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 امللخص:

تناولنا يف هذه الدراسة سياسة رأس املال لدى البنوك التجارية ودورها يف التقليل من املخاطر املصرفية اليت 
العتماد اب ،2017-2008الفرنسي خالل الفرتة  "bnp paribas"تواجه البنوك، وهذا من خالل دراسة حالة بنك 

وقد توصلت الدراسة إىل وجود عالقة طردية بني خماطر االستثمار وسياسة رأس  على منوذج االحندار اخلطي املتعدد.
 سياسة املال مما يعكس قدرة هذه األخرية على تغطية تلك املخاطر والتقليل من حدهتا، كما توصلت الدراسة إىل أن

 ليت هتدده.كنه من تاليف خماطر االئتمان اليت تعد أهم املخاطر امت ةوقوي ةجيد "bnp paribas" رأس مال بنك
وبناء على ذلك أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بسياسة رأس املال املتبعة واحلفاظ على مستوايت رأس املال  

 يف احلدود اليت تضمن له تغطية تلك املخاطر.
، خماطر ائتمانية، خماطر السوق، خماطر التشغيل، خماطر احملفظة، إدارة  سياسة رأس املال ة:املفتاحيالكلمات 

 خماطر. بنوك جتارية.

Abstract: 

In this study, we discussed the capital policy of commercial banks and their 

role in reducing the banking risks faced by banks. This is done by examining the 

case of the bank "BNP PARIBAS" during the period 2008-2017, based on the multi-

linear regression model. The study found that there is a positive relation  between 

investment risk and capital policy, which reflects the ability of the capital policy 

to cover and reduce these risks. The study also found that the bank's capital policy 

" BNP PARIBAS " good and strong can avoid the credit risks which are the most 

important risks that Threatening him. 

 Accordingly, the study recommended the need to pay attention to the capital 

policy followed and to maintain the capital levels within the limits that ensure the 

coverage of those risks. Accordingly, the study recommended the need to pay 

attention to the capital policy followed and to maintain the capital levels within 

the limits that ensure the coverage of those risks. 

Keywords: capital policy, credit risk, market risk, operational risk, portfolio risk, 

risk management. Commercial banks. 
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 توطئة: .أ
لفائضة حيث تعمل على جتميع املدخرات واألموال ا احملرك الرئيسي للنشاط االقتصاديالتجارية  البنوكتعترب 

من خالل إقراضها لطالبيها سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات )خاصة  وهذا واستغالهلا، عن حاجة مالكيها وتوظيفها
األموال، وقد تستثمر كذلك يف األسواق  حكومية( أو هيئات أو مؤسسات دولية، ممن لديهم عجز أو حاجة هلذه /

 املالية احمللية أو الدولية. 
دات وأذوانت وغريها من تقوم البنوك ابستثمار بعض أصوهلا يف السوق املايل على شكل أسهم وسنكما 

را مصداألدوات املالية املتوفرة يف السوق املال، حيث تشكل هذه األخرية ما بني ثلث وربع إمجايل أصول البنك و 
، وهذا بعد توفري ما حيتاجه النشاط االقتصادي من قروض وتسهيالت ائتمانية سعيا منها إىل حتقيق للدخل اهام

 .ربح ممكن أقصى
ية مع العديد من املخاطر اليت قد تقف دون حتقيق أهدافها أو تقلل من عوائدها احملتملة ترتافق هذه العمل

 خماطر نظامية ال ميكن جتاوزها أو احلد منها واالكتفاء إبدارهتا على األقل، وتصنف هذه املخاطر بشكل عام إىل
مثل املخاطر الطبيعية واألزمات ن حدوثها يصيب النظام املصريف بشكل عام وال مفر منها والتخفيف من حدهتا أل

وعت مع أما هذه فقد تطورت وتن أو قطاعا معينا، ااالقتصادية، وأخرى غري نظامية "خماطر خاصة" قد تصيب بنك
وجود وسائل وتقنيات تقليدية أو حديثة تتماشى  يف املقابل البد من، و ورات اليت يشهدها القطاع املصريفتسارع التط

الوسائل االحرتازية من املخاطر هذه أييت يف مقدمة  ،تزال تؤرق الكثري من املهتمني هبذا اجملال مع هذه العقدة اليت ال
يف على املستوى الدويل املنظمات الراعية على تسيري شؤون النظام املصر و اهليئات واملعتمد من طرف  ملذكورة أعالها

قيق سائر اليت يتعرض هلا البنك بشكل خاص وحترأس املال املصريف ومدى مالئمته لتغطية وامتصاص اخل أو احمللي
 .االستقرار املصريف بشكل عام

ملكونة للبنك ويرجع ذلك إىل الوظائف اليت يقوم هبا يعترب رأس املال يف البنوك التجارية أحد أهم العناصر ا
متويل  يف الدرجة الثانيةاملستقبل و املتوقعة واليت ميكن حدوثها يف التقليل من حدة املخاطر  تمثلة ابلدرجة األوىل يفوامل

دى الثابتة والتجهيزات لدى البنك، وال يقف الفضل لرأس مال البنك عند هذه النقطة فحسب بل يتعاألصول 
مؤسسات أو أفراد من داخل البالد أو خارجها  اذلك إىل مسامهته يف جلب املزيد من املودعني والعمالء سواء كانو 

 املال الذي ميتلكه.رأس نافسة غريه من البنوك بفضل سالمة مركزه املايل وقوة مبالسماح له  ابإلضافة إىل 
له فمن املهم جدا حتديد احلجم األنسب واألمثل  يفاليت حيظى هبا رأس املال املصر  وبناء على هذه األمهية

ف يتوقف على ولكن حتقيق هذا اهلد الذي جيب أن يتوفر لدى البنوك من أجل تفادي املخاطر اليت تواجهه،و 
سعى إىل استثمار أقل أموال ممكنة يف رأس املال وذلك يالبنك كما أن   ،سلوك اإلدارة واجلهات الرقابية اخلارجية

ولذلك فهي هتتم بتقليل نسبة رأس املال وحق امللكية إىل  املصاحل )املسامهني( عائد ممكن ألصحاب لتحقيق أكرب
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لبنك املركزي حبماية املودعني وعمالء البنوك التجارية وتقليل الفشل إمجايل األصول وعلى العكس من ذلك يهتم ا
 .ابلنسبة إلمجايل األصولكايف   رأس املال  وىستعلى أن حيتفظ البنك التجاري مب رصلذلك فهو حي ،املايل املتوقع

  إشكالية الدراسة: .ب
 :ةاإلشكالية التالي طرحمن خالل ما سبق ميكن 

 Bnp Paribas ما مدى مسامهة سياسة رأس املال يف تقليل خماطر االستثمار اليت تواجه بنك" -
  ؟ 2017-2008خالل الفرتة املمتدة من    "

 يلي:ة من األسئلة الفرعية كما يندرج حتت هذه اإلشكالية جمموع

 ما املقصود بسياسة رأس املال يف البنوك التجارية؟ -
 ؟ Bnp Paribasما مدى مسامهة سياسة رأس املال يف تدنية خماطر االئتمان لبنك  -
 ؟ Bnp Paribasما مدى مسامهة سياسة رأس املال يف تدنية خماطر السوق لبنك  -
 ؟ Bnp Paribasنية خماطر التشغيل لبنك ما مدى مسامهة سياسة رأس املال يف تد -
 ؟  Bnp Paribasاطر احملفظة املالية لبنك ما مدى مسامهة سياسة رأس املال يف تدنية خم -

 فرضيات الدراسة: .ج
 الفرتةخالل    " Bnp Paribas ساهم سياسة رأس املال يف تقليل خماطر االستثمار اليت تواجه بنك"ت   

  . 2017-2008املمتدة من 
 سيم الفرضية الرئيسية إىل جمموعة من الفرضيات الفرعية كما يلي :ن تقوميك

 املتعلقة إبدارة رأس املال وفعاليته يف حتقيق األهداف املسطرة؛ العناصرتضم سياسة رأس املال  -
 ؛ Bnp Paribasلبنك  رأس املال يف تدنية خماطر االئتمانسياسة  تساهم -
 ؛ Bnp Paribasالسوق لبنك  رأس املال يف تدنية خماطرسياسة  تساهم -
 ؛ Bnp Paribasالتشغيل لبنك رأس املال يف تدنية خماطر سياسة  تساهم -
 ؛ Bnp Paribasاحملفظة املالية لبنك  رأس املال يف تدنية خماطرسياسة  تساهم -

 أمهية الدراسة: .د
وذلك من خالل  ،ية للبنوكية من الناحية االحرتاز األمهكوهنا ستعاجل موضوعا يف غاية تبـرز أمهية الدراسة مـن  

 سياسة رأس املال للبنوك التجارية والذي يعترب األساس الذي تنطلق منه هذه األخرية ملمارسة نشاطها، أمهية إبراز
يتعرض هلا  اليتسائر اخليعد معيارا لألمــان بصفته خـط الــدفاع األول والوسادة الواقية حلماية املودعني أمام  كما

ديها رأس مال قوي كلما كانت أكثر مالءة، وابلتايل أكثر قدرة على تقدمي خدمات لما كان لحيث أنه ك .البنك
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 خماطر االستثمار مبختلف أنواعهاومدى مسامهته يف تدنية وتقليل مميزة وأكثر قدرة على املنافسة والبقاء ملدة أكرب، 
درته على املنافسة اط البنك وهتديد بقائه وقتشغيل، ...اخل( اليت تعيق توسع نش)خماطر ائتمان، خماطر سوق، خماطر 

 .يف هذا اجملال

 أهداف الدراسة: .ه
رأس املال وعالقته مبخاطر االستثمار اليت تواجه البنوك سياسة تسعى هذه الدراسة من خالل معاجلة موضوع 

 التجارية إىل حتقيق األهداف التالية:
 ؛ تقوم عليهاكائز اليتوأهم الر للبنوك التجارية  س املالرأسياسة التعرف على  -
 الكشف وتسليط الضوء على أهم املراحل اليت مر هبا املعدل املطلوب من رأس املال لتغطية املخاطر؛ -
 على االستثمار املصريف؛ هاالتعرف على أهم املخاطر اليت هتدد البنوك التجارية بشكل عام، وإبراز أتثري  -
 ؛البنكعلى  أثرهامسامهته يف تقليل  طر املصرفية ومدىرأس املال ابملخاسياسة معرفة العالقة اليت تربط  -

 الدراسة:حدود  .و
وهذا لكرب حجم البنك يف الساحة الدولية وتنوع نشاطه،  " BNP PARIBASالفرنسي "  اختيار البنكمت 

 .2017إىل  2008البياانت الالزمة للدراسة خالل الفرتة املمتدة من ابإلضافة إىل توفر 
 صعوابت الدراسة: .ز

 وكذلكالدراسات واألحباث املتعلقة ابملتغريات املصرفية عدة عراقيل أمهها توافر املعلومات الالزمة جه توا
، كما تواجه الباحثني صعوابت يف الولوج إىل قواعد البياانت الرمسية للدراسة ابجلانب التطبيقي اليت تتعلقاملعطيات 

 نظرا لعدم حتديث هذه القواعد بشكل دوري.

غم أن األسواق املالية تتيح للباحثني سبل احلصول على تلك املعلومات نظرا لدرجة ى ر أخر ومن جهة 
اإلفصاح والشفافية اليت تتميز هبا، إال أن يف حالة اجلزائر واليت تعاين من غياب سوق مايل حقيقي فإنه يصعب 

وهو السبب  كثري من احلاالتيف  ية على البياانت الكافية وإن توافرت يف كلتا احلالتني فإنه ال تكون كافاحلصول 
 .ذاته الذي حال دون قدرتنا على تطبيق الدراسة يف اجلزائر

 املنهجية واألدوات املعتمد يف الدراسة: .ح
 وقصد اإلحاطة ،ه الدراسةبناء على طبيعة اإلشكال املطروح وبغية الوصول إىل األهداف املرجوة يف هذ

ألولية ا اجلانب النظري معتمدين على مصادر البياانتمعاجلة يف  على املنهج الوصفي اناعتمد ،وضوعاملجبوانب 
علميه منشورات  كتب ،مذكرات ،جمالت) احلصول عليها من خمتلف املصادر العلمية املتاحة واليت مت ،والثانوية
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الطالب  تمداع كما  ،األنرتنت ةاملواقع العلمية على شبك إىلابإلضافة ( ومقاالت ،قوانني ومراسيم تشريعية .....اخل
 . 9.5" نسخة  Eviews" ابالستعانة بربانمج  يف اجلانب التطبيقي هلذه الدراسة دراسة احلالة أسلوبعلى 

 الدراسات السابقة: .ط
 املعتمدة يف الدراسة احلالية: السابقة فيما يلي أهم الدراسات

 A Sound Capital Planning Process: Fundamental"تقرير جلنة ابزل بعنوان .1

ments Sound practicesEle" : 2014الصادرة عن جلنة ابزل للرقابة املصرفية: 
 األمهية يف النظام املصريف ذات البنوك يف املال رأس ختطيط عمليات تطور مفاهيم عامة حول تضمن التقرير

آليات إدارة اليت هتدد استثماراهتا، وذلك ابالعتماد على حتليل نظم اإلشراف املصريف و  املخاطر اتصصخممع حجم 
أساليب و  داخلية رقابة عمليات البنوك لدى يكون أن ضرورةاملخاطر يف تلك البنوك، وقد خلصت الدراسة إىل 

 املنصوص اإلشرافية التوقعات نطاق البنوك وسعت أنأوصت الدراسة بضرورة  كما  .مصرفية سليمة وحوكمة إدارة
 .الطويل املدى على املال رأسرتكيبة وإدارة ل فعاللا التخطيط أمهية علىو " ةالثاني ابزل إطار" يف عليها

تتناسب هذه الدراسة مع دراستنا من حيث حتليل الدور األساسي لسياسة رأس املال يف البنوك التجارية من 
الدراسة احلالية ختتلف عن الدراسة السابقة كوهنا تتناول جانبا من جوانب  حيث اعتبارها كصمام أمان هلا، إال أن

ملصريف كمتغري أساسي ختطيط رأس املال وهي سياسة رأس املال املصريف ومدى عالقتها مبخاطر االستثمار ا عمليات
بنوك التجارية، وقد يف الدراسة، كما أهنما اعتمدات على نفس الدعائم يف دراسة تركيبة سياسة رأس املال لدى ال

 كونه ميثل صمام األمان األول للبنوك.  خلصتا إىل ضرورة تبين اإلدارة السليمة لرأس املال يف البنوك

 Capital Planning at Large Bank Holding" تقرير البنك الفدرايل األمريكي بعنوان .2

Expectations and Range of Current Practice Companies: Supervisory"،  الصادرة
 :2013عن البنك االحتياطي الفدرايل األمريكي 

 سياسة رأس املال أمهية إىلفيها   أشار الفدرايل األمريكي، حيث صادر عن البنكالدراسة عبارة عن تقرير 
 استيعاب على قدرةلل أساسًيا مركزًا حني اعتربها "BHC"الكربى  املصرفية القابضة الشركاتاملؤسسات املالية و  لدى

 اهتمام يعكس ككل، و اجلهاز املصريفاحملتملة يف  اخلسائر ضد األول الدفاع خط مبثابة واعتربها املتوقعة غري اخلسائر
النظام  نظرا لتلك األمهية البالغة يف احلفاظ على سالمة الفعال املال رأس الفدرايل األمريكي بتخطيط وسياسة البنك

ويف هذا  .املؤسسات املالية استمرار ضمان على يساعد كذلك  املال لرأس القوي التخطيطإىل أن  اراملايل، وقد أش
 املال رأس وإصدار لتخطيط تستخدمها اليت التوجيهية املبادئ ا لسياسة رأس املال كوهنامفهومأعطى  اجملال

 املبادئوكذا  الداخلي املال رأس أهداف املال رأس سياسة تتضمن أن ، كما أشار إىل ضرورةالتوزيعات والستخدام



[ ــمقدم ــــ ــــ ــــ ةـــ ] 
 

 ه 
 

 كما ينبغي أن تتناول مجيع  األسهم شراء إعادةوترتيبات  ألرابحلسياسة توزيع ا النوعية أو الكمية التوجيهية
 سياسة تتناول أن. كما أشار البنك الفدرايل إىل ضرورة املال رأس يف احملتمل النقص عاجلةمب املتعلقة سرتاتيجياتاال

 واملشرفني على أداء املؤسسات املالية. القرار صانعي أدوار أيًضارأس املال 

دعائم املعتمد استندت إليه هذه الدراسة السابقة من حيث ال تعتمد الدراسة احلالية على نفس الدعائم اليت
سياسة رأس املال لدى البنوك التجارية رغم أن العينة املستهدفة هي بنك ال  عليها يف اجلانب التطبيقي من مكوانت

سي "، إال أهنما ختتلفان من حيث املتغري األساbnp-Paribasيعد ضمن الشركات القابضة وهو البنك الفرنسي "
التشغيل، احملفظة مجايل املخاطر اليت تصيب البنوك )االئتمان، السوق، املدروس حيث ركزت الدراسة احلالية على إ

املالية(، يف حني ركزت األوىل على األثر املباشر على قدرة حتمل اخلسائر فقط والذي ينعكس يف مؤشر كفاية رأس 
املال، وقد خلصتا إىل ضرورة التخطيط السليم لرأس املال من أجل  املال املصريف وعالقته مع ابقي تركيبة سياسة رأس

 سالمة البنوك.

سياسة رأس املال يف املصارف اجلزائرية قبل وبعد اإلصالحات (،"2011بديل )دراسة أحالم بوع .3
 : 13جملة الواحات للبحوث والدراسات ، جامعة غرداية ، العدد  :" 1990

، مكوانهتا، مؤشراهتا، اجلزائرية املصارف التجارية ياسة رأس املال يفتسليط الضوء على سالدراسة  حاولت
حيث املصريف اجلزائري،  اليت مرت هبا يف ظل مراحل تطور النظام املراحل وكذاوما مدى أمهيتها ابلنسبة للمصارف، 

وهذا  .2006 حىت سنة 1987املمتدة من  فرتةلل وذلك، "القرض الشعيب اجلزائري"بنك مت إجراء الدراسة على 
حقوق ، حقوق امللكية/ إمجايل القروض، حقوق امللكية/إمجايل األصولاملتمثلة يف )بتحليل مؤشرات رأس املال 

الودائع، نسبة كوك( ابإلضافة إىل بعض مقاييس حقوق امللكية/ إمجايل ، امللكية/ إمجايل االستثمار يف األوراق املالية
س مال البنك خالل فرتة الدراسة ومدى أتثر رأ اه العام هلذه املؤشراتاإلحصاء الوصفي وذلك هبدف معرفة االجت

 وقد خلصت الدراسة إىل أن هناك حتسن يف سياسة رأس املال .من خالل حتليل وتفسري النتائج اليت توصلت إليها
ه السياسة ولتحديد اجتاه هذ فرتيت املقارنة فقط، خاللاملؤشرات  من أجل إعطاء فكرة حول هذه بعد اإلصالحات

 .هتاومؤشرا
أخرى تتفق الدراسة مع دراستنا يف كون كفاية رأس املال يعد املتغري األكثر مالئمة لقياس أثر رأس ومن جهة 

املال البنوك يف مواجهة املخاطر املصرفية رغم أن العينة املدروسة خمتلفة من حيث احلجم والبيئة اليت تنشط فيها، 
جت سياسة رأس املال ابملفهوم الواسع الذي حدده عن الدراسة السابقة كوهنا أدر  كما أن الدراسة احلالية ختتلف

البنك الفدرايل األمريكي إبضافة أثر كل من سياسة توزيع األرابح وكذا كفاءة رأس املال، وقد خلصتا إىل أن كفاية 
نبغي العمل على ضمان حتقيق رأس املال يعد املتغري األكثر مالئمة يف جتنب املخاطر املصرفية احملتملة لذلك ي

 وايت مقبولة من كفاية رأس املال.مست
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أثر رأس املال املمتلك يف املخاطر "  بعنوان الدراسةنوري سعيد وعبد احلسن جاسم حممد  لدراسة "بال .4
دارية اجمللة العراقية للعلوم اإل :2008 " لالستثمار الراجحيدراسة مقارنة بني مصريف األردين الكوييت و املصرفية " 

 :22العدد  ،04العراق ، اجمللد  -كربالء   جامعة،
  لكل من بنك "الراجحي لالستثمار "وبنك "األردين الكوييت"  رأس املال املمتلك بتحليل الدراسة اهتمت

 استخدام املؤشر اإلحصائي طريقعن  املصرفيةاملخاطرة  حتليلاخلاصة و  األموال املؤشراتابالعتماد على 
"ANOVA" فقـط  نسبتنيوأن أهم ما مت استنتاجه هو ) إن  (2006-2003)للبحث مابني  الزمنيةدود ت احلومتثل

أي  توجدال  ببنمالالستثمار  الراجحي فـي مصـرف  ً معنواي أتثرياً هــي أكثـر  رأس املـال األربعـة كفايةمـن نسـب  
 رأس كفاية  يف نسب املصرفني تكافؤغم مـن الر بـ الكوييتعلى نسب املخاطرة يف مصرف األردنـي  التأثريهلذا  معنوية
 يوصين أهم ما أو  .ابألخري قياسابشكل عام للمصرف األول  املصرفيةاملخاطرة  نسب يفمـع ارتفــاع واضـح املال 

 التقليللغرض  وتنويعهاً  عـن املصادر األخرى فضـال التمويليهـذا املصـدر  وتنشيطضـرورة االهتمـام  به الباحثان هـو
 املختلفة. ةيالبيئهلـا املصـرف فـي ظـل التطورات  تعرضي من درجـة املخـاطر التـي

وتتناسب الدراستان من حيث توجهات اإلشكالية العامة املطروحة يف حتديد األثر العام لرأس املال املصريف 
ن الدراسة السابقة كوهنا االستثمار اليت يتعرض هلا البنك، إال أن الدراسة احلالية ختتلف ععلى إمجايل املخاطر 

إبضافة أثر كل من سياسة توزيع األرابح وكذا كفاءة رأس املال، وقد أدرجت سياسة رأس املال ابملفهوم الواسع 
تملة جنبا إىل أن خماطر االئتمان خلصتا إىل أن كفاية رأس املال يعد متغري أساسي جتنب املخاطر املصرفية احمل

  هتدد البنوك حمل الدراسة.والتشغيل تعد أهم املخاطر اليت

 تقسيمات الدراسة: .ي
 :ثالثة فصول إىلتقسيم الدراسة  متلإلحاطة هبذه الدراسة واإلجابة على اإلشكالية املطروحة ومعاجلتها 

، األول ثالثة مباحثتضمن بنوك التجارية" و الذي كان بعنوان "مدخل لسياسة رأس املال لل :الفصل األول
حيث مشل أهم السياسات املعتمدة لدى البنوك  يف حتقيق أهداف البنوك التجارية ودورهاابلسياسات البنكية خاص 

حاولنا من فقد الثاين رأس املال، أما املبحث إدارة واملتمثلة يف سياسة إدارة الودائع ، سياسة إدارة السيولة وسياسة 
من خالل  م عليها، وذلكئز اليت تقو وأهم الركا ماهية سياسة رأس املال يف البنوك التجارية خالله الكشف عن

للتخطيط الرأمسايل للبنوك ابعتباره األصل الذي تنبثق منه هذه األخرية، مع إعطاء حملة حول يف البداية  رقالتط
يف القطاع املال  رأسحدث األدوات املعتمدة لدعم سياسة أتعترب من  يتاختبارات الضغط أو اإلجهاد املايل وال

ثرها أستطيع تقدير ن من خالهلا يتاملفسرة هلذه السياسة وال املؤشراتهم أ الثالث املبحثل او تن يف حني، املصريف
 الدراسة. على املخاطر اليت تعرقل استثمار البنك حمل
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: الذي كان بعنوان "عالقة سياسة رأس املال مبخاطر االستثمار يف البنوك التجارية" مقسم أما الفصل الثاين
وأمهيته لدى البنوك التجارية ابإلضافة إىل التطرق إىل أهم السياسات  ول مفهوم االستثماراأل تضمنإىل ثالثة مباحث 

، تواجه البنوك التجاريةاملبحث الثاين فقد عاجل أهم املخاطر اليت  اواإلجراءات اليت تنظم سري هذه االستثمارات. أم
وكيفية إدارة هذه املخاطر يضا طرق تضمن أ، كما بشكل عامحيث تطرقنا من خالله إىل ماهية وأنواع املخاطر 

من  رخماطر االستثماملال و بني سياسة رأس ا تطرق إىل العالقةفقد  خريأما املبحث األ والوسائل املعتمدة يف ذلك.
ابإلضافة إىل البنك  يف ظل مقررات جلنة ابزلخالل التطرق ألهم احملطات اليت مر هبا رأس املال يف الصناعة املصرفية 

 .درايل األمريكيالف

حالة  –املعنون بــ "سياسة رأس املال ودورها يف تقليل خماطر االستثمار للبنوك التجارية  أما الفصل الثالث
في اإلشكالية املطروحة، ففقد مت تقسيمه إىل ثالثة مباحث مت فيها معاجلة : "Bnp Paribasالبنك الفرنسي 
 كبني سياسة رأس املال وخماطر االستثمار للبن مث دراسة العالقةتمدة، اإلجراءات واألدوات املع تناولاملبحث األول 

 .، أما املبحث الثالث فقد مت ختصيصه ملناقشة نتائج الدراسة واختبار الفرضياتيف املبحث الثاين
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 :  الفصلمتهيد 

أصدرت جلنة ابزل للرقابة االستشارية ومؤسسات وهيآت مالية أخرى مقاييس عديدة لقياس مدى مالءمة 
 وجه رأس املال للبنوك واملؤسسات املالية يف تغطية املخاطر املالية العامة لدى تلك املؤسسات، فقد أظهرت على

لديها ضماان لتغطية تلك املخاطر مبا فيها  لرأس املا وتعزيز حتسني إىل حباجة البنوك أن املالية األزمة اخلصوص
املخاطر غري املالية وخماطر العدوى وسوء التقدير، لذلك فإن تركيبة رأس املال وجودته كمتغري أساسي يف السياسة 

  املصرفية املصرفية العامة خاصة وأنه يعد صمام األمان األول يعد من األمهية واألولوية اليت ينبغي على صناع السياسة
 ، متاما كما تفعل جلنة ابزل االستشارية.الكايف وهيآت اإلشراف أن توليه االهتمام

رأس املال يف تغطية  مالءمتهومن هذا املنطلق، تعد سياسة رأس املال واليت تستند إىل هيكل وتركيبة ومدى 
إىل سياسة  إضافةاملصرفية  السياسات املخاطر االستثمارية واملخاطر العامة اليت من املمكن أن تصيب البنوك، أهم

الودائع وسياسة السيولة وسياسة إدارة األصول واخلصوم، كما يشري إليها بعض املصرفيني. لذلك أييت هذا الفصل 
ليعطي صورة عن السياسات املصرفية وابلرتكيز على سياسة رأس املال ومالئمته، ومن هذا املنطلق يظهر مصطلح 

أشارت لذلك جلنة ابزل يف  البنوك، كماكس سياسة رأس املال يف ملال أهم العناصر اليت تعاملالءة وكفاية رأس ا
مقرراهتا الثالثة. وعليه سنحاول من خالل هذا الفصل التطرق إىل اإلطار العام للسياسات املصرفية وذلك ابلرتكيز 

 العناصر التالية: من خاللعلى سياسة رأس املال صمام األمان األول للبنوك 

 مبا فيها سياسة السيولة وسياسة الودائع؛ السياسات البنكية العامة -
 سياسة رأس املال لدى البنوك التجارية؛ -
 ماهية ومكوانت رأس املال لدى البنوك التجارية؛ -
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 األول: السياسات البنكية ودورها يف حتقيق أهداف البنوك التجاريةاملبحث 
اهتا العديدة واملتنوعة واليت تعد عظيم أرابحها من خالل حمفظة استثمار تسعى البنوك كمؤسسات اقتصادية إىل ت

عن خماطر االستثمار  اً سياسة الودائع أهم عنصر فيها، بيد أنه ونظرا لطبيعة نشاطاهتا اخلصوصية فإهنا ليست مبنئ
األساسي ملواجهتها ،  ذلك تعد سياسة إدارة السيولة العنصرالعديدة خاصة السحوابت غري املتوقعة من املودعني ل

املخاطر السوقية واملخاطر العامة األخرى خاصة خماطر العدوى واليت تعد سالمة سياسة رأس املال  وابلتوازي مع
ولة إىل هدف الرحبية هتدف كذلك إىل توفري السي إضافةالركن الداعم يف تدنية خماطرها وبذلك يتضح أن البنوك 

لذلك يتناول هذا املبحث السياسات املصرفية ما حتاول هذه الدراسة التطرق إليه، وحتقيق األمان الالزمني ، وهو 
 األساسية املعتمدة يف البنوك اجلارية املتمثلة يف :

 ؛التجارية سياسة إدارة الودائع لدى البنوك -
 ؛التجارية سياسة إدارة السيولة لدى البنوك -
 ؛التجارية املال لدى البنوكسياسة رأس  -

 البنوك التجارية لدىسياسة إدارة الودائع   ول:األاملطلب 

على غرار املؤسسات االقتصادية إىل حتقيق الرحبية من خالل حمفظة استثماراهتا العديدة التجارية هتدف البنوك 
واملتنوعة، وتعد أهم حمفظة لدى البنوك حمفظة القروض واليت متثل احملفظة األساسية للبنوك، وسالمة السياسية 

  ز عليه هذا املطلب.من سالمة سياسة الودائع وقدرة البنوك يف تعبئة الودائع وهو ما يرك يةاإلقراض

 أوال: مفهوم الودائع املصرفية وتصنيفاهتا
تعترب الودائع املصدر األساسي الذي يعتمد عليها البنك يف توسيع استثماراته، حيث متثل " قرضا يقوم املودع 

أبجل استحقاق، ابإلضافة إىل فائدة معينة يتفق عليها كال الطرفان خالل هذه  إبقراضه للبنك خالل فرتة حمددة
التجارية واملستحقة للمودعني  البنوكالنقدية املقيدة يف دفاتر تتمثل املبالغ  "هناأليها على إميكن النظر  كما.1الفرتة"
يدفع مبقتضاه املودع مبلغا من النقود وميكن النظر إىل الوديعة على أهنا "اتفاق  ،2"مؤسسات آو أفرادكانوا   سواء
ة من وسائل الدفع ويلتزم مبقتضاه البنك برد هذا املبلغ للمودع عند الطلب أو حينما حيل أجله كما يلتزم بدفع بوسيل

 .3فوائد على قيمة الوديعة "

                                                             
دراسة مقارنة بني مصريف الرافدين والراجحي  -للمصرفاملمتلك والودائع ودورمها يف حتديد سياسة االقراضية  لرأس املا وآخرون،ميثاق هاتف  - 1

 .138ص  ،2010، 10العدد  البيت، أهل جملة ،لالستثمار

 جامعة بغداد، ة اإلدارة واالقتصاد،، كلي11، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد  مقرتح منوذجحتليل الودائع املصرفية عبد السالم لفته،  -2
 .03، ص 2006

 . 103ص  ،1999، اإلسكندرية ، منشاة املعارف ، إدارة األسواق املالية واملنشات املاليةهندي منري إبراهيم،  -3
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النشاطات  توجه إىل عملية اإلقراض واالستثمار لتمويل وتكتسب الودائع أمهيتها من كوهنا أمواال فائضة
ئع وإعادة توظيفها واستثمارها تساعد على تنمية االقتصاد الوطين، كما متنح االقتصادية فمن خالل جتميع الودا

ية وجود مصادر حمل ضمانالنظام املصريف قدرة أكرب على خلق االئتمان. وإىل جانب أمهية الودائع ابلنسبة للبنك يف 
استخدام الودائع كأداة لتسوية  إىل جة إىل االقرتاض اخلارجي، ابإلضافةللسيولة تكفي لتمويل املشروعات دون احلا

املعامالت مبا يسر تداول املبالغ الكبرية عن طريق حساابت البنوك وجينبها خماطر نقل النقود، كما جند أن البنوك 
لعمليات الدفع النامجة بوهلا الودائع نظرا ملا يؤدي ذلك من تسهيل التجارية تؤدي خدمة هامة لالقتصاد الوطين بق

 .1املختلفة  وتشجيع االدخار واستخدام لألموال يف اجملاالت االقتصاديةعن التبادل التجاري 

 اثنيا: تصنيفات الودائع وأنواعها
أهم تلك التصنيفات هناك العديد من التصنيفات للودائع املصرفية ال ميكن حصرها لذلك سوف نتطرق إىل 

  :2فيما يلي

 شكل: دائع حسب التصنيفات الو  .1
يطلق على هذه الودائع أيضا الودائع اجلارية أو احلساابت اجلارية وكلها  ودائع حتت الطلب )ودائع جارية(:. 1.1

ميكن إيداع مبالغ إضافية أو جزء منها يف أي وقت وابلطبع  -حتمل نفس املعىن وهو أنه ميكن سحب هذه الودائع 
 .وقت أي يف

النقود لدى البنك لفرتة معينة، ويدفع البنك والعميل يتم مبوجبه إيداع مبلغ من  اق بنيهي اتف ودائع ألجل: .2.1
 البنك فائدة ختتلف وفقا ألجل استحقاق الوديعة، وعادة ال جيوز سحبها إالا يف هناية املدة املتفق عليها.

