسيب ، و النسيب لكل بند من بنود القائمة إعداد القائمة هبدؼ ربديد الوزفتاريخ  يف
 .1صوؿجملموعة من العناصر مثل التوزيع النسيب لعناصر األ

 : التحليل األفقي .0.2
من فًتة ية ادلتعاقبة مع اختيار يقـو ىذا األسلوب على أساس ربليل القوائم ادلالية لعدد من الفًتات ادلال      

نود القوائم وربديد التطورات ادلالية ادلصاحبة لبلك الفًتات لتكوف األساس وىذا بغرض ربليل االذباىات و ت
 ازباذ القراراتو طط والسياسات، فيها، وكذا التعرؼ على أسباهبا وذلك هبدؼ وضع اخلالضعف أوجو القوة و 

  .2ادلالية واإلدارية ادلناسبة
السابقة نة سيف التو ادلالية مع قيماألسلوب على أساس مقارنة كل بند من بنود القوائم  ىذا يستند و      

اليت كاف لتحديد قيمة التغَت الذي حلق بو ونسبتو، ويقصد بالتغَت الفرؽ بُت قيمة البند يف السنة اجلارية وقيمتو 
بقسمة التغَت على رقم نسبة رؼ السنة السابقة بنسبة األساس و قصد ادلقارنة تعب، و عليها يف السنة السابقة

 .3األساس يتم ربديد النسبة ادلئوية للتغَت
 ةمقاييس العائد والمخاطر  المطلب الثالث:

إف اذلدؼ األساسي إلدارة أي بنك ىو تعظيم العائد وربقيق رحبية مرتفعة، ولكي يتحصل على ىذه األخَتة     
 عليو ربمل الكثَت من ادلخاطر، وعلى ىذا األساس تستخدـ إدارة البنك مقاييس العائد وادلخاطرة لتقييم أدائها.

 
 

                                                           

.014أحالـ بوعبدرل، خليل عبد الرزاؽ: مرجع سبق ذكره، ص   1
  

2صالح الدين حسن السيسي: نظم المحاسبة والرقابة و تقييم األداء في المصارف والمؤسسات المالية، الطبعة األوذل، 

.910،ص 0443بَتوت،    

.44خضراوي نعيمة: مرجع سبق ذكره، ص   3
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 : العائد مقاييس  .1
تتمثل أىداؼ تشغيل البنك يف تعظيم اإليرادات وتدنية التكاليف وذبنب الضريبة  واحملافظة على قاعدة        

، لتنويع والرقابة على جودة القروضاألصوؿ لذلك فإف البنك يعمل على زيادة الرحبية بأساليب سلتلفة تشمل ا
 1رى.وتوليد عموالت وإيرادات اخلدمات البنكية األخ

 :2أىم مقاييس العائد تتمثل يف معدؿ العائد على حق ادللكية والعائد على األصوؿ، وىي كما يليو     
 معدؿ العائد على حق ادللكية : .1.1
يستخدـ ىذا ادلعدؿ كأساس لتحليل رحبية البنك التجاري، وزادت أعليتو الرتباطو دبعدالت أخرى     

ئد يف النسبة بُت صايف الدخل يتمثل ىذا العااألصوؿ والرافعة ادلالية، و على زبص الرحبية، ىي معدؿ العائد 
 ." مواؿ اخلاصةنتيجة الدورة الصافية وإصبارل األ "أو 

ويهدؼ ىذا ادلؤشر إذل قياس النسبة ادلئوية للعائد على حق ادللكية وكلما ارتفع ىذا العائد كلما سبكن     
 علُت، وزيادة األرباح احملتجزة، وىذا يف حالة زيادة األرباح.من توزيع ادلزيد من األرباح على ادلسا

معدؿ العائد على األصوؿ: يهدؼ ىذا ادلؤشر إذل قياس الدخل من متوسط األصوؿ اليت مت امتالكها  .0.1
 الرحبية وصبيع أصولو، ويكشف عن كفاءة البنك يف توظيف بُت، أي أنو يقيد يف معرفة العالقة خالؿ فًتة

 ة لتحقيق مستوى معُت من الربح.خَت ىذه األ
، فعخالؿ مضاعف حق ادللكية أو معامل الر    من 3ويرتبط العائد على حق ادللكية بالعائد على األصوؿ    

  قياس درجة الرفع ادلارل للبنك مثنك التجاري بأموالو اخلاصة، ومن حيث يقـو ىذا األخَت دبقارنة أصوؿ الب
العائد  ، ويؤثر ىذا ادلضاعف على أرباح البنك و ذلك بتأثَته يفادلخاطرةمقياس لكل من العائد و  وؽلثل

ؽلثل يف نفس الوقت مقياسا للمخاطرة ألنو ، و يف ربديد العائد على حق ادللكية اليت تساىمعلى األصوؿ، و 
 لتزامات.العجز عن الوفاء باإليعكس حجم األصوؿ اليت ؽلكن خسارهتا قبل أف يصل البنك إذل مرحلة 

 :ؿ التارل يوضح أىم مقاييس العائدواجلدو      
 
 

                                                           

 طارؽ عبد العاؿ ضباد: تقييم أداء البنوك التجارية- ربليل العائد وادلخاطرة-،مرجع سبق ذكره، ص 33.
1
  

2ميلودي زلمد كرًن: الجهاز المصرفي في ظل العولمة -دراسة حالة اجلزائر -،مذكرة ماجستَت يف العلـو اإلقتصادية، 
.14 -12، ص ص 9114 -9112 ،جامعة اجلزائر   

 طارؽ عبد العاؿ ضباد: تقييم أداء البنوك التجارية- ربليل العائد وادلخاطرة -،مرجع سبق ذكره، ص 41.
3
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 .مقاييس العائد :20جدول رقم 
 مقاييس العائد ادلؤشرات ادلستخدمة يف القياس

 صايف الدخل/ األمواؿ اخلاصة. -
 صايف الدخل/ األصوؿ. -
 إصبارل األصوؿ /إصبارل حقوؽ ادللكية. -
 صايف الدخل/ إصبارل اإليرادات. -
 اإليرادات/ إصبارل األصوؿ. إصبارل -
 دخل الفائدة الصايف/ األصوؿ. -
 الفائض القابل للتوزيع / الودائع. -

 العائد على حقوؽ ادللكية. -
 العائد على األصوؿ. -
 الرفع ادلارل. -
 ىامش الربح. -
 منفعة األصوؿ. -
 ىامش الفائدة الصافية. -
 معدؿ العائد على الودائع. -
 107مرجع سبق ذكره، ص  :بد الرزاؽخليل ع ،أحالـ بوعبدرل :لطالبة باالعتماد على: من إعداد االمصدر

 مقاييس ادلخاطرة:  .2
مقاييس ادلخاطرة دبقاييس العائد وىذا راجع إذل أف البنك يتحمل سلاطر من أجل ربقيق العائد  ترتبط    

 مقاييسها:و ادلناسب، وتتعدد مقاييس ادلخاطرة بتعدد ىذه األخَتة، واجلدوؿ يوضح أىم ادلخاطر 
 .أىم مؤشرات قياس المخاطر:  20جدول رقم 

 نوع ادلخاطر ادلؤشرات ادلستخدمة يف القياس
 صايف أعباء القروض/ إصبارل القروض. -
 سلصص الديوف ادلشكوؾ فيها / إصبارل القروض. -
 سلصص الديوف ادلشكوؾ فيها / القروض اليت استحقت ودل تسدد. -

 ادلخاطرة االئتمانية

 الودائع األساسية / إصبارل األصوؿ. -
 اخلصـو ادلتقلبة / إصبارل األصوؿ. -

 سلاطر السيولة

 ساسة اذباه سعر الفائدة / إصبارل األصوؿ.األصوؿ احل -
- .  اخلصـو احلساسة اذباه سعر الفائدة / إصبارل اخلصـو
 اخلصـو احلساسة. –صوؿ احلساسة األ -

 سلاطر سعر الفائدة

 ة /القاعدة الرأمسالية.ادلركز ادلفتوح يف كل عمل -
 إصبارل ادلراكز ادلفتوحة / القاعدة الرأمسالية. -

 الصرؼسلاطر أسعار 
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 إصبارل األصوؿ / عدد العماؿ. -
 مصروفات العمالة / عدد ادلوظفُت. -

 سلاطر التشغيل

 .924مرجع سبق ذكره، ص  -شركات، بنوؾ -إدارة المخاطر أفراد: طارؽ عبد العاؿ ضباد: المصدر

ادلخاطرة اليت  ادة، يتضح لنا أنو ؽلكن زيادة العائد بزيادلخاطرةكل من مقاييس العائد و   بعد تقدًنو       
يكوف ذلك و من ادلالحظ أف إدارة البنك تبحث عن أفضل عائد شلكن مع أقل ادلخاطر ، و يتحملها البنك

 مقارنة ىذه ادلقاييس السابقة لعائدمستوى اخلطر مالئما مع العائد و  معرفة ما إذا كافبتفحص أداء البنك و 
  .1النمطيةسلاطرة البنك مع البنوؾ األخرى ادلناظرة أو ادلعدالت و 

بُت اخلطر ادلتوقع ىي عالقة بُت العائد على النشاط البنكي و  بصفة عامة، ؽلكن أف نقوؿ أف العالقةو      
 طردية، فكلما زادت ادلخاطر احملتملة زاد بذلك العائد ادلتوقع.

 ؽلكن سبثيل ىذه العالقة بيانيا يف الشكل التارل:و      
 .المخاطرةبين العائد و العالقة : 22كل رقم ش
 
 
 
 
 
 
 
 
    : من إعداد الطالبة.المصدر     
 
 

                                                                                              

                                                           

 طارؽ عبد العاؿ ضباد: تقييم أداء البنوك التجارية- ربليل العائد وادلخاطرة -، مرجع سبق ذكره، ص 44.
1
  

 العائد المتوقع

 الخطر

Expeckd retum 
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     :   في الحد من المخاطر حترازيةالمعايير اإلمساىمة الحوكمة و : المبحث الرابع         
ؾ دائما إذل التحوط من ، على ىذا األساس تسعى البنو كي ارتباطا وثيقا بإدارة ادلخاطريرتبط النشاط البن

التشريعات ادلنظمة و ظيمات يف ذلك تعتمد على التن، و قليل من آثارىا إذل أقصى حد شلكنالتادلخاطر و 
 .حًتازيةأو ما يعرؼ بالقواعد اإل للنشاط،

  إدارة المخاطر:الحومكة البنكية و :  المطلب األول
 : مفهوم حوكمة المؤسسة البنكية .1

راقبتها ابتغاء ربقيق أىدافها، مالذي تتم دبوجبو إدارة البنوؾ و  تعرؼ احلوكمة بالبنوؾ على أهنا النظاـ-     
 1.ىو النظاـ الذي يتعاملوف دبوجبو مع مصادر رؤوس األمواؿو 

إدارة ادلخاطر، وضع األىداؼ، و وتعرؼ أيضا على أهنا الطريقة اليت تدار هبا أعماؿ البنك دبا يف ذلك  -     
ع أف تعمل اإلدارة بأسلوب سليم من جهة توق  لوكيات من جهة، و الس  إغلاد ترابط وتناسق بُت األنشطة و و 

   .2أخرى
 أعلية احلوكمة يف ادلؤسسات البنكية :  .2
موجوداتو، شلا ػلقق  أموالو و احملافظة على زايا ادلرتبطة باألداء البنكي و وكمة العديد من ادلربقق احل     

  :3م مزايا تطبيق مبادئ احلوكمة يف البنوؾ صلدأىمن ستقرار االقتصادي ، و من مت اإلستقرار ادلارل و اإل
 ؛ و اإلداري اليت تواجهها البنوؾزبفيض ادلخاطر ادلتعلقة بالفساد ادلارل 
 ؛رفع مستوى األداء للبنوؾ 
  ؛دلستثمرين عليها يف ازباذ القرارالوضوح يف القوائم ادلالية، شلا يزيد اعتماد االشفافية و 
  ؛ؿ العادليةادلنافسة يف أسواؽ ادلتدعيم او تعظيم قيمة أسهم البنك 
  ملة االع استقرار نشاط البنوؾعيم و ، دبا يعمل على تدزلاسبيةالبنوؾ يف مشاكل مالية و ذبنب وقوع

 ؛قتصادباإل

                                                           

1 أماؿ عياري، أبو بكر خالد: تطبيق مبادىء الحوكمة في المؤسسات المصرفية- حالة اجلزائر -، مداخلة مقدمة يف 
جامعة  9109ماي  12-11ادللتقى الوطٍت حوؿ"حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد ادلارل و اإلداري"، ادلنعقد يومي 

.13زلمد خيضر، بسكرة، ص    

 طارؽ عبد العاؿ ضباد: حوكمة الشركات - ادلفاىيم، ادلبادئ، التجارب -، مرجع سبق ذكره، ص 423. 
2
  

3 .01أبو بكر خوالد: نفس ادلرجع أعاله، ص أماؿ عياري،  
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 فرض مبادئ احلوكمة اء الشركات اليت تقـو بتمويلها و أف تقـو بدور ىاـ يف إحكاـ الرقابة على أد
 عليها.
 :1ةزلددات حوكمة ادلؤسسات البنكي .3

 يتوقف التطبيق اجليد حلوكمة ادلؤسسات البنكية على جودة رلموعتُت من احملددات.        
ادلسؤوليات بُت األسس اليت ربدد طريقة ازباذ القرار وتوزيع تتمثل يف القواعد و : زلددات داخلية -3-1 

دات تشمل احملد  بُت مصاحل ىذه األطراؼ، و  ضعار دارة دبا يؤدي إذل زبفيض الت  إلارللس اجلمعية العامة و 
 الداخلية ما يلي:

  عامة، حبيث أنو يف ضبلة األسهم: يلعب ضبلة األسهم دورا ىاما يف مراقبة أداء الشركات بصفة
 ؛هات البنكربديد توج   التأثَت علىإمكاهنم 
 سياسات التشغيل وربمل ادلسؤولية توجيو اإلدارة العليا و وضع : وضع االسًتاتيجيات و رللس اإلدارة

 ؛التأكد من سالمة موقف البنكو 
 ؛ر الكفاءة ادلطلوبة إلدارة البنكاإلدارة التنفيذية: غلب توف 
  ذلم دور ىاـ يف تقييم عملية إدارة ادلخاطر.الداخليُت: و ادلراجعُت 

 : م  ضتاخلارجية ادلؤثرة على البنك و  تشمل صبيع عناصر البيئةزلددات خارجية: و  -3-2 
 ؛اإلطار القانوين والتنظيمي والرقايب: يعترب وجود إطار تنظيمي ورقايب متطور لنظاـ البنك أمرا ضروريا  
  ادلودعُت يف الرقابة على أداء اجلهاز البنكي يف قدرهتم على سحب مدخراهتم ادلودعُت: يتمثل دور

 ؛ى ربمل قدر مبالغ فيو من ادلخاطرعند إقباؿ البنك عل
  البشري وسائل اإلعالـ: ؽلكن ذلا أف سبارس الضغط عل البنك بنشر ادلعلومات ورفع كفاءة رأس ادلاؿ

 ؛والتأثَت على الرأي العاـ
  لتزاـ يف السوؽ.خَتة على دعم اإلالتصنيف االئتماين: تساعد ىذه األشركات التقييم و 

 دات يف الشكل ادلوارل:وطلتصر ىذه احملد     
 
 
 

                                                           

.14أماؿ عياري، أبو بكر خوالد: مرجع سبق ذكره، ص   1
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 .دات الحوكمة في المؤسسات البنكيةمحدّ : 20شكل رقم 
 
 

 

 

 

 
 10ص  ،مرجع سبق ذكره :ي، أبو بكر خوالدباالعتماد على: أماؿ عيار : من إعداد الطالبة المصدر

 إسًتاتيجية تطبيق مبادئ احلوكمة : .4
  :1لتحقيق مبادئ احلوكمة البنكية ينصح بازباذ اإلجراءات التالية       
 ؛ادلساواة يف معامالهتمساعلُت و غلب أف يضمن إطار حوكمة البنوؾ ضباية حقوؽ ادل 
  بينهم غلب أف يعًتؼ إطار احلوكمة حبقوؽ ذوي ادلصاحل اليت يتم إقرارىا للقانوف وتشجيع التعاوف

 ؛بُت البنك من أجل إصلاحوو 
 غلب أف يتضمن إطار احلوكمة ربقيق الشفافية يف كافة األمور األساسية ادلتعلقة بالبنك دبا فيها الوضع 

 ؛إدارة البنكادلارل وادللكية و 
 ولية رللس وكمة وضع اسًتاتيجيات للمراقبة الفعالة ألداء اإلدارة والتأكد على مسؤ يتطلب إطار احل

 ادلساعلُت.اإلدارة اذباه البنك و 
 :2عالقة تطبيق نظاـ احلوكمة بإدارة ادلخاطر .5

تعترب إدارة ادلخاطر جزء أساسي من احلوكمة، ألف احلوكمة عرفت على أهنا" اإلجراءات ادلستخدمة بواسطة        
 ثلي أصحاب ادلشروع أو أصحاب ادلصاحل فيو لتوفَت رقابة على ادلخاطر اليت يتعرض ذلا ادلشروع".شل

باعتبار رللس اإلدارة  واإلدارة العليا أىم لبنكية بدرجة عالية من ادلخاطر و ونظرا الرتباط شلارسة األعماؿ ا    
 احلوكمة اجليدة. ، فلهما ارتباط كبَت دبمارسة لسلطات اإلدارية على مستوى البنكا

                                                           

.122بن علي بلعزوز: مرجع سبق ذكره، ص   1
  

 2  ماىر الواكد: الحوكمة الرشيدة والمنشآت المالية، رللة التدقيق، العدد 71، األردف، 2007، ص 24.

شركات تقييم الجدارة  -المحاسبين -العاّمة)المودعين
وسائل اإلعالم(. -االئتمانية  

 

 المحددات الخارجية المحددات الداخلية

اإلطار القانوني والتنظيمي والرقابي  
 ممتمطمكتبية،ميدانية(.

 

 

 مجلس اإلدارة واللجان التي –المساىمون 
المراجعون.–ترفع تقاريرىا إليو اإلدارة التنفيذية   
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اللوائح البنكية رلاال للشك يف أف رللس اإلدارة ينبغي النظر إليو  ادلبادئ القانونية يف القوانُت و حيث ال تدع    
 على أنو طرؼ رئيسي يف عملية ادلخاطر.

 وتتمثل ادلسؤوليات األساسية جمللس اإلدارة فيما يلي:    
  ؛إدارة ادلخاطرواضحة لكل رلاؿ يف صياغة إسًتاتيجية 
 ؛ادلسؤوليات عند كل مستوىلسلطة و ة على ىياكل تتضمن تفويضا واضحا لفقاو تصميم أو ادل 
  دة رأس ادلاؿ ادلطلوب جو ادلخاطر ادلقبولة، وربدد كمية و مراجعة و إقرار سياسات ربدد بوضوح

 ؛كن للبنمللتشغيل اآل
  للتعرؼ على سلاطر البنك ادلالية والتشغيلية ضماف ازباذ اإلدارة العليا بفعالية اخلطوات الضرورية

 ؛قياسها ومراقبتها والسيطرة عليهاو 
 نامج صياغة إجراء تقييم دوري لرب ية للتأكد أهنا ما تزاؿ مناسبة و إجراء مراجعة دورية للضوابط الرقاب

 ؛رأس ادلاؿ طويل ادلدى
  ؛نوعية التقاريرربديد زلتوى و 
  ؛يات إذل اإلدارة رمسياسًتاتيجاإلتنفيذ تفويض سلطة صياغة و 
 ؛يم سنوي ألداء رئيس رللس اإلدارةإجراء تقي   
 يذيُت انتخاب جلنة مؤلفة يف األساس من مديرين غَت تنفيذيُت لتحديد مبالغ مكافآت ادلديرين التنف

 تسمى جلنة مكافآت.و 
بطلب  ادلكافآتكل سنة( من خالؿ جلنة الًتشيح و   كما غلب على اجمللس أف يقـو دوريا )مرة على األقل    

إحصائيات ادلخاطر و مناقشة بيانات ادلخاطر يف البنك، هبدؼ ربليل و  منظومةمعلومات عن قياس ادلخاطر و 
 بشكل منتظم يف كل اجتماع للمجلس.الكمية والنوعية يف البنك و 

  مقررات بازل في إدارة المخاطر البنكية:: ب الثانيالمطل
أدائو ، و استمرارية للبنك دلا ذلا تأثَت على نشاطو و تعد مراقبة ادلخاطر ضرورة طبيعية و مهمة بالنسبة          

يف مراقبتو ا بالتنبؤ باخلطر و ادلؤسسات ادلالية تضع التنظيم الذي يسمح ذلوىو ما جعل العديد من البنوؾ و 
لدوؿ السهر على وضع ادلراقبة يف ا تبٌت سلطاتداه لتدل يقتصر األمر عند ىذا احلد بل تع، و نفس الوقت
  .1البنكيقصد ضماف سالمة النظاـ ادلارل و  مراقبة تنفيذىاالتنظيمات و 

  :ماىية لجنة بازل:  أوال   
                                                           

 
1
 Philipe binard : mesure et contrôle des risques de marché, économie, paris, 1996, p161. 
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 :نشأة لجنة بازل .1

ربت إشراؼ بنك التسويات الدولية دبدينة بازؿ بسويسرا، نتيجة تفاقم  1974لقد تأسست جلنة بازؿ سنة    
ة القوية بُت البنوؾ زيادة ادلنافسحجم الديوف ادلشكوؾ يف ربصيلها و تزايد يونية اخلارجية للدولة النامية و أزمة ادلد

لُت عن رلموعة الدوؿ شلثلقد ضمت جلنة بازؿ ية بسبب نقص أمواؿ تلك البنوؾ، و األوروباليابانية واألمريكية و 
ىي بلجيكا، كندا، فرنسا، أدلانيا، إيطاليا، الياباف، ىولندا السويد، سويسرا، بريطانيا، لوكسمبورغ، العشرة و 

لقد أصلزت اللجنة و  1تفاؽ على أف ربضى جلنة بازؿ بإصباع  األعضاء،مت اإليات ادلتحدة األمريكية، و الوال
لبنوؾ ادلركزية حيث  وافق رللس احملافظُت ل 1988توصيات يف آراء و  ائي بعد دراسة ما ورد منتقريرىا النه
كذا اإلرباد األورويب  على تقرير جلنة بازؿ اخلاص باقًتاح معيار موحد لكفاية رأس ادلاؿ ناعية و للدوؿ الص  

ترجيحها أصوذلا اخلطرة بعد لتزاـ بأف تصل نسبة رأمساذلا إذل رلموع يتعُت على كافة البنوؾ العامة اإلحيث 
 .1992بادلئة كحد أدىن مع هناية  08بأوزاف ادلخاطرة اإلئتمانية إذل 

 : تعريف لجنة بازل .2
تعرؼ بأهنا جلنة للرقابة نسيوف دبعدؿ ادلالءة األورويب، و تسمى جلنة بازؿ أو كوؾ أو كما يسميها الفر        
ال ىي جلنة استشارية فنية العشرة، و رلموعة الدوؿ الصناعية ىي تتكوف من و  1974، تأسست سنة البنكية

ع ذبتمو  2 وؿ الصناعية، و إظلا أنشئت  دبقتضى قرار من زلافظي البنوؾ ادلركزية للد  تستند إذل أي اتفاقية دولية
على  يساعدىا عدد من فرؽ العمل الفنيُت لدراسة سلتلف جوانب الرقابةىذه اللجنة أربع مرات سنويا، و 

 قرارات أو توصيات ىذه اللجنة ال تتمتع بأي صفة قانونية أو إلزامية رغم أهنالذا فإف مستوى البنوؾ، و 
يَت ادلعاتوصيات اللجنة وضع ادلبادئ و و ، وتتضمن قرارات ت ذات قيمة فعلية كبَتةأصبحت مع مرور الوق

ز الدوؿ على فيادلمارسات اجليدة يف سلتلف البلداف بغرض رب ادلناسبة للرقابة على البنوؾ، مع اإلشارة إذل ظلاذج
أزمة البنك األدلاين  نشاء ىذه اللجنة بعدإ قد متو  3ستفادة من ىذه ادلمارسات،اإلَت و ادلعايإتباع تلك ادلبادئ و 

 قابة بُت البنوؾ.مستوى الر    غرضها األساسي ىو ربسُتو  "ىَتستات" والبنك األمريكي"فرنكلُت" 

                                                           

1دريس رشيد، حبري سفياف: مقررات لجنة بازل والّنظم اإلحترازية في الجزائر، رللة ارباد ادلصارؼ العربية، العدد 910، 

.94، ص 9119سبتمرب،   
 

2معيز حليمة: دور تبّني مقررات لجنة بازل على اإلستقرار المصرفي- مع اإلشارة إذل اجلهاز ادلصريف اجلزائري-، مذكرة 
، 9104/9101زبرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسًت، زبصص مالية مؤسسة، جامعة أوكلي زلند أو احلاج، البويرة ، 

.21ص   

3 .091آيت عكاش مسَت: مرجع سبق ذكره، ص 
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 األىداؼ الرئيسية للجنة بازؿ: .3
  :1لقد استهدفت جهود جلنة بازؿ ربقيق ىدفُت أساسُت     
 ذلك ب:استقرار النظاـ البنكي الدورل و و ادلساعدة يف تقوية .1.2

 ؛لبنوؾتقرير حدود دنيا لكفاية رأس ادلاؿ با 
  ؛الفنية للرقابة على أعماؿ البنوؾربسُت األساليب 
 ادلعلومات بُت السلطات الرقابية تبادؿ. 

اليت تنتج عن تطبيق متطلبات لكفاية رأس ادلاؿ من السلطات ، و آثار ادلنافسة غَت العاديةد من احل .0.2
 الرقابية البنكية يف البلداف ادلختلفة.

 إدراج سلاطر مرتبطة بأصوؿ خارج ميزانية البنوؾ. .2.2 
 سبثلت فيما يلي:  :2: اجلوانب األساسية التفاقية بازؿ األوذلثانيا    

بعُت تفاقية إذل حساب احلدود الدنيا لرأس ادلاؿ مع األخذ : هتدؼ اإلادلخاطر االئتمانيةالًتكيز على  .1
 لمدين بالتزاماتو من القرض و فوائده.لعتبار سلاطر عدـ الوفاء اإل

ىتماـ بنوعية الواجب تكوينها: ذلك من خالؿ اإل مواؿ وكفاية ادلخصصاتىتماـ بنوعية األتعميق اإل .2
ادلخصصات اليت غلب تكوينها للديوف ادلشكوؾ يف ربصيلها، ألنو ال ؽلكن أف يفوؽ معيار مستوى األصوؿ و 

 رأس ادلاؿ احلد األدىن ادلقرر.
  .وضع أوزاف ترجيحية سلتلفة لدرجة سلاطر األصوؿ: الوزف الًتجيحي ؼلتلف باختالؼ األصل .3

 :3رلترجيحات األصوؿ داخل ادليزانية موضحة يف اجلدوؿ التاو 
 .أوزان ترجيح المخاطر حسب فئات األصول الواردة في الميزانية: 82 جدول رقم

 فئة األصوؿ أوزاف ادلخاطر%  
 
 
0 % 

 األجنبية.النقدية سبثل العملة احمللية و  -
 ادلطالبات على احلكومات ادلركزية ادلقومة بالعملة الوطنية . -
 التنميةو قتصادي ادلركزية لدوؿ منظمة، التعاوف اإلادلطلوبات األخرى من احلكومة  -

                                                           

4مَتفت علي أبو كماؿ: اإلدارة الحديثة لمخاطر اإلئتمان في المصارف وفقا للمعايير الدولية بازل 0،مذكرة ماجستَت، 
.21، ص9112/9113زبصص إدارة األعماؿ، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطُت،    

 عبد ادلطلب عبد احلميد: العولمة واقتصاديات البنوك،الدار اجلامعية، 9111، ص34.
2
  

.11حفياف جهاد: مرجع سبق ذكره، ص   3
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OECD  بنوكها ادلركزية.و 

 OECDادلطلوبات ادلقررة بضمانات نقدية أو للحكومات ادلركزية يف دوؿ  -
 القروض ادلضمونة.عاـ باستثناء احلكومة ادلركزية و ادلطلوبات من القطاع ال  - % 10  
 
 
 

20 % 

 األسيوي الدورل وبنك التنمية اإلفريقي و ادلطلوب من بنوؾ التنمية مثل البنك  -
 بنك االستثمار األورويب أو ادلطلوبات ادلضمونة من البنوؾ احمللية.و  

 القروض ادلضمونة من البنوؾ احمللية.  -
اليت ىي أقل من سنة واحدة  و   OECDادلطلوبات من البنوؾ دوؿ خارجة عن دوؿ  -

ة واحدة مضمونة من قبل البنوؾ نقروض مع استحقاؽ متبقي يصل إذل سال وكذلك
 .OECDادلدرلة مع بلداف خارج منظمة 

قروض مضمونة بالكامل برىن عقار بنكي إما باحليازة من قبل ادلقًتض أو  - % 50
 استئجاره.

 
 
 
 

100 % 

 ادلطالبات على القطاع اخلاص. -
 البنوؾ ادلدرلة يف دوؿ خارج التعاوف مع استحقاؽ أكثر من سنة. مطالبات -
مطالبات على احلكومات ادلركزية خارج ادلنظمة ما دل تكن مقومة بالعملة احمللية  -

 وشلولة بتلك العملة.
 مطالبات على الشركات التجارية اليت ؽلتلكها القطاع العاـ. -
 غَتىا من األصوؿ الثابتة. ادلباين و ادلنشآت وادلعدات و  -
 ستثمارات األخرى.اإلو لعقارات ا -
 أدوات رأس ادلاؿ اليت تصدرىا البنوؾ.-
 صبيع األصوؿ األخرى. -
 .51، ص مرجع سبق ذكره: حفياف جهاد :المصدر.