دد مدة األخطار عند هي ودائع ميكن الساحب منها وفقا ألخطار سابق من العميل، وحتودائع إبخطار:  .3.1
 .ائد من اتريخ اإليداعفتح احلساب، ويتم حساب الفو 

هي إحدى وسائل جتميع االدخار األكثر انتشارا يف العامل، حيث تتميز ابلعديد من الصفات  ودائع توفري: .4.1
ائدة على رصيد ، كثرة حساابهتا، ومنو الوعي املصريف...اخل، وتفتح جلميع العمالء وحتسب الفمبلغهامنها: صغر 

اثبت وموحد جلميع العمالء. وال ينبغي كشف حساابت التوفري وال متنح دفاتر احلساب، وهي فائدة ذات معدل 
 شيكات ألصحاهبا، بل يتم منحهم دفاتر توفري يتم اإليداع والسحب مبوجبها.

 
 

                                                             
، 6يوان املطبوعات اجلامعية، ط، دالنقود من طرف البنوك مع إشارة إىل التجربة اجلزائرية استخدامدراسة يف طرق  تقنيات البنوكلطاهر لطرش، ا -1

 .16، ص  2007اجلزائر، 

 .42، ص 2015الطبعة األوىل ، دار اجلنان ،األردن ،  ، سياسة إدارة البنوك التجارية ومؤشراهتا بوعبديل،أحالم  -2
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 اثلثا: إسرتاتيجية استقطاب الودائع املصرفية:

 ئع:العوامل املؤثرة يف تنمية الودا -1
 :1اجلزئية إىل أن عرض الودائع ميكن اعتباره دالة لعدد من املتغريات التفسريية وأمههاتشري النظرية االقتصادية 

 سعر الفائدة الدائن )فوائد على الودائع(:.1.1

 العالقة هذه على وبناء ،طردية عالقة أبهنا على اإليداع وعلى اإلقراض الفائدة سعر بني ما العالقة تعد
 وأسلوب العرض مرونة خالل من الفائدة سعر على تطرأ اليت للتغيريات الودائع املعروضة تغري حساسية درجة تقاس
 .الفائدة أسعار حتريرو  اإلدارية الفائدة سعر سياسة بني ترتاوح الودائع على الفائدة أسعار حتديد

 أسعار الفائدة البديلة:.2.1

املؤسسات  تعرضها اليت االدخارية األوعية املناظرة )بدائل البدائل على الفائدة أسعاروهذه البدائل تتمثل يف 
 األماانت حفظ أنظمة املكملة( مثل اخلدمات املصرفية )أسعار االدخارية لألوعية السلعية البدائل األخرى(، وأسعار

 كمخزن األداء ثيح من املصرفية الودائع تنافس اليت البدائل تلكهنا ابلبدائل  وغريها، ويقصد اخلاصة واخلزانة
 للقيم.

 دخل األفراد: .3.1

إن ارتفاع مستوايت الدخول ملختلف الوحدات االقتصادية )سواء كانت استهالكية أو إنتاجية( يؤدي إىل 
احلد من الطلب على األموال املودعة ابلبنوك، فالعالقة بني املتغريين عكسية، إضافة إىل هذه احملددات هناك حمددات 

 .2يف )مستوايت األسعار، رغبة الفرد يف االدخار(ثل أخرى للطلب تتم

 :املصريف اجلهاز ختص عوامل -2
سريورة وسالمة  علىتؤثر على نشاط استقطاب الودائع واليت تنعكس  قدميكن متييز عدة متغريات أساسية 

 :3النظام املصريف وميكن إدراجها يف النقاط التالية

 السمات املادية للبنوك التجارية؛ -

                                                             
ماجستري يف إدارة األعمال، اجلامعة  ، رسالةنظرية إدارة األصول واخلصوم ظل يف املصرفية الودائع سياسة تطويرمسرة،  أبو حسان خليل رانية - 1

 .85، ص 2007فلسطني،  –االسالمية بغزة 

 .46ص  مرجع سابقأحالم بوعبديل،  -2
 .90، ص مرجع سبق ذكرهمسرة،  أبو حسان خليل رانية -3
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 ة ومبتكرات للعمالء؛ات جديدطرح خدم -
 حتسني مستوى اخلدمات؛ -
 موقع البنك واحليز اجلغرايف الذي ينشط فيه؛ -
 املال(؛السياسات الرئيسية للمصرف )سياسات الودائع، السيولة، رأس  -

 :استقطاب الودائع على املؤثرة العوامل: رابعا

ة سياسات استقطاب الودائع وذلك من خالل على املستوى الكلي ميكن لسلطات الرقابة والبنوك املركزية هتيئ
أهم تلك سياسات النقدية واملالية واألدوات املختلفة للسياسة االقتصادية العامة، وميكن إدراج عدة أدوات مبا فيها ال

 ئع(قوة وجناعة نظام التأمني على الودا التجارية،)مراقبة املصارف، التنسيق بني البنوك املركزية والبنوك  األساليب يف
  :1وسوف يتم التطرق إىل العوامل اجلزئية التالية

 املقدمة املصرفية اخلدمات أنواع بتحديد املتصلة اجلوانب كافة تتناول وهي سياسة اخلدمات املصرفية: -أ
أهداف  حتقيق يكفل ومبا املودعني رغبات إلشباع منها جديدة وأشكال أنواع وإضافة مع تطويرها للمودعني
 .املصرف

 املصرف خبدمات وتعريفهم احملتملني ابلعمالء االتصال يتم خالهلا ومن ت املصرف:ويج خدماسياسة تر  -ب
 أو حاجة رغبة إشباع إىل هتدف داخلية دوافع مصدره سلوك فالتعامل ،تقدميها وأماكن املختلفة ومواصفاهتا

 .هلم أساسية حلاجة اتبعة أو مشتقة حاجة وهي املودعني لدى معينة
وهي ترتكز على السعر، وتتجلى يف سعي املتنافسني إىل كسب حصص أكرب يف السوق  ة:املنافسة السعري -ج

البنكي عن طريق ختفيض األسعار وذلك فيما يتعلق مثال ابلعموالت أو ابلفوائد املفروضة على القروض، 
 كما تكون هذه املنافسة أيضا عن طريق الرفع من أسعار الفوائد املمنوحة على الودائع.

 
 
 
 
 

 

                                                             
، جامعة والعلوم االنسانية كلية احلقوق  ،البنكي اجلزائرياملنافسة بني البنوك اخلاصة والعمومية يف ترقية النشاط بوخاللة سهام،  –حمسن زبيدة  - 1

 متوفر على املوقع: .)دون بياانت أخرى( اجلزائر،  -قاصدي مرابح، ورقلة
- https://elbassair.net/Centre%20de%20t%C3%A9l%C3%A9chargement/maktaba/.PDF .      

30/12/2018    15:34 

https://elbassair.net/Centre%20de%20t%C3%A9l%C3%A9chargement/maktaba/.PDF
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 لب الثاين:   سياسة إدارة السيولة ودورها يف توفري السيولة يف البنوك التجاريةطامل

، لذلك تسعى البنوك يف خمتلف دول أو مؤسسة مالية متثل السيولة عنصر احلماية واألمان ابلنسبة ألي بنك
وسنحاول من خالل هذا ، لنشاطاهتا االستثمارية بشكل فعال ومالئم اهتاالعامل إىل ضمان كفايتها لتغطية التزام

املطلب التطرق إىل سياسة إدارة السيولة مرورا مبفهوم السيولة، مكوانت السيول املصرفية وكيفية إدارة السيولة لدى 
 البنوك التجارية.... اخل.

 أوال : مفهوم السيولة املصرفية 

احة له واألموال املستخدمة ارد املتبني املو الفرق  وهي الية،امل واألسواق املصريف األدبالسيولة مصطلح شائع يف  -
 البنكقدرة وتتمثل يف  1يف خمتلف أنواع املوجودات ضمن التوازن الذي تفرضه األصول املصرفية املتعارف عليها،

إىل  األصولحتويل أي أصل من  خاللوذلك من  وبشكل فوري 2وفقا لتاريخ استحقاقها، ابلتزاماتهالوفاء على 
 .3ةار خسنقد سائل بسرعة وبدون 

فتعين:  الفين السيولة فـي معناها أما ،Money Cash تعين: النقدية املطلقيف معناها  Liquidity السيولة -
قابلية األصل للتحول إىل نقدية بسرعة وبدون خسائر، وحيث أن اهلدف من االحتفاظ أبصول سائلة هو 

رية، فإن السيولة تعترب مفهوم نسيب يعرب عن مواجهة االلتزامات املستحقة األداء حاليـاً أو فـي غضـون فتـرة قص
عة وبدون خسائر، وبني االلتزامات املطلوب الوفاء العالقة بني النقدية واألصول سهلة التحول إىل نقدية بسر 

 .4هبا، لذلك ال ميكن حتديد سـيولة أي مصرف أو أي فرد إال يف ضوء استحقاقات التزاماته
، وعن اإلقراضعلى  البنكاملتاحة فائضة عن قدرة  األموالولة، عندما تكون يف حالة وفرة يف السي البنوكتكون  -

 األصول، حبيث يضطر أن يستثمر هذه الفوائض ضمن األخرىبنود امليزانية  املتوازن يف االستثمارحدود 
 البنوك.املالية، أو على شكل أرصدة لدى  األوراقالسائلة، مثل 

املتخصصة وشركات  كالبنوكالية الوسيطة  من غريها من املؤسسات املالتجارية ابلسيولة أكثر  البنوكهتتم  -
أن قسًما  واآلخرالنقدية إىل جمموع مواردها كبرية جًدا  مطلوابهتاا أن نسبة التأمني، وهذا راجع إىل سببني أوهلم

 األجل.يتألف من التزامات قصرية  مطلوابهتاكبريًا من 
 

                                                             
جملة الواحات للبحوث والدراسات ، جامعة  ،دعم تسيري خماطر السيولة املصرفية يف ظل إسهامات اتفاقية ابزل الثالثةأحالم بوعبديل ، محزة عمي سعيد ،  -  1

 .102ص  2014، 02غرداية ،العدد 
2  -natacha valla، muriel tiesset  Liquidité bancaire et stabilité fi nancière ،Banque de France ، Revue de 

la stabilité financière • N° 9 • Décembre 2006 P 93. 
 .64، ص2016جامعة ابجي خمتار،  ،03، جملة االقتصاد واملال، العدد خماطر السيولة إلدارةاألساليب احلديثة سليم حمسن، بن رجم حممد، بن  -3

 .230ص،2002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ،البنوك الشاملة عملياهتا وإدارهتااحلميد، عبد املطلب،  عبد - 4
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 صرفية ملاالعوامل املؤثرة يف السيولة اثنيا : 

 :1املؤثرة ما يليهم العوامل أتتميز السيولة لدى البنك التجاري ابلتغري املستمر وعدم الثبات، وجند من بني 

تؤدي عمليات السحب على الودائع نقًدا إىل ختفيض نقدية : الودائعوالسحب على  اإليداععمليات  -
  ية.ولة املصرفيساليف حتسني  دور اإليداععمليات ل أن أيتقليص سيولته، و  لدى البنك املركزي الصندوق

تزداد سيولة املصرف التجاري إذا ظهر أن رصيد حسابه اجلاري دائن  :رصيد عمليات املقاصة بني املصارف -
 .النقدية لدى البنك املركزي مما يزيد من أرصدته

ميتلك البنك املركزي كممثل للسلطة النقدية قدرة التأثري على  :للمصارفموقف البنك املركزي ابلنسبة  -
أدوات السياسة النقدية املتاحة واليت يؤثر من خالهلا على السيولة العامة يف االقتصاد  خاللاملصرفية من  السيولة

 والنظام املصريف.
 سيولةالقياس اثلثا : مؤشرات 

تعتمد البنوك التجارية العديد من املؤشرات لقياس مدى مالئمة السيولة لديها، وهذا ما جيعلها قادرة على 
  هتا يف الوقت املناسب، ومن أهم املؤشرات املعتمدة يف قياس مالئمة السيولة لدى البنوك التجارية جندتلبية التزاما

اية األرصدة النقدية للبنك مبختلف أنواعها، مبا فيها النقد وتقيس هذه النسبة مدى كفنسبة الرصيد النقدي:  -أ
ئلة األخرى كالعمالت األجنبية املوجودة يف املوجود لدى البنك املركزي والصندوق ابإلضافة إىل األرصدة السا

 البنك ملواجهة االلتزامات، وحتسب وفق املعادلة التالية:
األرصدة النقدية  لدى البنك

إمجايل الودائع =  (1-1......................... )   نسبةالرصيد النقدي

املمتلك )حقوق امللكية(. وتبني مجيع املطلوابت ابستثناء رأس املال وما يف حكمها حيث يقصد ابلودائع 
أن زايدة يف مواعيدها، إال  الوفاء ابلتزاماتهادلة أنه كلما زادت نسبة الرصيد النقدي كلما زادت قدرة البنك على املع

هذه النسبة عن احلد املالئم ينعكس سلبا على العائد الذي ميكن أن حيصل عليه البنك وذلك لعدم توظيف هذه 
 2 بعوائد مالية. استثمارات ميكن أن تدر على البنك األموال السائلة يف

                                                             
فلسفة العلوم يف  الدكتوراهمقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة  أطروحة،  السيولة النقدية يف مستوى أداء املصارفاثر ،  شيماء يونس كاضم 1

 .68،ص 2014، العراق -بغداد،جامعة سانت كليمنتس،  احملاسبية

، اجمللة العراقية للعلوم اإلدارية، العدد الرافدين والرشيددراسة مقارنة بني مصرف  - تقييم رحبية املصارف ابستخدام مؤشرات السيولةبالل نوري،  - 2
 .254-250ص ، 2009، جامعة كربالء، العراق،  24
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وبدون فوائد  البنك املركزيا البنوك التجارية لدى هب : هي تلك النسبة اليت حتتفظنسبة االحتياطي القانوين -ب
عادة على شكل نسبة معينة من إمجايل الودائع لدى البنك التجاري حتدد مبوجب قانون من طرف وتكون ، 

 :وحتسب هذه النسبة كما يلي املركزي،البنك 
األرصدة النقدية املودعة لدى البنك املركزي

إمجايل الودائع+االلتزامات أخرى =  (2-1......................... )   نسبة االحتياطي القانوين

حيث يقصد اباللتزامات األخرى كل من: الشيكات، احلواالت واالعتمادات مستحقة الدفع مثل األرصدة 
 1.األخرىة املستحقة للبنوك النقدي

هبا حسا ويتماجلارية، : متثل هذه النسبة مقياسا آخر لقدرة البنك على الوفاء ابلتزاماته نسبة السيولة القانونية   -ج
 التالية:وفقا للمعادلة  وحتسب بقسمة األصول النقدية واألصول شبه النقدية على حجم ودائع البنك

األرصدة النقدية  لدى البنك 
ائعودال إمجايل  =  (3-1......................... )   نسبة السيولة القانونية

 2.لبنكلكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان ذلك أفضل ومصدر أمان ابلنسبة   تشري املعادلة أعاله إىل انه

 لتلبيةائع الودتشري هذه النسبة إىل مدى مالئمة توظيف األموال املتاحة للبنك املتأتية من  نسبة التوظيف: -د
نه يف أالطلبات االئتمانية من قروض وسلف، وإن ارتفاع هذه النسبة تعين قدرة البنك على تلبية القروض، إال 

 ::وفق العالقة التاليةالوقت ذاته تدل على اخنفاض قدرته يف تلبية طلبات سحوابت املودعني وحتسب 

 القروض والتسليفات -ه
إمجايل الودائع =  (4-1....................... )..   نسبة  التوظيف

طرديـة مـع السـيولة ابستثناء نسبة  بعالقة، أن هـذه النسـب تـرتبط مجيعهـا الهمـن نسـب السـيولة أعـ يالحظ
ن السيولة تزداد بزايدة كل مـن نسـبة الرصيد النقدي أالتوظيف فإهنا ترتبط بعالقة عكسية مع السيولة، أي 

 3.واخنفاض نسبة التوظيف يولة القانونيةالقانوين والس واالحتياطي
 

                                                             
،ص 2016، 15, العدد 02اجمللد   جملة االقتصاد اجلديد،  ة املصرفية وفقا ملقررات جلنة ابزل للرقابة املصرفيةاإلدارة احلديثة ملخاطر السيولبونيهي مرمي ،  -1

217. 

جملة الدراسات االقتصادية واملالية ،  (،2015-2010الربكة للفرتة )دراسة حالة بنك -قياس ا ثر السيولة املصرفية على العائد واملخاطرة بشري دريدي ، - 2
 .143،ص 2018، 01،العدد  11جامعة الشهيد محه خلضر الوادي، اجمللد 

القتصاد واإلدارة اجمللد جملة االمتياز لبحوث ا ،اإلدارة السليمة ملخاطر السيولة البنكية: ابإلشارة إىل حالة النظام البنكي اجلزائر فاروق فخاري، نورة زبريي، -3
 .180، ص 2018( ديسمرب 02(العدد  ، )02)

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/296
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/296
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/296
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 رابعا : مبادئ اإلدارة السليمة ملخاطر السيولة واإلشراف عليها

 األصول متويل على القدرة تعد اإلدارة السليمة للسيولة ضمن األهداف األساسية للجنة ابزل حيث تتمثل يف
 قدرة ضمان على الفعالة السيولة خماطر إدارة لذلك تساعد ،خسائر تكبد استحقاقها دون عند ابلتزاماته والوفاء
 اآلخرين، فهي الوكالء وسلوك اخلارجية ابلعوامل واليت عادة تتأثر املؤكدة غري النقدية ابلتزاماته الوفاء على البنك
 ىعل آاثر سلبية له يكون أن ميكن املؤسسة املالية والبنوك داخل السيولة إىل االفتقار ألن قصوى أمهية ذات تعترب

لذلك تعد املبادئ اليت طرحتها جلنة ابزل ضمن أحد أهم آليات إدارة السيولة خاصة بعد . ككل  النظام املصريف
  :1املبادئ، وفيما يلي نستعرض تلك 2008/2009األزمة املالية 

ة السيول خماطر إدارة مسؤولية بنك أي عاتق على تقعالسيولة:  خماطر ومراقبة إدارة األول األساسي املبدأ -أ
 السائلة األصول مستوى مالئم من األوقات مجيع يف يضمن قوايً  إطاراً  ويتطلب األمر. أولوايت البنكتعد ضمن و 

اختبار مدى كفاية ومالءمة سياسة إدارة خماطر السيولة يف البنك ووضعية كما جيب على املشرفني اجلودة،   عالية
جل محاية أيف السيولة أو ضعف يف إدارة املخاطر من  زعجالسيولة لديه واختاذ اإلجراءات الالزمة يف حالة وجود 
 املودعني واحلد من األضرار احملتملة على النظام املايل.

يركز املبدأ  :(04إىل  02)املبدأ السيولة  خماطر وإدارة احلوكمة هيئات دوراملتعلق ب املبدأ األساسي  -ب
 ومكانته إسرتاتيجيته مع يتناسب مبا السيولة راطخم حتمل مستوى حيدد وأن بنك األول على ضرورة أن يتقيد كل

العليا،  اإلدارة عاتق على السيولة تقع خماطر إدارة املصريف، يف حني تنص ابقي املبادئ على أن مسؤولية النظام يف
 أنفيؤكد على ضرورة  الرابع وأما املبدأ .اإلدارة جملس إىل تقارير وتقدمي السيولة مؤشرات مراقبة عليها كما جيب

 وكذا قياس وحتليل تكاليف العمليات، مجيع يف ابلسيولة املتعلقة واملخاطر والفوائد التكاليف بعني االعتبار األخذ
 .املنتجات من النوع هذا خيلقها اليت السيولة ملخاطر التعرض ومدى اجلديدة املنتجات

عملية حتديد  جيب أن تكون (:12إىل  05املبدأ األساسي املتعلقة بقياس وإدارة خماطر السيولة )املبدأ  -ج
عمل شاملة للتنبؤ  آلية العملية هذه تشمل أن ومراقبة خماطر السيولة يف البنك مبنية على أسس سليمة وجيب

التمويل اليت تضمن التنويع  إسرتاتيجيةوضع البنود خارج امليزانية، كما يتطلب  إىلابلتدفقات النقدية ابإلضافة 
 .الفعال ملصادر التمويل

 دوري وبشكل نشر البنوك على جيب (:13دأ األساسي املتعلق ابالتصال فيما خيص السيولة )املبدأ بامل -د
 .وموقف السيولة لدى البنك السيولة إدارة نظام حول السوق يف ملشاركنيا تفيد اليت املعلومات

                                                             
1 - Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Principles for sound liquidity 

risk management and supervision, September 2008, p 3-6. 
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يم شامل إلطار إدارة جيب على املشرفني القيام بتقي :(17إىل  14املشرفني )املبدأ املبادئ املتعلقة بدور  -ه
من خالل القيام ابلرقابة على جمموعة  ،يولة ابلبنك للتأكد من قدرة البنك على التكيف مع حالة السيولةخماطر الس

دخل جيب على املشرفني الت. من انحية أخرى من التقارير الداخلية والتقارير التحوطية واملعلومات املتعلقة ابلسوق
ئمة ملعاجلة أوجه القصور اليت يتم الكشف عنها يف عملية البنوك ابختاذ التدابري املال إذا ما دعت الضرورة إللزام

جيب على املشرفني القيام بتبادل املعلومات مع املشرفني اآلخرين على الصعيد الوطين والدويل السيولة. إدارة خماطر 
 .اطر السيولةعاون يف جمال الرقابة وإدارة خممثل البنوك املركزية لزايدة فعالية الت

 نظرايت إدارة السيولة :خامسا : 
 كما يلي :  هم هذه النظرايتأل اإلشارةوسنحاول  البنوكهناك العديد من النظرايت املتعلقة إبدارة السيولة يف 

قصرية األجل فقط مما يعزز وفقا هلذه النظرية جيب على البنك أن يقوم مبنح القروض  :التجارينظرية القرض  -1
 .1تكون مواعيد استحقاق القروض متالئمة مع مواعيد استحقاق الودائع ة لديه، على أنمركز السيول

 أصولتعتمد هذه النظرية على أساس أن سيولة البنك تعترب جيدة مادامت لديه  :التحويلنظرية إمكانية  -2
عليه من التزامات  ميكن حتويلها إىل نقد يف أسرع وقت وأبقل اخلسائر املمكنة، ففي حالة عدم سداد املقرتض ملا

 نقد أو يقوم ببيع جزء من بتحويل بعض من احتياطاته الثانوية كاألوراق التجارية واملالية إىل مالية فإن البنك يقوم
 .2املقرتض، وعليه ميكن للبنك أن حيصل على السيولة النقدية الكافية عند احلاجة الضمان املقدم من طرف

ة بسبب الضغوط القوية اليت كانت تواجهها البنوك واليت تلت أزمة رينظهذه الظهرت  :اخلصومظرية إدارة ن -3
نظرا للطلب املتزايد على القروض مقابل النمو الضعيف للودائع. ووفقا ) 1960-1961الركود االقتصادي )

دار هلذه النظرية أصبحت البنوك قادرة على توفري السيولة اليت حتتاجها عن طريق اللجوء إىل السوق املالية )إص
 .3أصوهلاشهادات اإليداع، األوراق املالية قصرية األجل وغريها( دون االعتماد على سيولة 

أصبحت البنوك تتبع منهجا جديدا إلدارة السيولة  1930بعد أزمة الكساد الكبري لعام  :املتوقعنظرية الدخل  -4
يعتمد يف ختطيطه للسيولة على الدخل لديها يعرف بنظرية الدخل املتوقع، وتقوم هذه النظرية على أساس أن البنك 

ة واملتوسطة األجل يتوقع دخال من املقرتضني يكون املتوقع للمقرتض، حيث أن البنك عند تقدميه للقروض الطويل
 .4ومنتظمة، مما يوفر للبنك سيولة عالية طوال فرتة استحقاق القروضدورية على شكل أقساط 

                                                             
، مذكرة ماجستري يف إدارة األعمال، وأثرها يف العائد واملخاطرة: دراسة تطبيقية على املصارف التجارية الفلسطينيةسيولة املصرفية السريين مسيح أبو رمحة،  - 1

 .23،ص  2009اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، 

اجمللة العراقية للعلوم اإلدارية جملة فصلية  "التجارية األردنيةحتليلية للسيولة املصرفية لعينة من املصارف  ة"دراسصاحب الصائغ وأبو محد، حممد جبار، رضا  - 2
 .08، ص2006جامعة كربالء، -حمكمة تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاد 

3 -Emmanuel N. Roussakis, Commercial banking in an Era of deregulation, Greenwood Publishing Group, 3 

rd edition, USA, 1997, p 289. 
4 -Clifford Gomez, Banking and finance: theory- law and practice, PHI Learning Private Limited, New Delhi, 

India, 2011, p 49. 
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ــــان يف البنوك التجاريةيف توفري األمـــ رأس املال ودورها املطلب الثالث:  سياسة  ــــــ

اخلاصة" يف البنوك  األموال السادس ملبادئ الرقابة الفعالة للجنة ابزل للرقابة املصرفية "متطلبات يتناول املبدأ
 كسيع مبا البنوك ميعجل ومناسبة حصيفة رأمسالية متطلبات وضع املشرفني واملؤسسات املالية، حيث يتضمن أنه على

يتناول  .اخلسائر استيعاب على قدرهتا مراعاة مع املال رأس مكوانت وحتديد املالية املؤسسة تواجهها اليت املخاطر
هذا املطلب مفاهيم أساسية حول سياسة رأس املال ابلرتكيز على الدور األساسي الذي أشارت له جلنة ابزل للرقابة 

 يتم التفصيل أكثر يف سياسة رأس املال املصريف يف املبحث املوايل.املصرفية يف خصوص "كفاية رأس املال"، على أن 

 املصريف والنشاط املال رأس أوال : معايري

 املرتبطة التكاليف خالل من األوىل أساسيتني، بطريقتني البنك نشاط على سياسة رأس املال تؤثر أن ميكن
 تردد فهناك "املال رأس عتبة أتثري" - اخلارجي لمويالت تكاليف حيث من خاصة األدىن لرأس املال احلد بعدم مراعاة

 فيها تشري قد اليت األوقات يف خاصة األرابح توزيعات ختفيض أو جديدة أسهم إصدار يف البنوك جانب من كبري
 رأس إلطار األوسع التأثري خالل من أثرا وهي األكثر الثانية الطريقة أما .العامة حلالة من التوتر االقتصادية األوضاع

. 1ابزل يف مقرراهتا الثالثة، كما أشارت جلنة "املال رأس إطار أتثري" أعماله البنك هبا يدير اليت الطريقة على املال
ويالحظ أن رأس مال البنوك يتكون من توليفة متنوعة من البنود يسهم كل بند فيها يف تغطية جزء معني ونوع معني 

 من املخاطر أو اخلسائر احملتملة.

احملررة من يتضمن رأس املال املكتتب ابلقيمة االمسية لألسهم ال االجتماعي(: املك )رأس ل البنرأس ما -
 قبل املسامهني مع األوراق املالية األخرى اليت تكون يف جمملها األموال اخلاصة االجتماعية.

 مباشرة طةاملرتب غري واملصروفات املخاطر تغطية إىل هتدف عناصر تتضمن املخصصات العامة للبنوك: -
 األحداث أن أو بدقة توقيتها أو مقدارها حتديد ميكن ال اليت الصلة ذات واملعامالت املصرفية ابملعامالت

، كما تعد هذه املخصصات يف سبيل 2مؤكد غري حتقيقه ولكن بوضوح وحمددة حمتملة تكون حتدث اليت
فأساس اعتمادها صول املالية، لذلك القيمة يف قيمة األ خسارة مما ينجر عنه األصول قيمة اخنفاض جتنب

 من قبل البنوك هو ضمان ما يلي:
 واملعامالت املالية املتعددة خاصة االئتمانية. املصرفية ابلعمليات املتعلقة واملصروفات املخاطر تغطية -

                                                             
1- Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Capital regulation, risk-taking and monetary policy: a missing link 

in the transmission mechanism, Working Papers 268,2008, p 05.. 
2- Dov Ogien, Comptabilité et audit bancaires, 2e édition, Dunod, Paris, 2008, p 268. 
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 احملددة الصلة ذات واملعامالت املصرفية ابملعامالت مباشرة املرتبطة واملصروفات املخاطر تغطية -
 .بدقة توقيتها أو مقدارها حتديد ميكن وال غرضها حيث من بوضوح

 املخاطر اليت من احملتمل أن تنشأ من املعامالت غري املصرفية الناجتة من البيئة احمليطة ابلبنك.تغطية  -

األموال املصرفية اليت توجه إىل املخاطر اليت من احملتمل أن تصيب  يتضمن أموال للمخاطر املصرفية العامة: -
 غري مؤكدة. وك، حيث تصف هذه املخاطر بكوهنا خماطر عامة تكون احتمال حدوثهاالبن

 مثل من التحوط ختصيصها املصريف القانون معىن إطار يف البنك يقرر اليت املبالغ هي االحتياطات القانونية: -
ان، ويتم ئتماال خماطر تغطية يف إضافية خطوة فهي العامة لذلك املصرفية العمليات عليها تنطوي املخاطر

 1اقتطاعها من األرابح السنوية للبنوك.
 (: تغطية رأس املال لعناصر األصول املصرفية 01- 01)شكل رقم 

 
  على:بناء  الطالبمن إعداد املصدر: 

- Dov Ogien, Comptabilité et audit bancaires, 2e édition, Dunod, Paris, 2008. 
 