 :اتفاقية بازل الثانية: ثالثا 
، اقتنعت اللجنة بضرورة البنكية العادليةصلة يف األسواؽ ات احلاادلستجد  يف ظل التطورات االقتصادية و        

. لتكوف 1988بالرغم من التعديالت الصادرة عقب إطالؽ نسبة كوؾ هناية سنة   1988إعادة النظر يف اتفاقية 
، كاف نتيجة ىذه ادلراجعة تشكيل اتفاقية جديدة حوؿ معايَت األمواؿ اخلاصة وأكثر مالئمة مع ىذه التحوالت
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حوؿ اتفاقية جديدة على  1999صناؼ ادلخاطر البنكية، فانطلقت يف دورة استثنائية سنة استيعابا و ربليال أل
  .2معايَت بازؿ  بصدور مقرر للجنة يتضمن 2004غرار بازؿ األوذل اختتمت يف جواف 

 :(2)ادلخاطر اليت تغطيها نسبة ادلالءة بازؿ  .1
أساليب قياس  شلارسات إدارة ادلخاطر و إدراج، بتطوير (1)أكثر تعقيدا من بازؿ  (2)يعترب مقرر بازؿ       

 عتبار ثالث سلاطر كربى تتعرض ذلا البنوؾ :جديدة تأخذ بعُت اإل
 .سلاطر االئتماف: مازالت تناؿ األعلية الكربى يف الدالة اجلديدة 
  ة كوؾ.نسبل 1996سلاطر السوؽ: تؤخذ يف احلسابات منذ إصالحات 
 1يةتفاقليت تشكل ادلستحدث الرئيسي يف اإلىي ا: و ادلخاطر التشغيلية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.043ضباد: مرجع سبق ذكره، ص طارؽ عبد العاؿ   1
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 :خالصـــــة

ف وقفايت تلف العمليات اليومية  ادلعقدة ضماف السَت احلسن دلخللمخاطر البنكية و  إف اإلدارة السليمة         
اءا ، سو ادلخاطر هإلدارة ىذتطوير بيئة مالزمة و  مراجعة احلساباتو ذل على فعالية الرقابة الداخلية بالدرجة األو 

ارجية، ادلؤثرات اخلاـ تكنولوجيا ادلعلومات ومتابعة ذلك من خالؿ استخد، و للتخفيف منها أو التحكم فيها
عوامل الدراسة جململ ادلخاطر احملتملة من الو التحليل حتياؿ والغش، كما أف حسن التقييم و وذبنب كل أوجو اإل

 تمراره. ضماف اسادلساعدة على صلاح البنك و 
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 :تمهيد

يكتسب موضوع إدارة اظتخاطر باستخدام وسائل وأساليب حديثة أقتية متزايدة سواءا لدى البنوك أو 
 البنكية.لدى مؤسسات الرقابة الدولية، حيث أدرجتو صتنة بازل كأحد احملاور اعتامة لتحديد اظتالءة 

سياسات لتوخي اظتخاطر واستحداث إدارات تنتهج اصتزائر ىي األخرى مدركة دتاما عتذه الضرورة حيث و 
متخصصة ىدفها التحكم يف درجات اظتخاطر اليت تتعرض عتا أعمال البنوك اظتختلفة واحتوائها بذكاء لتعظيم 

، فإننا نتساءل عن واقع إدارة اظتخاطر ثر البنكياضتد من حاالت التعي نتثل اظتقياس اضتقيقي للنجاح و العائد الذ
بالبنوك التجارية اصتزائرية، وىل ىي يف مستوى اعتماد تلك التقنيات العلمية اظتستخدمة يف إدارة اظتخاطر 

 واظتنصوص عليها يف اتفاقيات بازل؟

رية اصتزائرية ومدى ومن ىذا اظتنطلق سنخصص الفصل التطبيقي إلبراز واقع إدارة اظتخاطر يف البنوك التجا
 التزامها مبعايَت بازل، وعليو سنقوم بتقسيمو إذل ثالث مباحث وىي كاآليت:

 ؛اظتبحث األول: عرض عام عتيكلة البنك اطتارجي اصتزائري 
  يف البنوك اصتزائرية؛اظتبحث الثاشل: واقع تطبيق اتفاقيات بازل 
  التجارية اصتزائرية.اظتبحث الثالث: آلية إدارة اظتخاطر الرئيسية بالبنوك  
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 عام لهيكلة البنك الخارجي الجزائري األول: عرضالمبحث 

حيث يتجّسد نشاطو يف تسهيل العالقات  ،من بُت البنوك اصتزائرية زائرييعترب البنك اطتارجي اصت
 التجارة اطتارجية. متتّص بضمان وتنفيذ اإلتّفاقيات اظترتبطة بعملياتاصتزائرية مع باقي دول العادل و  اإلقتصادية

 البنك الخارجي الجزائري األول: تقديمالمطلب 

 أوال: نشأة البنك الخارجي الجزائري
آخر ،وهبذا فهو ثالث و 204-67مبوجب األمر  1967تأّسس البنك اطتارجي اصتزائري يف أّول أكتوبر   

على أنقاض ستسة بنوك أجنبية ىي  قد مّت إنشاءهلقرارات تأميم القطاع البنكي، و  تبعا يتم تأسيسوبنك جتاري 
 "القرض الّليوشل ،الشركة العامة ،قرض الّشمال، البنك الصناعي للجزائر وبنك بركليز".

جانب  وعلى ىذا األساس نتكنو رتع الودائع اصتارية إذل ،البنك كّل مهام البنوك التجارية نتارس ىذاو 
ُت ، كما يقوم بتأمفهو يقوم مبنح القروض لإلستَتاد رجية،اطتا اإلقراض ويتكفل بتمويل عمليات التجارة اطتارجية

 تقدصل الّدعم اظتارل عتم.اظتصّدرين اصتزائريُت و 
كما دتتّد نشاطاتو اإلقًتاضية إذل قطاعات أخرى، فهو يرّكز على العمليات اظتالية للشركات الكربى مثل 

اقتصادية أخرى على عكس ما ىو منصوص قطاعات طراك وشركات الصناعة الكيماوية والبًتوكيماوية و سونا
 .1عليو فيما يتعّلق بتخصص الّنظام البنكي

اّليت مّست كّل حديث و ام البنك بإعادة ىيكلة وظائفو ودخل يف مرحلة جديدة من التّ ق 2006 ويف سنة 
الءمة مع إعادة تأىيل الوكاالت لضمان اظتفت ىذه السنة اسًتاتيجية حتديث و شبكتو بالكامل، كما عر ىياكلو و 

 الصفقات اظتتاحة للزبون .ظتتطّلبات التكنولوجية اصتديدة و ا
نشاطو البنكي  دالتا" ليصبح"حتديث نظام اظتعلومات من خالل برنامج  2007لتعرف السنة اظتوالية  

 .أكثر دقة وأمان
اظتربمة مع  تفاقياتلإلنتيجة ؤسسات الصغَتة واظتتوسطة و توّجو البنك إذل قطاع اظت 2009ة ويف سن

  الشركات الرّائدة عاظتيا مت طرح منتجات جديدة.

 :بنك الجزائر الخارجي وأهدافه ثانيا: مهام
                                                           

1 الطاىر لطرش: تقنيات البنوك ، ديوان اظتطبوعات اصتامعية، الطبعة السادسة، اصتزائر، 8005، ص956.
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يقتصر البنك اطتارجي اصتزائري على ؽتارسة النشاطات اّليت عرفها عند تأسيسو بل توّسعت عملياتو  دل
مواّد البناء، نتّدىا بالقروض البحري و يادين احملروقات والنقل فأصبح لديو حسابات اظتؤسسات الكربى يف م

 ىذا من أجل حتقيق أىدافو.و  ويسَّت حساباهتا باإلضافة إذل ضمان القروض اظتمنوحة من بنوك أخرى
 مهام البنك الخارجي الجزائري:-1

 لع اصتزائر خاصة الصادرات من السيعترب البنك اصتزائري من أىم اظتساقتُت يف ترقية التجارة اطتارجية يف
 يقوم باظتهام التالية:اظتواد األولية،كما و 

  التجارة اطتارجية للبالد. سهيلأجل تتنمية العالقات اإلقتصادية بُت اصتزائر واطتارج وذلك من 
 .إبرام اتفاقية القروض مع البنوك اطتارجية 
 .منح اعتماد على اإلستَتاد 
  اصتزائريُت.ضمان الصفقات للمصدرين واظتستوردين األجانب و 
   كل الصفقات اظتوقعة من قبل الدولة واظتؤسسات احمللية واطتارجية.ضمان 
 تطوير الصفقات التجارية مع الدول األخرى.  
 .إنشاء وكاالت وفروع يف اطتارج 
 .اظتشاركة يف نظام تأمُت القروض 
 .توفَت اإلّدخار الوطٍت 

 أهداف البنك الخارجي الجزائري:-2
 :ما يلي من أقّتهااصتزائري أىداف يسعى لتحقيقها و  للبنك اطتارجي

  ؛تشجيع العمليات مع اطتارج و مع باقي دول العادلحتفيز و  
  1اإلقتصاديةالّسياسية و  ضد األخطاريعمل على تأمُت العمليات الّتجارية مع اطتارج. 

 
 
 
 

                                                           

.58-58جعفري حياة: مرجع سبق ذكره، ص ص  
1
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 وكالة مسنغانم تقديم :الثانيالمطلب 

الّنظر لألقدمية فقد ظهرت بحبكم الّنشاطات واألعمال اّليت حتققها، و  وكالة رئيسية تعترب وكالة مستغازل
وىي بدورىا تعمل يف العديد من القطاعات وفق ظتا ختّولو عتا  الوكالة مع ظهور البنك اطتارجي اصتزائري،

من كنها ، حبيث أهنا دتتلك ىيكل استغالل نتبتشجيع الّسياسة التجارية للبنك كما أهنا مكلفة  ،صالحياهتا
 ىذا الشكل يوضح اعتيكل التنظيمي للوكالة:و ، القيام بعّدة أنشطة خاصة

 .:الهيكل التنظيمي للوكالة60لشكل رقم ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير الوكالة
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 باإلدارة
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 .البنك اطتارجي اصتزائري :المصدر

 من خالل الشكل السابق سنتطرق إذل كل عنصر على حدى كاآليت:

 دير الوكالة: يكون على رأس اعتيكل التنظيمي للوكالة ومهمتو ِاختاذ القرارات الالزمة لسَت الوكالة م
 ويسهر على تنفيذىا.

  :يتمثل دوره يف مساعدة اظتدير يف مهامو، ويدار ىذا اظتنصب من طرف نائبُت، النائب نائب اظتدير
األول وىو اظتكلف بنيابة اظتديرية اظتكلفة باإلدارة واإلشراف على مصاحل اظتصلحة، أما النائب الثاشل يدير نيابة 

 اظتديرية اظتكلفة بااِلستغالل وىو الذي نتكنو تعويض اظتدير أثناء غيابو.
 مانة العامة: تعمل على تنظيم األعمال القانونية واإلدارة مثل ِاستالم وتسليم الربيد وتلقي الودائع.األ 
 :يقوم مبهام تطبيق النظام احملاسيب للبنك بتنظيم اظتيزانيات، وتضم األعمال احملاسبية  مركز احملاسبة

 وضبطها وإعداد دفًت اليومية.
 :وتضم مصلحتُت: نيابة اظتديرية اظتكلفة بااِلستغالل 
ستغالل والقروض: عتذه اظتصلحة دورا مهما يف جلب الزبائن ومهامها تنحصر يف النقاط اإلمصلحة  .1
 التالية:
 .شرح كيفيات العمل وتوجيو الزبائن 
 تصال باظتتعاملُت وإشعارىم بكل العمليات اطتاصة حبساباهتم.اإل 
 .شرح وإعطاء معلومات عن النشاطات اليت يقوم هبا البنك 
 لتزامات: وتشمل الفروع التالية:اإلمصلحة السكريتارية و  .2
  لتزامات والتعهدات.ة ااِللتزامات: مهمتو متابعة اإلقسم إدار 
 .قسم اظتوارد: مهمتو توظيف األموال 
 .قسم اظتنازعات: مهمتو النظر يف اظتنازعات اظتالية من الناحية القانونية 
عدد من الودائع مبختلف أشكاعتا، واليت حتصل عليها مصلحة الصندوق: تعمل البنوك على رتع أكرب  .3

من األفراد واظتدخرين، وىذا بفتح حسابات لكل من يرغب يف ذلك، وتقوم مصلحة الصندوق ويف ىذا اإلطار 
بدور مهم سواء تعلق األمر بِاستقبال الودائع أو بتقدصل اطتدمات، حيث تقوم ىذه اظتصلحة بأكرب قسط من 

 وتضم ستسة أقسام:العمليات البنكية، 
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 شباك رئيسي؛ 
 شباك الدفع؛ 
  شباك التوزيع؛ 
 شباك الصرف اليدوي والعملة الصعبة؛ 
 .شباك التحويالت 
 مصلحة احملفظة أو اضتافظة: وىي مصلحة تتكون من ثالثة فروع وىي كاآليت: .4
 فرع اظتقاصة؛ 
 فرع تسليم الشيكات؛ 
 .فرع ػتفظة األوراق 
 ىذه اظتصلحة على أربعة فروع كاآليت:مصلحة التجارة اطتارجية: وحتتوي  .5
 عتماد اظتستندي: ومتص بفتح ِاعتمادات مستندية لصاحل اظتستوردين، حيث يشرف على تنظيم فرع اإل

وترتيب الوثائق ومراقبة وتنفيذ اظتعامالت، وكذا ااِلتصال اظتباشر باظتتعاملُت األجانب ويعترب الوسيط بُت اظتستورد 
 واظتصدر.
  راق التجارية: يقوم بالتأكد من الوثائق واظتراقبة اظتستمرة لكل العمليات حىت إدتامها فرع تسليم األو

 وإرسال اظتلفات إذل اظتصاحل ومراجعتها من أجل تصنيفها.
  فرع التوطُت: مهمة ىذا القسم تنحصر يف إدتام عمليات التوطُت، وبعد التأكد من كل اظتعلومات

اظتطلوبة يف ىذه العملية، كما يقوم مبراجعة ىذه اظتعامالت بعد إدتامها  اظتقدمة من طرف الزبون وكذا الوثائق
عتمادات والتحصيالت من معامالتو يعيد اظتلفات إذل ىذه اظتصلحة يا، فبعدما ينتهي كّل من قسم اإلهنائ

 لتصنيفها وإدخاعتا إذل األرشيف.
 خاص الطبيعيُت، وتستعمل فرع حساب العملة الصعبة: ىذا القسم يتكفل بفتح حسابات خاصة لألش

 ألغراض ؼتتلفة حسب اِلتزاماهتم الشخصية ما عدا تلك اظتتعلقة بتسديد قسمة الصفقة التجارية.
 تشمل ىذه األخَتة مصلحة تسيَت اإلدارة واليت بدورىا تضم قسمُت:نيابة اظتديرية اظتكلفة باإلدارة : 
 ل كاآلالت واألجهزة.تتلخص مهامو يف توفَت وسائل العم :قسم التسيَت اإلداري 
  قسم اإلعالم اآلرل واحملاسبة: ويقوم بتسوية الفواتَت يوميا وحساب قيمة الرسم على القيمة اظتضافة
 شهريا.
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 على المخاطر البنكية داخل الوكالة الثالث: الرقابةالمطلب 

اظتخاطر اظتمكن أن اظتتعّلق بالرّقابة الداخلية للبنوك يف ماّدتو الثانية على ؼتتلف  03-02لقد نص النظام  
سيما األنظمة ال اظتخاطر الّتشغيلية، ؼتاطر السوق،ظتتمثّلة يف اظتخاطر اإلئتمانية، اتواجو البنك واليت سبق ذكرىا و 

 كم فيها.الّتحاظتتعّلقة بتقدير وحتليل اظتخاطر واألنظمة اطتاصة مبراقبتها و 

من نفس الّنظام نّصت على عملية الّتنظيم احملاسيب ومعاصتة اظتعلومات سواء اظتتضّمنة يف 16ففي اظتادة 
وذلك  ،يف اظتلحق الناجتة عن احملاسبة، واظتعلومات الواردة خارج اظتيزانية وحسابات الّنتائج حسابات اظتيزانية،

إثبات كل معلومة بفضل وثيقة أصلية نتكن من خالعتا  ،الّزمٍتالتسلسل بإعادة تشكيل غتموع العمليات حسب 
 .الّرجوع إذل اظتستند الّتلخيصي

من نظام اختيار ؼتاطر القروض فيعتمد على الّضمانات احملّصل عليها، وحتليل ػتيط  24 يف اظتاّدة أما 
ملية يدرج معيار اظتردودية من خالل عخذ بعُت اإلعتبار الوثائق احملاسبية عتذه اظتؤّسسات،كما األ مع اظتؤّسسات

بوضع نظام لتقدير  29الّنواتج بأكرب قدر من الّشمولية،كما يلتزم البنك يف اظتادة التحليل التقديري لألعباء و 
 .اظتًتتبة عن عجز طرف مقابلؼتاطر اإلئتمان 

لذلك كتب على  ،ييموق على عدم توّفر طريقة للّتقاليت ختص نظام تقدير ؼتاطر السو  31نّصت اظتادة و  
البنك القّيام بتغطية ؼتاطر السوق من خالل متابعة العمليات احملققة يف األسواق ضتساهبا اطتاص عن طريق 

 وكذا العمليات اظتتعّلقة مبحفظة حتويل أوراقها اظتالية. الّتسجيل اليومي لعمليات الصرف،

وؼتاطر  تغطية ؼتاطر اظتعّدل،متعّلقة بتقدير و لصدور نصوص على انتظار البنوك  32اظتادة كما نّصت    
 الّتسديد وضبط مراحل الّتسديد.

 معالجة الرقابة البنكية داخل الوكالة: .1

 اظتعلومات اظتقّدمة من طرف مصلحة الّتسيَت اإلداري إذل أّن:من خالل الدراسة اليت قمنا هبا و  توصلنا

قدصل قروض للعمالء، وبعد ذلك بتفقط و  االئتمانيةوكالة البنك اطتارجي اصتزائري تتعّرض للمخاطرة  
يف ىذه اضتالة تصبح  الفوائد اظتًتتّبة عليو،صاحب القرض عاجز عن سداد القرض و ة معّينة يتبُّت أّن مرور مدّ 
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تطرح القضية أمام العدالة فإذا دل يتّم حتصيل القرض يقوم اظتكّلف باحملاسبة بإدراج الوكالة يف نزاع مع اظتقًتض و 
 مث ترسل إذل اظتديرية اصتهوية بعدىا إذل اظتديرية العاّمة.، ن اظتستحّقات اظتشكوك يف حتصيلهاقيمة القرض ضم

من أجل تقدصل قرض معُّت تتقّيد الوكالة بسقف ػتّدد من طرف اظتديرية العامة وفق جدول معُّت حبيث و 
ذل اظتديرية العامة للّنظر يف ملف اصتهوية مث إ اظتلف إذل اظتديرية إذا جتاوزت قيمة القرض الّسقف احملّدد ترسل

 .طلب القرض

فيما يتعّلق مبردودية عمليات القروض فالوكالة تطّبق معّدل للفائدة على القروض يفوق معّدل الفائدة  
، تية من اضتصول على دفاتر الّشيكاذل العموالت اظتتأتّ ودعة لتحقيق ىام  ربح باإلضافة إعلى األموال اظت

على القيمة اظتضافة الذي الّرسم  الفوائد اظتتأتّية من منح أموال لعميل صاحب وديعة قبل تاريخ استحقاقها،و 
 الشهر وىناكمن  21إذل اطتزينة و ذلك كل  إرساعتايمة الّرسم على القيمة اظتضافة و يتحّملو العميل ليتّم جتميع ق

 الرسم على القيمة اظتضافة مسًتجعة مثل إدخال جتهيز جديد إذل الوكالة فيتّم اسًتجاعها من اطتزينة.

وىي طريقة   scoringكما أن الوكالة قامت بإدخال نظام جديد لدراسة قبول أو رفض ملفات القروض 
 .ىي حالة نادرةالت تتعّدى إذل قروض اإلستغالل و ختص قروض اإلستثمار إالّ يف بعض اضتا فرنسية

 تتمثل،يتطّلب إدخال معطيات عن اظتقًتض  Excelىذا الّنظام عبارة عن برنامج مصّمم على صفحات 
اظتتعّلقة بثالث سنوات متتالية على األقّل كذلك مّدة القرض الذي ات خاصة باظتيزانيات احملاسبية و يف بيان

تثبت بأن  ،من طرف مصلحة الضرائب لية معتمدةاألساسي أن تكون بيانات فع عليو والشرطسيحصل 
استطاع حتقيق و  ،س مال معُّت صاحب القرض قام فعال بنشاط جتاري أو صناعي معُت للّسنوات الّثالث ولو رأ

 سلبية.أو  إكتابيةنتائج 

 يتكون الربنامج من صفحات تضم كال منها ما يلي:

باإلضافة إذل خانة ظتدير الوكالة  حتمل ىذه الصفحة اسم ولقب وعنوان اظتقًتض ورقم ؽتّيز، الصفحة األولى:
 وأخرى ظتسؤول القرض.
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 النشاط ،عليوو يف ىذه الصفحة يتم الّتعريف باظتقًتض بتحديد قيمة القرض الذي سيحصل  الصفحة الثانية:
القيام بالّدراسة الّداخلية حتديد الشكل القانوشل و ؤسسة يتم كانت م فإذافتح حساب بنكي،  يزاولو، تاريخذي ال

 للمؤّسسة.

اظتعامالت اطتارجية والقيام بط فيما متص الوضعية التجارية و حتديد الّنشاط اظتمارس بالضّ  يتم الثالثة:صفحة ال
 باظتعاينة.

 صناعي أو جتاري أو خدمي. طبيعة القطاع سواء كان لحتم الرابعة:الصفحة 

باإلضافة  اظتوارد البشرية، ،آالت ،ل اليت حبوزة اظتؤسسة من عقاراتوسائل اإلستغال حتمل الخامسة:الصفحة 
 إذل ضرورة الّتأكد من الّتأمُت على الوسائل.

 اضتسابات بالّنسبة للسنوات اظتاضية سواء باإلرتفاع أو اإلـتفاض. مقارنة السادسة:الصفحة 

 الّتطور التارمتي لتعامل اظتقًتض مع الوكالة. حتمل السابعة:الصفحة 

 أو استثمارية. اظتدى، استغالليةطبيعة القروض سواء كانت طويلة  حتديد الثامنة:الصفحة 

 اطتزينة بالّتعرف على احتياجات اظتؤسسة من األموال خالل فًتة معّينة من الّنشاط. دراسة التاسعة:الصفحة 

تعكس اضتقيقة أو تثبت البيانات اضتقيقية اليت احملاسبية إذل ميزانيات مالية و  ياتاظتيزان حتويل العاشرة:الصفحة 
 وجدول حسابات الّنتائج.

 يلي: القرض كماوبعد إدخال كل ىذه البيانات اظتتعّلقة باظتقًتض تكون مرحلة تصنيف  
A رجة األوذلملف مقبول من الد 
B  ملف مقبول من الدرجة الثانية  
C دراسة شتعة العميل و أقدميتو يف التعامل مع الوكالة ملف لتتاج إذل 
D ملف مرفوض دتاما 

 وبعد اظتوافقة على منح القرض يطلب من العميل تقدصل الضمانات الضرورية.
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تحصل كل مقًتض يو  ىذه الطريقة تعترب كأداة تساعد الوكالة على السرعة يف معاصتة ملفات القرض،
أو دل يقدم شيكات بدون  نو دل لتصل على أي قرض من بنك آخر،على رقم معُت يسمح بالّتأكد من أ

نوك بعدم تقدصل قروض إبالغ البمركزية اظتخاطر لدراسة وضعيتو و  قام بذلك يرسل ملف اظتقًتض إذلفإذا  رصيد،
 .عتذا العميل

من فالوكالة تقوم بتطبيق أسعار الصرف حسب البورصة األجنبية احملددة مبخاطرة السوق فيما يتعلق 
ؼتاطرة و  دون أي تغيَت مبعٌت التتحمل أي ؼتاطرة،كذلك فيما يتعلق مبخاطرة اظتعدل طرف البنك اظتركزي،

 السيولة فالوكالة ال تتحمل أي ؼتاطرة.

فاظتخاطرة   تصل بعد إذل مسؤورل الوكالة،دل أو غَت مدرجة اطر التشغيلية فهيأما فيما متص اظتخ
 نظام اظتعلومات، اظتخاطر القانونية. ،عن العنصر البشريذل ؼتاطر نارتة التشغيلية تنقسم إ

التسجيالت اليومية للعمليات سواء ما تعلق باإلقراض يتمثل يف كوهنا تتابع التطورات و إن دور احملاسبة  
بالتارل نستطيع اضتصول على ى األمر ذلك و أو غَته يف سجاّلت أو دفاتر دتكننا من الرجوع إليها مىت اقتض

كذلك اظتعدل و من ؼتاطرة التقليل سمح ببناء فتوذج داخلي للّتحكم و ية لتغَتات معدل الفائدة اليت تسلسلة زمن
الصرف، كما تفيد احملاسبة يف جتنب أخطاء السنوات السابقة بالرجوع إذل اظتستندات  ظتخاطر بالنسبة األمر

 يكون عنصر اظتخاطرة ليس لو أقتية كبَتة.إال أن الوكالة العمومية  اظتتعلقة باظتستحقات اظتشكوك يف حتصيلها،
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 بازل في البنوك الجزائرية اتفاقياتتطبيق  الثاني: واقعالمبحث 

الّتقيد هبا بصفة دائمة من طرف وقائية للّتسيَت كتب احًتامها و  إن القواعد اإلحًتازية ىي مبثابة معايَت
اطتطر، وسنحاول من خالل ىذا اظتبحث معرفة مؤسسات القرض سواء تعلق األمر باظتالءة، السيولة أو تسيَت 

القواعد اإلحًتازية اظتعمول هبا يف التنظيم اصتزائري ومدى استيفائها للمعايَت الدولية اظتنصوص عليها يف اتّفاقيات 
 بازل.

 اإلحترازية في إدارة البنوك الجزائرية القواعداألول: المطلب 

 القرض، ىذا األخَت الذي يعدّ ل البنكي يعود إذل قانون النقد و إن بروز أقتية اضتيطة واضتذر يف العم  
القرض من قانون النقد و  921مبثابة إسناد تشريعي لإلصالحات اليت حظي هبا الّنظام البنكي، فقد نصت اظتادة 

منو على أن  44على أن بنك اصتزائر ىو من يفرض كل الّنسب على البنوك واظتؤّسسات اظتالية، كما نّصت اظتادة 
اظتؤّسسات اظتالية طة نقدية متّول لو حتديد األسس والّنسب اليت تطّبق على البنوك و القرض كسلغتلس الّنقد و 

 اظتالءة.و السيما يف ما متّص تغطية وتوزيع اظتخاطر والسيولة 

أصدر بنك اصتزائر  ،Iاضتذر اليت جاءت هبا اتّفاقية بازلعد اضتيطة و تطبيق قوا جتاه ؿتوويف ظّل ىذا اإل
-11-29يف  74/94مث أصدر الّتعليمة رقم  ،احملّدد لقواعد اضتذر 1991أوت  14اظتؤرّخ يف  09-91الّنظام رقم 

 .2اظتالءة نسبةكيفية حساب توّلت حتديد أوزان اظتخاطرة و اليت  1994

 أوال: القواعد اإلحترازية في الّتنظيم البنكي الجزائري
 :3إن أىم القواعد اإلحًتازية اظتطّبقة يف الّتنظيم اصتزائري تتمثل فيما يلي

 رأس المال األدنى للبنوك: .1
البنوك بوضع حّد اليت تلزم د اطتاصة بالوظيفة اإلئتمانية، و ّلق بالقواعاعدة مّتبعة يف اصتزائر تتعقإن أّول 

 قد تضّمن آخر تعديل مايلي:و  ،أدسل لرأس ماعتا للقّيام بوظائفها

                                                           

 84، السنة 93اظتتعلق بالقرض والنقد، اصتريدة الرشتية للجمهورية اصتزائرية، العدد 9660أفريل 91اظتؤرخ يف  90-60القانون  1
.9660أفريل 95الصادرة يف   

. 485-484، ص ص 9668مارس  86، الصادرة يف 86، السنة81اصتريدة الرشتية للجمهورية اصتزائرية، العدد   2
  

.834-831ؾتار حياة: مرجع سبق ذكره، ص ص   3
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 3.5  ّما عدا  االئتمانيةاليت تقوم بكّل العمليات سات اظتالية العاملة باصتزائر و مليار دج بالّنسبة للمؤس
 تلقي األموال من اصتمهور؛

 10 انية العادية "تلقي األموال من اصتمهور، مليار دج بالّنسبة للبنوك اليت تقوم بالعمليات اإلئتم
 عمليات القرض،  تسيَت طرق الّدفع".

 معيار األموال الخاصة الّصافية: .2
مواجهة البنوك لصعوبات نارتة عن خسائر ال نتكن تشّكل األموال اطتاّصة خّط الّدفاع األخَت يف حالة 

رل فإّن مالءمة األموال اطتاّصة تعترب ضرورية ظتا عتا من أقتية يف ابالتّ و  ،اظتؤوناتا من خالل األرباح و استيعاهب
 عليها قانونا، وتتكون من العناصر الّتالية:حساب ؼتتلف الّنسب اظتنصوص 

  ،اظتؤونات على اإلحتياطات، الّنتائج الّصافية و األموال اطتاصة األساسية: تتضّمن رأس اظتال اإلجتماعي
 اظتخاطر البنكية؛

 ن إصدار سندات أو قروض أموال ناجتة عتضّمن احتياطات إعادة الّتقييم و اّصة الّتكميلية: تاألموال اطت
 مؤونات ذات طابع عام؛مشروطة، و 

  عناصر للخصم: تتكّون أساسا من اإلستخدامات اظتكّونة لألموال اطتاّصة اظتوظّفة يف مؤّسسات القرض
 األخرى. 

 الّدائمة:معامل األموال الخاّصة و الموارد  .3
اظتوارد الّدائمة ل، يهدف معامل األموال اطتاّصة و باعتباره معّدل لتغطية خطر السيولة على اظتدى الّطوي

ذلك مع حتديد قًتض يف اآلجال اظتّتفق عليها، و ّص إذل وضع حّد طتطر عدم الّتسديد من طرف اظتبشكل خا
 األجل.سقف لقدرة دتويل البنوك لقروض طويلة األجل مبوارد قصَتة 

 معيار توزيع المخاطر: .4
توزيعها إحدى الطرق اظتّتبعة من طرف البنك للّتقليل من احتماالت تعترب عملية تقسيم اظتخاطر و  

مركزه حّساسا يف حالة إفالس أحد د من العمالء كتعل وضعية البنك و اإلفالس، فًتكيز اظتخاطر على عدد ػتدو 
تقسيم اظتخاطر احملتملة ىو مبثابة زتاية للبنك لذلك إّن تنويع العمالء و وبالّتارل ف العمالء أو عجزه عن الّتسديد،

شريع اصتزائري على ضرورة اظتتابعة اظتستمرّة عتم، يف ىذا اإلطار نّص التّ جبت قواعد اضتذر تنويع العمالء و أو 
 حصر تدخل البنوك و اظتؤّسسات اظتالية كوساطة مالية كاآليت:حتديد و 
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  ىذا ل اطتاّصة للبنك، و باظتئة من األموا 25عن نفس اظتستفيد ال كتب أن تتعّدى  النارتةإّن اظتخاطر

 .1992باظتئة سنة  40، و1993باظتئة سنة  30بعدما كانت يف حدود  1995-01-01ابتداءا من 

 تغطية المخاطر و ترجيحها: .5

بالّنظر إذل طبيعة نشاط البنك، فإّن اطتطر البنكي الذي يقصد بو توّقع خسارة أو تطور غَت مالئم  
إلمكانية تغطية اظتخاطر ئفو السيما الوظائف الرّئيسية، و للّنتائج يعترب ىاجس كّل بنك لكونو مالزم لوظا

اطتطر سواءا بالّنسبة لعناصر أصول تضّمنت قواعد اضتذر نظام خاص لتقييم اظتخاطر احملتملة من خالل ترجيح 
 اظتيزانية أو خارج اظتيزانية.