 

 

                                                             
1 Dov Ogien, op-cit, p 270 

رأس املال 
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 جاريةرأس املال يف البنوك الت املبادئ األساسية لسياسة اثنيا :

 وحتافظ حتتسب أن البنوك مجيع على واللوائح التشريعات أولت جلنة ابزل للرقابة املصرفية أولوية أبن تشرتط
 وأال األقل اخلسائر خاصة للبنوك الدولية على استيعاب على خمصصة وقادرة أدىن مال رأس نسبة على ابستمرار

يف  املطبق املال رأس كفاية  إطار يف عليها املنصوص املطلوبة النسبة حساهبا وطريقة اخلاصة األموال تكوين خيالف
 :1، وقد تضمن من بني تلك األولوايت العناصر التاليةابزل مقررات جلنة

 .البنك هلا يتعرض اليت اهلامة املخاطر فئات وحدود الامل رأس متطلبات بفرض خمولة سلطات اإلشراف -
 واملخاطر العمومية امليزانية من كال  االعتبار يف األخذ يتم بنك كما كل  خماطر بيان دىنألا املال رأس نسبة تعكس -

 .العمومية امليزانية خارج
 القوانني حتدد أن حيدث قد ولذلك املصريف النظام فيه يعمل الذي السياق االعتبار يف أتخذ املال رأس متطلبات -

 .املطبق لابز  جلنة نظام من أعلى دنيا نسبة احمللية واللوائح

ابإلضافة إىل العناصر السابقة واليت ختص البنوك احمللية خاصة الصغرية اليت ال تتوسع إىل املعامالت الدولية 
 ابلبنوك ةاخلاص جلنة ابزل مبادئ مع أيضا جيب أن تتوافق ومقدارها حساهبا وطريقة هبا اخلاصة األموال تعريف فإن

بطريقة موازية وتراعى خصوصية تلك البنوك واألنشطة اليت متارسها.  قطبوت املال رأس معدالت الدولية، وحتسب
 هنج ابالعتماد على البنوك مطالبة على الصالحية )البنوك املركزية( لديها ويف ذات السياق فإن سلطات اإلشراف

 التفصيل يف سياسة رأس املال خالل املبحث املوايل.املال وسيتم  رأس استشرايف إلدارة

 

 

 

 

 

 

                                                             
1- Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Méthodologie des Principes fondamentaux, Septembre 2006, p15. 
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 الثاين:  ماهيـــــــــة سياسة رأس املال فـــــــي البنــوك التجاريةحث بامل

هتدف اإلدارة اجليدة للبنك إىل حتقيق الربح واحلفاظ على أموال املودعني من خالل توزيع وختصيص 
جل حتقيق أة، ومن بني السيولة والرحبي ئمةالاملل للبنك التجاري بطريقة حتقق املوارد)األموال( على خمتلف بنود األصو 

وجب على اإلدارة أن هتتم برأس املال الذي يعترب وسادة األمان اليت حتمي البنك من خمتلف املخاطر  املالئمةهذه 
ل يسمح له بتحقيق أهدافه املسطرة، ويشار إىل أن سياسة رأس املال اليت هتدد استقراره وتعيق استمرار نشاطه بشك

 عملية ختطيط رأس املال.لدى البنوك هي جزء ال يتجزأ من 

 يف البنوك التجارية املايل اإلجهادواختبارات  رأس املال ختطيط   :  ولاأل املطلب

عملية ختطيط رأس املال لدى البنوك التجارية أحد أهم السياسات التنظيمية جنبا إىل يتناول هذا املطلب 
اس قدرة دوات املعتمدة )اختبار الضغط( يف قيابإلضافة إىل اإلشارة إىل أحدث األ عملية التخطيط االسرتاتيجي

 .املال الستيعاب املخاطر اليت تواجه البنوك حتمل رأس

 التجارية:الرأمسايل للبنوك  أوال: التخطيط
 :التجاريةتعريف عملية ختطيط رأس املال لدى البنوك  .1

البنوك لصحيح إلسرتاتيجية هتدف لضمان التنفيذ اايل عملية ديناميكية ومستمرة امل ختطيط رأس رب عمليةتتع
عملية ختطيط رأس املال جزًءا ال يتجزأ من عملية إدارة البنك الضرورية لضمان عمليات آمنة وسليمة  وتعد

بتقييم  البنكيقوم ن كما ينبغي أ  ،للبنك وهيكل وتنظيماملخاطر الشاملة  حجم تناسب معتجيب أن  لذا واستمراريتها
 .1رأس مال كاٍف لدعم املخاطر اليت يواجهها فريو تعملية ختطيط رأس املال لضمان 

وتتطلع إىل األمام يف دمج التغيريات  فعالة،التخطيط الرأمسايل عملية ديناميكية ومستمرة من أجل أن تكون 
أو عوامل أخرى  التشغيل،أو بيئة  األعمال،أو خطط  املخاطر،أو مستوايت حتمل  للبنك،يف الرتكيز االسرتاتيجي 

التخطيط الرأمسايل األكثر فاعلية إىل احتياجات رأس املال على املديني  راملال. وينظاي على كفاية رأس تؤثر جوهر 
مع وجود أفق متوقع ملدة  وعادة التخطيط،ويتم تنسيقه مع اسرتاتيجية البنك الشاملة ودورات  والطويل،القصري 

 .2سنتني على األقل

                                                             
1 John C. Lyons Jr, Description: Guidance for Evaluating Capital Planning and Adequacy , Office of the 

Comptroller of the Currency,2012: https://www.occ.gov/news-issuances/bulletins/2012/bulletin-2012-

16.html#5      30/12/2018      14:35 
2 Rick Maroney , Craig Mancinotti , Capital Planning for Community Banks,2016,p02  

https://www.probank.com/wp-content/uploads/2018/04/AOBA-Capital-Planning_FINAL_01-26-16-
20160203133006.pdf  05/01/2019,19:06. 

https://www.occ.gov/news-issuances/bulletins/2012/bulletin-2012-16.html#5
https://www.occ.gov/news-issuances/bulletins/2012/bulletin-2012-16.html#5
https://www.probank.com/wp-content/uploads/2018/04/AOBA-Capital-Planning_FINAL_01-26-16-20160203133006.pdf
https://www.probank.com/wp-content/uploads/2018/04/AOBA-Capital-Planning_FINAL_01-26-16-20160203133006.pdf
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التخطيط عملية  استمراريته، فإن ضمانو  البنكليت ينفذها عمليات اسالمة الل هاماجزًءا رأس املال يعد ختطيط 
عملية ديناميكية مستمرة  يعد لاامل أسر تخطيط ف .رحبيته وارتفاع يضمن سريورة نشاط البنكاملستمر لرأس املال 

عوامل من ال وغريهاومستوايت كفاية رأس املال  املخاطر مستوايتتناول العناصر اإلسرتاتيجية املتمثلة أساسا يف ت
أيخذ يف االعتبار احتياجات هو الذي ختطيط رأس املال األكثر فعالية يعترب  لذلك .األساسية ضمن اسرتاتيجية البنك

اليت ميكن أن حتدث  تغرياتبعني االعتبار ال األخذجيب على البنوك  لذلك والطويل،رأس املال على املدى القصري 
 .1للبنكخارج االعتبارات العادية 

 ختطيط رأس املال لدى البنوك التجاريةاف أهد .2
خاطر والتنبؤ بتقلبات السوق )التنبؤ املبين على عملية ختطيط رأس املال البنوك يف جماالت إدارة امل تساعد

 املخاطر( كما هتدف إىل:
حتديد مستوايت حتمل تساعد على  كما  ،اليت هتدد البنوكملخاطر الشاملة احتديد املخاطر وحتسني فهم  -

 ؛يف التخطيط على املدى الطويل اإلسرتاتيجيةوتقييم اخليارات  خاطرامل
 ؛ضمان سالمة البنكيساعد ختطيط رأس املال على  -
 ؛وتقييم أثرها على رأس املاليف البنوك  حتديد نقاط الضعف -
احتياجات رأس مال البنك مبا يف ذلك احتياجات رأس املال اليت قد تنشأ عن التغريات  اتإجراء تقييم -

 ؛لسريعة يف البيئة االقتصادية واملاليةا

 مكوانت ختطيط رأس املال لدى البنوك التجارية: .3
من بنك إىل آخر ومن تنظيم إىل  ومداها وعمقها قد خيتلف لدى البنوك حمتوى عملية ختطيط رأس املال إن

 :2العناصر التالية ضمنتت كما حيدده البنك الفدرايل األمريكي  ، إال أن عملية التخطيط الرأمسايل الفعالةآخر

 :حتديد وتقييم املخاطر -أ

 وينبغي قياس اليت هتدد البنوك ديد وتقييم مجيع املخاطر املاديةالعنصر األول يف التخطيط الرأمسايل هو حت 
أن تنظر البنوك أيضا يف العوامل ، كما ينبغي على كفاية رأس املال اإلمجالية للبنك هاحتديد كيفية أتثري و املخاطر  هذه

سعر خماطر االئتمان والتشغيل و  خماطر)يف األساسية واليت تتمثل  يف تقييم املخاطر النوعية اليت تتضمن خربة اإلدارة
 (.السوق.....اخل  ، الفائدة ، والسيولة

                                                             
1 Thomas J. Curry , A Common Sense Approach to Community Banking , Office of the Comptroller of the 

Currency,2019, pp 15-16 on the link : https://www.occ.gov/publications/publications-by-type/other-publications-

reports/common-sense.pdf . 
2 IBID, pp 15-16 . 

https://www.occ.gov/publications/publications-by-type/other-publications-reports/common-sense.pdf
https://www.occ.gov/publications/publications-by-type/other-publications-reports/common-sense.pdf
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  :حتديد وتقييم أهداف كفاية رأس املال اليت تتعلق ابملخاطر -ب

املادية اجات رأس مال البنك فيما يتعلق ابملخاطر العنصر الثاين للتخطيط الرأمسايل الفعال هو حتديد احتي
البنك تقييم كفاية رأس املال ابنتظام لضمان أن مستوايت رأس نبغي على يإلدارهتا، حبيث  والتوجيه االسرتاتيجي

على  عوامل هامة أخرى جيبكما تتضمن عملية ختطيط رأس املال لدى البنوك   .ملواجهة اخلسائر احملتملةاملال كافية 
 :1وتتمثل يف مراعاهتا يف عملية ختطيط رأس املال لبنوكا

 البنوك؛ الرتكيز يفمستوايت  -
 ؛رقابة الداخلية وعمليات املراجعةجودة إدارة املخاطر وال -
 ؛احملققة جودة ومستوى األرابح -
 ؛ومصادر رأس املال مكوانتجودة و  -
 ؛ارسات إدارة االئتمانستوى مماألصول وم جودة -
 ؛وميةهيكل امليزانية العم -
 ؛الفائدةاجات السيولة وخماطر سعر احتي  -
 ؛املعتمدة يف البنك توزيع األرابح سياسات -

 :ضمان كفاية رأس املال والتخطيط للطوارئ إسرتاتيجيةاحلفاظ على  -ج
على جملس اإلدارة  وجيب يهلحفاظ علولرأس املال بناء ل إسرتاتيجيةملكون الثالث للتخطيط الرأمسايل هو وجود ا

تتمثل إسرتاتيجيات و  ،لبناء رأس املال عند الضرورة إسرتاتيجيةحتديد و رجية در رأس املال الداخلية واخلاتقييم مصا
، حتويل جزئي أو كامل للسهم أو من خاللاملسامهني  أو رفع حصص تعزيز رأس املال من خالل االحتفاظ ابألرابح

 .ال من مصادر خارجيةرأس امل رفعأيًضا  كما ميكن للبنك
وأن جيب أن أتخذ عملية ختطيط رأس املال يف البنك يف االعتبار خطط الطوارئ أو الدعم  دا الصدويف هذ

التخطيط الفعال للطوارئ حتديد آليات واسرتاتيجيات  البنك ويشملنشاطات  يت هتددمع املخاطر ال ةمتناسبتكون 
 و التوتر.فرتات االنكماش االقتصادي أ موثوقة للحفاظ على رأس املال وتعزيزه خالل

 

 

                                                             
1Office of the comptroller of the Currency, Capital and Dividends ,Comptroller’s Handbook ,2018 p.p26-32. 

 on the link :  https://www.occ.gov/publications/publications-by-type/comptrollers-handbook/capital-

accounts-dividends/pub-ch-capital-and-dividends.pdf , 07/02/2019 ,19:32.  

https://www.occ.gov/publications/publications-by-type/comptrollers-handbook/capital-accounts-dividends/pub-ch-capital-and-dividends.pdf
https://www.occ.gov/publications/publications-by-type/comptrollers-handbook/capital-accounts-dividends/pub-ch-capital-and-dividends.pdf
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 :ضمان النزاهة يف عملية ختطيط رأس املال الداخلي وتقييمات كفاية رأس املال -د

احلوكمة  توفري قواعد املكون الرابع للتخطيط الرأمسايل هو ضمان سالمة وموضوعية واتساق العملية من خالل 
 خاصة ته يف مجيع اجملاالتيعتمد جناح البنك على اإلشراف القوي واملستقل من قبل جملس إدار  ، حيثالكافية
 تعلقةامليف مراجعة الضوابط وضرورية  عملية أساسيةوظيفة املراجعة الداخلية للبنك ، كما تعد إدارة املخاطر مستوى

تستلزم اإلدارة  ويف هذا الصدد إدارة البنك بنوعية هي األخرى تتأثر كفاية رأس املال، و بعملية ختطيط رأس املال
 .1اخليةبة السياسات واإلجراءات والضوابط الدالسليمة تنفيذ ومراق

 اثنيا : اختبارات اإلجهاد) الضغط( املايل يف البنوك التجارية :

    " Stress testing "تعريف اختبارات الضغط  .1
والذي    " Stress testing " عليه مصطلحما يطلق  إىلالبنوك املؤلفني والباحثني يف جمال من  الكثريتطـرق 

 اختبار) أو املايل(اإلجهاد  اختبار) أو (اختبارات الضغط) أو (اختبارات التحملعدة مصطلحات مثل ) إىلترجم 
 العديد حال حاهلا العربية اللغة إىل األجنبية املصطلحاتب يتعر  إشكاليةوهذا التعدد انتج عن ) الضاغطة األوضاع

بني  عليهطلح له مفهـوم واضح ومتفق املص ولكن ،هاري غكاخلصخصة والعوملة واحلوكمة و   األخرىمن املصطلحات 
 .هذا اجملال معظم الباحثني يف

املايل للبنك حتت لوضع اهنا " تقييم التحمل توصف أب اختباراتالدولية فان  التسوايتك نب إىل ستنادااو 
  2 سيناريوهات قاسية ولكنها معقولة للمساعدة يف صنع القرارات يف البنك "

 اعنكشافات يف ظل أوضاللبنك تقنيات خمتلفة لتقييم قدرته على مواجهة ادام ااستخ هنا "كما عرفت أب  
على جمموعة املؤشرات املالية للبنك، وبصفة خاصة  نكشافاتقياس أثر مثل هذه اال خالل من صعبة عمل وظروف

 3.على مدى كفاية رأس املال وعلى الرحبية األثر

 

 

 

                                                             
1 John C. Lyons Jr,op-cit, p 32. 
2 Basel Committee on Banking Supervision, Principles for sound stress testing practices and supervision, 

January 2009, P 03. sur le lien [https://www.bis.org/publ/bcbs147.pdf]  07/12/2018     11 :22. 
 على الرابط : 03، ص  2010، 05،جملة إضاءات اقتصادية ، العدد  اختبارات الضغط الكوييت،معهد الدراسات املصرفية  3

http://www.kibs.edu.kw/upload/Stress_374.pdf  

http://www.kibs.edu.kw/upload/Stress_374.pdf
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 :أمهية اختبارات الضغط .2
 :1يف تهايأمه وتتمثل قهايتطب عند للبنوكاملهمـة  املزاايجمموعة من  طضغالحتقـق اختبـارات 

املستقـرة وتنـوع  وغرياملعقـدة  واملالية املصرفية البيئية ظل يف ال سيما البنوك تواجه اليت املخاطرأدارة  يف دورها -
 ؛تواجـه العمل املصريف يتاملخاطـر ال

 بيهنلت املبكر اإلنذارأدوات  ضمن تعد ( حيث2008) لعام عامليةلا املالية األزمة ظل يفحداثـة استعماهلا  -
 حديثا التمييز ىعل ركزت وكنالب أن حيث عليها، سلبية أاثر من ختلفهوما قد  املتوقعة غري املخاطر إىلالبنوك 

 هةملواج زمالال املالرأس  من األدىن احلد ميثل الذي"  Regulatory capital " التنظيميرأس املال  بني
 من األدىن احلد ميثل والذي " capital Economic " االقتصادي املالرأس  ما يسمى وبني املتوقعة املخاطر

  املتوقعـة وغريملواجهة املخاطر املتوقعة  الالزم املالرأس 
وليس قبلي ه مستتوجذات  تعد فهي وهلذا املستقبليةالتنبؤات  على تركز وإمنا التارخيية البياانتتركز على ال أهنـا  -

اترخيي يف حتديد وتقييم املخاطر وفق سيناريوهات مستقبلية أتخد ابحلسبان جمموعة من املتغريات االقتصادية 
  األداء املايل واالقتصادي للبنوك؛اليت حتكم 

حتقق التقييم الشامل إلدارة املخاطر برتكيزها على متغريات عديدة تسبب تلك املخاطر وتعمل على حتسني  -
 ال يف مواجهة املخاطر املصرفية ببعد تنظيمي واقتصادي؛أس املارة ر إد

استقراء  على بناء املتوقعة غريمن املفاجآت  املالية ومحاية البنكوالصدمات  األزماتأهنا تقلل من حدوث  -
 مصرفية سليمة؛ وسياساتوبدائل متنوعة  خياراتظل  يفاملستقبل والعمل 

 ؛املصرفيةوالقطاعات  املالية األسواق يفالثقة  تعزيزل من أج للبنوكاحلقيقية  األوضاعمعرفة  -

تحمل من أدوات إدارة املخاطر احلديثة املعتمدة يف القطاع املصريف بشكل فضال عن ذلك تعد اختبارات ال
ال لنتائج السلبية غري املتوقعة، كما ميكنها حتديد رأس املابأهنا تنبه إدارة البنك ذ إخاص إلدارة املخاطر الداخلية 

 : 2لى دور هذه االختبارات يف الالزم المتصاص اخلسائر يف حال حدوث صدمات كبرية ويتج

  واخلارجية؛ودعم االتصاالت الداخلية  التغلب على قيود البياانت التارخيية والنماذج -
 ابلبياانت؛س املال أمد إجراءات التخطيط للسيولة ور  -
 املخاطر؛حتديد قدرة البنك على حتمل  -
 الضاغطة.تخفيف من املخاطر واخلطط الظرفية ضمن جمموعة الظروف ير خطط التسهيل تطو  -

                                                             
راء عينة من موظفي متطلبات امنوذج اختبار التحمل وإمكانية التطبيق يف املصارف العربية " دراسة استطالعية ال،  أمنيراشد الشمري ،صالح الدين حممد  1

 .41،ص 2013، العراق ، 71، العدد 19، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية ،اجمللد  كزي العراقي "البنك املر 
2 Assouan , steeve , stress testing a retail loan portfolio : an error correction model approach , the Journal of 

Risk model validation , vol . 6.NO.1 spring 2012 ,p 05. 
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 رأس املال يف البنوك التجارية : سياسةثاينالاملطلب 

األنسب  املال وحتديد رأستسمح سياسة رأس املال للمؤسسات املالية والبنوك على وجه اخلصوص من إدارة 
 وكذا حتديد املستوى املالئم المتصاص الصدمات، يبحث هذالضمان األداء السلس للبنوك واملؤسسات املالية 

املطلب يف ماهية سياسة رأس املال من وجهة البنوك واملؤسسات املالية، متاما كما حددته املؤسسات الدولية ذات 
 .جلنة ابزل االستشاريةالصلة على غرار البنوك املركزية و 

 ت املالية:أوال: تعريف سياسة رأس املال يف البنوك واملؤسسا

املؤسسات  تستخدمها اليت تعرف سياسة رأس املال على أهنا جمموعة من املبادئ املنظمة واملبادئ التوجيهية -
وهذه األخرية ينبغي أن تتضمن  وإدارة األرابح والتوزيعات، املال رأس إصدار لتخطيط )*((BHC)والبنوك 

 ؛1املال رأس يف احملتمل النقصتوجيهات كمية وأخرى نوعية ضماان لتاليف 

 كعنصر  املال رأس سياسة اعتماد ويف ذات السياق يشري البنك الفدرايل األمريكي إىل أنه من املهم أن يتم
 .اإلدارة جملس من معينةأخرى  جلنة أو (BHC)املؤسسات والبنوك  إدارة جملس قبل من املال رأس خطة يف أساسي

 مع وروابطهاللمؤسسة  الرأمسايل التخطيط لعمليات الرئيسية تاملكوان تتناول برتتيبات موذلك من خالل االلتزا
 تفاصيل املال رأس سياسة توفر أن جيب ، مبعىن أنهاملخاطر إدارةأدوات  بوجه اخلصوص وتدعمها خرىاأل سياساتال

 ،املال رأس ططيخت جوانب جبميع يتعلق فيما القرارات واختاذ ومراقبة إبدارة املؤسسات املالية والبنوك قيام كيفية  حول
بتطور رأس املال لدى املؤسسات املالية  اخلاصة التوقعاتو  القرار صانعيب املنوطة ومسؤوليات دوارعالوة على األ

 والبنوك.

تقوم هبا  اليت املبادئسياسة رأس املال على أهنا مجلة اإلجراءات اليت حتدد  املصرفيةتعرف جلنة ابزل للرقابة  -
 إىل هذه السياسة تشري ما عادة. و (2) البنك مال رأس إدارة كيفية  حول القرارات اختاذ يف البنوك واملؤسسات املالية

 نسبة املقاييسهذه  بني منرأس املال وخمتلف مؤشرات األداء األخرى اليت تقوم البنوك برصدها بصفة مستمرة، و 
خاصة لدى البنوك  املستقبلية اتاملتطلب لتلبية كافٍ   مال برأس االحتفاظ ضمانل (Tier 1) العادية األسهم فئة

يف التقنيات  شيوًعا األكثر ائدالع قياس ورصد مؤشرات تدابري سياسة رأس املال تشمل كما  ،*(*)(SIB-G)العاملية 

                                                             
)*(- bank holding companies (BHC). 
(1)-  Boardof  GOVERN Ors Of The Federal Reserve System, Capital Planning at Large Bank Holding 

Companies: Supervisory Expectations and Range of Current Practice, Board of Governors of the Federal 
Reserve System, August 2013, P13. 
(2)-  Basel Committee on Banking Supervision, A Sound Capital Planning Process: Fundamental Elements-

Sound practices, January 2014, P 03. sur le lien [https://www.bis.org/publ/bcbs277.pdf ]  03/10/2018     12 :22. 
)**(- Global systemically important banks (البنوك العالمية المهمة). 
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 حسب املعدل املال رأس على والعائد (ROE) املسامهني حقوق على العائد اليت البنكية وعلى وجه اخلصوص
 ؛(RAROC) املال رأس على املخاطر حسب دلاملع والعائد (RORAC) املخاطر

 هامدتاليت تع دابريسبق ميكن طرح تعريف لسياسة رأس املال على أهنا مجلة اإلجراءات والتوعليه انطالقا مما  -
ت املؤسسات والبنوك من أجل ضمان جودة رأس املال لتحقيق األهداف األساسية مبا يتوافق مع مستواي

 كصمام المتصاص الصدمات.مالئمٍة من املالءة املالية  

 رأس املال يف البنوك التجارية: مكوانت سياسة لثاملطلب الثا
يتناول العنصر التايل مكوانت سياسة رأس املال لدى البنوك التجارية، واليت تعتمد على رأس املال وكفاءته 

ملال يف حتقيق األمان لدى رأس ااملالئمة بني املوارد واالستخدامات، كما يعتمد على كفاية و يف حتقيق أهداف البنك 
 البنوك.

 ياسة رأس املالأوال: عناصر س

 األحداث تكون أن فإنه من املمكن اعتماد األساليب االحرتازية يف تطورةم تكون عندما حىت إن البنوك
يتم  اليت العتبات من "األدىن احلد" الامل رأس سياسات تتضمن لذلك .بكثري من تلك احملتاط إليها أسوأ الفعلية

سبق تتجلى أهم العناصر املكونة لسياسة رأس املال  مما، لذلك وانطالقا قواي البنك بقاء لضمان رصدها بصفة دورية
 :1على النحو التايل

 للمؤسسات املالية والبنوك؛ املال رأسعمليات ختطيط وإصدار  -

 رابح؛ستخدام األال النوعية أو الكمية التوجيهية املبادئ -

 ؛كفاية رأس املال وأداءه  دارةترتيبات وأدوات إ -

( مكوانت سياسة رأس املال لدى البنوك التجارية، ويف هذا الصدد سيتم 02-01كما يوضح الشكل رقم )
إعطاء حملة خمتصرة عن تلك املكوانت ابلرتكيز على عنصر مالئمة الرأس املال )كفاية( كونه العنصر األساس يف 

 رية ويف ما يلي بيان لذلك:تقليل املخاطر اليت هتدد البنوك التجا

 

 

                                                             
1Boardof  GOVERN Ors Of The Federal Reserve System ,  Op-cit , p13. 
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 (: مكوانت سياسة رأس املال لدى البنوك التجارية02-01شكل رقم )

 
 بناء على: إعداد الطالبمن  املصدر:

- Boardof  GOVERN Ors Of The Federal Reserve System, Capital Planning at Large Bank Holding 

Companies: Supervisory Expectations and Range of Current Practice, Board of Governors of the 

Federal Reserve System, August 2013, P13. 

 اثنيا :حتليل مكوانت سياسة رأس املال
للمؤسسات املالية خاصة  املال رأس أهداف املال رأس سياسة تتضمن ويف ذات السياق فإنه من الضروري أن

 مستوايته.  يف احملتمل النقص معاجلة اسرتاتيجياتإلدارة رأس املال و  هيةالتوجي املبادئالبنوك واليت تتضمن 

 األموال اخلاصة: / املال رأسعمليات إصدار  .1
جلنة ابزل يف هذا العنصر سوف نعرض املكوانت األساسية لرأس املال يف البنوك التجارية كما تنص عليه 

ركيبة رأس املال من نظام مصريف آلخر غري أنه يف جممله حيتوي للرقابة املصرفية، ونشري إىل أنه من املمكن أن ختتلف ت
 عناصر أساسية متعارف عليها خاصة يف تصنيفاته )تقسيماته( إىل شرائح كما حددته جلنة ابزل:على 

 مال البنك: تعريف رأس  .أ
س املال الفرق بني إمجايل أصول البنك وخصومه، وترجع أمهية رأ يقصد هبا "Capitalإن كلمة رأس املال "

الية قد تعرتض إدارته جلانب األصول وختفض من قيمتها يف للبنك يف محاية البنك من أي مشاكل أو أزمات م
السوق املايل، كما أنه يشكل تغطية ألي مشاكل أو هزات مالية غري متوقعه ميكن أن تزعزع مكانته يف السوق. 

 1ه املالية.تكما أنه يعزز من مسعة البنك التجاري ومكانلك، فان رأمسال البنك يعرب مصدر ثقة كبرية للمودعني،  لذ
إال بعد  التصفيةسداده يف حالة يتم جانب اخلصوم الذي ال  ميثل حيثموردا من موارد البنك كما يعترب رأس املال 

 .2واملقرضني للمودعني احلمايةمستوى رأس املال لدى البنك  وابلتايل يوفر ،الدائنني مجيعسداد 
                                                             

 .157 ص، 2012األردن ، للنشر،شروق دار ال ،والبنوكاقتصادايت النقود حممد سعيد السمهوري،  1

2 Calvet H, Méthodologies de L’analyse Financière des Etablissements de Crédit, Paris ,2002 , p136. 

سياسة رأس املال

كفاية رأس املال احتجاز األرابح/ توزيع إصدار رأس املال
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 ا االحتياطاتجمموع قيمة األسهم العادية مضافا إليه"ملنشآت املالية اخلاصة املسامهة أبنه املال يف ايقصد برأس 
حيصل  اليت األموالمتولدة يف أعوام سابقة مث تقرر اإلدارة احتجازها. ويعرف كذلك أبنه جمموع رابحا أاليت متثل 

قد  تأو ختفيضايسه أو تكوينه وأية إضافات أتس بدء عندأو املنشآت املالية من أصحاب املشروع  البنكعليها 
وتوثيق موقفه املايل يف مواجهة املخاطر اليت  البنكعلى إسناد  كذلكيعمل  كما   الحقة".تطرأ عليها من فرتات 

  .1يتعرض هلا
لكني ألموال املساهم هبا أو املشرتك هبا من قبل املاارأس املال هو عبارة عن  أن وعليه وانطالقا مما سبق جند

 استمرار نشاطه.للبنك أو املنشاة املالية، وأهم مورد يعتمد عليه هذا األخري منذ البداية وكذلك يف محاية قدرة 
  أمهية رأس املال للبنوك: .ب

تشغيل  ائتمان، خماطرتقوم البنوك مبمارسة العديد من األنشطة اليت تتولد عنها خماطر خمتلفة ومتعددة )خماطر 
حدوث خسائر يف البنك قد تؤدي إىل اخنفاض رأس املال ، حيث ينجر عن هذه املخاطر ، خماطر سوق...اخل( 
ارسة نشاطه، ويف بعض احلاالت قد تتجاوز هذه اخلسائر عدم قدرة رأس املال على مواجهتها وابلتايل عجزه على مم

ومن هنا تظهر أمهية  ل .وابلتايل يكون غري قادر على تسديد ديونه مما يؤدي إىل إفالسه وتوقف نشاطه بشكل كام
على سالمة ومتانة وضع حافظ  رأس املال للبنوك، حيث أنه كلما كان رأس املال كافيا ملواجهة املخاطر، كلما

كتنفها درجة تفكما هو معلوم فإن البنوك بشكل عام تعمل يف بيئة  عام،البنوك وسالمة األنظمة املصرفية بشكل 
املخاطر االئتمانية وخماطر  بشكل رئيسي شأ عنه تعرضها ملخاطر عديدة تشملعالية من عدم التأكد األمر الذي ين

 .2اإلسرتاتيجيةالسوق واملخاطر التشغيلية واملخاطر 
 مكوانت رأس املال يف البنوك: .ج
 وتتكون من البنود التالية:الشرحية األوىل )رأس املال األساسي(:  -
 من املسامهني؛ البنكليها رأس املال املدفوع: ويتمثل يف األموال اليت حيصل ع ✓
 االحتياطات: وتشمل كل من االحتياطي القانوين اإللزامي واالحتياطي اخلاص )االختياري(؛ ✓
 .3ومتثل األرابح الصافية املرحلة من سنوات مضت واليت مت احتجازهااألرابح احملتجزة:  ✓

                                                             
ة كلية بغداد للعلوم جمل، دراسة تطبيقية يف مصرف االقتصاد لالستثمار والتمويل "املصارف األهليةقياس كفاية رأس املال "يف ،  وآخرونعبد الفتاح حممد  1

 .26،ص  2013،العراق ،  العدد الرابع و الثالثون ،اجلامعةاالقتصادية 
جامعة أم القرى، مكة  للمؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، رأس املالاجلديد  لكفاية  قياس مالءة البنوك اإلسالمية يف إطار املعيارماهر الشيخ حسن، 2

 .03، ص 2005،  املكرمة
3- Comité Bâle, International Convergence Of Capital Measurement And Capital Standards, Op-Cit, p04. 
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ويشمل االحتياطات غري املعلنة  ويعرف كذلك برأس املال التكميلي املال املساند(: الشرحية الثانية )رأس -
واحتياطات التقييم واملخصصات العامة، واألدوات ذات الصفات املشرتكة بني رأس املال والدين، والديون املساندة 

 .1 وسنحاول شرح هذه العناصر املبحث املوايل ،% 4على أال تقل نسبة رأس املال عن 
القروض وتضم القروض املساندة ألجل سنتني، أي  الثالث(:الشرحية الثالثة )رأس املال املساند أو املستوى  -

 .2 يتم اعتبارها مبثابة رأس مال من املستوى الثالثو  قصرية األجل املخصصة لتغطية خماطر السوق
تعد قرارات توزيع األرابح من أهم السياسات اليت حتدد تركيبة رأس املال يف البنوك  توزيعات/ احتجاز األرابح: .2

ؤسسات االقتصادية األخرى حيث تسمح ابملالئمة بني تطور رأس املال كمورد من موارد البنك جنبا على غرار امل
 تصف أن جيبنصر  كوهنا حمدد أساسي حملفظة البنك كمصدر مهم الستخدامات البنك، لذلك ضمن هذا العإىل

 :يلي ما السياسة تناقش أن ينبغيو  رابحاأل توزيع بكيفية تعلقةامل العمليات املعتمدة لدى اإلدارة السياسة
 ؛املال رأس أرابح توزيعات وشكل وتوقيت حجم على تؤثر اليت الرئيسية واملقاييس العوامل -
 ؛املال رأسأرابح  توزيع قرارات اختاذ يف املستخدمة التحليلية لياتاآل -
 األرابح؛ توزيع إعادة برانمج تعليق أو خبفض تتسبب أن شأهنا اليت من ظروفرصد ال -
إن البنوك ال تقوم بتوزيع األرابح بشكل سنوي مستمر، إال بعد مراجعة  :لدى البنوك زيع األرابحو تقرار  .أ

وخططها السنوية، ويف هذا اجملال تستند إىل مجلة من املبادئ تقوم مبراجعتها يف هناية السنة ومن مجلة  إسرتاتيجيتها
 :3تلك املبادئ ما يلي

 توقعات املسامهني بشأن أداء البنك؛ -
 السابقة؛تطور اجتاهات األرابح يف السنوات و  ابح املكتسبة خالل السنة املاليةر األ -
 نسبة كفاية رأس املال؛التطورات احلاصلة يف  -
 االستثمار؛فرص إعادة  تكلفة مجع األموال من مصادر بديلة -
 املعايري املعمول هبا من األطر القانونية والتنظيمية املختلفة؛ -

جملس اإلدارة بتوزيع أرابح أو ختفيض معدل األرابح يف  يقوم قد ال لدى البنوك: توزيع األرابحقرار عدم  .ب
تغطية القروض واالئتمان أو حىت  إذا كانتالسنة، أو  خاللالظروف االستثنائية خاصة إذا حقق البنك خسارة 

عن السياسة  مقاييس كفاية رأس املال للبنك دون املستوى األمثل، أو أي ظروف استثنائية أخرى )االحنراف
كما تتمثل أمهية األرابح احملتجزة يف تغطية اخلسائر اليت ميكن أن يتعرض هلا البنك وكذلك ضمان حقوق   املسطرة(.

املودعني يف حالة اخنفاض األصول اليت يستثمر فيها البنك موارده كما تساهم يف تعزيز مركزه املايل وجتديد أصوله. 
                                                             

 .36،37،ص ص2014، الطبعة األوىل، األردن، دار املناهج للنشر والتوزيع، إدارة البنوكفتاح الصرييف، لاعبد    1

 .84ص  2011مرجع سابق، ، بوعبديل أحالم   2

3- axis bank, Dividend Distribution Policy, p02.   [https://www.axisbank.com/docs/default-source/quarterly-

reports/dividend-distribution-policy-of-the-bank.pdf?sfvrsn=4 ]    10/10/2018     11 :02 

https://www.axisbank.com/docs/default-source/quarterly-reports/dividend-distribution-policy-of-the-bank.pdf?sfvrsn=4
https://www.axisbank.com/docs/default-source/quarterly-reports/dividend-distribution-policy-of-the-bank.pdf?sfvrsn=4
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على األقل من رأس املال  % 50أن يتشكل من  مال البنك التجاري على وقد إشارة جلنة ابزل فيما خيص رأس
األخرى فيتم تشكيلها من رأس  % 50االجتماعي واالحتياطات املعلنة املشكلة من األرابح اخلاضعة للضريبة أما 

 .1املال التكميلي

 استيعاب علىالبنوك  قدرة سلقيا أساسًيا تعد عمليات رصد مالئمة رأس املال أمر كفاية رأس املال )املالءة(: .3
احملتملة كسياسة احرتازية، لذلك يعترب  اخلسائر ضد األول الدفاع خط مبثابة حيث أن رأس املال املتوقعة غري اخلسائر

رصد كفاية رأس املال عنصرا أساسيا من سياسة رأس املال ومكمال له جنبا إىل رصد خمتلف مؤشرات األداء. ويف 
املتعلقة بكفاية رأس املال  جوانب جلميع اإلشرايف التقييم ضرورة علىفية لرقابة املصر ابزل لجلنة  شددتهذا السياق 

. كما طرح البنك الفدرايل األمريكي جمموعة من املبادئ التوجيهية لرصد 2010يف اإلطار التوجيهي الصادر يف 
 :2فعالية رأس املال، كما يوضحه اجلدول أدانه

 املال رأس كفاية  ةيفعالاألساسية لضمان (: املبادئ 01-01جدول رقم )

 ترتيبات املبدأ املبدأ رقم
 .املخاطر وإدارة لقياس سليمة حتتية بنية البنوك متتلكضرورة أن   لمخاطرلالسليمة  دارةاإل: 01 املبدأ
 لتقدير فعالة منهجيات: 02 املبدأ

 اخلسائر
قياس ل تقديرات إىل رخاطامل مقاييس لرتمجة فعالة نهجيةمب البنوك تتمتعضرورة أن 

 احملتملة والفعلية على حد سواء. خلسائر
 .املتاحة الرأمسالية املوارد لتقدير فعالة وعملية رأمسالية موارد البنوك متتلكأن  صالبة املوارد املستعملة : 03 املبدأ
 .وتكوينه املال على رأس ائراخلس التأثري تقييمينبغي على البنوك على  املال رأس كفاية  أتثري تقييم: 04 املبدأ
 رأس أهداف لتحديد قوية ختطيط وممارسات شاملة رأمسالية سياسةينبغي أن تتوافر  املال رأس ختطيط سياسة: 05 املبدأ

 . الطوارئ وخطط همستوايت وحتديد املال
 رأس كفاية  تكوين ومستوىترتيبات  طتضب قوية داخلية ضوابطضرورة أن متلك البنوك  داخليةال والرقابة ضوابطة القو : 06 املبدأ

 . واإلجراءات السياسات ذلك يف مبا املال
 للمخاطر. املراجعةو  اإلشرافيف  بفعاليةضرورة أن تتمتع البنوك  شركات حوكمة فعالية :07 املبدأ

 إعداد الطالب، ابالعتماد على: املصدر:

- BGFRS, Capital Planning at Large Bank Holding Companies: Supervisory 

Expectations and Range of Current Practice, Op-Cit, P03. sur le 

lien [https://www.federalreserve.gov/bankinforeg/bcreg20130819a1.pdf].   

 

                                                             
 .36،37ص ،مرجع سبق ذكرهفتاح الصرييف، لعبد ا 1

(2)-  Board of Governors of the Federal Reserve System, Op-Cit, P 03. 

https://www.federalreserve.gov/bankinforeg/bcreg20130819a1.pdf
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 املبحث الثالث: مؤشرات سياسة رأس املال يف البنوك التجارية

 مقررات كال من مؤشرات سياسة رأس املال ابالعتماد علىسنحاول من خالل هذا املبحث التطرق ألهم 
البنك الفدرايل األمريكي وجلنة ابزل للرقابة واالستشراف املصريف كما ورد سابقا، ومن خالل التعرف على مصادر 

ال وكيفية رفعه وختفيضه حسب اهلدف من ذلك، والعوامل اليت تؤثر على هذه القرارات، كما سنتطرق رأس امل
ول إظهار مسامهة كفاية رأس املال كذلك ابعتباره ال ومؤشرات قياسها، ويف األخري سنحاكذلك إىل كفاءة رأس امل

  .من أهم أدوات هذه السياسة بشكل خاص والنظام املصريف بشكل عام

 للبنوك التجارية.رأس املال قياس مؤشرات ألول : لب ااملط

، وظائفه األساسيةتفرض القوانني والتشريعات للمنظومة املصرفية على البنوك أن يكون رأس املال كافيا للقيام ب   
ت اليت مثل متويل البنك ومحاية حقوق املودعني والدائنني، وتعزيز الثقة بني السلطات املصرفية، وهناك بعض املؤشرا

ل البنك ملواجهة االلتزامات وامتصاص الصدمات وتقليل املخاطر تسمح بتوجيه البنك، وحتدد مدى كفاية رأس املا
 اليت قد يتعرض هلا البنك خالل ممارسة نشاطه ومن بني هذه املؤشرات. 

 : لدى البنوك التجاريةمصادر الرفع يف رأس املال  -أوال

 1:مايليمن أبرزها  يف البنوك التجاريةرأس املال  عورف هناك عدد من املصادر لزايدة

بل  للبنك: حيث أن هذه الزايدة ال ترتتب عليها زايدة القوة اإلرادية رأس املال إبصدار أسهم جديدة رفع .1
هو توجيه األموال املستمدة  للبنكإهنا قد تؤدي إىل ختفيض الرحبية لذا فان األسلوب األمثل لتحسني القوى اإلرادية 

دة رأس املال إىل التوظيف يف عمليات اإلقراض والتسليف وإالا فان املسامهني القدامى سوف يعارضون أي اجتاه ايز ل
بنك هذه الطريقة للحصول على موارد إضافية وزايدة الطاقة االستثمارية فأننا لزايدة رأس املال. أما يف حالة اعتماد ال

 :2نواجه ثالثة مسائل
ويف هذه احلالة سيتم حتويل جزء من أموال املودعني  ي البنك نفسه:ن خالل مودعسهم البنك ماالكتتاب أب -

ة االستثمارية للبنك بنفس مقدار من بند الودائع إىل شراء أسهم البنك، وهذه العملية تؤدي إىل زايدة الطاق
 االخنفاض يف االحتياطي القانوين نتيجة الخنفاض حجم الودائع.

تعتمد هذه الطريقة على قيام مودعني من بنوك  ل مودعني من بنوك أخرى:شراء األسهم اجلديدة من قب -
دة الطاقة االستثمارية أخرى على شراء األسهم اجلديدة املصدرة من قبل البنك، ويرتتب على هذا التحويل زاي

                                                             
 .139 ص،مرجع سبق ذكره وآخرون،ميثاق هاتف عبد السادة  1

  .100، ص  2015، دار وائل للنشر ، الطبعة األوىل ، األردن ،  املصرفية واألعمالإدارة البنوك التجارية  ،مجيل اجلنايب  عجمي،هيل  2
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األخري مبقدار للبنك مبقدار قيمة االخنفاض يف الودائع يف البنك احملول منه ، واخنفاض الطاقة االستثمارية هلذا 
رتتفع تلك الودائع اليت مت حتويلها منقوصا منها االحتياطي القانوين ، أما الطاقة االستثمارية للجهاز املصريف ف

حتياطي القانوين على الوديعة اليت مت حتويلها من بنك إىل بنك أخر هبذه شراء أسهم قدار االخنفاض يف االمب
 رأس املال .    

يف هذه احلالة تصبح قيمة األسهم  ارج اجلهاز املصريف:بواسطة مستثمرين من خشراء األسهم املصدرة  -
تثمارية للبنك واجلهاز املصريف ككل املباعة إىل املستثمرين من خارج اجلهاز املصريف متثل زايدة يف الطاقة االس

 .1الن عملية الشراء لن يرتتب عليها سحب للودائع من أي مصرف اتبع للجهاز املصريف

: ويعترب هذا املصدر األرخص واألفضل مقارنة بزايدة رأس املال عن طريق رأس املال ابحتجاز األرابح رفع .2
يعادل تكلفة الفرصة البديلة ونفس الشيء ابلنسبة إلصدار األسهم، ومن الضروري توظيفها مبعدل عائد مناسب 

عائد يعادل على األقل العائد احلايل على األسهم حيث يتوجب استثمار األموال املتأتية من عميلة اإلصدار مبعدل 
. ويفضل كل من املالك 2سهماألدل التوزيعات كوسيلة للحفاظ على سعر عاالستثمارات هبدف احملافظة على م

 :3نك املركزي إسرتاتيجية زايدة رأس املال ابحتجاز األرابح لألسباب التاليةوالب

 دية مبقدار األرابح احملتجزة؛احتجاز األرابح يرفع القيمة السوقية لألسهم العا -
حيقق املالك بعض املزااي الضريبية يف حالة احتجازهم لألرابح وذلك بسبب التباين يف توقيت دفع الضريبة أما  -

از األرابح فان املالك ال يدفعون ضرائب على األرابح الرأمسالية النامجة عن ارتفاع القيمة السوقية عند احتج
 ا فعال؛للسهم إال عندما يتم بيعه

إن زايدة رأس املال من خالل إصدار أسهم جديدة يرتتب عليها تكاليف تعلق بتكاليف اإلصدار والتسويق  -
 احملتجزة؛  واملصاريف اإلدارية، وذلك بعكس األرابح

 : 4ورغم كل هذه الفوائد الحتجاز األرابح إال أهنا تنقد لسببني يتمثالن يف

 ات لسد حاجياهتم؛ك الذين هم أبمس احلاجة إىل التوزيعاحتجاز األرابح يضر مبصلحة صغار املال -
توزيعات ليست على إن احتجاز األرابح قد يرتتب عليه اخنفاض يف القيمة السوقية للسهم يف حالة عدم إجراء  -

 شكل أرصدة نقدية بل على شكل أسهم وتوزيعات على املالك؛

                                                             
 .101، ص مرجع سبق ذكره هيل عجمي، مجيل اجلنايب ، 1

 اجلامعة اإلسالمية، جملة كلية 0032-1996دراسة مستوى كفاءة رأس املال املمتلك يف مصرف الشرق األوسط العراقي وديونه للفرتة رضا صاحب أبو محد ،  2
 .360،ص 2006،  01، العدد  01،اجمللد 

 ..153، ص  1998، املؤسسة احلديثة للكتاب  ، اجلزء األول ، لبنان ،  العمليات املصرفية و السوق املالية خليل اهلندي ، أنطوان الناشف ، 3

 .07، ص 1996، اإلسكندرية ،  3ث ، طاملكتب العريب احلدي ، إدارة البنوك التجارية هندي،منري  4
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يف رأس املال وذلك إبضافة شرحية اثلثة لرأس  كما جتدر اإلشارة إىل أن جلنة ابزل قامت ببعض التعديالت
ألساسي، رأس املال ل يف القروض املساندة ألجل سنتني، ابإلضافة إىل الشرحيتني املعمول هبا )رأس املال ااملال تتمث

ا الشرحية الثالثة( من أجل مواجهة خماطر السوق، واليت مت إلغائه)املساند( قبل التعديالت، وقد جاءت هذه اإلضافة 
 رفع أو زايدة رأس ماهلا تتمثل يف:فيما بعد. ومن أبرز الفوائد اليت ميكن أن جتنيها البنوك من 

 ؛العاملية البنوكـة مــع النســبة املفروضــة علــى تعزيز رأس مــال البنوك حبيث تكــون مالئمـ -

قدرهتا على  لبنوك والتـي تعـزز مـنمتكينها من زايدة انتشـارها فـي البلـد مـن خـالل زايدة عـدد فـروع تلـك ا  -
 ؛استقطاب الودائع وإعطاء التسهيالت

 ؛هلا اإلغراءات املالية املناسبة الكفـاءات إذا تـوفرتمتكني البنوك من تفعيل مواردها البشرية واستقطاب   -

ـــات االقتصادية خصوصـا إن احلـد األ - ـــن توفري التسهيالت الالزمة للمؤسسـ قصـى ملبلـغ متكني البنوك مـ
  ؛بنكمباشرا حبجم األموال اخلاصة بكل  التسهيالت املسـموح إعطائهـا يرتبط ارتباطـا

الكبرية أو البنوك  الكبرية مـن اسـتعمال التكنولوجيا احلديثة ممـا يسهل منافسـة البنـوك األجنبةمتكني البنوك   -
 ؛األجنبية املشرتكة العاملة يف البلد

 هبا؛ تقوم واإلقـراض التـي التسليف عملياتى مواجهـة أي خسـائر قـد تـنجم عـن لـع البنوكقـدر ة  تعزيز -

 بنيترتاوح آجاهلا دين األجـل مـن خـالل إصـدار سـندات  وطويلةمـن اسـتقطاب أمـوال متوسـطة  البنوك متكني  -
 ؛ البلدخارج  وتسويقهاثالث ومخس سنوات 

  :ريةورفع رأس املال لدى البنوك التجاالعوامل املؤثرة على قرار زايدة  -اثنيا 
بعني االعتبار العديد من العوامل اليت تؤثر على  إذا قررت إدارة البنك زايدة رأس ماهلا فيجب عليها األخذ

 :  1هذا القرار وتتمثل هذه العوامل فيما يلي 

مويل فمثال إذا كان سيتم خيتلف أتثري قرار التمويل على إيرادات السهم ابختالف نوع التإيرادات األسهم :  -
م السندات الطويلة األجل ، فهذا املصدر من التمويل ال يؤثر على عدد التمويل أو زايدة رأس املال ابستخدا

دات وذلك ألن فائدة األسهم بل أن نصيب السهم من الربح يرتفع مبقدار الوفر الضرييب الذي حتققه السن
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صم ب أما إذا مت زايدة رأس املال ابستخدام األسهم املمتازة ال ختالسندات ختصم من األرابح قبل حساب الضرائ
 كمصروفات عند حساب الضرائب وهذا البديل ال يفضله املالك ألنه خيفض إيرادات األسهم العادية .

فقط ، وإمنا يؤثر أيضا على درجة اخلطر اليت ميكن أن  ال يؤثر قرار زايدة رأس املال على الدخلاملخاطر : -
على سعر السهم السوقي، فبزايدة الديون  ا البنك سواء خماطر عدم القدرة على البقاء أو خماطر التأثرييتعرض هل

الديون  يف اهليكل املايل تزيد املخاطر مقارنة مع زايدة األسهم العادية ، أما األسهم املمتازة فتقع يف املنتصف بني
 واألسهم العادية من حيث درجة اخلطر. 

مصدر الرقابة وقد يفقدون سلطتهم هذه بسبب وسيلة التمويل املختارة لزايدة رأس املال،  ك هماملال الرقابة : -
فاختيار األسهم العادية يعترب أقل تفضيل ابلنسبة لعامل الرقابة ألنه يضيف مالك جدد يشاركون املالك القدامى 

ديدة إذا أمكنهم ذلك ، أما ابلنسبة بة ،وان كان ميكن للمالك القدامى تفادي ذلك بشراء األسهم اجليف الرقا
 فاملشكلة أقل ، لعدم وجود أصوات جديدة أو مالك جدد .لألسهم املمتازة والديون 

املال ، فاختيار  يعترب التوقيت املناسب قرار مهم جدا الختيار مصادر التمويل املناسبة أو لزايدة رأس التوقيت : -
مناسب الستخدام هذه الوسيلة أم غري مناسب ، فمثال قد يكون وسيلة التمويل يتوقف على ما إذا كان الوقت 

الوقت احلاضر أسعار السندات مرتفعة ، ويف نفس الوقت األسهم العادية أسعارها منخفضة ، ففي هذه  يف
يجة للتغريات السريعة يف أسعار األصول املالية تزيد أمهية احلالة يفضل التمويل عن طريق الديون أو السندات ونت

 صر التوقيت يف اختيار مصادر زايدة رأس املال .عن

تعين املرونة مدى إمكانية تكرار زايدة رأس املال يف املستقبل . فيفضل ابلنسبة للبنك أال يقوم ابلتمويل  املرونة : -
ونظرا الحتمال التمويل عدة مرات فطريقة  التضخم،وقات مرة واحدة إلشباع متطلبات رأس املال خاصة يف أ

وابلنسبة هلذا العامل يفضل التمويل من خالل األسهم  املستقبل،احلالية تؤثر على قدرة االقرتاض يف  التمويل
العادية ، ألن التمويل من خالل الديون خيفض من مرونة التمويل يف املستقبل على عكس التمويل  ابألسهم 

 1د قدرهتا من خالل زايدة أموال امللكية .الذي يزي
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 فاءة رأس املال يف البنوك التجاريةمؤشرات قياس ك  املطلب الثاين: 

 مبعايري االلتزاماألموال مع  ابستثمار املتعلقة املخاطر لتجنب املال، رأس كفاية من مناسب معدل إن توافر
تقاس واليت يف رأس املال  حتقيق الكفاءة إىل املتعثرة يقود القروض للتقليل منالبنوك املركزية  قبل من احملدد اإلقراض

 ادة ابملتغريات التالية:ع

 أوال :كفاءة رأس املال يف حتقيق العوائد

ميكن للبنك االستعانة ببعض النسب التقليدية لقياس كفاءة رأس املال يف حتقيق العائد احملقق، وتعد نسبة 
 اخلاصة وعائد األصول أهم تلك النسب:عائد األموال 

 :(ROE) العائد على حقوق امللكية .1
على كلما أوكلما كان هذا املؤشر  املسامهني،البنك من استثمار أمول  إىل العائد الذي حيققه ملؤشرهذا ا يشري

نه ال يقيس إنتاجية أ إال ،1 املسامهني جيدةأموال  استغاللالبنك يف  كفاءة  وكانتالبنك ارتفع األداء املايل لرحبية 
 أنالودائع بعني االعتبار مع العلم  أيخذه مل ليه انيعاب عحيث  ودائع،شكل  البنك يفاألموال اليت حتصل عليها 

يسمى يقيس مدى جناح إدارة البنك يف توليد األرابح من الودائع اليت حصل عليها  أخرمبعدل حتسب فوائدها 
أي معدل العائد على األموال املتاحة وهو النسبة بني صايف الدخل إىل جمموع حق امللكية مع  "العائد على املوارد "

املتاحة للبنك واملتمثلة يف الودائع ودائع ويهدف هذا املؤشر إىل قياس قدرة البنك على توليد العوائد من املوارد ال
 2.  ابختالف أنواعها وحقوق امللكية

من أهم املؤشرات اليت تقيس الرحبية وحيسب وفق العالقة أعاله، ( ROEمؤشر العائد على حقوق امللكية )يعترب 
 3 إىل تبيان مدى جناح األموال اخلاصة يف حتقيق أقصى ربح. حيث هتدف النسبة

(𝟓 − 𝟏) … … . … … … ..    
صايف الربح

إمجايل األموال اخلاصة  
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 . 34 33، ص ص 2015، 17جملة أحباث اقتصادية وإدارية العدد 

دراسة تطبيقية على البنوك التجارية األردنية  : CAMELSخدام منوذجعلى أداء البنوك التجارية ابستحتليل العوامل املؤثرة  فوزان عبد القادر القيسي ، -3
  .465،ص  2017،  04، العدد  13اجمللة األردنية يف إدارة األعمال ، اجمللد ،  2014-2009خالل الفرتة 
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 :(ROA)  األصولعلى العائد  .2
 هذه النسبة هتدفو أدانه،  ( 6-1) يعترب هذا املؤشر من أهم املؤشرات اليت تقيس الرحبية وحيسب وفق العالقة

 .1ممكن أقصى ربح لتحقيق األصول املتاحة  استغاللاإلدارة يف  كفاءةن مدى  إىل تبيا

األجل، يسمى أيضا ابلعائد على االستثمار كونه يعد مقياسا لرحبية كافة استثمارات البنك قصرية والطويلة 
فاعتماده كبري على حجم ك لذل ألمواهلميقيس صايف الدخل الذي حيصله املسامهون يف البنك نتاج استثمارهم  فهو

مدى قدرهتا على  املتاحة، وكما يقيس مدى فاعلية اإلدارة يف استخدام املوارد   األصول،األرابح احملققة من هذه 
 .بغض النظر عن الطريقة اليت مت هبا هذا التمويل  التمويلية،حتقيق العوائد من األموال املتاحة من خمتلف املصادر 

لية أخرى، فهو يقيس بذلك األرابح لكية والودائع ابإلضافة إىل مصادر متوي إمجايل حقوق املمثل تلك املصادر يفوتت
العائد على األصول يعد مقياسا كليا يرتجم أداء البنك كونه يعكس قدرة  األصول. فمعدلاملتولدة عن كل دينار من 

   2 البنك على حتقيق العوائد من كافة مصادر التمويل.

(6 − 1) … … … … … … … … … 
صايف الربح

إمجايل األصول  
 

 رأس املال يف حتقيق األمان اثنيا :كفاءة

ميكن للبنك االستعانة ببعض النسب التقليدية لقياس كفاءة رأس املال يف حتقيق األمان املصريف من املخاطر 
 حقا:اليت هتدده، وتعد نسبة كفاية رأس املال للجنة ابزل أهم تلك النسب واليت سيتم التطرق إليها ال

يفسر هذا املؤشر قدرة البنك على تلبية طلبات املودعني من رأس املال  الودائع:نسبة رأس املال إىل إمجايل  .1
ابلنسبة للمودعني  زادت خماطر البنكرأس املال الودائع عن  عند احلاجة إىل ذلك، حيث كلما ارتفعت نسبة

 املال، وقدرأس عايري اليت استخدمت لقياس كفاية حيث يعترب ربط رأس املال ابلودائع من أهم وأوىل امل .لديه
 املال.مت وضع النسبة التالية كمقياس لكفاية رأس 

(7 − 1) … … … … … … … … … 
 رأس املال

إمجايل الودائع  
 

                                                             
، مذكرة ماجستري، ختصص نك الربكة اإلسالمياإلسالمية: دراسة حاليت البنك اإلسالمي األردين وبتقييم األداء املايل للبنوك بنان حممد السعيد،   - 1

 .56، ص 2005/2006متويل ومصارف، جامعة آل البيت، األردن 
 . 34ص  مرجع سبق ذكرهالشعويب حممد فوزي ، التجاين اهلام ،  -2
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على مواجهة طلبات املودعني والدائنني ،وابلتايل فانه ابرتفـاع هذه النسبة  البنكوتوضح هذه النسبة قدرة 
د تتعرض له الفئات املذكورة والعكس صحيح ،كما أنـه ميكـن االستفادة من هذه النسبة سينخفض اخلطر الذي ق

وحىت  1.على رأس مالـه كمـصدر مـن مصادر التمويل الذي يتحصل عليها البنكى مدى اعتماد يف الوقوف عل
من % 10ل ال يقل عن س ماله على األقـرأميكن اعتبار النسبة السابقة مقبولة فان على البنك ابملقابل أن يكون 

حجم ودائعه ، ولكن هذا غري مقبول لدى أغلبية البنوك نظرا الخـتالف نوعيـة األصول نفسها )من جيدة إىل رديئة( 
 .البنوكمما يسبب بعض إشكاليات تصنيف تلك 

بق مت اللجوء إىل هذا ملقياس كبديل مفرتض بسبب قصور املقياس السا نسبة رأس املال إىل إمجايل األصول: .2
ة يف البنك وذلك من خالل حجم الودائع ، يف احلكم على كفاية رأس املال حلجم ونوعية األصول املستثمر 

ليت تشمل كافة أوجه االستثمار والتوظيفات يتم قياس هذه النسبة بقسمة رأس املال على إمجايل األصول ، وا
ر مما جيعل منها مقياس افضل للوقوف املختلفة لألموال واليت تتضمن عادة بعض األصول احملفوفة ابملخاط
س مال يعادل أزامية البنك ابالحتفاظ بر على أية طوارئ غري متوقعة اليت تواجه البنك ، وهنا يتم الرتكيز على ال

 ويتم حساهبا كما يلي : 2اعتبار للمخاطر البنكية احملتملة . دون  %8على األقل 

(8 − 1) … … … … … … … … … 
 رأس املال

إمجايل االصول  
 

 مدى قدرة البنك على استخدام رأس املال يف متويل أصوله الكلية، فارتفاع هذه النسبة تفسر هذه النسبة
يؤدي إىل حتقيق محاية جيدة للمودعني لكن قد يؤدي يف الوقت نفسه إىل أحداث اخنفاض يف معدل العائد على 

األصول اليت ال يوجد هبا خماطر سبة أهنا تستثين يستدل من هذه النكما   .رأس املال مما ينتج عنه األضرار ابملسامهني
أن حقوق املسامهني املتمثلة يف رأس املال هي املالذ الوحيد ضد املخاطر  حكمها، وتعتربكاألصول النقديـة ومـا فـي 
  .التـي قد بتعرض هلا املصرف

ية التـي تنطوي على على األصول ذات الطبيعة االسـتثمار  البنكويتم حساب هذه النسبة بقسمة رأس مال 
طويلة األجل والتسهيالت االئتمانية وأية موجـودات وأصول أخرى تعثر أو ختتلف  بطبيعتها، كالقروضخماطر عالية 

الناشئ عن احتمال عدم  البنكسدادها ،وتعطي هذه النسبة مؤشرا لقيمة االخنفاض الذي قد حيـدث يف رأس مال 
لنسبة مقبولة مقياس الحتساب كفاية رأس املال فانه جيب على عتبار هذه اوحىت ميكن ا .وفاء هبذه االستثماراتال

                                                             
ختصص  ،احلصول على شهادة دكتوراه طلباتمت رسـالة مقدمة الستكمالالعلمي للرقابة املصرفية على البنـوك االسالمية، املنهجشاهني، علي عبد اهللا ،- 1

 .31،ص  2002 .حماسبة،جامعة النيلني، السودان

، رسالة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة  زلتطوير منوذج الحتساب كفاية راس املال للمصارف اإلسالمية يف اطار مقررات جلنة ابهتاين حممد حممود الزعايب ، - 2
 .52، ص2008اإلسالمية غزة، ، اجلامعةاملاجستري يف احملاسبة والتمويل  
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ويعاب على هذه النسبة  .اخلطرة%من حجم األصول  8البنـك أن حيتفظ برأس مال يعادل على األقل ما نسبته 
عاملة مع ث تعامـل تلك األصول اخلطرة بنفس املإغفاهلا لدرجات املخاطرة املختلفة يف أصول البنوك التجارية حي

رج قائمة املركـز املـايل مـن أنشطة وعمليات تتعلق ابالتفاقيات املرتبطة أبسعار الصرف إمهاهلا أيضا ملا حيدث خا
ا من يؤثر سلبا على التزاماته وحتقيق قدر  وغريها مماالطارئـة املرتبطة بعمليات معينة  الفائدة، وااللتزاماتوأسعار 

 .اخلسائر يف حجـم رأمساله

بسب القصور الذي عانت منه النسبة السابقة يف قياس كفاية رأس  املال إىل األصول اخلطرة:  رأس نسبة .3
مقياس آخر أيخذ بعني االعتبار املخاطر اليت تواجه البنك التجاري  إىلتـم اللجوء  التجاريـة، فقـداملال ببنوك 

كلما زادت احلاجة  :على النحو التايل لكاخلطرة، وذابعتبـار أن هنـاك عالقة طردية بني رأس املال واألصول 
بنفس متثيل النسبة كمقياس لكفاية رأس املال للبنك التجاري  املخاطرة، وميكنإىل زايدة رٍأس املال زادت 

 وحتسب كما يلي: .طريقة البسط واملقام يف النسب السابقة

(9 − 1) … … … … … … … … … 
 رأس املال

 األصول اخلطرة 
 

نك على استخدام رأس ملواجهة املخاطر املتعلقة ابسرتداد جزء من األموال رة البمدى قد هذه النسبةقيس تو 
املستثمرة يف األصول اخلطرة، حيث تشمل هذه االستثمارات كل األصول ابستثناء األصول عدمية املخاطرة أو 

ملؤشر يعترب من هذا ا ذي فاناملضمونة مثل )السندات احلكومية، أذوانت اخلزينة، النقدية لدى البنك املركزي ..( ل
 1املؤشرات املالية املهمة واليت تعكس حسن توظيف وإدارة املوارد املالية يف مواجهة اخلسائر احملتملة من هذه األصول.

 مقابلة خماطر على التجاري البنك قدرة مدى هذه النسبة عكستو القروض: نسبة رأس املال إىل إمجايل  .4
اخلطر  درجة تعكس النسبة فهذه ابلودائع، املساس امللكية دون حقوق من والسلفيات القروض يف االستثمار

 ويتم حساهبا كما يلي : القروض. حمفظة يف املتوقع

(10 − 1) … … … … … … … … … 
 رأس املال

 امجايل اقروض
 

 

                                                             
تطبيقية يف  دراسة دراسة حتليلية ملخاطر السيولة ابستخدام كشف التدفق النقدي مع بيان اثرها على كفاية راس املال يف القطاع املصريفنضال رؤوف امحد ، - 1

 .093، ص 2013، 36،العدداجلامعة ،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية  مصرف الرافدين
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 يف البنوك التجارية املطلب الثالث:   مؤشرات قياس كفاية رأس املال

 ملواجهة املاللكفاية رأس  األدىن احلد، اليت وضعت 1988سنة  األوىل جاءت اتفاقية ابزل اإلطارهذا  يف
 املخاطر وتغري طبيعتها، وتطوروبعد سنوات مت تعديلها بسبب التطورات املتسارعة اليت تبعها تنوع  االئتمانية، املخاطر

، إضافة لتدعيم ةاخلطر رأس مال البنك وأصوله  بنيالتناسب  حتقيق علىاليت عملت  الثانية ابزلمما أدى إىل ظهور 
أصيب أبزمة مالية حادة امل أن الع ، إال2007مطلع سنة  تطبيقهاومع  .الرقابية، وزايدة شفافية السوق اجلهاتدور 

 اتفاقية لتتولدل الثانية اتفاقية ابز  ومقرتحاتمراجعة عميقة وشاملة لبنود  إىلوهو ما دفع ، منذ منتصف هذه السنة
 . اجلديدةالرقابية  املعايريمن  يف طياهتا جمموعة، واليت حتمل 2010 يف 03 ابزل

 I Baselأوال: كفاية رأس املال وفق ابزل 

خاطر اخلارجية الناشئة عن تغيري امل، أو البنكخاطر الداخلية املرتبطة بنشاط وإدارة من امل البنوكتتحوط 
، وهو ما واالحتياطاتاملال  يف ظلها من خالل وسائل عديدة، من أمهها تدعيم رأس بنكالظروف اليت يعمل ال
. وفق 1كحد أدىن  %08 مبعيارها املوحد الدويل الذي يطلق عليه املالءة املالية بنسبة  1988قررته جلنة ابزل عام 

 العالقة التالية:

 (𝟏𝟏 − 𝟏) … … … . 𝟖 %    
+  شرحية 𝟑  ) +   شرحية 𝟐   إمجايل رأس املال(    شرحية 𝟏

  𝟏𝟐. 𝟓 × +  مقياس املخاطرة السوقيَّة  األصول املرجاحة ابوزان املخاطرة 
 

 مكوانت شرحية رأس املال: .1
 الشرحية األوىل )رأس املال األساسي(:  .أ

ويتمثل يف األموال اليت حيصل عليها املصرف من أصحاب املشروع عند بدأ تكوينه وأية  رأس املال املدفوع: -
ثل هذا املصدر نسبة ضئيلة من جمموع األموال اليت إضافات أو ختفيضات قد تطرأ عليها يف فرتات الحقة، ومي

 عليه الرتكيز ينبغي الذي املال لرأس الرئيسي العنصر أنه اللجنة وترى حيصل املصرف عليها من مجيع املصادر.
كما .  2البلدان مجيع يف املصرفية األنظمة بني املشرتك الوحيد العنصر وهو عنها املفصح جنبا إىل االحتياطيات

 أحكام معظم إصدار مبوجبه يتم الذي األساس وهو املنشورة لدى البنوك احلساابت يف كلًيا  فصح عنهأنه ي
 .3املنافسة على البنك وقدرة الربح هوامش على حاسم أتثري وله املال. رأس كفاية  بشأن السوق

طي اخلاص احتياطي رأس املال( واالحتيا)وتشمل كل من االحتياطي القانوين اإللزامي  االحتياطات: -
 )االختياري(.

                                                             
 .168ـ167،،ص ص 2002منشأة املعارف، اإلسكندرية،  إدارة املخاطر االئتمانية من وجهيت النظر املصرفية والقانونية،حممد عبد احلميد الشواريب، - 1
 .79، ص 13،2011، جملة الواحات للبحوث والدراسات، العدد 1990يف املصارف اجلزائرية قبل وبعد إصالحات  رأس املالسياسة أحالم بوعبديل،  - 2

3- Comité de Bâle, International Convergence Of Capital Measurement And Capital Standards, Op-Cit, p04. 
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على املسامهني  ومتثل األرابح الصافية املرحلة من سنوات مضت واليت مت احتجازها، ومل توزع: األرابح احملتجزة -
لتوسيع جمال نشاطه وزايدة قوته اإليرادية،  استخدامها يف جماالت التوظيف املختلفة للبنك. وميكن (املالك)

 1 البنوك.ولزايدة رأس املال يف  (متويل ذايتللتمويل )ئيسيا وتعترب األرابح احملتجزة مصدرا ر 

اليت ميكن أن يتعرض هلا البنك وكذلك ضمان حقوق املودعني وتتمثل أمهية األرابح احملتجزة يف تغطية اخلسائر 
وقد إشارة  يف حالة اخنفاض األصول اليت يستثمر فيها البنك موارده كما تساهم يف تعزيز مركزه املايل وجتديد أصوله.