 :البنكية "نسبة كوك"معيار المالءة  .6

اعترب رأس أوذل عتا أقتية كربى و  باعتبار اظتالءة البنكية ىي أساس سالمة الّنشاط البنكي، فإّن بنك اصتزائر
القة األموال اطتاّصة يف ع ،Iيف توصيات صتنة بازل رداظتال مقياسا عتا، يتمّثل يف معيار اظتالءة البنكية، كما و 

   الّصادر يف  09-91اظتخاطر اظتصّنفة اظترّجحة: وحسب ما نّصت عليو اظتاّدة الثّانية من الّتنظيم الّصافية و 
قواعد اظتتعّلقة بتحديد الو  1994-11-29الّصادرة يف  94-74 اظتاّدة الثالثة من الّتعليمة رقمو  ،1991أوت14

ىو و باظتئة  08على األقّل بصفة دائمة نسبة مالءة تعادل ؤّسسات اظتالية ملزمة باحًتام و اظتاإلحًتازية، فإّن البنوك و 
 ما يعٍت ضرورة توفَت ذتاشل وحدات نقدية على األقّل من األموال اطتاّصة إلمكانية إقراض وحدة نقدية واحدة.

ل اليت تضّمنها الّتنظيم اإلحًتازي اصتزائري ىي يف األصؽتّا تقّدم نستنتج أّن قواعد اضتيطة البنكية 
يتعّلق بطرق حساب الّنسب اظتختلفة، مع اإلشارة إذل بعض خاصة فيما مستوحاة من توصيات صتنة بازل و 

األموال اطتاّصة و ىذا بسبب خصوصية الّنظام و   الًتجيحاإلستثناءات فيما يتعّلق ببعض اظتعايَت مثل معامل 
 ائري وواقعو.البنكي اصتز 

 08كمالحظة ىاّمة أن نسبة اظتالءة البنكية "نسبة كوك" احملّددة عند مستوى   لكن ما نتكن تسجيلو 
هتمل بقية اظتخاطر اليت ال تقّل خطر وحيد وىو خطر القرض و باظتئة كحّد أدسل، غَت شاملة طاظتا أهّنا ترّكز على 

ىو يف األصل  ؾتد أيضا أّن احًتام البنوك اصتزائرية عتذه الّنسبة و  ،خطر سعر الفائدةمثل خطر الصرف و أقتية 
 خاّصة إذا تعّلق األمر بالبنوك اليت تتمّيز بضعف رأشتاعتا.كبح لوتَتة فتّوىا وتطويرىا و 
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أّن تطبيقها التّفاقية بازل األوذل قد و  وما نتكن تأكيده أّن البنوك اصتزائرية تلتزم مبعيار كفاية رأس اظتال،  

بنوك فًتة ، كما أّن ىذه الّلجنة منحت لل74/94ذلك كما نّصت عليو الّتعليمة و  1999 ّخر إذل هناية سنةتأ

زائرية بينما منحت الّتعليمة الّسابقة الذّكر للبنوك اصت انتقالية مّدهتا ثالث سنوات لإللتزام مبعيار كفاية رأس اظتال،

 نتقالية للجزائر.الفًتة اإلك دتاشيا و فًتة تصل إذل ستس سنوات وذل

 ثانيا: أهّم خطوات إصدار الّنظم اإلحترازية و القوانين البنكية في الّنظام البنكي الجزائري

الّتوجيهات كية اصتزائرية ضمن مسار يتماشى و إطارا جديدا وضع اظتنظومة البن 10-90أسس القانون  
من و اظتالية ّجهة إلعادة اعتيكلة الّداخلية و مو  كانت اصتهود1994من سنة  ابتداءلعاظتية يف غتال تسيَت البنوك، و ا

 ما ىو مبُّت يف اصتدول الّتارل: بُت إجراءاهتا،

 القوانين البنكية في الّنظامإصدار الّنظم اإلحترازية و ملّخص ألهم خطوات :00لجدول رقم ا

 (2011-1994)البنكي الجزائري

 مراحل إصدار الّنظم اإلحترازية السنة
باظتئة من الودائع اليت تفرض 25إدخال اضتّد األدسل من اإلحتياطي اإلجباري يف البنوك بنسبة - 1994

 باظتئة سنويا. 11عليها فائدة قدرىا 
 .1999باظتئة سنة  08باظتئة وصوال إذل  04بداية تطبيق نسبة كفاية رأس اظتال للبنوك مبقدار - 1995

 تعزيز القواعد اإلحًتازية.-
 استحداث نظام الّتأمُت على الودائع البنكية.- 1997
 للبنوك.وضع إطار تنظيمي ىام للرّقابة الّداخلية - 2002
 .1997بداية تبٍّت مبادئ نظام الّتأمُت على الودائع البنكية اظتستحدثة سنة- 2003
 اظتؤّسسات اظتالية.دسل اصتديد لرأس اظتال للبنوك و نظام لتّدد اضتّد األ- 2004

 حتياجات اإلجبارية.نظام لتّدد شروط تأسيس اإل-
اإلستفادة من و  الرقابة اظتكتبية اظتيدانية،تعتمد على  صياغة طريقة تتشابو مع توصيات صتنة بازل،-

 تقارير ػتافظي اضتسابات.
 تعزيز ىام للقواعد اإلحًتازية.- 2011
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السيولة  اظتال، تقسيم اظتخاطر،استكمال أجهزة الرقابة البنكية كنسب كل من كفاية رأس -
 وكذلك نظام الكشف اظتسبق.

ودورها في تحقيق  الرقابة المصرفية على كفاية رأس المال وفق معايير بازل الّدولية نوي كمال: :المصدر 
يف العلوم  ماجستَت مذكرة ،2011-2001دراسة حالة البنوك اصتزائرية خالل الفًتة -اإلستقرار المصرفي

  .166ص  ،2012/2013 جامعة بومرداس، بنوك،ختصص اقتصاديات مالية و  ،اإلقتصادية

 في الجزائر IIقية بازل واقع تطبيق اتّفا: المطلب الثاني

اإلطار القانوشل اظتعمول بو ػتّليا،كان وتكييفها و  Iيف الفًتة اليت كانت اصتزائر بصدد تطبيق اتّفاقية بازل
.فبالّنظر إذل القصور IIللمرور إذل اتّفاقية بازل  تفاقيةاإلعلى اظتستوى الّدورل يسَت ؿتو تعديل ىذه  جتاهاإل

معّدل كفاية رأس اظتال لعدم استيعابو الكّلي من  اظتسّجل يف اتّفاقية بازل األوذل سواء من حيث صعوبة حساب
 من اظتؤّسسات على درجة واحدة من اظتساواة من طرف البنوك العمومية اصتزائرية، أو لكونو يأخذ كّل اظتقًتضُت

ملزمة بتطبيق لبنوك أصبحت مقيدة و د أّن اجدارة، ؾتة على الّرغم من اختالفها حجما و حيث مستوى اظتخاطر 
ػتّددة من طرف الّتنظيم يح ؼتاطر القروض تعترب إلزامية و تنظيم احًتازي يكبح نشاطها، علما أّن معامالت ترج

 اصتزائري.اإلحًتازي 

مراعاة و  ،Iاصتزائرية بتجاوز نقاط ضعف بازل سيسمح للبنوك  ، IIلذلك، فإن تطبيق مقًتحات بازل
اظتبادئ األساسية للرقابة الفعالة على البنوك، ومن مث دتكينها من تبٍت "رأس اظتال اإلقتصادي" الذي ينص على 

للبنوك  سيفسح اجملال عملية. ؽتااظتتوقعة من كل  ذل مستوى اظتخاطررأس مال البنك استنادا إحتديد مدى كفاية 
 دولة، بنكقة البنك مبتعامليو)س نوعية عالحتديد معامالت الًتجيح( على أساإلجراء حتليل للمخاطر )و 

 مؤسسة، أفراد...(وليس طبيعتها.

السوق، ؼتاطر للمخاطر تتجاوز ؼتاطر اإلئتمان و باإلضافة إذل أنّو ستظهر لدى البنوك نظرة أوسع 
 .1ولذلك بأخذ ؼتاطر الّتشغيل بعُت اإلعتبار

 :من خالل IIاصتزائر ظتسايرة اتّفاقية بازل  نتكن جتسيد ػتاولة بنكو 

                                                           

.83-82، ص ص 8008ديسمرب  95، الصادرة يف 86، السنة 51اصتريدة الرشتية للجمهورية اصتزائرية ، العدد   1
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اظتؤّسسات و اظتتضّمن الرقابة الّداخلية للبنوك و : 2002نوفمبر  4المؤرّخ في  03-02إصدار الّنظام رقم  .1
يهدف كما جاء يف ماّدتو األوذل إذل حتديد و  ،IIد األرضية لتطبيق اتّفاقية بازل اظتالية كخطوة أولية لتمهي

 اظتؤّسسات اظتالية إقامتها، وأىم ما جاء فيو:الداخلية اليت كتب على البنوك و  مضمون الرقابة
 عن خطر الّتسوية الّناشئ  ليت تأخذىا البنوك بعُت اإلعتبار وىي: خطر معّدل الفائدة،تعريف اظتخاطر ا

 اطتطر القانوشل؛خطر الّسوق، اطتطر الّتشغيلي و  عمليات الّصرف،
  ما يلياظتؤّسسات بإنشاء يف ىذا الّنظام ىي قيام البنوك و اظتراقبة الّداخلية اظتقصودة: 
 اإلجراءات الّداخلية: يهدف إذل معرفة مدى تطابق عمليات البنك مع و  نظام مراقبة العمليات

كذا مراقبة مدى تقييدىا باإلجراءات اظتّتبعة يف والّتنظيمية اظتعمول هبا، و شريعية ف األحكام التّ لؼتت
بل اصتهاز الّتنفيذي الّتقّيد مبعايَت الّتسيَت احملّددة من قللمخاطر و اخّتاذ القرار اظتتعّلق بالّتعّرض 

 للبنك...إخل؛
  ال احملاسبية يف البنك يهدف إذل الّتأكد من مدى مطابقة األعمنظام احملاسبة ومعاصتة اظتعلومات: و

 ول هبا؛ّسسة اظتالية مع الّتنظيمات اظتعمأو اظتؤ 
  تكييف تقدير وحتليل اظتخاطر و إقامة أنظمة خاصة بالّنتائج: على البنوك أنظمة تقييم اظتخاطر و

ّخي اظتخاطر، ووضع نظام لتقدير وتقييم ؼتاطر حجم عملياهتا بغرض تو ذه األخَتة مع طبيعة و ى
الصرف يف انتظار صدور القوانُت الّتنظيمية اّليت حتّدد كيفية معّدل الفائدة و الّسوق وؼتاطر 

 حساهبا؛
  ىي أنظمة يتّم بناءىا داخل البنك أو اظتؤّسسة اظتالية هبدف أنظمة الرقابة والّتحّكم يف اظتخاطر: و

ذلك من خالل تقديرىا ووضع حدود دنيا أخطار القروض ومعّدل الفائدة والّصرف و  رصد
 ؛اخلى عتا...قصو و 

  نشرىا ظتختلف رصد نتائج الرّقابة الّداخلية وتوثيقها و  اإلعالم: وتتمّثل مهّمتو يفنظام الّتوثيق و
 األطراف اظتهتّمة هبا.

صعوبات  على تطبيقو، وقد عانت من نقائص و لت غَت أّن ىذا الّنظام قليل من البنوك اصتزائرية من عم    
متابعة اظتخاطر اّليت تواجهها. وحىّت تستطيع البنوك أن تطّبق احملور الثّاشل و  ة، خاصة ما تعّلق اجانب تقييمكبَت 

بطريقة سليمة، كتب أن تتبٌّت نظاما جّيدا إلدارة اظتخاطر البنكية يكون مرتبطا ارتباطا وثيقا بأساليب اظتخاطر 
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اظتاّدية اظتتاحة روفو واظتوارد البشرية و منها البنك ما يتناسب مع ظاّليت متتار يف احملور األّول و اّليت حددىا االتفاق 
 لو.

البنوك  إذل دتتُت وضعية يف إطار سعيورفع الحد األدنى لرأس مال البنوك و المؤّسسات المالية:  .2
ليار م 2.5مليون دج إذل  500 األدسل لرأس مال البنوك من اصتزائرية أصدر بنك اصتزائر تنظيما يقضي برفع اضتدّ 

اظتال اإلضايف  مليون دج، حيث تقوم الّدولة بتوفَت رأس 500مليون دج إذل  100ن اظتالية ماظتؤّسسات دج، و 
 .1البنوك األّم توفر األموال الاّلزمة لفروعها يف اصتزائرللبنوك العاّمة و 

تطبيق نسبة اظتالءة اصتديدة إاّل إّن إذل تبٍّت ىذا الّتوّجو اصتديد و إن كانت قد بدأت تتطّلع واصتزائر و 
خصوصية البيئة الّداخلية لبلد  مع معطيات و  II ىو كيف نتكن تكييف مقررات بازل اإلستفهام اّلذي يستوقفنا

إاّل إذا كان ىناك اقتصارا  أنّو يتطّلب استيعاب جّيد،د خاصة و نتكن تطبيق معّدل اظتالءة اصتديكاصتزائر؟ وكيف 
بطرق الّتصنيف تعترب من أبسط الطّرق إذا ما قيست اّليت ة اظتعيارية يف قياس خطر القرض و على تطبيق الطريق

الّداخلي اظتختلفة. لكن، مع غياب وكاالت الّتصنيف اظتعتمدة لتصنيف مستوى جدارة اظتقًتض، ويف ظّل غياب 
ة وسائل الّتقييم الفّعالة لدى البنوك اصتزائرية، باستثناء فروع البنوك األجنبية العاملة باصتزائر، نتصّور أّن اظتهمّ 

 .IIإذل بازل  Iللية اإلنتقال من باز ستكون صعبة لتنظيم عم

 على المنظومة البنكية الجزائرية IIIر المحتملة لتطبيق اتّفاقية بازلاآلثا: المطلب الثالث

تطوير و  اظتخاطرطّبق تعليماهتا فيما متّص ترجيح ت غَت أنّو دل IIجهود بنك اصتزائر ظتسايرة بازل  رغم
ألهّنا حتتاج إذل تقنيات عالية ال تتوّفر لدى أغلب البنوك اصتزائرية. عتذا لتاول بنك اصتزائر حاليا فتاذج لقياسها، 

 :2، حيث اخّتذت عّدة إجراءات دتثّلت فيما يليIII ات اّليت جاءت هبا اتّفاقية بازلاألخذ ببعض اظتستجدّ 

                                                           

1 أزتد قارون: مدى التزام البنوك الجزائرية بتطبيق كفاية رأس المال وفقا لتوصيات لجنة بازل، مذكرة ماجستَت، ختصص 
. 113-110 ، ص ص2012/2013دراسات مالية وػتاسبية معمقة، جامعة فرحات عباس، سطيف،   

2ؾتار حياة: اتفاقية بازل 3 وآثارها  المحتملة على النظام المصرفي الجزائري، غتلة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيَت، 
.856، ص 8098، 98جامعة جيجل، العدد    
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البنكي  بغية تعزيز صالبة الّنظامو شيا مع تداعيات األزمة اظتالية دتارفع الحّد األدنى لرأس المال:  .1
اّلذي نّص على رفع اضتّد األدسل لرأس  2008ديسمرب  23الصادر يف  04-08رقم اصتزائري فقد مّت إصدار الّتنظيم 

 مليار دج. 3.5اظتؤّسسات اظتالية إذل مليار دج، و  10مال البنوك إذل 
 2011ماي  24اظتؤرّخ يف  04 -11عمل بنك اصتزائر على إصدار الّنظام رقم  فرض نسبة الّسيولة: .2