على األقل من رأس املال االجتماعي   50%جلنة ابزل فيما خيص رأس مال البنك التجاري على أن يتشكل من
 األخرى فيتم تشكيلها من رأس املال التكميلي. %  50واالحتياطات املعلنة املشكلة من األرابح اخلاضعة للضريبة أما 

ويشمل االحتياطات غري املعلنة  رأس املال التكميليكذلك بويعرف  الشرحية الثانية )رأس املال املساند(:  .ب
واحتياطات التقييم واملخصصات العامة، واألدوات ذات الصفات املشرتكة بني رأس املال والدين، والديون 

 وسنحاول شرح هذه العناصر كما يلي:  .% 4تقل نسبة رأس املال عن  أالاملساندة على 

لنة أو االحتياطات السرية بعدة أشكال، وذلك االحتياطات غري املع تشكيلميكن االحتياطات غري املعلنة:  -
االحتياطات اليت ال تظهر عند نشر د هبا القانونية والتطبيقات احملاسبية املطبقة يف البلد، ويقص حسب األنظمة

 .2بلداحلساابت اخلتامية للبنك، لكن يشرتط فيها أن تكون مقبولة من السلطة الرقابية يف ال بياانت

عديد من الدول يف التسمح التطبيقات احملاسبية وأنظمة الرقابة البنكية احتياطات إعادة تقييم األصول:   -
األصول بقيمتها اجلارية أو مبستوى قريب جدا من هذه القيمة ابملقارنة مع  إبعادة تقييم العديد من عناصر

 خالل:ن لك م. وذ3بعني االعتبار يف رأس املال تكلفتها األصلية، وأخذها
 إعادة التقدير لألصول الثابتة اخلاصة ابلبنك وهو ما ينعكس على امليزانية؛ ✓
 ضم لرأس املال فائض القيمة الناتج عن احليازة على سندات مقيمة يف امليزانية بقيمتها األصلية. ✓

 اإلشرافية ةالسلط تعترب أن بشرط اإلضايف حسب جلنة ابزل املال رأس ضمن االحتياطيات هذه إدراج وميكن
 .4األسعار تقلبات إمكانية ابلكامل يعكس مما األصول مقيمة وفق القيمة احلقيقية لألصول املالية، هذه

 احتياطيات أو العامة املخصصات إنشاء يتماملخصصات العامة )احتياطات عامة للخسائر على القروض(:  -
 أصول تقييم يف اخنفاضا تعكس وال تنسب ال مستقبلية خسائرتعرض البنك إىل  عند احتمال للقروض عامة خسائر

                                                             
 .36،37،ص ص2014، الطبعة األوىل، األردن، دار املناهج للنشر والتوزيع، إدارة البنوكفتاح الصرييف، لعبد ا- 1

 .102ص  ،2017،جامعة بشار، 1جملة البشائر االقتصادية، العدد ، وحتقيق اإلستقرار املصريف مقررات جلنة ابزل تعديالتعمار عريس، جمدوب بوحفص،  -2
جامعة  املنظومة البنكية يف ظل التحوالت االقتصادية والقانونية "، ملتقى حول:" ،اجلزائرمقررات جلنة ابزل والنظم االحرتازية يف سفيان،  رشيد، حبريدريس - 3

 .04، ص 2006فريل أ /24/25يومي ،بشار
4- Comité de Bâle, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Op-Cit, p05. 
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الثانية. وهناك جمموعة من الشروط  الطبقة ضمن املال رأس يف إلدراجها مؤهلة االحتياطيات هذه فإن معينة، لذلك
 يلي:جيب مراعاهتا عند القيام بضم هذه األخرية إىل رأس املال التكميلي كما 

قة املعيارية ابملخاطر ابلنسبة للبنوك اليت تستعمل الطري% من األصول املرجحة 1.25أال تتعدى قيمتها  ✓
 لتقدير املخاطر االئتمانية؛

الداخلي  حة ابملخاطر، ابلنسبة للبنوك اليت تستعمل طريقة التنقيط% من األصول املرج0.6أال تتعدى  ✓
 ؛لتقدير املخاطر االئتمانية

ل قروض الذي يطرح يف شكل سندات ذات أجأاتحت اتفاقية ابزل هذا النوع من ال القروض املساندة ألجل: -
املساندة أن تزيد أجاهلا عن ضمن عناصر رأس املال التكميلي، ويشرتط يف هذه القروض  حمدد لكي يكون

إطار السعي حنو  % من قيمتها كل سنة من السنوات اخلمس األخرية، يف20على أن خيصم  مخس سنوات
أجل استحقاقها. ومن  رأس املال التكميلي كلما اقرتب ختفيض االعتماد على هذه القروض كأحد مكوانت

ابلبنك وقبل  يرد بعد سداد حقوق املودعني خصائص القروض املساندة يف شكل سندات أن ترتيب سدادها،
 1سداد ما قد يستحق للمسامهني وذلك يف حالة إفالس البنك.

 والقروض، حيث تتسم ابملشاركة هذه األدوات جتمع بني خصائص حقوق املسامهني :أخرى رأمسالية أدوات -
فئة من األدوات الرأمسالية البنك إذا حدثت، ومن األدوات املالية اليت تندرج ضمن هذه ال ئريف حتمل خسا

 :2يلي ما نذكر
 املمتازة؛األسهم  ✓
 سندات املسامهة وسندات مساندة ذات أجل غري حمدود؛ ✓
 من دون اتريخ استحقاق؛دين أدوات  ✓
 .تحويلأدوات دين واجبة ال ✓

تستخدم وتضم القروض املساندة ألجل سنتني الشرحية الثالثة )رأس املال املساند أو املستوى الثالث (:  .2
يف هذه  يتمثل يف القروض قصرية األجل املخصصة لتغطية خماطر السوق، ويشرتطو  ،3لتغطية خماطر السوق

 :يما يلهذه الشروط  همالقروض حىت يتم اعتبارها مبثابة رأس مال من املستوى الثالث، من أ
 أن يكون هلا على األقل اتريخ استحقاق أويل يقدر بسنتني؛ -
 يتم تسديدها قبل اتريخ استحقاقها احملدد إال مبوافقة السلطات الرقابية؛ أال -

                                                             
 .87،ص  مرجع سبق ذكرهعبد املطلب عبد احلميد ،  1
 115، ص 2008، عامل الكتب احلديث ، األردن ، اتيجية مواجهتهااسرت  ،حتدايت العوملة  ،املصارف اإلسالمية ومقررات جلنة ابزل ، سليمان خصاونة  2

 .84ص  2011مرجع سابق ،، بوعبديل أحالم   3
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أصل  أن تكون خاضعة لبند إغالق "clause de verrouillage" ينص على عدم تسديد الفوائد أو -
رأس مال البنك  ابلتسديد يتسبب يف اخنفاض اق يف حالة ما إذا كان القيامالقروض حىت اتريخ االستحق

 .تطلبات الدنيا احملددةألقل من امل
 :التكميلي رأس املال على املفروضة الشروط .3

 :وتتمثل فيما يلي ،والقيود على رأس املال التكميلي شروطمن القامت جلنة ابزل بوضع جمموعة 

تدعيم  % من عناصر رأس املال األساسي، بغرض100تكميلي يف جمموعها أال تتعدى عناصر رأس املال ال -
دعامة ملواجهة  املال األساسي بشكل مستمر وذلك ابعتباره املمثل حلقوق املسامهني والذي يعدعناصر رأس 

 أي خسائر تفوق مقدار املخصصات القائمة وقبل املساس حبقوق املودعني؛ 
 تها؛% من قيم 55م األصول خلصم يقدر ب أن يتم إخضاع احتياطات إعادة تقيي -
 .% من رأس املال األساسي 50 أن يكون احلد األقصى للقروض املساندة -

 ( : يوضح اهليكل األساسي لرأس املال للبنك التجاري03-01الشكل رقم )

 

  

 

 

 

 ابالعتماد على املراجع السابقة.   طالبمن إعداد ال :املصدر

 تمد على مصدرين رئيسيني:أس املال للبنوك التجارية يعمن خالل الشكل يتضح لنا أن ر 
املصدر األول هو رأس املال املدفوع والذي ميثل األموال اليت يدفعها املؤسسون من أصحاب البنك عند  -

 إنشائه، ابإلضافة إىل املبالغ اليت يدفعها املسامهون. 
نك ابقتطاعه من جمموع األرابح الصافية أما املصدر الثاين والذي ميثل االحتياطي النقدي الذي يقوم الب -

هنا عبارة األرابح احملتجزة أو غري املوزعة، واليت تنقسم بدورها إىل احتياطات إجبارية أو اختيارية املتحققة، أي أ
أما األوىل فهي اليت يتم تكوينها طبقا للقوانني والتشريعات املنصوص عليها يف كل بلد، أما االختيارية فيقوم 

    النظام املصريف احمليط به.تكوينها لغاية أو هبدف تعزيز مكانته ومسعته املالية يفالبنك ب

س مال البنك التجاريأر   

عو رأس املال املدف  االحتياطي النقدي 

ياختيار  إجباري املسامهون املؤسسون  
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   :لكفاية رأس املال Iاليت ُأدخلت على اتفاقية ابزل  التعديالت .2
ضرورة إعادة النظر يف احتساب كفاية رأس املال لديها، وذلك مقابل  البنوكبعد وضع هذه النسبة رأت 

، لذلك كاملشتقاتانتشار التعامل ابألدوات املالية احلديثة   ظليف  خاصةهلا،  تتعرضأصبحت اليت  املتنوعةاملخاطر 
ة بعد أن كانت الحتساب املالءة أي كفاية رأس املال ملواجهة  املخاطر السوقي خاصة اتفاقيةأصدرت جلنة ابزل 

ويف صورهتا النهائية بعد أن  1996ئتمان فقط، وقد كان ذلك يف يناير من سنة العىن مبخاطر اتتفاقية األوىل الا
، ومع تلقي املالحظات 1988تفاقية تعدياًل التفاقية الترب هذه اع، وت1995كاقرتاح للنقاش يف أفريل طرحتها  

العالقة املعدَّلة  أصبحتمن خالل التعديل و   1998.1بيق يف سنة وإدخال التعديالت عليها أصبحت جاهزة للتط
 يلي: حلساب كفاية رأس املال كما

(𝟏𝟐 − 𝟏) … … … … … . . 𝟖 %    
+  شرحية 𝟑  ) +   شرحية 𝟐   إمجايل رأس املال(    شرحية 𝟏

  𝟏𝟐. 𝟓 × +  مقياس املخاطرة السوقيَّة  األصول املرجاحة ابوزان املخاطرة 
 

 على البنوك املستخدمة لنماذج داخلـية أن يكون لديها نظام متكامل يتعني اللجنة ترى أنه نلإلشارة فإ
السوقية، وابلتايل جيب قياس املخاطرة ابستخدام منهج واحد، أي ابستخدام  خماطرهالقياس املخاطرة يعربر عن كل 

  2.للجنةالنماذج الداخليَّة، أو ابستخدام النموذج املوحد الصادر عن ا

 II  Basel اثنيا: كفاية رأس املال وفق اتفاقية ابزل

 اإلطـار اجلديـد سـنوات، ظهـرإىل  امتدتد مـن املناقشـات واملشـاورات بعد جهود كبرية وشاقة ختللتها العديـ
  3 .2004 سنة  02حلساب كفاية رأس املال حتت مسمى اتفاقية ابزل

املتطلبـات الـدنيا لـرأس املـال الرقـايب، أي حجـم رأس املـال الـذي جيـب علـى البنـوك أتمينـه  حتدد هذه االتفاقية 
%مـن جممـل املوجـودات املوجـودة املوزونـة ابملخـاطر. إال أن اإلطـار اجلديـد يعتـرب أكثـر  8واليت تبلـغ لتغطية املخاطر 

البنـوك، حبيـث يقـدم املقـرتح اجلديـد طـرق ومـداخل تـرتاوح بـني البسـيط  يف معاجلـة املخـاطر الـيت تتعـرض هلـا مشـوال
، هــذا وقـد صـنفت جلنـة بـازل املخـاطر الـيت تتعـرض هلـا البنـوك إىل ثـالث 4خـاطرقيـاس امل واملعقـد ابلنسـبة ألسـاليب

                                                             
1 http://islamfin.go-forum.net/t1912-topic            2016-11-12         18:32 على الساعة   

ت البنوك، ملطلب عبد احلميدعبد ا 2  .301 ،، ص2001، الدار اجلامعية، اإلسكندرية/مصر، العوملة واقتصادايا

، حبث مقدم إىل امللتقى الدويل حول" أزمة النظام املايل واملصريف الدويل وبديل البنوك اإلسالمية"، اتفاقيات ابزل وتطبيقاهتا يف البنوك اإلسالميةسليمان انصر،  3
 .07،ص:  2009ماي 06 /05م مري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، أايجامعة األ

 : على الرابط، مصرف الرشيد يف حتليليةابزل دراسة  جلنة ريضوء معاي يفللمصارف العراقية  املايلداء التقييم اانتصار حممد جواد ،    4

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=63471  09:50على الساعة 2017-01-06،اتريخ االطالع 07ص           . 

http://islamfin.go-forum.net/t1912-topic
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=63471
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ـاطر السـوق، وعلـى هـذا األسـاس حيسـب معـدل جمموعــات رئيــسية وهــي املخـاطر االئتمانيـة، خمـاطر التشـغيل وخم
 :1كفاية رأس املال كما يلي

(13 − 1) … … … … . 𝟖 %    
 إمجايل رأس املال

خماطر التشغيل   + خماطرة السوق +  خماطر  االئتمان
         كفاية راس املال   

 

 Basel IIIابزل  اتفاقيةرأس املال وفق  اثلثا :كفاية

، تضم 2010 سبتمرب شهرعشر من  الثاين يفثالثة  ابزلحتت عنوان مقررات  إصالحيةتولدت اتفاقية 
. وسيتم احلالية العاملية املالية األزمة املستخلصةمن الدروس  استنباطهامت اليت  اجلديدة واملعايري اإلجراءاتمن  جمموعة
وفق هذه االتفاقية تصبح متطلبات كفاية رأس املال م. و 2019أفق زمين ميتد حىت بداية سنة  علىابلتدريج  تطبيقها

 وفق العالقة التالية:

(14 − 1) … … … .10.5 %    
رأس املال الشرحية الثانية +    رأس املال الشرحية االوىل
خماطر التشغيل   + خماطرة السوق +  خماطر  االئتمان

    كفاية ر أس املال   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  Oana miruna dănilă., Impact and limitations deriving from Basel II within the context of the current 

financial crisis, Theoretical and Applied Economics, Volume 6 No (6). (2012),p124 
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 خالصة الفصل:

املصرفية العامة انطالقا من حتليل السياسات االستثمارية واليت تعىن  اتتناول هذا الفصل مدخال للسياس 
لعنصر األساسي للنشاط املصريف ابلتزامن مع سياسة إبدارة األصول واخلصوم واليت تنعكس يف سياسة الودائع ا

فا للمؤسسات االقتصادية األخرى. ويف ذات السياق السيولة واليت تعد أهم املتغريات اليت حتدد النشاط املصريف خال
ى ز على السياسة االحرتازية األهم لدى البنوك وهي سياسة رأس املال والذي يعترب صمام األمان األول لديكمت الرت 

 البنوك التجارية لتجنب املخاطر العامة كما تدعو إليه جلنة ابزل للرقابة املصرفية.

التطرق لتحليل سياسة رأس املال املصريف ومكوانته كما تدعو إليه ذات اللجنة مع اإلشارة ومن هذا املنطلق مت 
ومدى  السياسة االحرتازية لرأس املالإىل أهم املؤشرات املتاحة واليت ميكن من خالهلا حتليل وقياس أبعاد املخاطر و 

كن أن تصيب البنوك. وملا كان هذا الفصل قد مالءمته يف تغطية املخاطر االستثمارية واملخاطر العامة اليت من املم
أشار يف العموم إىل املتغري املستقل والذي يعىن ابلسياسة االحرتازية لرأس املال، أييت الفصل الثاين املوسوم ابلعنوان 

ـــةالع" ـــ ــ واالستثمار " ليبحث يف أساسيات العمل املصريف قة سياسة رأس املال مبخاطر االستثمار فـي البنوك التجاريــ
 يف تركيبة أصوله وأهم املخاطر اليت من املمكن أن تصيبه يف ظل توسع وتعدد حمفظة أصوله.

 



 

 

 

 الفصل الثاين
عالقة سياسة رأس املال مبخاطر 

 وك التجاريةاالستثمار يف البن
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 متهيد الفصل:

 املخاطر وأاثر تفاقمها، فقد تطورت قنوات انتقال يف اهلامة اهليكلية التطورات من عددا املاضي العقد شهد
 خلفية تطور املنتجات املالية واخلدمات املصرفية األخرى خاصة يف على املصريف العاملي النظام يف املوجودة املخاطر
 ثقة الستعادة البلدان من أجل احلفاظ على درجة األمان املصريف هذه يف البنوك تكافح كاملتقدمة، لذل الدول

لتعزيز  كبرية  جهوًدا أن اهليآت العاملية على رأسها جلنة ابزل للرقابة املصرفية قد بذلت من الرغم وعلى اجلمهور هبا،
تزال عرضة لعدة خماطر  ال أن البنوك الذكران يف الفصل السابق، إوالسيولة كما  املال رأس شروط األمان خاصة

وجه  يف صمودها يضعف قد مما خاصة املخاطر السوقية اليت تطورت بتطور املنتجات املالية )األدوات االستثمارية(
م املتنوعة ثقتهم فيها أمال يف حصوهلم على عوائد جراء استثماراهت يضعون عمالء البنوك وألن. املخاطر مستقبال

"الوساطة املالية" واليت دأبت البنوك  إىل استثمار تلك الودائع فيما يسمى ك، هذه األخرية اليت تسعىلدى تلك البنو 
األسواق املالية، فقد خلقت خماطر جديدة هتدد استقرارها  تقتصاداي يف األسواق املالية خاصة يف اإىل توسيعها حىت

 واستقرار تلك األسواق.

لألصول املالية للحد  الرقابة واإلدارة احلصيفة والفعالة يف أساليبية األمه البنوك كهدف متزايد لذلك تسعى
دون تفاقم خماطر االستثمار املتنوع لديها خاصة خماطر االستثمار يف حمفظة القروض اليت تعد أهم حمفظة لديها وكذا 

عدة نظم مصرفية ومالية دوى واألزمات اليت عصفت باملخاطر السوقية واليت ولدت عدة خماطر أخرى أمهها خماطر الع
. وعليه أييت هذا الفصل ليطرح أهم أساسيات االستثمار لدى البنوك 2007العامل خالل األزمة املالية العاملية  يف

ابلرتكيز على حمفظة القروض وحمفظة األوراق املالية، جنبا إىل أهم املخاطر اليت من املمكن أن تصيب البنوك من 
تلك قليل مدى جناعة السياسة االحرتازية لرأس املال يف ت السياق سيتم اإلشارة إىل راء تلك احملافظ، ويف ذاتج

املخاطر، واالجتهادات اليت طرحتها جلنة ابزل يف قياس تلك املالئمة. ومن هذا املنطلق وابلرتكيز على أساسيات 
سيتطرق هذا حمفظة األوراق املالية،  االستثمارات مبا فيها يف االستثمار املصريف وأهم املخاطر اليت تصيبها جراء تلك

 الفصل إىل النقاط سالفة الذكر من خالل العناصر األساسية التالية:

 ماهية االستثمار لدى البنوك التجارية. -
 أهم خماطر االستثمار لدى البنوك التجارية. -
 املخاطر املصرفية العامة. قليلإسهامات رأس املال لدى البنوك يف ت -
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 ثمار لدى البنوك التجارية  هية االستاألول: مااملبحث 
يتناول هذا املبحث أساسيات االستثمار لدى البنوك التجارية ابلرتكيز على حمفظة القروض إحدى أهم حمافظ 

وأهم ضوابط االستثمار لدى تلك االستثمار جنبا إىل حمفظة األوراق املالية ذات الصلة ابلتعامل يف األسواق املالية، 
 البنوك.

 لبنوك التجاريةلدى ااألول: مفهوم وأمهية االستثمار  املطلب
تعد عملية التوظيف عند البنوك التجارية نشاطا متنامي األمهية جنبا إىل عملية الوساطة األخرى وعملية متويل 

البنك ملواجهة مسحوابت العمالء وطلبات القروض، االقتصاد. فبعد ختصيص قدر كايف من األموال اليت يف حوزة 
ألجل نسبيا بدال من ترك ذلك الفائض عاطال دون البنك على توظيف الفائض عنده يف استثمارات طويلة ا يعمل

 ر البنوك التجارية.و تشغيل، لذلك يتناول هذا املطلب مفاهيم عامة حول االستثمار من منظ

 التجارية لبنوكلدى اأوال: مفهوم االستثمار 
 الطلب، حتت الودائع االستثمارات يف شكل قبول من فةتلخم أنواًعا لعمالئها تقدم أن بنوكلل ميكن

 .اخلاصة االستثمار صيغ أو األجل قصرية واالستثمارات

أو بطريقة  األولية،يقصد ابالستثمار استخدام األموال يف اإلنتاج إما مباشرة بشراء املاكنات واآلالت واملواد 
 على أنه الستثمارفيعرف الفكر احملاسيب واإلداري ل لنسبةأما اب غري مباشرة مثل شراء األسهم والسندات ... اخل. 

 1متداولة، أصول اثبتة، أصول أخرى (.عملية توظيف األموال يف أصول متنوعة )أصول 
أما االستثمار ابملعىن البسيط الشائع فهو " التضحية إبشباع رغبة استهالكية حاضرة )وليس مبجرد أتجيلها 

أبنه  كذلك  ويعرف 2املستقبل.( وذلك أمال يف احلصول على إشباع أكرب يف فقط كما هو احلال يف االدخار
طاقات اإلنتاجية الالزمة إلنتاج السلع واخلدمات وللحفاظ على الطاقات اإلنتاجية "استخدام املدخرات يف تكوين ال

حلصول عليها مستقبال القائمة وتوسيعها ". وقد عرف كذلك أبنه "ختصيص املوارد على أمل حتقيق العوائد املتوقع ا
 .3خالل فرتة زمنية طويلة"

                                                             
 .29، 2012األردن ،  –، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان  إدارة االستثمار بني النظرية والتطبيققاسم انيف علوان ، - 1
 .20،ص  2015األردن ،  -، عمان ، دار وائل للنشر ، الطبعة السابعة االستثمارات االطار النظري والتطبيقات العمليةإدارة حممد مطر ، - 2

 .17، ص  2009، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، األردن ،  الستثمار والتحليل االستثماريدريد كامل آل شبيب ، ا- 3
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مارات اليت تتم بعد توفري متطلبات السيولة ومنح أما االستثمارات اخلاصة ابلبنوك التجارية فهو" االستث
القروض املطلوبة، فهي تعترب استثمارات لألموال الفائضة عن احتياجات البنك. أما من اجلانب املصريف فكلمة 

 .1عوائدألموال اليت ختصص لشراء أسهم شركات وسندات خاصة أو عامة آلجال طويلة هبدف حتقيق استثمار تعين ا
من خالل التعاريف السابقة، ميكن تعريف االستثمار يف البنوك التجارية أبنه "النشاط الذي أييت بعد مرحلة 

يالحظ أنه عند اختيار البنك لطريقة اإلقراض، أي األموال اليت يتم هبا شراء أسهم وسندات حتقق هلا عائدا"، هذا و 
جيب أخدها بعني االعتبار عند إقراره سياسة  عوامل رئيسيةثة استثمار أموال املودعني فانه البد من املوازنة بني ثال

 : )الرحبية، األمان، السيولة(. 2العوامل يفاالستثمار وتتمثل هذه 

 البنوك التجارية: لدىوأهداف االستثمار  اثنيا: أمهية
فبعد جتنيب  القروض. إىلشباع حاجات النشاط االقتصادي إحيتل التوظيف يف االستثمار املكانة الثانية بعد 

يعمل البنك على توظيف  القروض،كاف من األموال اليت يف حوزة البنك ملواجهة مسحوابت العمالء وطلبات قدر 
من فائدة  تشغيل. فليسك الفائض عاطال دون طويلة األجل نسبيا بدال من ترك ذل استثماراتالفائض عنده يف 

 التداول.املال وحجبه عن  كتنازا البنك 
 ( يبني أوجه النشاط الرئيسية للبنوك التجارية.01 -02الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 

 الطالب، بناء على ما سبق.من إعداد املصدر: 

                                                             
 .191،ص مرجع سبق ذكره،  نوك ومؤشراهتاسياسة إدارة البأحالم بوعبديل ،  1

 .18،ص 2007مصر ، –لنشر ، الطبعة األوىل ، اإلسكندرية وااء لدنيا الطباعة ، دار الوفدارة املصارف حممد الصرييف ، إ 2

 أوجه النشاط الرئيسية للبنك التجارية

 االستثمار يف األوراق املالية

قبول 
 الودائع

منح 
ئتمانالا  
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االستثمار وفقا للظروف االقتصادية األهداف العامة اليت تسعى إليها البنوك التجارية يف عمليات كما ختتلف 
ع، ووفقا لدرجة املخاطرة اليت ميكن أن تتحملها إدارة البنك، وتتمثل هذه األهداف فيما والسياسة احمليطة ابجملتم

 :1يلي
عاطلة لدى البنك، وهذا بعد أن يكون قد  هاحتقيق عائد إضايف عن طريق توظيف بعض املوارد بدال من ترك -

 وسد حاجيات املقرتضني؛ يف من السيولة من أجل مواجهة املسحوابت املتوقعة للمودعنيأحتفظ ابلقدر الكا
االحتفاظ ابحتياطيات قابلة للتحويل إىل نقود، لتأمني حالة السيولة عند البنك، فاألوراق املالية أبنواعها سهلة  -

 د يف وقت قصري؛التحويل إىل نقو 
 املفتوحة للعمالء؛ املفاجئ من الودائع أو من االعتماداتمن مواجهة التمويل املومسي أو السحب التمكن  -
البنك مبحفظة األوراق املالية يبعد عنه خطر التعرض إىل األزمات، حيث يستطيع التنازل عنها يف أسرع  ظاحتفا -

 وقت ممكن واحلصول على السيولة الالزمة؛
 بضمان ما حبوزته من أوراق مالية؛ املركزي،ستطيع البنك احلصول على السيولة الالزمة من البنك يكذلك  -
 

 املطلب الثاين : أوجه االستثمار لدى  البنوك التجارية 
وهذا نظر ملا توفره  واملالية،أصبح جتميع األصول املالية والعينية ضرورة حتمية على املؤسسات االقتصادية 

طر وزايدة العوائد حسب درجة إذ أن تنويع هذه األصول يؤدي إىل ختفيض املخا عديدة،هذه األصول من فوائد 
 االستثمارية.يتناول هذا املطلب أهم حمافظ البنك  للمخاطرة،تقبل كل مستثمر 

 أوال :االستثمار يف القروض 

 القروض املوجهة لتمويل نشاطات االستثمار .1
 2: يتم التمييز بني نوعني من الطرق الكالسيكية يف التمويل اخلارجي لالستثمار كما يلي

: تستخدم يف متويل النشاط التجاري للمنشآت وتتميز هذه القروض خباصة التصفية رية األجلالقروض قص -
ونظرا لقصر أجل استحقاقه واليت ال تتجاوز سنة  العمالء،الذاتية ومتنح هذه القروض غالبا من مدخرات ودائع 

ألجل إىل ما ض قصرية اوتنقسم القرو  ابالخنفاض،فان أسعار الفائدة تتسم عادة  األحيان،غلب أواحدة يف 
  يلي:

                                                             
 .442،  ص 2005مصر،  -، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية  إدارة البنوكحممد سعيد سلطان ،  1
 . 75-74، ص ص 2010، الطبعة السابعة ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،  تقنيات البنوك، الطاهر لطرش  2
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مع  معينة ملدة مبلغ ماهو عبارة عن عقد يعطى مبوجبه أحد املتعاقدين لآلخر  اإلعارة:قروض  ✓
 .فائدةبنفس القيمة أي بدون املبلغ املقرتض إلزام هذا األخري على إرجاع 

العمليات وهو عبارة عن اتفاق مبوجبه يتفق شخصان عن األخذ يف احلسبان كل  اجلاري:احلساب  ✓
 .وذلك بفتح قرض للعمليات ذات قيمة حمددة كتايب،املتداخلة فيما بينها كربهان  

: توجه هذه القروض لتمويل االستثمارات اليت ال يتجاوز عمر استعماهلا سبع سنوات متوسطة األجل القروض -
فإن البنك معرضا دة مثل اآلالت واملعدات ووسائل النقل وجتهيزات اإلنتاج بصفة عامة، ونظرا لطول هذه امل

خلطر جتميد األموال، ابإلضافة إىل األخطار األخرى املتعلقة ابحتماالت عدم السداد وميكن أن حتدث تبعا 
للتغريات اليت ميكن أن تطرأ على مستوى املركز املايل للمقرض، وميكن التمييز بني نوعني من القروض متوسطة 

 .غري قابلة للتعبئةض الاألجل وهي القروض القابلة للتعبئة والقرو 
: هي موجهة للمؤسسات اليت تقوم ابستثمارات طويلة تلجأ البنوك لتمويل هذه العمليات طويلة األجلالقروض  -

نظرا للمبالغ الكبرية اليت ال ميكن أن تعبئها لوحدها، وكذلك نظرا ملدة االستثمار وفرتات االنتظار الطويلة قبل 
ض طويلة األجل املوجهة لالستثمارات تفوق يف الغالب سبع سنوات قرو والالبدء يف احلصول على عوائد، 

وميكن أن متتد أحياان إىل غاية عشرين سنة، وهي توجه لتمويل نوع خاص من االستثمارات مثل احلصول على 
ة مؤسسات متخصص هبا املهنية، ونظرا لطبيعة هذه القروض تقوم كاألراضي واملباين مبختلف استعماال  عقارات

 طويلة ال تقوى البنوك التجارية عادة على مجعها؛ ادخاريةمادها يف تعبئة األموال الالزمة لذلك على مصادر عتال

 االستغالل:القروض املوجهة لتمويل نشاطات  .2
تتعدى يف الغالب  اليت الو  القصرية،املؤسسات يف الفرتة  هباكل العمليات اليت تقوم   هي االستغاللنشاطات  

ا، أو هي النشاطات اليت تقوم هبا املؤسسات خالل دورة االستغالل، ومن مميزات هذه شهرً  (12) عشرا إثن
 النشاطات أهنا تتكرر ابستمرار أثناء عملية اإلنتاج )النشاط(.