اظتؤّسسات اظتالية دة الثالثة منو على أّن البنوك و رقابة خطر السيولة، نّصت اظتااس وتسيَت و يقواظتتضمن تعريف و 
التزامات الّتمويل اظتستلمة على اظتدى القصَت و  حتقيقهااظتمكن بة بُت غتموع األصول اظتتوّفرة و ملزمة باحًتام نس
لّنسبة تسّمى ىذه ا اإللتزامات اظتقّدمة ى القصَت و على اظتدلب و غتموع اإلستحقاقات حتت الطّ من البنوك و 

ّن البنوك ملزمة بتبليغ باظتئة، وحسب اظتاّدة الرّابعة منو فإ100، وكتب أن تكون أكرب من باظتعامل األدسل للّسيولة
كما جاء يف اظتادة الثّامنة من الّتعليمة  2012 جانفي 31ئر يف هناية كّل ثالثي، ابتداءا من بة لبنك اصتزاىذه الّنس

وبّينت فتاذج حساب  اليت تشرح كيفية حساب ىذه الّنسبة، ،2011 ديسمرب 21الصادرة يف  07-2011
واظتالحظ أن بنك ولة األصول، وإمكانية سحب اطتصوم. معامالت ترجيحها اليت تعكس درجة سيمكّوناهتا، و 
صل  تعمل نسبة السيولة القصَتة األجل، واعتمد على معامالت تتناسب طرديا مع درجة سيولة األاصتزائر اس

 .IIIدتاشيا مع ما جاءت بو بازل

ىنا نتساءل عن اآلثار تفاقية، و على نّيتو يف تطبيق اإلتعترب اإلجراءات اظتّتخذة من قبل بنك اصتزائر دليال 
 :1على النظام البنكي اصتزائري، ونتكن حصر أقّتها يف الّنقاط األساسية الّتالية احملتملة عتا

، يعٍت أّن البنوك اصتزائرية دل تطّبق بعد الّتقنيات IIلمن ذتّة باز و  Iالّتأخر يف تطبيق اتّفاقية بازل إّن  .9
معها، على عكس البنوك اطتاّصة أين سيكون  التأقلمبالّتارل ستجد صعوبات يف الطّرق اظتتضّمنة فيها، و و 

 ستستفيد من خربهتا؛و  II لنوك أجنبية طّبقت اتّفاقية باز الوضع أحسن ألهّنا فروع لب
مستوى كفاية رأس اظتال يف البنوك اصتزائرية يعترب مقبوال، بغّض الّنظر عن كيفية حساهبا، فهي أكرب من  .8

كرب من العمومية، لسيطرة ىذه األخَتة على اضتصة الكبَتة من أالّنسبة الّدنيا، وىي يف البنوك اطتاّصة 
 . ػتدودة ما يعٍت ضعف ؼتاطرىا قروضهاالبنوك اطتاصة فرأشتاعتا صغَت و  أما القروض ما يزيد من ؼتاطرىا.

                                                           
  

1 بوراس أزتد، عياش زبَت: الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التكيف مع المعايير الدولية للرقابة البنكية، غتلة العلوم 
  .888-889، ص ص8005، ديسمرب 80اإلنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة،  اجمللد ب، العدد
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 ىذا اصتدول يوّضح نسبة كفاية الّنظام البنكي اصتزائري:و 

 الجزائريتطّور نسبة كفاية الّنظام البنكي : 10الجدول رقم 

 %الوحدة: باظتئة

 مالءة البنوك الخاصة مالءة البنوك العمومية المالءة اإلجمالية السنة

2010 16.54 15.97 20.24 
2011 21.78 19.10 35.26 
2012 23.31 21.78 29.19 
2013 24 - - 

 .(2013-2010التقارير السنوية لبنك اصتزائر): المصدر   

لكن درجة اإلـتفاض ستكون يف البنوك نسبة كفاية رأس اظتال الكلية، و  سيخفض  III ومنو، فتطبيق بازل
 العمومية أكرب بسبب:

 اتّفاقية بازلتتناسب و  تطبيق أوزان لًتجيحIII  ،يزيد من قيمة اظتخاطر اّليت تدفع نسبة اظتالءة لإلـتفاض
 خاصة إذا استمر عدم وجود ىيئة لتنقيط البنوك، وسيطرهتا على أكرب حصة من القروض؛

  يف رأس اظتال وفق اتّفاقية بازل إعادة تعرIII  يعٍت أّن البنوك اصتزائرية سوف تكون حباجة لرؤوس أموال
اطتاصة. وإذا كانت ىذه األخَتة تتوقف قدرهتا ُت رؤوس أموال البنوك العمومية و ب إضافية، علما أنو ىناك فارق

ة رأشتاعتا على على زيادة رأس اظتال على ما ستخصصو عتا بنوكها األم، فإن البنوك العمومية سيقع عبء زياد
 .اطتزينة العمومية

 اصتدول الّتارل يوّضح تطّور رأس اظتال يف بعض البنوك اصتزائرية:و 
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 تطور رأس المال في بعض البنوك العمومية و الخاصة العاملة بالجزائر :11الجدول رقم 

 الوحدة: مليار دج

 2012 2011 البنك
BNA 41.6 41.6 
BEA 24.5 24.5 
CPA 29.3 48 

PNB Paribas 10 10 
Abc 10 10 

 .276ؾتار حياة: مرجع سبق ذكره، ص :المصدر           

ىذا نتيجة ميل البنوك العمومية إذل أكرب منها يف البنوك اطتاصة، و  1اظتالية يف البنوك العموميةقيمة الرافعة . 3
بينما  توزيع القروض على ؼتتلف اظتؤسسات، خاصة العامة، يف إطار دتويل برامج اإلنعاش اإلقتصادي

 مث تناقصت ، 2011قروض البنوك اطتاصة ػتدودة. وقيمة الرافعة اظتالية يف البنوك العمومية تزايدت حىّت سنة 
 بينما كانت متناقصة يف البنوك اطتاصة. 

اطتاصة. بالتارل، فإن تطبيق ىذه اإلتفاقية لن يكون لو األثر الكبَت على قيمة الرافعة اظتالية، السيما لدى البنوك و 
را حملدودية الفرص أخذ العناصر خارج اظتيزانية سيدفعها لإلـتفاض نظيف حساهبا و  IIIصيغة بازل  فاستخدام

 ارتفاع نسبة البنود خارج اظتيزانية كما يبّينو اصتدول اظتوارل:اإلستثمارية و 

 

 

 

 

 
                                                           

 ؾتار حياة: اتفاقية بازل 3وآثارها المحتملة على النظام المصرفي الجز ائري، مرجع سبق ذكره، ص869.
1
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 الجزائريةنسبة العناصر خارج الميزانية ألصول الميزانية في بعض البنوك  :12الجدول رقم
 %الوحدة: باظتئة

 2012 2011 2010 البنك
BNA - 82.15 27.21 
BEA - - 20 
CPA - 72.58 - 
ABC - 20.48 23.09 

 .(2012-2010التقارير السنوية للبنوك اظتعنية): المصدر           

ا فائضا عت لن يكون لو أثرا كبَتا على البنوك اصتزائرية ألنّ  III1يولة اظتتضمنة يف اتّفاقية بازل فرض نسبة الس .4
. والسيولة الفائضة ناجتة 2013وإذل غاية  2008يف ؼتتلف تقاريره منذ سنة  يف الّسيولة، باعًتاف بنك اصتزائر

اصتدول و يف اصتانب اظتقابل ال توجد طلبات دتويل مكافئة، ات البًتولية واّدخار العائالت، و عن إيداع اظتؤسس
 اظتوارل يوّضح ىذا الفائض:
 فائض السيولة يف الّنظام البنكي اصتزائري  :13الجدول رقم          

 الوحدة: مليار دج 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 البيان

-القروض الكلية
 الودائع الكلية

1640.43 2313.6 2547.7 2061.6 2019.87 3008.3 

 (.2013-2008الطالبة باإلعتماد على التقارير السنوية لبنك اصتزائر)من إعداد : المصدر         

سيخّفض نسبة  حتسُت إدارة اظتخاطر بالبنوكتصميم نظام الرّقابة الّداخلي و  خاصة :IIIلتطبيق اتّفاقية باز .5
الّنسبة، وإن كانت تتأثر بوتَتة الّنشاط اإلقتصادي، حيث أّن احتماالت عدم سداد  . ىذه2اظتتعثرةالّديون 

                                                           

1 .881بوراس أزتد، عياش زبَت: مرجع سبق ذكره، ص 
  

2 حياة ؾتار: إدارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقيات بازل- دراسة واقع البنوك التجارية العمومية اصتزائرية -،مرجع سبق ذكره، 

.884ص    
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رقام اظتدرجة يف اصتدول اظتوارل ارتفاعها خاصة بالّنسبة القروض تزداد مع تراجع الّنشاط اإلقتصادي، فإّن األ
   للبنوك العمومية ؽتا انعكس سلبا على رحبيتها.

 .(2201-7200الجزائرية في الفترة) القروض المتعثرة في البنوكتطور نسبة : 41رقم  الجدول   
 الوحدة: مليار دج 

 
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 بيانال

القروض 
 المتعثرة

90.8 94.9 94.8 54.53 298.59 194.60 

حجم 
القروض 

 الكلية

1994.9 2298.6 2708.9 3139.63 3565.3 3919.3 

نسبة 
 %الّتعثر 

4.55 4.13 3.5 1.74 8.37 4.97 

 277حياة ؾتار: مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر    

لن يكون لو أثر كبَت على تغيَت فتط نشاط البنوك اصتزائرية، فهي ال تتعامل يف  IIIإن تطببق بازل
 فّعال.ارل ػتدودة لغياب سوق مارل نشط و اإلبتكارات اظتالية، كما أّن تعامالهتا يف الّسوق اظت

  كبَت باتّفاقية بازلكل سليب و نستنتج أن خصائص الّنظام البنكي اصتزائري جتعلو ال يتأثر بشؽتا تقدم 
III يساىم بفعالية يقها للخروج من دائرة الّتخّلف و إاّل أنّو نتكن للّنظام البنكي اصتزائري أن يستغّل فرصة تطب

 عملو.نظم تنام ىذه الفرصة لتطوير أساليب و يف التنمية اإلقتصادية باغ

 ختاما عتذا اظتبحث نستخلص ثالثة نتائج أساسية وىي:و 

 تأّخر تطبيقها التّفاقية بازلو  التزام البنوك اصتزائرية مبعيار كفاية رأس اظتالI؛ 
 تطّلع بنك اصتزائر إذل تطبيق مقًتحات بازلII  رفع و جتّسد أساسا يف تفعيل دور الرّقابة الّداخلية بالبنوك

ا، إاّل أنّو دل يلتزم بتعليماهتا فيما متّص ترجيح اظتخاطر وتطوير فتاذج لقياسها ألّن ذلك اضتّد األدسل لرأس ماعت
 يتوّقف على تقنيات عالية ال تتوّفر عليها أغلب البنوك اصتزائرية؛
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  إّن سعي بنك اصتزائر إذل األخذ مبستجّدات بازلIII  لن يكون لو األثر الكبَت نظرا طتصوصية الّنظام
 البنكي اصتزائري خاصة فيما يتعلق بنسبة السيولة وكفاية رأس اظتال.

 المبحث الثالث: آلية إدارة المخاطر الّرئيسية بالبنوك التجارية الجزائرية

تواجو البنوك الّتجارية اصتزائرية ؼتاطر ؼتتلفة تعود باألساس إذل طبيعة الّنشاط البنكي يف حّد ذاتو. نتكن 
اظتخاطر و تصنيف ىذه اظتخاطر إذل ثالثة أنواع رئيسية واظتتمثّلة يف ؼتاطر القروض، ؼتاطر السيولة، ؼتاطر السوق 

 الّتشغيلية.

اظتؤسسات اظتالية بضرورة البنوك و  1غتلس الّنقد والقرض بنك اصتزائر و زائري اظتتمّثل يفلقد ألزم اظتشرّع اصت 
و ، وذلك بتبٍّت أنظمة لقياس ىذه اظتخاطر أالّتحكم يف ىذه اظتخاطر من خالل تغطيتها أو الّتخفيف منها

 حجم عملياهتا.حتليلها، مع تكييفها وطبيعة و 

 المطلب األول: انتقاء و قياس مخاطر القروض

تبار أن الّنشاط الرئيسي ذلك على اعطر اليت نتكن أن تواجو البنوك؛ و القرض من أىّم اظتخاإّن خطر 
بشىّت أنواعها يقوم أساسا على أموال تعود يف األصل إذل اظتودعُت، ؽتا يتوّجب اظتتمثل يف منح القروض للبنك و 

ىذا يف حالة عدم قدرة اقها و سًتجاعها عند تواريخ استحقالقدرة على الى البنك ضرورة احملافظة عليها و ع
 العميل على تسديد قيمتها.

ة يف إدارة اظتخاطر االئتمانية قياسها تعترب مرحلة أساسيّن تبٍت أنظمة النتقاء وتصنيف ؼتاطر القروض و إ
 الّتحكم فيها، حيث أّن ىذه األنظمة من شأهنا أن تسمح للبنوك مبا يلي:و 

  سواء كان الطرف اظتقابل فردا أو رتاعة؛ اظتيزانية،خارج و  اظتيزانيةتعريف ؼتاطر حتديد و 
 اطر من خالل اظتعلومات الكيفية والكمية اجملمعة عن حتديد ومعرفة ؼتتلف أصناف مستويات اظتخ

 نشاطاهتم؛العمالء و 

                                                           
1
 Article37, règlement N°11/08du 28/11/2011 relatif au contrôle interne des banques et des 

établissements financières journal officiel de la république algérienne N° 

54,du02/10/2001,p52. 
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 حسب القطاع قابلة حسب مستوى اطتطر اظتًتّتبالقيام بالّتوزيع الكّلي لإللتزامات لفائدة األطراف اظت ،
 كذا حسب اظتنطقة اصتغرافية.ادي و اإلقتصشل و القانو 

 أوال: نظام انتقاء و تصنيف القروض:

القرض، وقدرتو  إّن عملية تقوصل خطر القرض تتوقف بالّدرجة األوذل على دراسة الوضعية اظتالية لطالب
ي تنشط فيو  . وإذا كان شخص معنوي فإن األمر يتطّلب حتليل احمليط الذالّضمانات اظتقّدمةعلى الّتسديد و 

كذا اظتسَّتين دون إغفال أقتية الوثائق احملاسبية اضتديثة. يتم تكوين ملفات سة وضعية الشركاء أو اظتساقتُت و درا
ة اطتاصة بالطّرف اآلخر فردا أو رتاعة، يتّم الكيفييها كل اظتعلومات الكمية و تدعى "ملفات القروض"، تدّون ف
ذلك يف حالة القروض غَت اظتسّددة أو اظتشكوك يف حتصيلها، أو يف حالة ، و الرجوع إليها كل ثالثي على األقلّ 

 .اظتبالغ اعتامة للقروض

يتوقف بدوره على حتليل األعباء واإليرادات اظتباشرة كما تتطّلب ىذه اظترحلة دراسة معيار اظتردودية الذي 
اّصة فضال عن حتليل األعباء اظتتعّلقة تكاليف مكافأة األموال اطتوغَت اظتباشرة، تكاليف الّتشغيل والّتمويل و 

يتوذّل اصتهاز اظتكّلف بالّتنفيذ اطتاص رف اظتستفيد خالل عملية القرض. و بتقدير خطر عدم الّتسديد من ط
 حتليل للمردودية على عمليات القروض. على األقل، إجراءبعمليات القرض خالل كل سداسي 