وقد  ،الطبيعة هذهحتتاج إىل نوع معني من التمويل يتالءم مع  زمنيا، فإهنالطبيعتها املتكررة والقصرية ونظرا 
فعت البنوك إىل تطوير طرق عديدة وتقنيات متنوعة لتمويل هذه النشاطات، ني العوامل اليت دكان ذلك من ب

 :وميكننا بصفة إمجالية أن نصنف هذه القروض إىل صنفني رئيسيني مها
الية وليست موجهة ا موجهة لتمويل األصول املتداولة بصفة إمجهنمسيت ابلقروض العامة لكو  :القروض العامة -

املؤسسات عادة إىل  ريق الصندوق، أو قروض اخلزينة وتلجأعينه، وتسمى كذلك ابلقروض عن طلتمويل أصل ب
، قروض مثل ) تسهيالت الصندوق ،الكشوفات، قرض املوسممثل هذه القروض ملواجهة صعوابت مالية مؤقتة 

 .الربط (
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منا توجه لتمويل أصل معني هذه القروض غري موجهة لتمويل األصول املتداولة بصفة عامة، وإالقروض اخلاصة:  -
 1 التجاري.تسبيقات على الصفقات العمومية، اخلصم  جند: تسبيقات على البضائع،من بني هذه األصول 

طرف البنك إىل  إن القرض اباللتزام أو التوقيع ال يتجسد يف إعطاء األموال حقيقية منالقرض اباللتزام:  -
أن البنك  أخرى، أيهة لتمكينه من احلصول على األموال من ج وإمنا يتمثل يف الضمان الذي يقدمه له الزبون،

 .ويكون مضطر إىل إعطاء النقود إذا عجز الزبون على الوفاء ابلتزاماته هنا ال يعطي نقودا ولكن مينح الثقة فقط،
 . ل(ثة أشكال رئيسية تتمثل يف )الضمان االحتياطي، الكفالة، القبو ويف هذه احلالة ميكننا أن منيز بني ثال

: جبانب كل أنواع القروض سالفة الذكر إبمكان البنك أن مينح قروضا من نوع آخر  القروض املقدمة لألفراد -
متويل نفقات االستهالك اخلاصة ابألفراد )الزابئن( حيث يستعمل ذات طابع شخصي بشكل عام ، وهدفها 

اليت يصدرها البنك أو  Crédit de Carte ديد املشرتايت الشخصية لألفراد عن طريق بطاقة القرضيف تس
إن هذا النوع من القروض ال يزال يف بدايته يف اجلزائر إذ  .املنشآت املالية لألفراد الذين لديهم رصيد بنكي كايف

 .2الشاملة املمارسة التقليديةمل تستطع البنوك حىت اآلن أن تطور استعماله لريقى إىل درجة 
 رفية صامل غري اثنيا: االستثمارات املالية

 التأمني املصريف : .1
 1970تعترب فرنسا وإسبانيا أول الدول اليت أطلقت مشروع التأمني املصريف ففي فرنسا ومع أوائل السبعينيات 

،)utuelMredit Cssurance du A(  أطلقت منتجني أوهلما منتج( التأمني على احلياةassurance والتأمني )
( بعد حصوهلا على املوافقة من طرف السلطات الفرنسية IARDختلفة )ضد خطر احلريق وضد األخطار األخرى امل

، وهبذا وضعت أوىل اخلطوات يف نشاط صريفة التأمني، وقد استندت يف إطالق هذا النشاط على فكرة الوساطة 
قرتض، ة املقرتضني ملواجهة حاالت القروض ملواجهة حاالت القروض املتعثرة بسبب وفاة امليف أتمني الفروض املوجه

السباقة ملا أطلق عليه بعد مخس عشرة سنة " الـتأمني  ACMلتصبح شركة التامني الذايت لعمالئها، وهبذا كانت 
 . Bancassuranceاملصريف" 

 مني املصريف :أتعريف الت -أ
( يغطي جمموعة كبرية من االتفاقيات املربمة بني البنوك Bancassuranceاألصل )مني املصريف يف أالت
من نفس املصدر لنفس  والتأمينيةاملصرفية  التامني واليت يف مجيع احلاالت تضمن توفري املنتجات واخلدمات وشركات

                                                             
 . 69-57، ص ص مرجع سبق ذكره، ر لطرشالطاه 1

 . 69-68، ص ص مرجع سبق ذكره، الطاهر لطرش 2



ــــي البنوك ال الفصل الثانــــــــي: ــــر االستثمار فــــ تجاريةعالقة سياسة رأس املال مبخاطــــ  

48 
 

مني املصريف بتعدد أتعددت تعاريف التمني ، وقد أيشري إىل اجلهود اليت تبذهلا البنوك الخرتاق سوق التالعميل ، كما 
 . 1له  ينياالقتصادوبتعدد وجهات نظر  اإلسرتاتيجيةمناذجه 

 
 أسباب ظهور التأمني املصريف:  -ب

 : 2من أهم األسباب اليت دفعت البنوك إىل االستثمار يف السوق التأميين ميكن حصرها يف النقاط التالية
 املالية للبنك ومؤسسات التامني؛الطبيعة التكاملية للمنتجات  -
 تقنية ، بنك املعطيات (؛البحث عن ختفيض التكاليف مبختلف أشكاهلا ) تكاليف التوزيع ، ال -
وهنا تستطيع البنوك  املعروضة،عن طريق إدخال وتوسيع حجم املنتجات  احلجم:االستفادة من اقتصادايت  -

 قارنة مبنتج مقدم من طرف عدة عارضني؛وشركات التامني جمتمعة إنتاج منتجات بسعر تنافسي م
 ات التأمينية وتطور مفهوم البنوك الشاملة؛التأمني املصريف هو إطار مساعد للتقارب بني البنوك والشرك -
 للبنوك أكرب منها يف الشركات التأمينية؛ يأن درجة التطور التكنولوج -
 كاملة هلم؛متكني البنوك من زايدة والء عمالئها عن طريق تقدمي خدمة   -

 خدمات اإلجيار التمويلي: .2
 :اإلجيار التمويليتعريف  -أ

جياري وقد أعطيت تعاريف يلي، التمويل ابإلجيار، االعتماد اإليسمى بعدة تسميات منها اإلجيار التمو 
وانب االقتصادية لتوضيح املعىن اجلخمتلفة هلذه التقنية التمويلية، إال أهنا تؤدي إىل نفس املعىن فالبعض منها يركز على 

 أكثر وتقريب املفاهيم.
ركة أتجري مؤهلة قانوان لذلك بوضع وم مبوجبها بنكا أو مؤسسة مالية أو شهو عبارة عن عملية مصرفية يق

الت أو معدات أو أية أصول مادية أخرى حبوزة مؤسسة مستعملة على سبيل اإلجيار مع إمكانية التنازل عنها يف اآل
 .3هناية الفرتة املتعاقد عليها، ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأهنا تسمى مثن اإلجيار

والثاين املستأجر  "مالك األصل"م بني طرفني يسمى األول ابملؤجر عىن أن االئتمان اإلجياري هو عقد يرب مب
األصل خالل فرتة زمنية معينة، ويتم التسديد على  استخدام، حيث يقوم األول مبنح الثاين حق "مستخدم األصل"

تخدام األصل رز مزااي االستئجار أن املستأجر يقوم ابسأب، ولعل من إجياريةمقابل قيمة حمدد يف بداية العقد  أقساط

                                                             
جتارب  –الصناعة التأمينية، الواقع العملي وآفاق التطوير امللتقى الدويل السابع حول   "التأمني املصريف يف اجلزائر بني النظرية والواقع سفيان ،نبيل قبلي نقماري  1

  .04،ص 2012 جامعة الشلف ، ،- الدول

اجمللة األكادميية للدراسات  التحالفات اإلسرتاتيجية بني البنوك وشركات التأمني اجلزائرية )أي منوذج للشراكة ؟ وما دورها يف حتسني األداء؟(، ،حساين حسني- 2
  .8، ص2010، جامعة الشلف، اجلزائر، 03واإلنسانية، العدد  االجتماعية

،املركز اجلامعي مبيلة 02، جملة اقتصادايت املال واألعمال ، العدد  إشكالية البقاء وحتمية االبتكار املقاوالتية املستدامة بنيد ،محزة طيوان ، مسعود بن جوا 3
 .166، ص 2017
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س أاململوك أو ر س املال أر  استخدامنه بدال من أربز الوجه التمويلي من عملية اإلجيار من دون االلتزام بشرائه، وهنا ي
ويلي املال املقرتض كأساس لتمويل عمليات شراء األصول، فإنه ابإلمكان استخدام االستئجار مباشرة كبديل مت

 .1من دون شرائها االقتصادية  خدماهتالالستفادة من  معوض لعملية حتصيل األموال املرغوبة

، املعايري املعتمدة يف التصنيف حسبالتمويل التأجريي عدة أنواع وهذا  يشمل :التمويليأنواع لإلجيار  -ب
 كما يلي:  على خمتلف تلك األنواع التعرفوسنحاول من خالل هذا العنصر 

إىل االستئجار التمويلي  التمويلي ياإلجيار يار ينقسم ا املعوفق هذ :التمويلي حسب طبيعة العقد ياإلجيار  -1-ب
 .واالستئجار التشغيلي

يطلق عليه ابلتأجري الرأمسايل أو أتجري الدفع الكامل وهذا النوع من االئتمان اإلجياري اإلجياري املايل:  االئتمان -
فرتة العقد، وال ميكن آلالت يف هناية إمكانية شراء ا رحيث مينح للمستأج املستأجر،ميثل مصدرا متويليا للمؤسسة 

ويكون عقد اإلجيار املايل لفرتة زمنية معينة تتفاوت حسب  واملستأجر،إلغائه أو فسخه إال مبوافقة طريف العقد املؤجر 
ففي حالة املعدات غالبا ما تكون مدة العقد نصف مدة احلياة اإلنتاجية على األقل أما املباين  األصل،طبيعة نوع 

 2 فأكثر.سنة  20مدة التعاقد  فتكون
خلدمي حيث يتم أتجري األصل لفرتة ويطلق عليه كذلك ابلتأجري ا االئتمان اإلجياري التشغيلي)العملي(: -

حمددة ولعدد من املستأجرين األمر الذي يسمح للمؤجر أبن يقوم ابسرتداد األصل لتأجريه مرة أخرى وبقيمة إجياريه 
ومرونة الطلب على املنفعة اليت حيققها األصل وقت اإلجيار مع األخذ يف االعتبار ختتلف ابختالف ظروف اإلجيار، 

 هذا األساستقادم التكنولوجي وعلى الهتالك أو لنامجة عن القيمة املفقودة لألصل سواء نتيجة االتغطية اخلسائر ا
التشغيلي يف حالة احتياج  ىل التأجريفالتأجري التشغيلي عملية جتارية أكثر منها متويلية، ويالحظ أن املستأجر يلجأ إ

  3.املؤسسة آلالت أو معدات لوقت قصري
أن عقد  بسببومن مميزات هذا النوع من التأجري أن دفعات اإلجيار ال تكفي لتغطية التكلفة الكلية لألصل 

 4أتجريه.ادة بيعه أو إعبتد لنهاية العمر االفرتاضي لألصل، ولذلك تتم تغطية التكلفة الكلية اإلجيار ال مي
 
 

                                                             
واملتوسطة وتطوير دورها يف الدورة التدريبية حول متويل املؤسسات الصغرية  بدائل التمويل اخلارجي يف املشروعات الصغرية واملتوسطة،عبد اجلليل بوداح،   1

 .10، ص2003ماي،  28-25االقتصادايت املغاربية، سطيف، اجلزائر، 

املؤسسات  أتهيل، امللتقى الدويل حول " متطلبات  الدول العربيةلتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  كأداة  اإلجياري الئتماناعاشور مرزيق ، حممد غريب ،  2
 .462، جامعة الشلف ، ص  2006افريل  18و17الدول العربية" يومي الصغرية واملتوسطة يف 

   .428،ص2000اإلسكندرية،-، منشاة املعارف ، الطبعة الثانية ،مصر  اقتصادايت االئتمان املصريف احلمزاوي،خليل -3

  .212، ص 2005، 07نسانية جامعة بسكرة ، العدد ، جمللة العلوم اإل الصغرية واملتوسطة املؤسساتيف متويل  اإلجياراستخدام قرض زعيب مليكة ،  -4
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  :1إىل بدوره : وينقسم العقدموضوع التمويلي حسب طبيعة  ياإلجيار  -2-ب 
رات االيت تتم بواسطتها أتجري املؤسسة عق العمليةهو  (:ألصول الثابتة )أصول غري منقولةالتأجري التمويلي ل -

ن ف النظر عن طبيعتها للمستأجري، عندما تسمح هذه العملية بصر حلساهباذات استخدام مهين مشرتاة هلا أو مبنية 
اإلجيار، سواء عن طريق التنازل لوعد منفرد ابلبيع  هناية أن يصبحوا مالكني لكل أو جزء من العقارات املؤجَّرة عند

، أو عن طريق حتويل املؤجرةتساب مباشر، أو غري مباشر حلقوق امللكية على األرض اليت أقيمت عليها املباين أو ابك
 .تنتمي للمستأجرمللكية املنشآت املقامة على أرض احلق الكامل 

هو كل عمليات اإلجيار للسلع التجهيزية، أدوات إنتاج، اشرتيت  املنقولة:التمويل التأجريي لألصول  -
لغرض اإلجيار، بواسطة مؤسسات تبقى مالكة هلا، عندما متنح هذه العمليات بصرف النظر عن طبيعتها، 

ل أو جزء من السلع املؤجرة يف مقابل سعر مناسب أيخذ يف احلسبان األقساط وللمستأجر إمكانية امتالك ك
 .سنوات 7و 3تبارها أجرة، وعادة ما ترتاوح مدة عقد اإلجيار للمنقوالت، بني املدفوعة ابع

ويتمثل يف قيام املؤسسة بعقد التمويل التأجريي يكون موضوعه براءات  :التمويل التأجريي للقيم املعنوية -
 إدخال منتج جديد للسوق أو اقتحام أجزاء جديدة من هبدفصناعية أو شهرة احملل،  ورخصاع االخرت 

 .بنفسها والتطويرتوسيع عملها وهذا بدل القيام بعمليات البحث  هبدفالسوق، 

 وينقسم هذا الصنف إىل نوعني : العقد:اإلجيار التمويلي حسب جنسية  – 3-ب
ع بني مؤسسة متخصصة يف التمويل التأجريي ومتعامل الذي جيم وهو العقد احمللي:اإلجيار التمويلي  -

 ميكن ملؤسسة التمويل التأجريي أن تنشأ فروعا هلا يف اخلارج، ومتارس كما  ،البلداقتصادي، ينتميان إىل نفس 
 .نشاط التمويل التأجريي احمللي يف البلد األجنب

ون املؤجار واملستأجر مقيمان يف بلدان عندما يك ريي دوليايعترب التمويل التأجاإلجيار التمويلي الدويل:  -
خمتلفان وخيضعان لتشريعات خمتلفة. وعندما يكون املورد واملؤجار مقيمان يف نفس البلد، بينما املستأجر يف 
بلد آخر فإن هذه العملية اليت أتخذ الصفة الدولية وتسمى ابلتمويل التأجريي للتصدير، ويف هذه احلالة فان 

ليا، أما عقد البيع )بيع األصل من املورد إىل املؤجار (، فهو عقد داخلي )حملي (، ألن ر يكون دو قد اإلجياع
 2 . املورد واملؤجار مقيمان يف نفس البلد

                                                             
لعلوم االقتصادية، كلية ا  ،رسالة مقدمة الستكمال احلصول على شهادة ماجستري ،قرض اإلجيار أو إشكالية متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطةمساح طلحي،  1

 .110،،ص 2007 -2006منامجنت املؤسسة، جامعة العريب بن املهدي، أم البواقي، 

 .65،ص 2002املكتبة العربية لإلسكندرية، مصر،  القرارات، إدارة البنوك التجارية مدخل اختاذمنري إبراهيم هندي،  - 2
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 اثلثا: االستثمارات املالية 
 . تعريف احملفظة االستثمارية :1

ق جتارية متسكها املؤسسات املالية مثل البنوك عبارة عن أوراق مالية ميسكها املستثمر أو أورا " تعرف احملفظة أبهنا
 2.)و/أو هي " تشكيلة من األوراق املالية )أسهم، سندات أو أسهم وسندات معا  1"

أما حمفظة األوراق املالية فهي تشكيلة من األوزان النسبية ألوراق مالية، أو هي جمموعة من النسب لألوراق 
 3. %100ملها  اململوكة ملستثمر ما واليت تساوي يف جم

مر أداة استثمارية مركبة من جمموعة من األصول احلقيقية واملالية اليت يستثكذلك تعرف احملفظة االستثمارية أبهنا "
ليل خماطر االستثمار تق هبا املشروع أمواله مأخوذة كوحدة واحدة شريطة أن يكون هدف املستثمر من تكوينها هو

نب األرابح االيرادية اليت انمية قيمتها السوقية لتحقيق أرابح رأمسالية إىل ج، وتعن طريق تنويع األصول املستثمر هبا
 4؛"احلقيقية واملالية قد حيصل عليها من جراء احتفاظه بتلك األصول

أما ابلنسبة للبنوك فال يوجد اختالف كبري يف ذلك حيث تشمل حمفظة البنوك التجارية كافة األوراق املالية 
سهم وسندات ابإلضافة إىل أذوانت اخلزينة ...اخل، وهذه احملفظة متثل ابلنسبة للبنك أصال من واليت تتكون من أ

. من هنا ميكن تصنيف موجودات احملافظ إىل نوعني رئيسيني 5بيعها يف أي وقت يشاءأصوله املتداولة حيث يستطيع 
 :6مها

ويتم التعبري عن هذا االستحقاق  لألصول،ومتثل ما يستحق أو يتحقق عن القابلية اإلرادية األصول املالية:  -
 .من خالل إصدار شهادات رمسية تقرر الطبيعة واحلقوق املرافقة لذلك االستحقاق

األصول احلقيقية ذاهتا  وفيها أن املستثمر ال يقوم مبسك مستحقات مالية وإمنا سيمسكصول احلقيقية: األ -
 تفعت معها حصة املستثمرين من املكاسب الرأمسالية .خالل احملفظة ، وكلما ارتفعت قيمة هذه املوجودات ار 

ني أدوات االستثمار اليت تشكل حمفظة وبناء على أولوايت املستثمر واحتجاجاته وأهدافه تتقرر طريقة املزج ب
 املستثمر وعادة املستثمر يقوم ابختيار احملفظة املثلى من جمموعة احملافظ اليت حتقق له أحد الشرطني:

 ؛توايت خمتلفة من املخاطرتوقع على مسأعلى عائد م ➢
 ؛أدىن خماطر على مستوايت خمتلفة من العوائد املتوقعة ➢

                                                             
 .153، ص  2008، دار وائل للنشر، عمان، األردن، إدارة البنوكومؤيد عبد الرمحان،  ،فالح حسن احلسيين 1
 .190 ص،  2000، ، دار املسرية ،عمان، األردناق املاليةستثمار ابألور ألاأرشد التميمي، أسامة سالم،  2

3 .Jacques Hamon; Bourse et Gestion de Portefeuille, ECONOMICA, 2ème édition,PARIS,2005, P:151. 
 .30ص 1998 ،1،دار وائل للنشر ، عمان، األردن، ، طمبادئ االستثمار املايل واحلقيقيزايد رمضان ،  4

 .280ص  2006، دار وائل للنشر ، الطبعة الثالثة ،  االجتاهات املعاصرة يف إدارة البنوك، حمفوظ جودة ،   زايد رمضان  5
 .120ص ، مرجع سبق ذكره،  احالم بوعبديل 6
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 احملفظة االستثمارية يف البنوك التجارية يةمهأ .2
تكمن أمهية احملفظة االستثمارية للبنوك التجارية يف عملها على تفادي خماطر االستثمار اليت ميكن أن 

االستثمار يف أصل واحد، وذلك عن طريق التنويع يف األصول من أجل ضمان  يتعرض املستثمر عندما يركز على
عوائد إجيابية إضافة إىل زايدة القيمة السوقية لرأس املال، ويكمن إجياز أمهية احملفظة حد مقبول من الدخل وحتقيق 

 1يف النقاط التالية:
 .الكافية كون اخلربةلار املدخرين الذي ال ميتمل مع األسواق املالية لصغاوالتع لالستثمارتوفر الفرص املناسبة  -
 احملافظ االستثمارية يف اآليت:م اهي إذ تسلى مستوى االقتصاد الكلحتقيق مزااي ع  -
 م يف زايدة معدالت النمو االقتصادي من خاللاهحممية تس استثمارات إىل يلهاجذب رؤوس األموال وحتو  -

 املال؛السوق األولية لرأس  الية وحتسني كفاءةيف سوق األوراق امل التداولتنشيط وزايدة حركة 
 اخلصخصة؛بات جناح سياسة لمتط إحدىتعد كية اخلاصة و ليف توسيع قاعدة امل مهمادورا  تلعب -
من  املدخرات الوطنية علىلالقتصاد القومي وحتافظ  الداخليأدوات التمويل  أحدتعد احملافظ االستثمارية  -

 احمللية؛وتوطني املدخرات  خالل توفري قنوات استثمارية آمنة
يهها وتوج يف محاية أموال املدخرين اهمة يسيف إدارة احملفظة االستثماري املثلىالوسائل االستثمارية  استخدامن إ -

 احملفظة؛يف  للمشاركنيحنو اجملاالت االستثمارية الصحيحة لتحقيق العوائد املرتفعة 
 املستثمرين؛ يتحملها ليتيف واألعباء اختفيض التكال إىليؤدي  املسامهنيأن ارتفاع عدد  -
 ؛ل من املخاطر اإلمجالية لالستثمارلدة يقعى جماالت استثمارية لى التنويع وتوزيع املخاطر علأن القدرة ع -
ى لميكن أن حتتوي ع إذاف من حيث اجلودة لكما ختت  أصول حقيقية أو مالية علىحتتوي  تنوع األصول حيث -

 والعكس؛ضة املخاطرة نخفا مهأصول منخفضة العوائد لكن
 واملتوسطة؛روعات الصغرية ميكن أن تسهم احملافظ االستثمارية يف عمليات متويل املش -

 أهداف احملفظة االستثمارية يف البنوك التجارية .3
  2تتمثل األهداف الرئيسية اليت يطمح املستثمرون إىل الوصول إليها من خالل احملفظة االستثمارية يف:

صل املبلغ املستثمر. ألمنو احملفظة ودخلها يساعد يف احلفاظ على القوة الشرائية  املستثمر: محاية رأس املال -
 أو مزيج اختيارذات الدخل الثابت واملتغري سواء  األدواتوهنا جيري التخطيط ملكوانت احملفظة واملفاضلة بني 

 .واحدالرتكيز على نوع 
تثمار املتحقق من العائد لتوسيع احملفظة، لذا إعادة اسو أ االستهالكيتيح فرصة  حتقيق دخل مستمر ومستقر: -

 .للمحفظةفاستقرار الدخل يوفر محاية ومنفعة 

                                                             
  .372،ص 2015، العراق ،  86 ، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية ،العدد العوامل املؤثرة يف انشاء احملافظ االستثماريةشرين بدري ، توفيق ابرودي ،   1

 .20، ص 2010األردن ، ،الطبعة األوىل ،عمان  ، دار زهران للنشر والطباعة ، إدارة احملافظ االستثمارية،   خربوش واخرو 2
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اليت يرتكز عليها مفهوم احملفظة وجيب أن يراعي مدير احملفظة هنا كلفة التنويع  األساسيةوهو القاعدة  التنويع: -
هي البسيط  التنويع،الصدد نذكر أن هناك أنواعا من  نة واملعلومات املطلوبة عن احملفظة. وهبذااوالصي واإلدارة

 اختيارلى أساس علمي يف ، والتنويع الكفؤ الذي يعتمد ع (املالية األوراقعدد غري حمدد من  (أو العشوائي 
أن هدف أي مستثمر من  . بني مكوانهتا مما يؤدي إىل ختفيض املخاطر االرتباطمل امكوانت احملفظة مثل مع

 :1ع إضافية، إال أن األمر هنا يتطلب عملية مفاضلة بنيل حمفظة أوراق مالية هو حتقيق منافبناء أو تشكي
 ؛اخلطر والعائد املتوقع -
 ؛املضافة احملتملة والدخل املنتظمالقيمة  -
 ؛خمتلف مستوايت اخلطر -

هو الوصول  إال أن اهلدف الرئيسي ألي مستثمر ،أن هذه املفاضلة حتدث تبعا لرغبة وهدف املستثمر مع العلم
حتقيق أكرب عائد عند مستوى خطر معني، أو حتقيق أقل مستوى خطر ممكن عند مستوى إىل حمفظة مثالية، أي 
خطر/ )ل حمفظته املالية هو احلصول على أحسن ثنائية تشكي من ن اهلدف الرئيسي للمستثمرإعائد اثبت، وابلتايل ف

 .ممكنة (عائد
 وانت احملفظة املالية:مك .4

 س املال يف حالأر  تتمثل أدوات امللكية يف األسهم اليت تطرحها املؤسسة بغرض احلصول على كية :أدوات املل -أ
عن  مساهلا يف حال كوهنا قائمة ابلفعل وتبحثأكوهنا مؤسسة قيد التأسيس، أو هبدف الرفع أو الزايدة يف ر 

 :2إىل عادةتنقسم ليت او األدوات يف خمتلف أنواع األسهم  وتتمثل هذه. االقتصاديالتوسع يف نشاطها 

 صكوكا متساوية القيمة تشكل جزءا من متثل األسهم العادية (Actions ordinaires) العادية األسهم -
طويلة األجل  ، وهي مبثابة سند ملكية يف شركات املسامهة، كما تعترب من مصادر التمويلاملؤسسة رأمسال

للسهم و  3.قائمة ملا كانت املؤسسة املصدرة هلاهلا تواريخ استحقاق حمددة وهي قائمة طاحيث أنه ليس 
  (.التصفوية العادلة، القيمةالقيمة ، القيمة السوقية، الدفرتية، القيمة االمسية) العادي مخس قيم

يف أسواق  هباالتعامل تعترب النوع اآلخر من األسهم اليت يتم  (actions privilégiées) املمتازة األسهم -
وأداة امللكية  (السند)املديونية  ا: أداة مالية هجينة جتمع بني صفات أداةتعريفها على أهناملالية، ميكن  األوراق

 . 4"  االمسيةمن القيمة  ملها احلصول على عائد حمدد سنواي بنسبةا، حيق حل(السهم العادي)
                                                             

1 Lawrenle Gitman, Michael Joelink : Investissement et marchés financiers, person éducation, 9ème édition, 

paris,2005,(p162) 
 .22، ص  1999، دار هومة للطباعة و النشر، الطبعة الثانية، اجلزائر، بورصة اجلزائرمشعون مشعون،  2
 693، ص  2006، دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية،  التمويل و اإلدارة املالية للمؤسساتأندراوس عاطف وليم ،  3

، دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة ، الطبعة األوىل ، عمان، األردن ،  ق املالية ) حتليل و إدارة(اابألور  االستثمارالتميمي أرشد فؤاد، عزمي سالم أسامة ،  4
 .66، ص  2004
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لى املقرتض تعاقداي بني املقرض واملقرتض، يرتتب مبوجبه ع اتفاقامتثل أدوات الدين  أدوات املديونية : -ب
 االستثمار مدفوعات اثبتة فضال عن سداد قيمة أصل الدين، تتميز هذه األدوات بثبات العائد املرتتب عن تسليم

 .ضمن هذه الفئة ة املالية الرئيسية املدرجةمما جيعلها أقل خماطرة من أدوات امللكية، وتشكل السندات الورق
 :تخذة يف عملية التصنيف و هي كالتايلعايري امللتعدد امل اتوجد عدة أنواع للسندات وذلك نظر و 1

 :املصدرة اجلهة حسب التصنيف  -
 :2ميكن تصنيف السندات تبعا جلهة اإلصدار إىل

  (   obligations corporate)الشركات سندات •
  (  obligations gouvernementaux)احلكومية السندات •

 :السندات شكل حسب التصنيف -
 .(obligations au porteur)حلاملها  السندات •
 . (obligations nominatives) االمسية السندات  •

 : املدة حسب التصنيف -
 .(obligations à court terme) األجل قصرية سندات •
 (.obligations à moyen terme)  األجل متوسطة سندات •
 (obligations à long terme)  األجل طويلة سندات •

 :الفائدة معدل حسب التصنيف -
 . (obligations à taux fixe) اثبت معدل ذات سندات •
 .(obligations à taux variable)متغري معدل ذات سندات •
 (.obligations à coupon zéro)الصفرية  الدورية الفوائد ذات سندات •

مل هبا مع أوائل االتع تعد املشقات أحد أهم مالمح التطور يف أسواق املال، وقد بدأ املشتقات املالية : -ج
لتعاظم ظاهرة تقلب أسعار الفائدة والعمالت األجنبية، هذا فضال عن املخاطر املالية اليت كانت  اسبعينات نظر ال

، ويف هذا الشأن قام املهندسون املاليون استحداث أدوات مالية  أنداك تلحق ابملؤسسات املالية والشركات الصناعية
الية التقليدية، كما تسمح أيضا ع يفوق عائد األصول املابحلصول على عائد مرتف جديدة اليت تسمح للمستثمرين

 غطية ضداملشتقات لغرض التحوط ضد املخاطر ( أي الت استخداموتوزيع املخاطر، وال يقتصر  بتسهيل عملية نقل

                                                             
 .64ص ،2012،  ألردن دار زهران للنشر و التوزيع، عمان،، االستثماريةإدارة احملافظ خريوش حسين علي و آخرون، ، 1

 .141ص ،2010األردن،  -دار الفكر انشرون وموزعون، الطبعة األوىل، عمانواق املالية والنقدية يف عامل متغري، األسالسيد متويل عبد القادر، 2
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تد إىل األصول مي املايل فقط، بل االستثماراملخاطر من خالل نقل املخاطر إىل جهات مستعدة لتحملها) يف جمال 
 :وعليه ميكن تقسيم األدوات املالية املشتقة إىل. 1د األوليةادية األخرى كاملواامل

هو عقد يتم بني طرفني يعطي ملشرتيه احلق يف أن يشرتي أو  :(contrats d’optionsاخليارات) عقود -
ي رت ع مش، ويدف(أشهر 3عادة )بسعر تنفيد معني خالل فرتة حمددة  (أسهم، عمالت سلعة،)يبيع كمية من األصول 

مل بعقود اخليار على اتقوم فكرة التع .2احلق مبلغا معينا يسمى عالوة وهو مثن غري مسرتجع اخليار مقابل هذا
مل هبا من صحة توقعاته افيها، حيث يستفيد املتع توقعات لتقلبات األسعار وتقدير الفرصة واملخاطرة تإجراءا

 3.ابخنفاض وارتفاع األسعار السوقية
سعر فائدة، مادة أولية، عمالت، أصل )ء أصل معني اأو شر  التزاما ببيع اآلجلةمتثل العقود : اآلجلة العقود •

، 4التاريخ وبسعر حمدد مسبقا، على أن يتم التسليم والتسديد يف هذا( وقت حمدد يف املستقبل)يف اتريخ ال حق  )مايل
بني مؤسسة مالية وأحد  مؤسستني ماليتني أو وهي عقود غري قابلة للتداول يف البورصة، وغالبا ما يكون العقد بني

 .العقد تابلتزاماالطرف اآلخر عن الوفاء  لتايل فهي ال توفر احلماية لطريف العقد ضد خماطر عدم قدرةعمالئها، واب
 مبوجبه ، يتم والبائع(املشرتي )م بني الطرفني املتعاقدين ايعرف العقد املستقبلي على أنه التز  :املستقبلية العقود •

يف املستقبل  كمية معينة من أصول مالية أو عينية يف اتريخ الحق  (الوسيط)تسليم واستالم وبواسطة طرف اثلث 
 استخدامهبسيولة عالية، كما يتم  بسعر حمدد مسبقا، وهو عقد منطي آجل قابل للتداول يف البورصة، مما جيعله يتمتع

 5.ض املضاربة والتحوط ايف كل من أغر 
يتفق الطرفني على  املنظمة، حيثهي عبارة عن عقد ملزم يتم بني طرفني يف األسواق غري  :املبادالت عقود •

دفقات ت دوري لتدفقات مالية انجتة عن القروض أو صفقات العمالت أو غريها من العمليات املالية مقابل تبادل
 .الصفقاتأخرى بغرض ختفيض تكاليف تلك 

ء أسهم الشركات املصدرة بسعر حمدد سلفا، اعقود خيار شر  ميكن تعريف الضماانت على أهنا: لضماانتا •
  6.راتت طويلة مقارنة بعقود اخليااوعادة ما متتد فرتة التنفيذ لفرت 

                                                             
 79، صمرجع سبق ذكرهوس عاطف وليم ، اأندر  1

2 Choinel Alain, Rouyer Gérard , le marché financier- structures et acteurs-, Edition Revue Banque , 6ème 

édition , Paris, 1998, p417. 
 241، ص مرجع سبق ذكرهالسيد متويل عبد القادر،  3
 .473، ص مرجع سبق ذكره، 2002احلنا وي حممد صاحل و آخرون ،  4
 .234، ص  2003الدار اجلامعية، مصر،  مشاكل املراجعة يف أسواق املال،عطية أمحد صاحل ،   5
 .248، ص  2011هلدى، الطبعة األوىل ،اجلزائر، ، ، دار اأسواق رؤوس األموالجبار حمفوظ،  6
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 املطلب الثالث : القواعد األساسية لسياسات االستثمار والعوامل املؤثرة فيها 
امل املؤثرة على هذه ارية، وأهم العو لدى البنوك التج املطلب القواعد األساسية لسياسات االستثماريتناول 

 جيد.السياسات واليت تعرقل عملية االستثمار وقد حتول دون ممارسة البنوك لنشاطها االستثماري بشكل 

 أوال : القواعد األساسية لوضع سياسات االستثمار يف البنوك التجارية 
ملخطط هلا، والظروف اليت مت التنبؤ هبا البنوك التجارية برسم سياسات إسرتاتيجية تتفق مع األهداف ا تلتزم

 : 1يلي القواعد اليت تعتمدها البنوك فيما أهمنوعية االستثمار وتتمثل  احتياجاته يفوكذلك 

 االستثمار:حجم  .1
واليت ليست خمصصة لتوفري السيولة أو االستثمار  ،حجم االستثمار من خالل كمية األموال املتاحة يتحدد 

 النقدية.ملالية املطلوبة كضماانت والرحبية النسبية من االستثمارات يف األوراق راق ااألو  القروض، وكميةيف 

 العائد املطلوب على االستثمار: .2
جيب أن حتدد السياسات االستثمارية للبنك قيمة العائد الذي ميكن أن يقبله البنك على استثماراته، ويتضمن  

 : هذا العائد جزئني
 لشراء األوراق املالية؛رمانه تلك األموال املوجهة جزء خاص بتعويض البنك من ح ✓
 ستثمرة؛جزء خمصص لتعويض البنك عن املخاطر اليت قد تتعرض هلا األموال امل ✓

 مدى خضوع األوراق املالية وعوائدها للضريبة: .3
كانت هذه   اذإوفقا ملا  للمحفظة،أتخذ سياسات االستثمار بعني االعتبار املفاضلة بني األوراق املالية املكونة 

فقد يفضل البنك االستثمار يف  له.أو وفقا ملعدل الضريبة اخلاضعة  منها،األوراق معفاة من الضرائب أو غري معفاة 
أوراق مالية ذات عائد منخفض لكنها معفاة من الضريبة عن االستثمار يف األوراق املالية ذات عائد مرتفع ولكنها 

 ختضع للضريبة.