 :نظام قياس مخاطر القروض ثانيا:

العتا البنوك يسمح بتحديد، قياس و جتميع كّل اظتخاطر الّناجتة عن العمليات اليت عرفت من خىو نظام 
اظتشرع اصتزائري على ضرورة إلزام البنوك بإجراء  يف ىذا اإلطار نصّ حاالت عجز العميل وتوقعو عن الّدفع. و 

زانية أو خارجها(، حيث أّن ىذا الّتحليل لنوعية التزاماهتا)سواء اظتتعّلقة باظتي -كل ثالثي على األقلّ -حتليل دوري
الّتنبؤ باظتؤونات اظتتعّلقة هبا لقروض، ػتاسبة الّذمم اظتصّنفة و من شأنو أن يسمح لكل بنك بإعادة تصنيف ا

 .يف ىذا اإلطار مستقلّ ّتأكد من أن تقونتها حديث، حذر و الاألخذ بعُت اإلعتبار الضمانات و  ذلك معو 
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ة للّتسيَت البنكي عّدة معايَت تناولت حدود الّتغطية، رأس اظتال األدسل الّنظامي، توزيع تضمنت القواعد اإلحًتازي
 1اظتخاطر،...إخل

 :2من مث قياس ؼتاطرىا فيما يلييص آلية انتقاء و تصنيف القروض و نتكن تلخو 

بعد تلقي ملف القرض ودراستو من طرف الوكالة البنكية اظتعنّية، تتوذل صتنة القرض المتابعة والّتقييم:  .1
اّلذي على أساسهما يتم حتديد اصتهة اليت وقيمتو و اظتتابعة والّتقييم وذلك من خالل حتديد نوع القرض 

اظتتابعة ري فإن تتكفل بقرار منحو. فإذا أخذنا على سبيل اظتثال صتنة القرض التابعة للبنك اطتارجي اصتزائ
 التقييم تتم كالّتارل:و 

 بالّنسبة لقروض اإلستغالل:

  إشراف  نفسها حتتإذا كان مبلغ القرض يف حدود ثالثة ماليُت دينار فإّن قرار منحو ختتص بو الوكالة
 مديرىا؛
  للبنك اظتعٍّت إذا كان مبلغ القرض يف حدود ذتانية ماليُت دينار فإّن القرار تتكّفل بو اظتديرية اصتهوية

 حتت رئاسة اظتدير اصتهوي؛
  مليون دج، فإّن قرار منحو تتكّفل هبا اظتديرية  50ماليُت و 8أما إذا كان مبلغ القرض يًتاوح ما بُت

 .اظتركزياظتركزية للبنك اظتوجودة على اظتستوى 

 بالّنسبة لقروض اإلستثمار:

  القرار تتكفل بو الوكالة البنكية نفسها حتت القرض يف حدود ستسة ماليُت دينار، فإن إذا كان مبلغ
 إشراف مدير الوكالة؛

  مليون دج، فإن قرار منحو تتكفل بو اظتديرية اصتهوية للبنك حتت  14إذا كان مبلغ القرض يساوي
 إشراف اظتدير اصتهوي؛

                                                           
1
، مرجع سبق ذكره، ص -دراسة واقع البنوك التجارية اصتزائرية-إدارة المخاطر المصرفية وفق اتّفاقيات بازلؾتار حياة:   

290. 
.اصتزائري اطتارجيوثائق مقدمة من طرف وكالة البنك  
2
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  القرض مليون دج، فإن القرار تتكفل بو مديرية 100مليون و14أما إذا كان مبلغ القرض يًتاوح مابُت
 اظتركزية اظتوجودة على اظتستوى اظتركزي؛

  مليون دج فما أكثر، فإّن القرار تتكفل بو اظتديرية العامة للبنك 100أما إذا كان مبلغ القرض يعادل
 حتت إشراف اظتدير العام لو.

سواء تعّلق األمر بقرض اإلستغالل أو قرض اإلستثمار، فإنو إذا زادت قيمة القرض عن تلك اظتبالغ 
شراف الرئيس اظتدير العام. إمن اختصاص اظتديرية العامة للبنك وذلك حتت  احملددة أعاله، فإّن قرار منحو يكون

سواء كانت ضمانات  ،نوعية الّضمانات اظتطلوبةتلتزم صتنة القرض بتحديد قيمة و  وعلى أساس مبلغ القرض،
الضمان اإلحتياطي، أما الّضمانات الّضمانات الشخصية يف الكفالة و  شخصية أو ضمانات عينية، وتتمّثل

 اضتيازي للمعدات غَت اظتنقولة والرىن العقاري ورىن اظتنقوالت". الرىنفتشمل "العينية 

 القبلية وتنقسم بدورىا إذل مرحلتُت قتا: ىي اظترحلة اليت تتطلب الرقابةتنفيذ القرار:  .2
  وتقونتها، سواء كانت حقيقية أو شخصية؛دراسة الضمانات اظتقدمة 
 .صرف مبلغ القرض بشكل كّلي أو جزئي 
من رل، وذلك آأصبحت عملية متابعة الّتسديد من قبل العميل تتم بشكل متابعة تسديد القرض:  .3

خالل برغتيات، حيث أصبح بإمكان البنك الّتجاري اظتعٍت اكتشاف حاالت عدم الّتسديد بتواريخ 
 ومن مث حتديد اظتخاطر اليت نتكن أن تًتّبص بو جراء ذلك. وىنا نستنتج ثالث حاالت، ىي:  اإلستحقاق

 : إذا مت تسديد كل مبلغ الدفعة، فإن ىذه األخَتة تصنف على أهّنا مسددة؛اضتالة األوذل

وجود يف حساب : أما إذا دل يسدد إاّل جزءا فقط من مبلغ الّدفعة، فإنّو سيتم أخذ كل اظتبلغ اظتاضتالة الثانية
اظتدين شيئا فشيئا إذل أن يصبح حسابو معدوما، أما الفرق فيوضع يف خانة "غَت مسدد"، أي يف شكل قروض 

 غَت مسددة، حيث يتم احتساب الفوائد اظتًتتّبة عليها؛

مسددة"، وىذا وإذا دل يسدد إال جزءا فقط من مبلغ الدفعة كلية، فإهّنا ستصّنف على أهّنا "غَت  اضتالة الثالثة:
 سيؤثّر على تصنيف القروض كما يلي:

  إذا كانت فًتة عدم الّتسديد يف حدود ثالثة أشهر يصنف القرض ضمن خانة "قروض ذات مشاكل
  ػتتملة"؛
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 ذا كانت فًتة عدم الّتسديد يف حدود ستة أشهر يصنف القرض ضمن خانة" قروض ؼتطرة جدا"؛إ 
 ختصص و فإن القرض يصّنف ضمن خانة" قروض غَت مسددة"،  أما إذا بلغت فًتة عدم الّتسديد السنة

 باظتئة. 100عتا مؤونة 
تتم عملية تصنيف اّليت على أساسها تغطية دفعات القرض، و وىي إجراءات  إجراءات الّتغطية: .4

 القروض إذل:
 قروض عادية أو جارية؛    
 قروض غَت مسددة؛ 
 قروض ذات مشاكل ػتتملة؛ 
 .قروض ؼتطرة جدا 

اليت على أساسها يتم ختصيص ترتكز على عملية تصنيف القروض و  إدارة ؼتاطر القروضومنو، فإن 
 اظتؤونات الاّلزمة للّتكيف مع حاالت عدم الّتسديد والّتحكم يف اظتخاطر الّنارتة عنها. 

اظتوارل إدارة ؼتاطر القروض، أدرجنا اصتدول البنوك الّتجارية لعملية تصنيف و وحىت نبُّت األقتية اليت توليها 
-2009الذي يعكس لنا تطور حجم القروض اظتصّنفة إلحدى وكاالت البنك اطتارجي اصتزائري خالل الفًتة )

2013.) 

 تطور حجم القروض المصنفة إلحدى وكاالت البنك الخارجي الجزائري خالل: 14 الجدول رقم

 الوحدة: دج (3201-0200الفترة)

  قروض مصّنفة
 قروض
 عادية

(1/-3)/ 

 
 السنوات

قروض غَت 
 /(100مسددة)

 قروض ؼتطرة
 (/50جدا)

قروض ذات مشاكل 
 /(30ػتتملة)

29805374 2027276 707673 246850345 2009 
26102830 3741327 6885180 349832548 2010 
27360677 6497626 7709153 559416252 2011 



 واقع إدارة المخاطر في البنوك التجارية                                            الفصل الثالث                             
 

 
105 

24526506 8280961 27130024 519210096 2012 
44458215 4176954 3193908 489487126 2013 

 .293 ، صذكرهحياة ؾتار، مرجع سبق  المصدر:  

إن التطور اظتوضح يف اصتدول أعاله يعكس بوضوح اظتستوى الذي وصلت إليو الوكالة البنكية يف غتال 
  إدارة ؼتاطر القروض و الّتحكم فيها.

التارل الذي يعكس لنا تطور حجم اظتؤونات ظتعرفة درجة الّتحوط ضد ؼتاطر القروض، ندرج اصتدول و 
اظتخصصة ظتخاطر القروض النارتة عن حاالت التوقف عن الدفع أو تأجيل التسديد سواء من قبل اطتواص أو 

 اظتؤسسات الصغَتة أو اظتتوسطة:

    
 (3012-6200مؤونات مخاطر القروض بالبنوك التجارية الجزائرية خالل الفترة): 15الجدول رقم 

 %الوحدة: نسبة مئوية
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  2006      

 لسنواتا
 
 

 مؤونات
 ؼتاطر
 القروض

 

 العمومية كبالبنو 45.52 43.56 71.10 36.80 3.92 13.20 6.21 0.93

 بالبنوك اطتاصة 32.93 17.79 8.47 17.19 7.71 7.99 1.49 4.61
 .(2013-2006اصتزائر): التقارير السنوية لبنك المصدر 

بعد التغَت اظتتذبذب اظتسجل بداية الفًتة، أخذ معدل اظتؤونات اظتخصصة ظتخاطر القروض البنكية بالبنوك 
ولة لتحسُت ، وىو ما يعكس اصتهود اظتبذ2013 العمومية اجّتاىا واضحا ؿتو الًّتاجع إذل أن أصبح سالبا سنة

قروضها صغَت و  رأشتاعتاػتاولة التحكم يف اظتخاطر النارتة. أما البنوك اطتاصة فباعتبار تسيَت ػتفظة القروض و 
 كذا ضعف اظتؤونات اظتخصصة عتا.ل ضعف ؼتاطرىا و ػتدودة فقد سج
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 تغطية مخاطر السيولةنظام قياس و  المطلب الثاني:

إن عدم احتواء القواعد اإلحًتازية للّتسيَت البنكي على معدل وقائي قانوشل لتغطية ؼتاطر السيولة ألزم بنك 
 بتحديد مستوى اظتخاطرة يف ىذا اجملال، ويتمثل أقتها فيما يلي:اصتزائر البنوك باإلستعانة بعدة مؤشرات تسمح 

  الودائع عن حجم القروض؛ىو ما تعكسو زيادة حجم وجود قدرة على التمويل الذايت و 
  باظتئة من الودائع اإلرتالية؛ 40مستوى الودائع اصتارية أقل أو يساوي 

 وضعية موجبة للخزينة؛ 

  باظتئة من ػتفظة القروض؛ 15 للّتداول تفوق قابلةوجود أصول 

 موارده باظتئة على األكثر من  30كون موارد البنك اصتارية يف حدود احًتام حدود التمويل: مبعٌت أن ت

 الدائمة.

رقابة و  تسيَتواظتتضمن تعريف وقياس و  20111 ماي 24اظتؤرخ يف  04-11لكن مع صدور النظام رقم 
اظتؤسسات اظتالية لثالثة منو على أن البنوك و ولة، أعطيت األقتية عتذه األخَتة، حيث نصت اظتادة اخطر السي

 التزامات التمويل اظتستلمة حتقيقها على اظتدى القصَت و مكن اظتسبة بُت غتموع األصول اظتتوفرة و ملزمة باحًتام ن
اإللتزامات اظتقدمة، تسمى ىذه النسبة من البنوك وغتموع اإلستحقاقات حتت الطلب وعلى اظتدى القصَت و 

باظتئة. وحسب اظتادة الرابعة منو فالبنوك ملزمة بتبليغ  100باظتعامل األدسل للسيولة اليت كتب أن تكون أكرب من 
كما جاء يف اظتادة الثامنة من الّتعليمة 2012جانفي  31النسبة لبنك اصتزائر يف هناية كل ثالثي، ابتداء من  ىذه
. ىذه التعليمة اليت تضمنت حتديد مكونات اظتعامل األدسل للسيولة 2011ديسمرب 21الصادرة يف  07-2011
كما تضمنت رابعة من الّتنظيم اظتشار إليو.  الة احملددة يف اظتادتُت الثالثة و مكونات معامل سيولة اظتالحظو 

تبليغ ىذه اظتعامالت إذل بنك اصتزائر. نصت اظتادة الثالثة من نفس يات اليت يتم على أساسها إعداد و الكيف
التعليمة على ضرورة التزام البنوك و اظتؤسسات اظتالية بإعداد كشوف دورية تصرح من خالعتا عن وضع السيولة 

 :هبا وتتضمن

                                                           

.8099أكتوبر  8، الصادرة يف 15، السنة 21اصتريدة الرشتية للجمهورية اصتزائرية، العدد   1
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 ظتعامل السيولة للّشهر اظتقبل؛ 5002، 5001، 5000 النماذج 
  ظتعامل السيولة اظتالحظة مع األخذ بعُت اإلعتبار الوضعية اظتتوقعة  5005، 5004، 5003النماذج

 للسيولة هناية الثالثي؛
  ألخَتين اظتتضمن معاملي السيولة احملسوبُت أعاله باإلضافة إذل معامل السيولة للشهرين ا 5006الّنموذج

 من الثالثي اظتنصرم.