 ار:حتديد جماالت االستثم .4
وبني ما هو  البنك،ت استثمارية توازن بني حاجات تسعى السياسات االستثمارية يف البنك إىل حتديد جماال 

الدولة، آخذة يف احلسبان القواعد القانونية اليت حتدد جماالت االستثمار يف إطار خطة  االستثمار،متاح يف سوق 

                                                             
 .127، ص  مرجع سبق ذكرهأحالم بوعبديل ،  1
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ومدى قابلية األوراق للتصرف يف أقصر وقت  تمع،اجملإىل تشجيع بعض قطاعات النشاط االقتصادي يف  ونظرهتا
 السيولة.أثر جماالت االستثمار أيضا مبدى ارتباط األوراق ابحتياجات وتت ممكن،

  :هيكل اختاذ القرارات  .5
واحلد األقصى  املالية،هلا بشراء وبيع األوراق  اإلدارية املسموحينبغي أن تنص سياسات االستثمار على املستوايت 

 مستوى.اليت ميكن أن يقوم هبا البنك كل ملشرتايت أو املبيعات لقيمة ا

 اتريخ االستحقاق:  .6
، لية اليت توجه إليها موارد البنكتنص سياسات االستثمار عادة على حد أقصى لتاريخ استحقاق األوراق املا

الجتاهات العامة ألسعار مقدمتها اخلربات املتاحة واوغالبا ما يتوقف القرار يف هذا الصدد على عوامل معينة يف 
 .1ائدةالف

 : التنفيذ واملتابعة .7
وحىت تستطيع اكتشاف  احملفظة،تقوم اإلدارة العليا بعملية املتابعة وتقييم األداء حىت تطمئن إىل كفاءة إدارة 

  .2األخطاء قبل وقوعها ومعاجلتها أو احللول دون استفحاهلا بعد وقوعها 

 ستثمار يف البنوك التجارية اثنيا : العوامل املؤثرة على اال
تقوم سياسة االستثمار عند البنك التجاري على جمموعة من العوامل الرئيسية من أمهها حركة الودائع 

هلا بشيء من  قوسنتطر  االستثماروالطلب على القروض وحالة سوق األوراق املالية وسياسة الدولة اجتاه عملية 
 ل كما يلي:التفصي

  حركة الودائع: .1

انت هناك زايدة يف حجم الودائع استطاع البنك منح كميات كبرية من القروض ، ويف حالة لما كحيث ك
لطلب عليها من املقرتضني ، لكن إذا مل يقبل العمالء على طلب القروض فإن البنك جيب عليه أن يوجه الفائض 

طارئ قد حيدث بسبب اإلقبال على ي أي لتفاديف الودائع إىل االستثمار يف األوراق املالية مع مراعاة التنويع وهذا 
مالية  ةزمأمالية ،ويف حالة وجدود  ةزمأسحب الودائع لتمويل مشاريع جديدة أو لوجود ذعر مايل سائد أو توقع 

                                                             
 163ص، 2003دار وائل للنشر ،األردن ،  ،  الطبعة الثانية ، إدارة البنوكفالح حسن ، مؤيد عبد الرمحن ،   1

 .296، ص 2000والنشر ،األردن ،  للطباعةعة األوىل ، دار وائل ، الطب االجتاهات املعاصرة يف إدارة البنوكزايد رمضان ، حمفوظ جودة ،   2
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يتدخل البنك املركزي للحد منها من خالل سياسة السوق املفتوح ، حيث يشرتي األوراق املالية من البنوك من أجل 
  .1 زمةة الالتوفري السيول

  الطلب على القروض: .2

أن زايدة الطلب على القروض من طرف املقرتضني ومع توفر القدرة لدى البنك على منح االئتمان، فأن هذا 
سوف يفضل زايدة التوظيف يف منح القروض على حساب االنكماش يف االستثمار، مما يعين إمكانية بيع وتصفية 

 ألن درجة املخاطرة تتزايد يف االستثمار عن القروض. لقروضإىل ابعض األوراق لتوجيه تلك األموال 

 : حالة سوق األوراق املالية .3

ابئعا )أن درجة النشاط لسوق األوراق املالية، وحركة السوق قد تكون مبثابة إغراء وحمفز للبنك للتعامل فيه 
رتفاع األسعار فأن البنك كان التوقع ابالسوق. فاذا  أو مشرتاي( وذلك وفقا ملستوى أسعار األوراق املالية السائدة يف 

يتدخل ليشرتي األوراق املالية أو حيتفظ مبا لديه منها، أما إذا توقع اخنفاض األسعار فأنه يبيع بعض األوراق إذا 
 خشي تدهور أسعارها.

 : سياسة الدولة .4

ي ميكن الستثمار الذل ربط قيمة اتؤثر السياسة اليت حتدد احلجم اإلمجايل لالستثمارات يف البنوك من خال
للبنك القيام به حبجم رأس املال وقد يشرتط القانون يف بعض احلاالت إال تتجاوز قيمة األسهم اليت ميلكها البنك 

 .2 يف مجيع األوقات مقدار رأمساله املدفوع واحتياطاهتا
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
    .450- 453ص ، ، ص2005اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  ، دارالبنوكإدارة ، حممد سعيد أنور سلطان  1
 .132،ص مرجع سبق ذكرهأحالم بوعبديل ،   2
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ــر االستثمار يف البنوك  املبحث ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ريةالتجاالثاين: خماطــــ

تعترب البنوك التجارية املؤسسات االقتصادية األكثر عرضة للمخاطر، كما أن هذه املخاطر تعاظمت 
يهدد وتنوعت عرب السنوات ابإلضافة إىل تغري طبيعتها، فبعد ما كانت املخاطر االئتمانية هي اخلطر الوحيد الذي 

عوامل داخلية خاصة ابلبنك وأخرى خارجية حميطة استقرار البنوك أصبح هناك أنواع جديدة وكثرية، وهذا يرجع إىل 
رية إىل تبين أساليب وأنظمة جديدة ومتطورة إلدارة هذه املخاطر والتقليل من حدهتا. سنحاول به مما أدى هبذه األخ

 ء من التفصيل والكشف عن مدي أثرها على البنوك التجارية. من خالل هذا املبحث التطرق هلذه املخاطر بشي

 

 اهية خماطر االستثمار يف البنوك التجاريةألول :ماملطلب ا
يتعرض القطاع املصريف بشكل عام والبنوك التجارية بشكل خاص للعديد من املخاطر واليت أتخذ العديد 

التغري الذي حيدث على قيمة األموال اخلاصة أو أصل معني، لدرجة من األشكال وتشرتك يف كوهنا مستقبلية ومتثل 
طر وليس صبحت حتكم نشاط البنوك يف الوقت احلاضر هي مدى قدرهتا على التكيف مع هذه املخاأن السمة اليت أ

 جتنبها. سنحاول من خالل هذا املطلب توضيح مفهوم املخاطر املصرفية ابإلضافة إىل تصنيفاهتا وأنوعها.

 تعريف املخاطر املصرفية: :أوال

ابلبنك  ن األحداث املستقبلية اليت حتدث يف البيئة احمليطةاملخاطرة يف العمل املصريف يقصد هبا "عدم التأكد م
 1كرغبات الزابئن والفوائد املتوقعة وغريها".
 كنتيجةائد التعاقدي  عن الع اإلقراضية للعمليةدرجة تقلب العائد الفعلي " يقصد ابملخاطرة يف القطاع املصريف

على السداد  العميلإما لعدم قدرة  والناجتة خارجية يف ضعف إدارة البنك أو ألسباب واملتمثلة الداخليةلألسباب 
 .االقتصادية"أو أتخره يف السداد، أو ألسباب سيادية كالظروف 

رؤوس األموال املقرضة أو حتصيل ميكن تعريف خماطر البنوك التجارية أبهنا " حالة عدم التأكد يف اسرتجاع 
ر غري متوقعه وغري خمطط هلا تمال تعرض البنك إىل خسائاملخاطر املصرفية هي " اح . 2أرابح مستقبلية متوقعة "

 3.و/أو تذبذب العائد املتوقع على استثمار معني "

                                                             
دراسة تطبيقية لعينة من املصارف السودانية"، جملة  ؤشرات مالية ذات طبيعة إسرتاتيجيةقياس املخاطرة اإلسرتاتيجية ابستخدام م" ،النعيمي، شهاب الدين 1

  .184،ص  2002( .اجلامعة األردنية ، عمان ، 1(، العدد)29العلوم اإلدارية ، اجمللد ) –دراسات 
2Anne Marie Percie du Sert, Risque et contrôle de risque, Economica, Paris, 1999, p: 25. 

، امللتقى الوطين حول املنظومة املصرفية يف االلفية الثالثة ، منافسة ، خماطر ، تقنيات ، جامعة جيجل أايم  إدارة املخاطر البنكية والتحكم فيهاحسني بلعجوز،  3
 .03ص  2005جوان  6،7
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يف الوالايت املتحدة  املصارفاملنبثقة عن هيئة قطاع  "جلنة التنظيم املصريف وإدارة املخاطر"وقد عرفتها 
ة بشكل مباشر من ل حصول اخلسار أبهنا " احتما Financial Services Roundtable (FSR) األمريكية

خالل خسائر يف نتائج األعمال أو خسارة يف رأس املال، أو بشكل غري مباشر من خالل وجود قيود حتد من قدرة 
حتقيق أهدافه وغاايته مما يؤدي إىل إضعاف قدرة البنك على االستمرار يف ممارسة نشاطاته وحتد من املصرف على 

 .1تاحة يف بيئة عمل املصارف"قدرته على استغالل الفرص امل
من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن املخاطر املصرفية تعرب عن احتمالية تعرض البنك إىل خسائر غري 

هلا، قد تكون نتيجة تذبذب العائد املتوقع على استثمار معني، أو ضعف السيولة لدى البنك  متوقعه وغري خمطط
ماته يف األجل القصري .... اخل، كما جند يف معظم األحباث أن مصطلح خماطرة نتيجة عدم قدرته على الوفاء ابلتزا

 . كد، التهديدات(يرتبط مبصطلحني يفسران هذه احلالة مها )عدم التأ

   : تصنيفات املخاطر املصرفية للبنوك التجارية:   اثنيا
 ميكن تصنيف أهم املخاطر اليت تصيب البنوك وذلك إىل العناصر التالية:

 (:systematic Risk) اطر النظاميةخامل -1
أتثريها تعرف ابملخاطر العامة أو املخاطر العادية، والناجتة على عوامل تؤثر يف السوق بشكل عام، وال يقتصر 

على أداة مالية معينة أو قطاع معني أو سهم معني، وتزيد من عدم اليقني مستقبال يف جزء كبري من النظام املايل. 
تؤدي إىل فقدان القيمة االقتصادية للبنك أو ثقة اجلمهور وتزيد من عدم اليقني مستقبال يف جزء وهي نتيجة صدمة 

 .2كبري من النظام املايل
هذه العوامل ابلظروف االقتصادية والسياسي واالجتماعية، كاإلضراابت العامة أو حاالت وعادة ما ترتبط 

و احلروب واالنقالابت السياسية فجميع االستثمارات الكساد أو ظروف التضخم أو معدالت أسعار الفائدة، أ
 .  3تتأثر هبذه العوامل ولكن بدرجات متفاوتة

 (:Unsystematic Risk) املخاطر غري النظامية -2
صناعة ما، أو هي ذلك اجلزء من املخاطرة  مؤسسة بنكية أوعبارة عن املخاطرة املتبقية اليت تنفرد هبا  وهي

معينة، فالتغريات مثل إضراب العمال واألخطاء اإلدارية واحلمالت اإلعالنية وتغري  قة ماليةالكلية اليت تنفرد هبا ور 
للتباين ويكون هذا التباين غري مستقل عن  عوائد مؤسسة ما، تسبب قابلية لقضائيةوالدعاوى اأذواق املستهلكني 

  .4املالية األخرى وراقواألسواق واأل على الصناعاتنتظم مستقال عن العوامل املؤثرة العوامل امل
                                                             

العلمية _سلسلة العلوم االقتصادية  والدراساتللبحوث ، جملة جامعة تشرين  حتسني فعالية املخاطر يف ظل تطبيق املداخل احلديثة للرقابة املصرفيةمسر حبيب ،   1
 .27،ص2014(،01( ، العدد )36والقانونية ، اجمللد )

2 Gianni De Nicolò and Marcella Lucchetta, Systemic Risks and the Macroeconomy , IMF Working Paper, 

Research Department, February ,2010,p02. 
 .12ص  2016، جملة رؤى اقتصادية ، جامعة الوادي ، فعالية التنويع االستثماري يف ادارة خماطر حمفظة األوراق املاليةمرمي ، علي، نعاسبلعزوز بن  3

 04ص  سنة،بدون  ،بوضياف، املسيلةجامعة حممد  املصرفية،امللتقى الوطين حول املنظومة  ،فيهاإدارة املخاطر البنكية والتحكم حسني ابلعجوز،  4



ــــي البنوك ال الفصل الثانــــــــي: ــــر االستثمار فــــ تجاريةعالقة سياسة رأس املال مبخاطــــ  

61 
 

تعرف املخاطر الكلية أبهنا التباين الكلي يف معدل العائد على االستثمار : 1(Total Risk) املخاطر الكلية -3
وتشمل كال من املخاطر النظامية والغري النظامية، أي آخر،  استثمارييف حمفظة األوراق املالية أو يف جمال 

. وميكن كتابتها ارالتقلب الكلي يف العائد على االستثمنتيجة  االستثمار ئدعاالإمجايل املخاطر اليت يتعرض هلا 
 على الشكل التايل:              

 املخاطر الكلية = املخاطر النظامية + املخاطر غري النظامية
 

 ( : أسس ومصادر املخاطر الكلية02-02الشكل رقم)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبق. طالب ابالعتماد على مامن إعداد ال: املصدر

أتخذ املخاطر النظامية حصة األسد من املخاطر الكلية اليت تواجه البنوك، حيث متثل هذه املخاطر 
التذبذابت اليت يتعرض هلا السوق ككل واليت يصعب التنبؤ هبا وال ميكن مواجهتها والقضاء عليها، لكننا 

 ملخاطر الكلية ومصادر نشأهتا. ناصر انستطيع التقليل من حدهتا عن طريق التنويع الشكل املوايل يلخص أهم ع
 
 
 

                                                             
 االستثمار.هي التباين الكلي يف معدل العائد على :  املخاطر الكلية 1

 مصادر املخاطر الكلية
 خمطر السوق                    خمطر التضخم 
 خمطر التشغيل                     خماطر أخرى 
 

 غري نظامية : خماطر
 ترجع لعوامل منفردة -
 على عوائد سهم واحد  تؤثر-
 ميكن تفاديها ابلتنويع -
 ميكن قياسها ابالحنراف املعياري-

 املخاطر الكلية 

 خماطر نظامية
 ترجع لعوامل مشرتكة -
 تؤثر على مجيع األسهم -
 ال ميكن تفاديها ابلتنويع -
 ميكن قياسها مبعامل بيتا -
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 الثاين: أنواع خماطر االستثمار يف البنوك التجارية  املطلب 
تواجه البنوك التجارية العديد من املخاطر اليت هتدد وجودها، ومنها ما هو انتج عن العمل الداخلي وسوء 

ها البنك، ويتناول هذا املطلب أهم املخاطر يفالتسيري، كما أن جزء األكرب منها انتج عن ظروف السوق اليت ينشط 
 اليت ميكن أن تصيب البنك أثناء قيامه بعمله.

 
 أوال :املخاطر املالية 

 خماطر االئتمان:  .1
تنشأ املخاطر االئتمانية عن عدم قدرة العميل على الوفاء ابلتزاماته يف الوقت احملدد واليت تتأثر هبا إيرادات 

املخاطر االئتمانية حتدث عندما يتعذر على البنك استعادة الفائدة وأصل املبلغ املقرتض  نالبنك ورأس ماله، لذلك فإ
اليت تنشأ بسبب عدم السداد ابلكامل ويف املوعد احملدد مما  لذلك فاملخاطرة االئتمانية هي املخاطرة كليهما معا،أو  

 .1كللبن ينتج عنه خسارة مالية كبري
الذي ينتمي  املخاطر املرتبطة ابلقطاع ،املتعلقة ابلعميلاملخاطر  جند:تمانية املخاطر االئ بني أهم أنواع ومن

املخاطر املتصلة أبخطار  ،العامة املخاطر املتعلقة ابلظروف له ،املخاطر املرتبطة ابلنشاط الذي يتم متوي، العميل إليه
 .2االئتماين خماطر الرتكز ،املخاطر املتصلة ابلغري،البنك 

 : 3ي إىل هذه املخاطر جند سباب اليت تؤدومن بني أهم األ
املنتظم  غري فالتوزيع حمددة، اقتصادية نشاطات على أو جغرافية مناطق على قروضها منح يف البنوك تركز -

 على سلبا تؤثر اليت االقتصادية العوامل إىل يعود ذلك يف والسبب املخاطر، زايدة إىل يؤدي للقروض
 معني؛ جمال يف املقرتضني

 زايدة ذلك عن وينجم جيدة غري قروض منح إىل يؤدي مما القروض، منح يف بعض البنوك تساهلكذلك  -
 مستوايهتا؛ أقصى يف القروض خسائر نسبة تكون حبيث السداد عدم خماطر

 خماطر إىل يعرضها مما األجنيب اخلاص القطاع شركات إىل أو أجنبية دول إىل قروض مبنح البنك قيام -
 إجراءات بسبب األجنبية ابلعملة القيمة حتويل على األجنيب املقرتض قدرة عدم نع تنشأ واليت متعددة

 .املقرض البلد يف املركزي البنك حيددها اليت األجنبية العملة لتحويل املنع

                                                             
جامعة سلسلة العلوم اإلنسانية ، اجمللد  ،جامعة االقصى جملة ، أثر إدارة املخاطر على درجة األمان يف اجلهاز املصريف الفلسطيين،  عبد هللا شاهني ، هبية مصباح 1

 .13 ، ص 2011، العدد األول ، 15

 .83، ص2006مصر ، املعارف، اإلسكندرية، منشأة، إدارة املخاطر ابستخدام التوريق واملشتقاتهندي، منري ابراهيم،  2

الكوييت،  والبنك األردين : دراسة تطبيقية على بنك االسكان االردينأثر الرتكز االئتماين القطاعي يف رحبية ورأمسال املصارف التجاريةسجى فتحي حممد يونس،  3
 على الرابط : .91، ص:  2013، جامعة املوصل، العراق،  114، العدد  35جملة تنمية الرافدين، اجمللد 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=80934 : 02/02/2018 اتريخ التصفح. 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=80934
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  خماطر سعر الفائدة: .2
أن  حيث ةوخارج امليزانيعمليات امليزانية  جلميعحالة تغري معدالت الفائدة عن هي تلك املخاطر اليت تنتج 

وبصفة عامة ميكن القول أهنا 1.هذه التغريات من املمكن أن تؤثر سلبيا على قيمة بعض أصول البنك وعلى رأمساله
بتة ومتغرية أو خمتلفة، متثل خماطر الربح أو اخلسارة ابلنسبة للبنك الذي له مستحقات وديون ذات معدالت فائدة اث

 :2وتتمثل خماطر سعر الفائدة فيما يلي
 التمويل)معدلاليت تواجهها املؤسسات املالية، إذا تعدت تكاليف إعادة  وهي املخاطرإعادة التمويل: طر خما -أ

النوع من  وتتعرض هلذامعدل العائد على االستثمار يف األصول، ) إلعادة متويل التزاماهتا الفائدة الذي تدفعه
 .اللتزاماهتاالعمر االمسي ألصوهلا أكرب من العمر االمسي  املخاطر إذا كان

وهي املخاطر اليت تواجهها املؤسسات املالية إذا اخنفض معدل إعادة استثمار األموال خماطر إعادة االستثمار:  -ب
كان العمر االمسي اللتزاماهتا عن تكاليف التمويل، وتكون املؤسسات املالية عرضة هلذا النوع من املخاطر إذا  

 أكرب من العمر االمسي ألصوهلا. 
وااللتزامات لألصول  النامجة عن التقلبات اليت حتدث يف القيمة السوقية وهي املخاطروقية: قيمة السخماطر ال -ج

دية الفائدة، حيث أن القيمة السوقية ألي أصل، ما هي إال القيمة احلالية للتدفقات النق تغريات معدل بسبب
 وابلتايل اخنفاضخلصم يه ارتفاع معدل االفائدة يرتتب عل من هذا األصل، فارتفاع معدل املتوقع احلصول عليها
القيمة  ارتفاعمن ذلك إذا اخنفض معدل الفائدة أدى ذلك إىل  وعلى العكساألصل،  القيمة السوقية هلذا

 .السوقية لألصل
 خماطر السيولة:  .3

 تنشا خماطر السيولة عن عدم قدرة البنك على تسديد التزاماته قصرية األجل يف مواعيدها، وقد يكون ذلك
 :3السيولة ما يليالعوامل اليت تؤدي إىل ارتفاع خماطر نتيجة سوء التسيري ملوار املتاحة لدى البنك ومن أهم 

ل وااللتزامات من حيث أجال ضعف ختطيط السيولة ابلبنك مما يؤدي إىل عدم التناسق بني األصو  -
 االستحقاق؛

 لة؛سوء توزيع املوارد على االستخدامات يصعب حتويلها ألرصدة سائ -
 التحول املفاجئ لبعض االلتزامات العرضية إىل التزامات فعلية؛ -
 احلكومي؛ عدم التأكد وضعف األداء وانتشارتراجع األداء االقتصادي  -

 ؛ويف البنوك نفسها تراجع الثقة يف النظام املصريف
                                                             

1 Jean-Luc Quemard, Valérie Golitin , Le risque de taux d’intérêt dans le système bancaire français, Revue de 
la Stabilité Financière, N°6,Juin 2005, P.89  

مقدمة للحصول على شهادة دكتوراه أطروحة  ،البنوكتطورات القواعد االحرتازية للبنوك يف ظل معايري جلنة ابزل ومدى تطبيقها من طرف  ،مسريايت عكاشة  2
 .138 ، ص2013-2012، 03علوم يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر 

 .8، ص  مرجع سابق ابلعجوز،حسني  3
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  البنك؛الرتكيز ابلنسبة لبعض مصادر موارد   -
 ؛طويلةض ألجال تركز اإلقراض قصري األجل أو عمليات اإلقرا -
 الزابئن؛سحب كبري للودائع االدخارية من طرف  -
 .سيولة عامة يف السوق وأزمةالسوق حدوث أزمة ثقة يف  -

 خماطر السوق:  .4
الصرف  أسعارالسلع،  اخلسائر احملتملة النامجة عن تقلبات أسعار الفائدة، أسعار يف" طر السوقاتتمثل خم

مبعىن أن خماطر السوق تنتج عن  .بسبب التطورات غري املواتية لعوامل السوقأو أسعار األوراق املالية...إخل، وذلك 
التفاوض اليت تتم على خمتلف األوراق  إن هذا اخلطر يهدد أنشطة املبادلة أو السوق.املعاكسة ألسعار التغريات 

وعليه فإن خطر  .وتزداد خطورته كلما اخنفضت سيولة األسواق املالية( options swaps ،…)والعقود  املالية
 :السوق له بعدين هامني مها

صعوابت أمام  : ابعتبارها مكوان هاما يف كل األسواق، حيث خيلق صغر حجم املعامالتخماطرة السيولة  -
  مقابل؛إجياد طرف 

  السوقية؛: الناشئة عن التقلبات الناجتة مبرور الوقت عن عدم استقرار املؤشرات تقلب األسعار خماطرة  -
الفائدة وسعر الصرف  لسوق هو خطر مركب ينشأ نتيجة التقلبات العكسية لكل من أسعارفإن خطر اوابلتايل 

 1.ألصلومؤشرات البورصة خالل مدة االحتفاظ اب

 خماطر سعر الصرف )العملة(:  .5
هي املخاطر الناجتة عن التعامل ابلعمالت األجنبية وحدوث تذبذابت يف أسعارها. وميكن أن تتعرض 

المية إىل تقلبات أسعار الصرف النامجة عن التغريات العامة يف أسعار العمالت الفوري يف عمليات البنوك اإلس
كما يعرف خطر سعر الصرف كذلك "ابخلطر املرتبط بتطور مستقبلي لسعر صرف عملة   2والتصدير.االسترياد 

ينتج خطر الصرف  3ة األجنبية.أجنبية معينة يتحمله مالك األصل أو صاحب الدين أو احلقوق املقيمة بتلك العمل
أو خسائر يف حالة  ، أين ميكن أن يسجل هذا األخري أرابححلقوق أو ديون ابلعمالت األجنبيةعن امتالك البنك 

 position de"  ، ولتقدير خطر الصرف يلجأ البنك عادة إىل قياس وضعية الصرفالعمالتتغيري أسعار صرف 
change " الديون لنفس العملة . –ابلعملة األجنبية  قوق: احلواملساوية إىللكل عملة 

 من العمالت األجنبية الديون ( –وضعية الصرف العامة = )احلقوق 
                                                             

يف العلوم  راه علوممقدمة لنيل شهادة دكتو  أطروحة- دراسة واقع البنوك التجارية العمومية اجلزائرية–املصرفية وفق اتفاقية ابزل إدارة املخاطر  جنار،حياة  1
 .56، ص 2013/2014، جامعة فرحات عباس، سطيف، االقتصادية

املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية ، جامعة فرحات عباس ،  األزمة، للملتقى العلمي الدويل حول  دارة املخاطر يف مصارف املشاركةبن عمارة نوال ،إ  2
 .06ص  2009اكتوبر 21-20سطيف ، 

3 Georges Sauvageot, Précis de finance, Nathan, Paris, 1997, p 126. 
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 خماطر رأس املال:  .6
يعترب رأس املال مصدرا دائما للدخل، إضافة إىل أنه مصدر متويل رئيسي للبنوك، وبناء على ذلك فان رأس 

املخاطر واستيعاب اخلسائر وتنشا خماطر رأس املال نتيجة لعدم كفاية رأس  املال جيب أن يكون مالئم وكايف ملواجهة
احل األطراف املتعاملة مع البنك من مودعني ومقرضني ومستثمرين، وتسبب خماطر رأس املال اخنفاضا املال حلماية مص

 يف القيمة السوقية لألصول عن القيمة السوقية لاللتزامات.
اباللتزامات حينما تواجه حقوق سالبة ويتحدد  ل عدم قدرة البنك على الوفاءومتثل خماطر رأس املال احتما

صول والقيمة السوقية للخصوم، وهكذا فان خماطر رأس املال امللكية ابلفرق بني القيمة السوقية لألصايف حقوق 
 1تشري إىل االخنفاض الكبري يف صايف قيمة األصول. 

 عمال(اثنيا: املخاطر غري املالية )خماطر األ
 خماطر التشغيل: .1

خسائر مالية  س اإلدارة، مما يؤدي إىليف قصور الرقابة الداخلية وضعف سيطرة جمل خماطر التشغيل تتمثل
غري سليمة، مثل  انجتة عن اخلطأ أو الغش أو عدم تنفيذ القرارات يف الوقت املناسب أو إجناز العمل املصريف بطريقة

، وقد تنتج خماطر التشغيل بسبب اخلطأ يف نظم تكنولوجيا تمانية املخولة هلمجتاوز موظفي االئتمان السلطات االئ
. وعرفت جلنة ابزل املخاطر التشغيلية ابهنا " اخلسائر 2املعلومات أو احلوادث كاحلرائق الضخمة أو كوارث أخرى

خارجية، وتنشأ  الناجتة عن عدم كفاءة أو فشل العمليات الداخلية أو ضعف أنظمة املعلومات أو بسبب أحداث
 3 عن عدد من العوامل واألسباب من بينها:

 سيطرة املباشرة على التكاليف؛عدم الكفاءة يف ال -
 اإلجراءات اخلاطئة من قبل العاملني أو العمالء نتيجة عمليات االحتيال؛ -
 اخلسائر الناجتة عن العمليات اخلارجية؛ -
 عدم قدرة األنظمة على تغطية حجم العمل؛ -
 تعلقة ابلضوابط الرقابية على العمليات وسياسات التشغيل؛إلجراءات املعدم مالئمة ا -
 
 

                                                             
1 Koch, T.W & Scott, M.S, "Bank Management, Analyzing Bank Performance", 5th Ed., Mc Graw-Hill, New 

York,  (2005), p126-127.   
جامعة  ،صادية الدولية واحلوكمة العامليةاملالية االقت مةز األ، امللتقى الدويل حول القطرية واإلقليمية إدارة املخاطر االئتمانية ووظيفة املصارف املركزيةمنصور منال ،  2

 .07ص 2009اكتوبر 21-20 عباس، سطيف،فرحات 
3 Basle Committee on Banking Supervision, Consultative Document Operational Risk . Supporting Document 

to the New Basel Capital Accord, Jan, 2001.p02. 
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 املخاطر اإلسرتاتيجية :  .2
هي تلك املخاطر اليت تنشا نتيجة غياب ختطيط اسرتاتيجي للبنك واإلسرتاتيجية هي املسار الرئيسي الذي 

وف البيئية العامة وظروف املنافسني يتخذه البنك لنفسه لتحقيق أهدافه يف األجلني القصري والطويل يف ضوء الظر 
ويصعب توافر مقاييس كمية يف املمارسة العملية لقياس املخاطر اإلسرتاتيجية، إال واعتمادا على حتليل القوة الذاتية. 

أن تطور األداء العام للبنك من عام إىل أخر يعطي مؤشرا على مدى جناح البنك يف التخطيط االسرتاتيجي، وقد 
رتاتيجي املستقبلي، مبا يعين ونة األخرية عدد البنوك اليت تفصح عن رؤيتها املستقبلية، وختطيطها االستزايد يف اآل

 1البنك .إعطاء صورة واضحة ملستخدمي القوائم املالية و الوقوف على التطورات املستقبلية لنشاط 

 املخاطر السياسية: .3
الدول، حيث ميكن أن ينتج اخلطر بسبب األوضاع  ويتعلق هذا النوع من املخاطر يف الدرجة األوىل بسيادة 
فاحلالة األوىل يتسبب فيها املتعاملون  .بسبب العالقة املوجودة بني بلدين أو أكثر ة للبلد الواحد أوالداخلي

االقتصاديون بينما الثانية فقد تؤدي اخلالفات بني الدول إىل حدوث خماطر سياسية تؤثر بدورها وبشكل كبري على 
 .2دللبلاملصريف  النظام

 خماطر أخرى: .4
ع األنظمة والقوانني تنشأ خماطر السمعة نتيجة فشل يف التشغيل السليم للبنك مبا ال يتماشى م خماطر السمعة: -أ

اخلاصة بذلك، والسمعة عامل مهم للبنك، حيث أن طبيعة األنشطة اليت تؤديها املصارف تعتمد على السمعة 
 3احلسنة لدى املودعني والعمالء.

ابلدول النامية اليت هلا مديونية  وهو يتعلقلقد ظهر هذا النوع من املخاطر يف بداية الثمانينات خماطر البلد:  -ب
 قادر على الوفاء ويصبح غريتقدمي قرض لشخص ما ميارس نشاطه يف بلد أجنيب  مرتفعة، ويظهر عند خارجية
 عبة الوطنية للبلد الذي ميارس فيهيل للعملة الصنتيجة لتحديد أو فرض قيود على عملية حتويل أو تبد ابلتزاماته

سلبيا  هذه الظروف وابلتايل تؤثرنشاطه، أو عندما تكون نشاطات اإلدارة العمومية للبلد نفسه غري مضمونة، 
 .4واإلنتاجعلى إمكانياته يف النشاط 

 

                                                             
 .54ص  2005منشاة املعارف   ( )منهج علمي وتطبيق عمليقياس وإدارة املخاطر يف البنوك مسري اخلطيب ،   1

2 Christien Hurson et autres, évaluation du risque pays(méthodes et cas d'application), économica, paris, 2006, 

pp.12-14 
3 Philipe Bernard & autre, Mesure et contrôle des risques de marché, Economica, Paris, 1996, p161. 

 .142، ص  مرجع سابقايت عكاشة مسري ،   4
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كن أن ختفض قيمة موجوداهتا  مياليت القانونيةألشكال خمتلفة من املخاطر  البنوك التجاريةتتعرض  خماطر قانونية: -ج
، كذلك قد البنكأو تزيد من التزاماهتا عما هو متوقع، وذلك بسبب عدم توفر املعلومات والنصائح القانونية يف 

لتلك املخاطر بسبب الدخول يف صفقات معينة واليت ال يوجد هلا قانون ينظم تعامل  البنوك التجاريةتتعرض 
 يص أهم املخاطر اليت تواجه البنوك يف الشكل التايل:لخت كنمي .1فيهاالطرف املقابل 

 

 هم املخاطر املصرفيةأ(: يوضح  03-02الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ما سبق.ابالعتماد على  من إعداد الطالب املصدر:

 

 
                                                             

 .07، ص  مرجع سابق،  منصور منال 1

 خماطر غري مالية  خماطر أخرى   خماطر مالية 

  تمانخماطر االئ

  خماطر السيولة 

  خماطر السوق

  خماطر راس املال 

  خماطر سياسية  

  خماطر التشغيل  

  خماطر البلد  خماطر اسرتاتيجية 

  خماطر السمعة 

  خماطر قانونية

 املخاطر املصرفية 
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 يف البنوك التجارية   االستثمار خماطرالثالث: إدارة املطلب 
 تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على أدائها د من املخاطر واليتأنواعها إىل العديتتعرض البنوك ابختالف 

واستمرار نشاطها، ورغم كل اإلجراءات والوسائل املعتمدة من طرف البنوك ملواجهة املخاطر إال أهنا ال ميكنها احلد 
وسنحاول من خالل هدافها املنشودة، منها بل تكتفي ابلتعايش معها وإدارهتا بشكل يسمح هلا ابملوازنة بينها وبني أ

هي أهم املراحل اليت متر هبا واألساليب املعتمدة يف  ذا املطلب توضيح كيفية إدارة املخاطر من قبل البنوك وماه
 ذلك.

 أوال: مفهوم إدارة املخاطر املصرفية

القدرة اليت هتدد األصول أو  املخاطراالقتصادية على حتليل والسيطرة  حتديد،"  إهناتعرف إدارة املخاطر على 
 1 .للمؤسسة اإلرادية

اخلسائر أو بعد حدوثها وذلك بغرض منع  سات قبل وقوعاإعداد الدر  "عبارة عن أبهناإدارة املخاطر  وتعرف
إىل دفع خماطر يتعني السيطرة عليها أو استخدام األدوات اليت تؤدي  أو تقليل اخلسائر احملتملة مع حماولة حتديد أية

أي محاية صورية للمنشأة بتوفري الثقة لدى املودعني أو الدائنني واملستثمرين، هذه املخاطر،  حدوثها أو عدم تكرار مثل
 2ومحاية قدرهتا الدائمة على توليد األرابح".