أما اظتادة الرابعة من التعليمة فقد تضمنت كيفية حساب ىذه النسبة، من خالل حتديد مكوناهتا 
 معامالت ترجيحها اليت تعكس درجة سيولة األصول، وإمكانية سحب اطتصوم.و 

الت تتناسب طرديا اظتالحظ أن بنك اصتزائر استعمل نسبة السيولة القصَتة األجل، واعتمد على معامو 
 .IIIاألصل، دتاشيا مع ما جاءت بو بازلمع درجة سيولة 

 المخاطر التشغيليةلثالث: أنظمة قياس مخاطر السوق و المطلب ا

 :أوال: مخاطر السوق

والّنارتة عن تغَت سعر  يقصد هبا اظتخاطر اظتًتتبة عن اطتسائر اظتسجلة يف وضعيات اظتيزانية وخارج اظتيزانية 
 تشمل أساسا اظتخاطر اظتتعلقة بأسعار الفائدة وخطر الصرف.السوق، و 

تغطية ؼتاطر السوق، استوجب على البنوك نصوص تتضمن أسلوب تقييم، قياس و  يف انتظار صدور
 :1وضع أنظمة ظتتابعة عملياهتا اليت تتم يف السوق ضتساهبا اطتاص، وذلك من خالل

 08-95 اظتنصوص عليها يف الّتنظيم رقمالفوري لعمليات الصرف وفق اإلجراءات التسجيل اليومي و  .1
 حساب نتائجها؛ليات اظتتعلقة مبحفظة الّتفاوض و العم وكذا واظتتعلق بسوق الصرف، 1995ديسمرب 23اظتؤرخ يف 
قياس الّتعرض طتطر صرف العمالت: يف إطار مراقبة الصرف والعمليات النارتة عنو، نصت اظتادة  .2

اظتتعلقة بوضعيات الصرف، على  واظتتضمنة القواعد 1995 وفمربن 26الصادرة يف  95-78الثالثة من التعليمة رقم 
 لتزام الدائم للبنوك واظتؤسسات اظتالية بالّنسبتُت التاليتُت:اإل

                                                           

 
1
 l’article37, règlement de la banque d’algérie,op.cit,p 53. 
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 ملة الصعبة الواحدة ة األوذل: كتب أن يكون مبلغ وضعية الصرف الطويلة أو القصَتة بالّنسبة للعالنسب
 األموال اطتاصة كحد أقصى؛ من باظتئة 10أقل أو يساوي 

  النسبة الثانية: كتب أن يكون أكرب مبلغ لوضعيات الصرف الطويلة أو القصَتة إلرتارل العمالت
 األموال اطتاصة كحد أقصى. باظتئة 30الصعبة أقل أو يساوي 

فيما يتعلق بوضعيات الصرف، نقول عنها أهنا طويلة إذا كانت اظتمتلكات أكرب من الديون، وتكون قصَتة يف 
 اضتالة اظتعاكسة. كما يتم حتديدىا من خالل العناصر التالية:

  التحصيل اظتًتاكمة أو اطتصوم بالعملة األجنبية مبا يف ذلك الفوائد اظتستحقة الدفع أو عناصر األصول و
 غَت اظتًتاكمة؛

 عمليات الصرف اصتارية أو اآلجلة؛ 
  األدوات اظتالية بالعملة األجنبية؛عمليات شراء األوراق و 
 قة اظتًتاكمة أو غَت اظتًتاكمة، اظتتعلقة بالعمليات خارج اظتيزانية.فروقات الفوائد اظتستح 

فتوذج "مراقبة وضعيات الصرف" اظترسل إذل بنك اصتزائر من طرف البنوك  2حق رقم ىذا، ويوضح لنا اظتل
التجارية، والذي لتدد وضعيات الصرف بالّنسبة لكل عملة صعبة ووضعيات الصرف اإلرتالية، فضال عن 

 األموال اطتاصة الصافية.

 :ثانيا: المخاطر التشغيلية

 :1إليها على أهنااب؛ حيث نتكن النظر األسبشغيلية ىي ؼتاطر متعددة األوجو و إن اظتخاطر الت

 ؼتاطر متعلقة بعوامل بشرية)حاالت الغّ  اظتختلفة(؛ 
 ؼتاطر متعلقة بنظام اظتعلومات؛ 
 ؼتاطر قانونية)عدم احًتام اإلجراءات واألنظمة الداخلية(؛ 
 ؼتاطر متعلقة بعجز جهاز الرقابة الداخلية؛ 
  اطتارجية(...إخل.ؼتاطر اسًتاتيجية)عجز يف الّتكيف مع األحداث 

                                                           
1
 L’article 59 et 60 du règlement de la banque d’Algérie, N 11/08/ du 28 novembre 2011, 

relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers. 
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كما أن اإلىتمام باظتخاطر التشغيلية من حيث تغطيتها، أو اضتد منها مازال حديث الّنشأة بالّنسبة 
د تؤدي إذل للبنوك التجارية اصتزائرية. ويف إطار ضمان السيطرة على ىذا النوع من اظتخاطر، السيما تلك اليت ق

 :ك ملزمة قانونا بدتس بسمعتها، أصبحت البنو تعطيل أنشطة البنوك و 

  اطتطط يضمن استمرارية أعماعتا، فضال عن إجراء اختبارات دورية؛تسطَت 
 ضمان زتاية وسالمة نظم اظتعلومات؛ 
 تسجيل كل اضتوادث اصتسيمة النارتة عن عدم احًتام اإلجراءات الداخلية أو سوء صياغتها؛ 
  خارجية؛تسجيل كل عمليات الغ  أو ػتاوالت الغ  داخلية كانت أو 
  وضع اظتلفات أو التقارير اطتاصة بكل اضتوادث اظتسجلة حتت تصرف مسؤورل الرقابة دائمُت كانوا أو
 دوريُت.

 يف ختام ىذا اظتبحث، الذي تطرقنا فيو إذل آلية إدارة اظتخاطر بالبنوك التجارية اصتزائرية، استنتجنا ما يلي:

 تواجو البنوك التجارية اصتزائرية، وىذا راجع إذل طبيعة خطر القرض من أىم اظتخاطر البنكية الرئيسية اليت 
 النشاط البنكي الدي يكاد ينحصر يف اظتعامالت التقليدية مبختلف أنواعها؛

  افتقار البنوك اصتزائرية إذل نصوص تشريعية حتدد تقنيات تغطية اظتخاطر الرئيسية، السيما فيما يتعلق
 .1باظتخاطر التشغيلية وؼتاطر السوق

 

 
  

 
 
 
 

                                                           

1 حياة ؾتار: إدارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقيات بازل- دراسة واقع البنوك التجارية العمومية اصتزائرية-،مرجع سبق ذكره، 

.856 ص   
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 الصة:خ

، وذلك ما يوضح 91-09لقد قام بنك اصتزائر بعد إصدار اتّفاقية بازل األوذل بإصدار التنظيم رقم 
اىتمامو بتطبيق القواعد اإلحًتازية اليت تصدرىا صتنة بازل، غَت أن التطبيق الفعلي ظتعيار كفاية رأس اظتال الذي 

 .1999نو ىذا التنظيم تأخر إذل غاية سنة تضمّ 
وقد حدد بنك اصتزائر الطريقة اظتعيارية البسيطة من أجل تقدير األصول اظترجحة باظتخاطر، كما حدد ىذا 

 فتاذج يتم استخدامها من طرف البنوك ألجل التصريح بنسبة كفاية رأشتاعتا يف أوقات ػتددة من كل سنة.
حددتو صتنة بازل يف اتفاقيتها يشًتك معيار كفاية رأس اظتال اظتطبق يف البنوك التجارية مع اظتعيار الذي 

نتو اتفاقيتها الثانية وخاصة فيما يتعلق باظتخاطر ذل يف العديد من الّنقاط، غَت أنو يبقى بعيد عما تضمّ و األ
 الرئيسية وكذا طرق تقدير األصول اظترجحة باظتخاطر.
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 :خاتمة

إّن طبيعة النشاطات البنكية اخلاصة، وادلعايري اليت حتكمها، والعائد الذي تسعى إىل حتقيقو البنوك 
البنكية، السيما مع ادلخاطرة الذي أصبح مفهوما مالزما للعمليات التجارية، جعل ىذه األخرية يغلب عليها طابع 

اشتداد ادلنافسة وابتكار منتجات مالية جديدة، فإرادة البنوك التجارية يف التعرض للمخاطر أصبحت تعّد ادلربّر 
، كلما كان العائد ادلتوقع  خاطر ايحميةة نمنح القروض كبريةاألساسي للعوائد ادلالية اليت جتنيها حيث كّلما كانت ادل

 اط البنوك ىي كيفية إدارة ادلخاطر وليس جتّنبها.سمة األساسية اليت أصبحت حتكم نشكبريا. وبالتايل، فإن ال

ال تؤدي دورىا بشكل فعال ما مل يكن ىناك نظام  ةعاممع غريىا من اإلدارات يف البنوك وإدارة ادلخاطر 
 رقايب سليم، لذلك وجب وجود أو فرض رقابة وإشراف على ىذه البنوك ومتابعة حسن تسيريىا.

والرقابة على البنوك واليت حققت إصلازات عديدة يف ىذا اجملال  ىذا الددد أنشتت نجنة بازل لشإشراف يف
 وجاءت نمنهجية بسيةة سّهلت اعتمادىا من قبل معظم الّدول.

ادلتعلق بالّنقد والقرض، وتلتو سلسلة من  09-09وانجزائر أخذت نمعايري "نجنة بازل" نمقتضى القانون رقم 
موضوع إدارة  الّتنظيمات والتعليمات اليت أجربت البنوك على إعادة النظر يف ىيكل ميزانيتها واألخذ بعني اإلعتبار

 ادلخاطر.

غم من أن ىذه األخرية موّجهة للبنوك بالر  وعليو فلقد استوحت انجزائر إىل حد بعيد من معايري "نجنة بازل"
هاز البنكي ح ى كمكنها من ادلنافسة يف لّل انجات الّنشاط الدويل، وىذا رغبة منها يف تةوير وزيادة كفاءة ذ

 العودلة.

 نتائج اختبار الفرضيات:

 لقد مت يف بداية الدراسة اقرتاح ثالث فرضيات ومن خالل دراسة ادلوضوع مت التوصل إىل الّنتائج الّتالية:

خالل دراسة ىذا ادلوضوع، صحة الفرضية األوىل، فالبنوك تتعّرض إىل سلاطر عديدة تبنّي من : الفرضية األولى
يكمن يف درجة ادلخاطر لوجود الضمانات على القروض يف البنوك التجارية، ومّت إثبات صّحتها، لكن اإلختالف 
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ّتسهيالت اإلئتمانية حيث تعتمد البنوك التجارية بدرجة كبرية على الضمانات ادلقدمة من العمالء عند منحهم لل
 وألّن الضمانات يف الّتغةية للمخاطر اليت كمكن أن حتدث يف حالة عدم تسديد القروض.

دارة ادلخاطر خاصة الوسائل والّتقنيات احلديثة كادلشتقات وسائل إلتستخدم البنوك التجارية  :الفرضية الثانية
ادلالية هبدف ختفيف آلثار ادلخاطر، ىذه الفرضية صحيحة حيث أّّنا حتقق عوائد وختفف من آثار ادلخاطر ولكن 

 اإلستعمال ادلفرط ذلا يسبب سلاطر أشد خةورة.

هاز البنكي تبّّن مبادئ الرقابة البنكية الدولية، نما مّت إثبات صحة الفرضية الثالثة حيث أّن انج الفرضية الثالثة:
فيها مبدأ كفاية رأس ادلال، وعمل على هتيتة البيتة البنكية لتةبيق ذلك، فالتزمت البنوك بذلك ما مّكنها من 

 حتقيق استقرارىا على تفاوت فيما بينها يف ذلك تبعا لدرجة ذلك اإللتزام.

 العامة: النتائـج

بعد استعراضنا دلختلف جوانب ادلوضوع ومن خالل الدراسة الّتغديلية اليت تضمنتها سلتلف فدول 
 البحث، مت التوصل إىل الّنتائج التالية:

 نتائج نظرية: .0

 ادلخاطر إدارة ادلخاطر ىي عبارة عن رلموعة األدوات والتقنيات اليت تعّن بتحديد وقياس و الّتحكم يف 
 اليت تتعرض ذلا البنوك؛

  مددر اخلةر وقياس احتمالية وقوعو؛إدارة ادلخاطر تسمح بالّتعرف على 

  األثر ايحمتمل على  مقدار الّتأثري على اإليرادات، الدخل واألصول وتقييمإدارة ادلخاطر تسمح بتحديد
 أعمال البنوك؛

 وىل على فعالية اإلدارة السليمة للمخاطر البنكية وضمان السري احلسن لنشاط البنوك يتوقف بالّدرجة األ
 ة عمل مالئمة إلدارة ىذه ادلخاطر؛الرقابة الداخلية ومراجعة احلسابات وتةوير بيت

  إن نجنة بازل دعمت دور البنوك ادلركزية يف الرقابة على البنوك من خالل إدراج إدارة ادلخاطر كأىم
 ر التشغيلية؛وسلاطر السوق وادلخاطأولوياهتا وذلك بإدراجها دلقاييس ادلخاطر اإلئتمانية 

 :نتائج تطبيقية .2

  ؛لألساليب احلديثة يف إدارة و قياس ادلخاطر البنكيةافتقار البنوك انجزائرية 
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  افتقار البنوك التجارية انجزائرية إىل ندوص تشريعية حتدد تقنيات وقياس سلاطر السوق، سلاطر السيولة
 رات معينة لتحديد مستواىا؛ماد مؤشوادلخاطر التشغيلية، حيث أن إدارهتا تكاد تنحدر يف اعت

  البنوك انجزائرية ال تستثمر يف األوراق ادلالية وىذا لعدم وجود سوق مايل نشط وافتقارىا للخربة يف ىذا
 ة؛اجملال شلا يعرضها دلخاطر ائتمانية كبري 

  ،ألّناقواعد احليةة واحلذر ادلةبقة يف انجزائر غري كافية لضبط نشاط البنوك التجارية وإدارة سلاطرىا 
 بادئ الرقابة اإلحرتازية الفعالة؛، وإرساء مII، وبالتايل ضرورة انتهاج مبادئ بازل Iمستوحاة من بازل

  ،إدارة سلاطر القروض تكاد تنحدر يف الرقابة واإلشراف البنكي سواء كانت رقابة داخلية أو خارجية
، ادلالية والقانونية للعمالء، تقييما نجدارهتم مع استحداث نظام للّتنقيط تدرج فيو اخلدائص اإلقتدادية

 .تمانيةاإلئ

 التوصيــات:

 بناء على الّنتائج ادلتوصل إليها، نقرتح التوصيات التالية ادلوجهة إىل البنوك التجارية زلل الدراسة:

  ّنقيط الداخلي للمؤسسات والتقديرات اليت تعكس خةر التوقف عنضرورة التحقق من فعالية أجهزة الت 
 الدفع أو اخلسارة ايحمتملة بشكل دقيق؛

  إجراء حتليل للضمانات ادلقدمة من خالل إعةاء األولوية للعالقة بني اخلةر ادلتعلق بادلضمون، واخلةر
 ادلرتتب عن الضامن؛

  جيب على البنوك التجارية البحث أكثر عن الوسائل الوقائية يف إدارة ادلخاطر والّتوجو ضلو البنوك
 لشإستفادة من ميزة الّتنوّع.الشاملة 

  جيب الّتأكد من أن البنوك التجارية ال تقبل على توليفات أو دتويالت ضخمة إال يف حالة توفرىا على
 السيولة الكافية.

  تعزيز الرقابة البنكية والّتأكيد على ضرورة التزام البنوك نمعايري نجنة بازل ادلتعّلقة بكفاية رأس ادلال ومبدأ
 كييفها مع متةّلبات نجنة بازل؛الشفافية وت

  ماشى ير أساليب الرقابة البنكية نما يتوضع نظام رقابة داخلي فعال على مستوى البنوك انجزائرية وتةو
 وادلعايري الدولية؛



 خاتمة عامة
 

 
115 

  ضرورة تكوين البنكي وتثقيفو على تسيري البنوك وإدارة ادلخاطر نما يسمح لو يف ادلستقبل من الّتنّبؤ
 ما أمكن من خةورهتا. بادلخاطر والّتقليل

  من خالل حتليل البيانات  ادلخاطرإنشاء إدارة ادلخاطر بالنوك انجزائرية تضةلع نمهمة الّتحديد الدقيق
وادلعلومات ادلتوفرة لديها، وضع نظم وتقارير خةط عمل الوحدات ادلختلفة ومتابعة مستوى اإللتزام 

 .اطرهبا، هبدف الوصول إىل تدنيف واضح لكافة أنواع ادلخ
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 .2111أكتوبر  2، الصادرة يف 48، السنة 54اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  .3

ادلتعلق بالقرض والّنقد، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،  1991أفريل  14ادلؤرخ يف  11-91القانون  .4
 .1991أفريل  18، الصادرة يف 27، السنة 16العدد

 وثائق رسمية وقوانين باللغة األجنبية:
1. L’article 37, règlement N° 11/08 du 28/11/2011 relatif au contrôle interne des banques 

et des établissements financières journal officiel de la république algérienne N° 54, du 

02/10/2001. 

2. L’article 59 et 60 du règlement de la banque d’Algérie, N° 11/08 du novembre 2011, 

relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers. 
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