تحدة الوالايت امل املنبثقة عن هيئة قطاع املصارف يف "جلنة التنظيم املصريف وإدارة املخاطر"وقد عرفتها 
اليت يتم من خالهلا رصد املخاطر،  تلك العمليةFinancial Services Roundtable (FSR ")) (األمريكية

هبدف ضمان فهم كامل هلا واالطمئنان أبهنا ضمن احلدود  وحتديدها، وقياسها، ومراقبتها، والرقابة عليها، وذلك
 3للمخاطر.من قبل جملس إدارة املصرف  املقبولة، واإلطار املوافق عليه

للتخطيط من أجل حتديد، حتليل االستجابة وتباعة عبارة عن إجراء منتظمة وتعرف كذلك على أهنا " 
املخاطر املتعلقة أبي مشروع وتتضمن اإلجراءات واألدوات والتقنيات اليت تساعد مدير املشروع على تعظيم إمكانية 

 4وختفيض إمكانية وأسباب حتقيق نتائج غري مالئمة".وأسباب حتقيق نتائج إجيابية 
 
 

                                                             
 .10ص، 2009 األوىل،طبعة ال عمان، والطباعة،دار املسرية للنشر والتوزيع  ،املاليةإدارة املخاطر  الراوي،لد وهيب اخ 1
 ،2009، ، الطبعة األوىل، دار النشر، األردنودور اهلندسة املالية يف صناعة أدواهتا املشتقات املالية ودورها يف إدارة املخاطر، ورضوان حسنمسري عبد احلميد  2

 .205 ص

مقدمة الستكمال ، أطروحة  2اإلسالمية من خالل معيار ابزل ال للمصارف امل خماطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها مبعيار كفاية راسموسى عمر مبارك ،   3
 .19،ص2008العربية ، ةاألكادمييتطلبات احلصول على شهادة دكتوراه الفلسفة يف ختصص املصارف اإلسالمية ، كلية العلوم املالية واملصرفية ، م

4 Collective : Project,  risk management handbook ", office of project management process improvement, first 

Edition, June 2003, P :22. 
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 املصرفية  املخاطروأهداف إدارة أمهية  اثنيا :

 أمهية إدارة املخاطر: .1
 املخاطر من أجل مراقبتها قياس واملتمثل يف إن أمهية إدارة املخاطر ابلبنوك مستوحاة من اهلدف الرئيسي هلا

 :1األمهية فيما يليوالتحكم فيها. وتتجلى لنا هذه 

 التنبؤ ال ميكناملخاطر  ل، فبدون إدارةنوك بنظرة أفضل للمستقبتزود إدارة املخاطر الب :اإلسرتاتيجيةأداة لتنفيذ  -أ
على حاالت عدم التأكد احمليطة ابملكاسب  السيطرة نستطيعلنتائج احملتملة أو التقلبات احملتملة للرحبية، ولن اب

مقصورة على  يةاإلسرتاتيج بدوهنا ستكون عملية تنفيذ مفادها، أناملتوقعة. وتنبع أمهية إدارة املخاطر من حقيقة 
  .ابلبنكلتأثريها على مفاضلة خماطر العائد اخلاصة  القواعد اإلرشادية التجارية دون النظر

تقاضيها من العمالء.  التعرف على املخاطر مدخل ضروري ملعرفة األسعار الواجب  :التنافسيةتنمية امليزة  -ب
املتباينة. فإذا مل يقم البنك ابلتسعري  ي املخاطروهي األداة الوحيدة اليت تسمح ابلتمايز السعري بني العمالء ذو 

ي املخاطر املنخفضة والعكس لذوي العمالء ذو  تظهر أتثريات معاكسة، حبيث يتقاضى أسعارا مبالغا فيها من
املخاطر املنخفضة ويدعم ذوي املخاطر العالية، مما يؤدي ابملنافسني  املخاطر املرتفعة، وهذا ما حيبط العمالء ذوي

  .أقلالعمالء من خالل تقدمي أسعار  اب هذا الصنف منالجتذ
القدرة على الوفاء هي النتيجة النهائية خماطر : قياس مدى كفاية رأس املال والقدرة على الوفاء اباللتزامات -ج

لكل املخاطر املقرتنة برأس املال املتاح الذي حيدد اخلسائر القصوى اليت تتجاوزها حاالت العجز عن الدفع. 
  التايل:على مبادئ ميكن عرضها على النحو  ا الدور مبينإن هذ
الذي يتم  ت تقريبا حىت املستوىجيب أن يغطي رأس املال االحنرافات السلبية للخسائر يف كل احلاال -

 عنده احلكم على الوفاء أبنه مقبول لدى املديرين ومالكي األسهم؛
 ولد عجز البنك عن الدفع؛كل اخلسائر غري املتوقعة املتجاوزة ملبلغ رأس املال ت -
 ؛خماطر القدرة على الوفاء نتيجة مشرتكة لكل من رأس املال املتاح واملخاطر اليت مت حتملها -

 .لديها القدرة على اختاذ قرارات سليمة خماطرهاالبنوك اليت تتحكم يف  حيث جند أن القـرار:ة الختـاذ أدا -د
 .ومعرفة املخاطر عنصر أساسي يف عملية اختاذ القرار

 ابملخاطر ال إن العلم ابملخاطر يسمح للبنوك بتسعريها، وبدون العلم :املسامهة يف اختاذ قرارات التسعري -ه
 كما أن القدرة  األعمال. أو عرب وحدات آلخرتكون اهلوامش قابلة للمقارنة من معاملة ألخرى ومن عميل 

قادرة على التوفيق بني رأس املال  على تسعري املخاطر وحتميلها على العمالء يسمح ابختاذ عدة إجراءات
 .املتاح واملخاطر

                                                             
 .230-223، ص ص 2003مصر ،، الدار اجلامعية، القاهرة، إدارة املخاطر: أفراد، إدارات، شركات، بنوكطارق عبد العال محاد،  1
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 أهداف إدارة املخاطر .2
 :1 أي نظام إلدارة املخاطر جيب أن يعمل على حتقيق العناصر التالية ميكن القول أن

 ؛البنك تواجهإعطاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني فكرة كلية عن مجيع املخاطر اليت  -
 ر احملتملة؛احليلولة دون وقوع اخلسائ -
 ؛نشاطهتواجهه خالل مزاولة على عائد مناسب للمخاطر اليت قد  البنكالتأكد من حصول  -
 محاية أموال املودعني وضمان متانة وسالمة النظام املايل؛ -
 كافة املتطلبات القانونية ويف كل األوقات؛  استيفاء -
 إدارة املخاطر املصرفية ومؤشرات قياسها خطوات: اثلثا

اإلجراءات ملصرفية بشكل سليم وفعال تعتمد البنوك التجارية على جمموعة من ة املخاطر امن أجل إدار 
واألساليب اليت تساعدها يف التقليل من حدة هذه املخاطر ومعرفة مدى أتثريها على أداء البنك، وتساندها يف ذلك 

لى النتائج املتحصل عليها من بعض املؤشرات اإلحصائية اليت تستطيع من خالله تكميم هذا األثر واالعتماد ع
 يف األجل القصري والطويل. خالل هذه النسب هبدف اختاذ القرارات املناسبة

 املصرفية: املخاطر إدارة خطوات -1
 البنك، إسرتاتيجية لتنفيذ مطلوبة عملية وأيضا والتقنيات األدوات جمموعة عن عبارة هي املصرفية املخاطر إدارة

 إبتباع البنك هلا يتعرض اليت املخاطر ومتابعة وقياس بتحديد تعين مستقلة إدارة إنشاء بنك كل  على جيب لذا
 :2التالية اخلطوات

 تنطوي البنك يقدمها خدمه أو منتوج فكل حتديدها، من أوال البد املخاطر إدارة أجل من: املخاطر حتديد ➢
 كل  مستوى على املخاطر تفهم أن وجيب مستمرة عملية يكون أن جيب املخاطر حتديد وأن خماطر، عدة عليها
 .ككل  احملفظة مستوى وعلى عملية

 والتحكم قياسها هبدف حتديدها بعد اثنية كمرحلة  املخاطر تكميم بعملية البنك يقوم فيها: املخاطر قياس ➢
 احتمال مدته، حجمه،: يف املتمثلة الثالثة أببعاده إليه ينظر أن جيب املخاطر من نوع كل  أن حيث فيها،

 . املخاطر إلدارة ابلنسبة كبرية  أمهية له املناسب الوقت يف الصحيح فالقياس ر،خاطامل حدوث

                                                             
 .21، ص2005 مصر ، ة ,كندرياإلس ،منشأة املعارف قياس وإدارة املخاطر ابلبنوك،مسري اخلطيب،  1

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية ،العلوم التجارية وعلوم  اسرتاتيجيات إدارة التعثر املصريف ،جتارب دول عربيةسعاد عوف هللا ،  2
 .53،ص 2017التسيري ، ختصص علوم اقتصادية ، جامعة الشلف ، 
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 الصرف، ومعدالت الفائدة، معدالت ويف القروض خماطر يف وحتكم مراقبة أنظمة وضع إن: املخاطرة ضبط ➢
 العمليات رخاطامل يف لتحكم معا متوافقة وسائل لنفسها ختصص أن جيب كما  احلدود تبني اليت والتسوية السيولة

   .اخل… القانونية واملخاطر

 األمهية وبنفس بدقة، املخاطر وقياس حتديد على قادرة معلومات أنظمة وضع البنوك على جيب: املخاطر مراقبة ➢
 لدى املخاطرة وضع يف املعاكسة التغريات تبني اليت البنك يف املهمة يف املهمة التغريات مراقبة على قادرا يكون
 .املتغريات هذه مع للتعامل لديه املتوفرة اتتعدادواالس البنك

 مؤشرات قياس املخاطر املصرفية: -2
 تتعدد مقاييس املخاطر املصرفية بتعدد أعمال هذه األخرية واجلدول أدانه يوضح مؤشرات قياس املخاطر:

 مؤشرات قياس املخاطر (01-02)اجلدول رقم 

 مؤشر القياس املخاطر
 وض إىل إمجايل القروضسائر القر احتياطي خ - خماطر االئتمان

 احتياطي خسائر القروض إىل دخل الفائدة الصايف -
 الودائع اإلمجالية إىل إمجايل األصول - خماطر السيولة 

 الودائع اجلارية إىل إمجايل الودائع  -
 إمجايل القروض إىل إمجايل الودائع -

 األصول احلساسة لسعر الفائدة إىل إمجايل األصول - سعر الفائدة 
 صوم احلساسة لسعر الفائدة إىل إمجايل اخلصوم خلا -
 األصول احلساسة يطرح منها اخلصوم احلساسة -

   الرأمسالية القاعدة إىل عملة كل  يف املفتوح املركز  - خماطر سعر الصرف
  الرأمسالية القاعدة إىل املفتوحة املراكز إمجايل -

 إمجايل األصول إىل عدد العمال  - خماطر التشغيل
 ة إىل عدد العمالالعمال مصروفات -

 حقوق املسامهني إىل إمجايل األصول - خماطر رأس املال 
 رأس املال إىل األصول املرجحة أبوزان املخاطرة -

 حقوق امللكية إىل إمجايل الودائع  - خماطر الرافعة املالية
 حقوق مللكية إىل إمجايل األصول  -
 إمجايل الديون إىل إمجايل األصول -

الدار ، إدارة املخاطر )أفراد ، شركات، بنوك  خماطر االئتمان واالستثمار واملشتقات وأسعار الصرف(، العال ادى عبدطارق محاملصدر : 

 .239، ص  2007مصر ، -اجلامعية ، اإلسكندرية 
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 إسهامات سياسة رأس املال املصرفية يف تدنية املخاطر املصرفية العامةاملبحث الثالث: 

اليت تصيب البنوك عن طريق التطرق إىل دور رأس املال  سياسة رأس املال ابملخاطريتناول هذا املبحث عالقة 
قدمته  ذياية رأس املال الكفبوجه خاص على  يف ختفيض املخاطر، وكذا دور سياسة توزيع األرابح، ويتم الرتكيز 

 جلنة ابزل للرقابة املصرفية.

 ريةالبنوك التجا ابملخاطر لدى ااملطلب األول:  كفاءة رأس املال وعالقته

تعترب كفاءة رأس املال من أهم املؤشرات اليت تقيس أداء البنوك، ومدى قوة مركزها املايل، وقدرهتا على مواجهة 
هذا املنطلق سنحاول من خالل هذا املطلب التطرق إىل رأس  نشاطها، ومناملخاطر اليت تواجهها خالل ممارسة 

 لى مواجهة املخاطر. ءة البنك وقدرته عاملال البنك ومدى مسامهته يف تعزيز كفا

 وعالقته ابملخاطر لدى البنوك التجارية أوال: تطور رأس املال

قامت البنوك بدراسة العالقة بني رأس املال واملخاطر اليت تتعرض هلا بشكل واسع قبل صدور االتفاقية األوىل 
نسبة املالءة التقليدية ملدى  خاطر، وقد مت طرحللجنة ابزل لكفاية رأس املال، وحددت العالقة بني رأس املال وامل
 تغطية رأس املال اإلمجايل املخاطر املصرفية وهي وفق العالقة التالية:

رأس املال املصريف………………
األصول املصرفية  =  (1-2)   تغطية رأس املال

حتوي يف ون أن البنوك وبعد مجلة من االنتقادات املوجهة هلذه العالقة واليت تعد أبرز تلك االنتقادات ك
حمافظها مجلة من األصول اليت ال حتمل املخاطر على غرار السيولة اجلارية والقروض اجتاه احلكومات أو املؤسسات 
املالية ذات اجلدارة االئتمانية. من أجل ذلك طرحت جلنة ابزل للرقابة املصرفية معامال للمالئمة بني رأس املال وحجم 

واليت تعرف ابتفاقية ابزل األوىل وسيتم التطرق إىل تفاصيلها يف  1988سنة اليت طرحتها  املخاطر ضمن االتفاقية
 املطلب املوايل.
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 اثنيا: تطور سياسة توزيع األرابح املصرفية وعالقته ابملخاطر لدى البنوك التجارية

أن  يب البنوك حيثيتناول هذا املطلب تطور سياسة األرابح يف املصارف ومدى عالقتها ابملخاطر اليت تص
األرابح تعد أحد املكوانت اليت توفر مصدرا مهما يف رفع/ ختفيض حجم رأس املال وتعد بدرجة أوىل أحد مكوانت 

 سياسة رأس املال كما تطرقنا يف الفصل السابق.

 تغطية مستوايت األرابح لتدهور رأس املال: .1
طرح ثالثة ميكن ورات احلاصلة يف رأس املال لذلك تغطي األرابح اليت حتققها البنوك واملؤسسات املالية التط

 حاالت من األرابح احملققة يف البنوك، والرتتيبات اليت تفرضها على سلوك رأس املال على وجه اخلصوص:

 حتقيق مستوايت من األرابح القوية: .أ
ن رأس املال، هذه عالية لألرابح يف تغطية إمجايل التكاليف خاصة املتولدة عتستفيد البنوك من املستوايت ال

من جتنب التقلبات الدورية يف النشاط املصريف وابلتايل تذبذب العائد  املستوايت من األرابح يسمح للبنوك كذلك
حتقق مستوايت  من جهة أخرى مما ينعكس يف مدى حتمل البنك للخسائر املنجرة عن ذلك. كما أن البنوك اليت

دها مما يرفع سوق مما يؤدي إىل استقرارها وتراجع حجم املخاطر اليت هتدعالية من األرابح تعكس مركزها القوي يف ال
 .)1(من مستوايت السالمة لديها

 حتقيق مستوايت متوسطة من األرابح: .ب
ته واليت تنعكس بشكل مباشر من شأن التغيريات العكسية اليت تطرأ على نشاط البنوك أن تؤثر سلًبا على رحبي

توايت الرحبية أحد ، كما أن املنافسة الشديدة يف السوق من شأهنا أن هتدد مسعلى املخاطر اليت هتدد البنوك
 األهداف األساسية للبنوك)الرحبية، السيولة، األمان(.

 حتقيق مستوايت ضعيفة من األرابح: .ج
أس املال على امتصاص الصدمات من جهة ومن تؤثر مستوايت الضعيفة من األرابح  على مدى قدرة ر 

لبنك )الرحبية، السيولة، األمان(  توايت السيولة، هذه األخرية اليت تعد األهداف األساسية لجهة أخرى على مس
 كما أهنا متثل حمددا قواي على قدرة البنك يف رفع/ ختفيض رأس املال.

 

 

                                                             
1 - Bank for International Settlements, Framework for the Assessment of Bank Earnings, P33. 
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 خاطر البنوك التجاريةوعالقتها مب( I ،IIابزلاملطلب الثاين: كفاية رأس املال )

رأس املال ابالعتماد على اللجنة املصرفية  املراحل اليت مر هبلتطرق ألهم اهذا املطلب ا سنحاول من خالل
 للرقابة واإلشراف على البنوك أو كما يطلق عليها اسم "جلنة ابزل للرقابة املصرفية"  .

 األوىل وعالقتها ابملخاطر لدى البنوك التجاريةأوال: كفاية رأس املال وفق اتفاقية ابزل 

 وهي تضم خرباء مصرفيني من عشر دول غربية، وتعقد 1974ولية هناية سنة، تشكلت جلنة ابزل الد
قَدمت  مبدينة ابزل السويسرية. بعد سلسلة من اجلهود واالجتماعات *BISاجتماعاهتا مبقر بنك التسوايت الدولية 

ليصبح بعد  1988و وذلك يف يولي ،Iاهتا األوىل بشأن كفاية رأس املال، والذي ُعرف ابترفاقية ابزل ياللجنة توص
هذا األخري  أحباث وجتارب متَّ وضع نسبة عاملية لكفاية رأس املال تعتمد على نسبة عدة ذلك اترفاقًا عاملًيا، وبعد

من خالله على  وأوصت اللجنة ، 8%لنسبة بـإىل األصول حسب درجة خطورهتا وبطريقة مرجاحة، وقدررت هذه ا
ثالث سنوات، بدءًا  ليتَم ذلك التطبيق بشكل تدرجيي خالل 1992ام، تطبيق هذه النسبة اعتبارًا من هناية ع

  . *"COOKE،وكانت هذه التوصَيات مبنَية على مقرتحات تقَدم هبا "كوك  1990من

 :  Basel I املاللكفاية رأس  Iتفاقية ابزل الاجلوانب األساسية  .1
وقد ركـزت على اجلوانب  01تفاقية ابزل ا األوىل بشأن كفاية رأس املال الذي عرف ابهتجنة توصيااللقدمت 

 :التالية
  ؛ابإلضافة إىل مراعاة خماطر الدول إىل حد ما أساسا، الرتكيـز على املخاطر االئتمانية -
املخصصات اليت جيب تكوينها لألصول أو الديون املشكوك يف األصول ومستوى  تعميق االهتمام بنوعية -

 1؛ن املخصصاتم حتصيلها وغريها
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، متدنرية املخاطر، وتضُم دول 2 جمموعتني، األوىلدول إىل تصنيف ال -

OECD اجملموعة الثانية فهي عالية ا مة. أيالسعود ةييضاف إىل ذلك دولتان مها: سويسرا واململكة العرب
 3؛ة دول العاملياملخاطر وتضُم بق

                                                             

 SettelementsBank of International  *مؤسسة مالية دولية مقرها ابل بسويسرا:  

* William Peter Cooke:1988  هو رئيس جلنة ابزل يف الفرتة ما بني 1974و 

1topic-forum.net/t1912-http://islamfin.go   12-11-2016  18:32على الساعة  
ي منظمة التعاون االقتصاد ة دولاجملموعوتضم هذه  .وتركيانيوزلندا، النرويج، الربتغال، السعودية  ايرلندا،فنلندا، اليوانن، أيسلندا،  وهي: اسرتاليا، النمسا،جمموعة الدول العشر  2

 .ودول ذات ترتيبات خاصة مع صندوق النقد الدويل( OECD) والتنمية
3 AlFawwaz, T. M. & Alrgaibat, G. A, Capital Adequacy of the Jordanian Banking Sector for the Period 

2000-2013, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 5(1), 

(2015), p184. 

http://islamfin.go-forum.net/t1912-topic
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 األصلفعند حساب معيار كفاية رأس املال، ترجح خماطر  ول،األصوضع أوزان ترجيحية خمتلفة لدرجة خماطر  -
 ( 01امللحق رقم ) 1( 100, % 50, % 20, %10%، 0%) :مخسة أوزان هي خاللمن 

 البنك من أموال انتقال عليه يرتتب ال مباشر غري ائتمان أهنا االلتزامات العرضية، علىوضع معامالت حتويل  -
 (.02امللحق رقم ) 2املباشر، مانالئتمن ا خماطر أقل أهنا أي الغري إىل

 لكفاية رأس املال: Iاليت ُأدخلت على اتفاقية ابزل  التعديالت .2
عىن تالسوقية بعد أن كانت  ملواجهة املخاطرالحتساب كفاية رأس املال  خاصة اتفاقيةأصدرت جلنة ابزل  
لصيغة ن للبنوك أن ختتار بني امن خالل هذا التعديل ميكو  ،1996ذلك سنة  ئتمان فقط، وقد كانالمبخاطر ا

اطر السوقية، خاملالتنظيمية اليت وضعتها اللجنة والنماذج الداخلية اخلاصة بكل بنك على حده واليت يضعها ملواجهة 
أهنا  إال األوىل  ابزل اتفاقكما ورد يف    % 8عند  اإلمجاليةاملالءة  معدلالتعديالت أبقت على  هذه أنومع 

 :3يليا بة كمالنس مكوانت من عدلت
مسحت للبنوك إبصدار قروض مساندة ألجل سنتني لتدخل ضمن الشرحية الثالثة لرأس املال، وذلك ملواجهة  -

 :4اآلتيةمن الطبقة الثالثة جيب أن تتوفر فيه الشروط  تعدالشرحية الثالثة و  ،السوقيةجزء من خماطرها 
 % 250يتجاوز  وأال ن سنتني،تقل عة ال يأصل استحقاقأن يكون على شكل قروض مساندة هلا فرتة  ✓

 ؛ةيص لدعم املخاطر السوقصكحد أقصى من رأس مال البنك من الطبقة األوىل املخ
 ؛ف األجنيبصر فقط، مبا يف ذلك خماطر ال السوقيةلتغطية املخاطر  أن يكون صاحلا ✓
 ؛املذكورجيوز استبدال عناصر الطبقة الثانية ابلطبقة الثالثة من رأس املال، وذلك ضمن احلد  ✓
رت اللجنة أن ر الشرحية الثانية + الشرحية الثالثة. وقد ق   أن تكون الشرحية األوىل من رأس املال ✓

 ة.يابإلرادة الوطن ايكون هذا القيد رهن
ئتمان وخماطر السوق عن الة بني خماطر ايعند حساب نسبة رأس املال اإلمجالية للبنك يتم إجياد صلة رقم

وهي احلد األدىن  8مقسومة على  100)وذلك على أساس أن  12,5يف  السوقيةرة طريق ضرب مقياس املخاط
 .( مثَّ إضافة الناتج إىل جمموع األصول املرجحة ألوزان املخاطرة12,5لكفاية رأس املال تساوي 

                                                             
 .19،ص2005، جامعة جيجل، اإلصالح املصريف يف اجلزائر :لتقى الوطين حول، املكفاية رأس املال املصريف على ضوء توصيات جلنة ابل،الطيب حليلح 1

 .86 ص، 2002، الدار اجلامعية، مصر، واقتصادايت البنوك العوملةعبد احلميد عبد املطلب،  2
 .امليزانيةيف معامل الرتجيح لاللتزام األصلي املقابل له يف أصول  امليزانيةخارج  للتعهدضرب معامل ترجيح اخلطر  يتمة هلذه االلتزامات ابلنسب *
ف، لجامعة الش قتصادية،اال والتحوالت اجلزائرية املصرفية املنظومة ولالوطين ح امللتقى نضم مداخلة ،ابزلالنظام املصريف اجلزائري واتفاقيات  سليمان انصر،  3

 .285.ص2005ديسمرب  14-15

 .06، ص2017، 01االقتصادية، اجمللد الثالث، العدد جملة البشائئر ،وحتقيق اإلستقرار املصريف تعديالت مقررات جلنة ابزل، عمار عريس، حبوص جمدوب 4
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 ة لقياسيمنط يةإحصائ ات مقرتحات اللجنة طرقنقد ختتلف من بنك آلخر فقد تضم السوقيةومبا أنَّ املخاطرة 
 إضافة إىل مقاييس كمية ونوعية أخرى. Value at Risk ( VARللمخاطرة ) املعرضةهذه املخاطرة، منها القيمة 

لة حلساب كفاية رأس املال كما يلي:وعليه   تصبح إذن العالقة املعدَّ

 
 

 التجاريةوعالقتها ابملخاطر لدى البنوك  الثانية اثنيا : كفاية رأس املال وفق اتفاقية ابزل
 تطبيقهاوبعد وقت قصري من  ،األوىل ابزلاتفاقية  تطبيق ظهرت يفأوجه القصور اليت  ملعاجلةحاولة كم

. وقبل التعرف عن مدى إحداثها يف االهتامأصابع  هلا فوجهت؛ 1929أزمة مالية منذ سنة  ءأبسواأصيب العامل 
هم ركائزها، وما هي االنتقادات أابإلضافة إىل ما جاءت به هذه االتفاقية،  إىل أهممن التطرق  البدهذا  يف مسؤوليتها

  اليت وجهت إليها.

 أسباب إصدار اتفاقية ابزل الثانية لكفاية رأس املال .1

 1 قامت جلنة ابزل إبصدار اتفاقية ابزل الثانية نتيجة جملموعة من األسباب نذكر منها:
 ف بني مدين وأخر؛أوزان املخاطر واختالف درجة التصنيعدم مراعاة مقررات ابزل األوىل  -
ومنح تسهيالت القطاع اخلاص وزن  OECD* التحيز اجتاه دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  -

 %(.100خماطر)
 املخاطر؛العمل على حتسني األساليب املتبعة من قبل البنوك لقياس وإدارة  -
 يف أساليب توفري نيقات املالية مع التحسـاالئتمانية، مثل توافر عقود املشت توفري أدوات للسيطرة على املخاطر  -

األمر الذي استدعى حبث مدى إمكانية استبعاد أثر اسـتخدام هذه األدوات، أو توافر  الضماانت العينية،
  ؛الضماانت املشار إليها

يـة لألصول وااللتزامات والعمليات خـارج امليزانخماطر تقلب أسعار الفائدة ابلنسبة مثل ظهور خماطر جديدة   -
 ؛خماطر أخرى مثل خماطر التشغيل ابإلضافة إىل بغرض االستثمار طويل األجل

 
 

                                                             
، ص 2008ص  102.األردن  1ط  العاملي،، جدار للكتاب جية مواجهتهااملصارف اإلسالمية، مقررات جلنة ابزل حتدايت العوملة وإسرتاتيمحد سليمان،  1

120. 
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 الركائز األساسية التفاقية ابزل الثانية لكفاية رأس املال  .2
نسـبة الـيت جـاءت يف إطـارا جديـدا حلسـاب معـدل كفايـة رأس املـال بـدل ال 1999اقرتحـت جلنـة بـازل سـنة 

يـث أيخـذ بعـني االعتبـار معامـل املخـاطرة يف ميزانيـات البنـوك، و فصـلت أكثـر يف هـذا اإلطـار حب، االتفاقيـة األوىل
املختصــة كصــندوق النقــد  مــع انتظــار آراء وتعليقــات ومالحظــات اهليئــات املعنيــة و 2001جانفي 16بتــاريخ 
قصى حىت تصدر النسخة النهائية هلا قبل هناية عام كحد أ  2001هناية شهر ماي  إىل غايـة ) FMI) الـدويل

وأصبحت جاهزة وقابلة للتنفيذ بدءا من  2004إال أهنا أتخرت بسبب كثرة املالحظات عليها حىت جوان  2001
 .1كحد أقصى  2007أو بداية العام  2006هذا التاريخ إىل غاية هناية 

 رأس املالل الدنيا ملتطلباتالدعامة األوىل: ا -
املتطلبـات الـدنيا لـرأس املـال الرقـايب، أي حجـم رأس املـال الـذي جيـب علـى البنـوك أتمينـه  هذه الدعامةحتدد  

اإلطـار اجلديـد يعتـرب أكثـر %مـن جممـل املوجـودات املوجـودة املوزونـة ابملخـاطر. إال أن  8لتغطية املخاطر واليت تبلـغ 
تتعـرض هلـا البنـوك، حبيـث يقـدم املقـرتح اجلديـد طـرق ومـداخل تـرتاوح بـني البسـيط مشـوال يف معاجلـة املخـاطر الـيت 

 ثـالث ، هــذا وقـد صـنفت جلنـة بـازل املخـاطر الـيت تتعـرض هلـا البنـوك إىل2قيـاس املخـاطر واملعقـد ابلنسـبة ألسـاليب
التشـغيل وخمـاطر السـوق، وعلـى هـذا األسـاس حيسـب معـدل جمموعــات رئيــسية وهــي املخـاطر االئتمانيـة، خمـاطر 

 :3كفاية رأس املال كما يلي
 
 

 مع العلم أن: 
 خماطر االئتمان: هي املخاطر اليت تتوافق مع األصول املرجحة؛

 ؛ x12.5 خماطر السوق: تتمثل يف رأس املال املوجه لتغطية هذه النوع من املخاطر  
 ؛x12.5 رأس املال املوجه لتغطية رأس املال املوجه لتغطية هذا النوع من املخاطر خماطر التشغيل: تتمثل يف

 )الرقابة االحرتازية( اإلشرافية الدعامة الثانية: املراجعة -

                                                             
مقدم إىل امللتقى الدويل حول" أزمة النظام املايل واملصريف الدويل وبديل البنوك اإلسالمية"، ، حبث اتفاقيات ابزل وتطبيقاهتا يف البنوك اإلسالميةسليمان انصر،  1

 .07،ص:  2009ماي 06 /05مية، قسنطينة، أايم جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسال
 : على الرابط،  مصرف الرشيد يف حتليليةابزل دراسة  جلنة ريضوء معاي يفللمصارف العراقية  املايل األداءتقييم انتصار حممد جواد ،    2

asj?func=fulltext&aId=63471http://www.iasj.net/i  09:50على الساعة 2017-01-06،اتريخ االطالع 07ص. 

3  Oana miruna dănilă., Impact and limitations deriving from Basel II within the context of the current 

financial crisis, Theoretical and Applied Economics, Volume 6 No (6). (2012),p124 

..............(...2-3) 

 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=63471
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عليهـا، ويتمثل الدور األساسي خاصـة مبتابعـة السـلطات اإلشـرافية لكفايـة رأس املـال والرقابـة  الدعامةهـذه 
بنك معني وحجم أمواله اخلاصة. والتأكيد  تواجهخلق نوع من التناسق واالنسجام بني املخاطر التـي  هلذه الركيزة يف

بتقديرات  الت كمية بسيطة، ولكنه يتضمن أيضا القيامعلى أن إشراف البنـك لـيس جمـرد مسـألة االلتـزام بعدة معد
وقد حددت كما  .العملية وعائده احملتمل إسرتاتيجيته نوعيـة حـول كفـاءة إدارة البنـك وقـوة أنظمته ورقابته وسالمة

 :1جلنة ابزل أربعة مبادئ رئيسية لعملية املراجعة اإلشرافية كما يلي
شاملة لتقييم كفاية رأس املال مقارنة حبجم خماطرها وتوفر إسرتاتيجية للحفاظ جيب أن يكون للبنوك عملية  -

 مستوايت رؤوس أمواهلا؛ على
 قابية مبراجعة وتقييم التقديرات الداخلية للبنوك لقياس مدى كفاية رأس املال وضمان الوفاءقيام السلطات الر   -

 ؛ميابلتزامها برصد وحتقيق امتثاهلا مع نسب رأس املال التنظي
 توقع السلطات الرقابية عمل البنوك على مستوى أعلى من النسب الدنيا لرأس املال؛  -
مرحلة مبكرة ملنع اخنفاض رأس املال حتت املستوايت الدنيا املطلوبة  قدرة السلطات الرقابية على التدخل يف -

 ته؛رأس املال أو استعاد، مع اختاذ إجراءات عالجية سريعة إذا مل يتم احلفاظ على البنكخسائر  ملواجهة
 الثالثة: انضباط السوقالدعامة  -

كل آمن وفعال للمحافظة على إن انضباط السوق يعين العمل على حتفيز البنوك على ممارسة أعماهلا بش
قواعد رأمسالية قوية لتعزيز إمكانياهتا على مواجهة أي خسائر حمتملة مسبقا جراء تعرضها للمخاطرة، واهلدف من 

 :2سوق ما يليانضباط ال

 تقوية وتعزيز األمان والسالمة لقطاع البنوك؛ -
 سوق إمكانية تقييم رأمسال هذه البنوك.إلزام البنوك ابلقيام ابإلفصاح الالزم الذي يتيح للمشاركني يف ال -
 تواجه البنك وطرق تقييمها؛ اليت اإلفصاح على تركيب رأس املال وأنواع املخاطر -
اســـتحقاقها، خمصـــصـــات الديون املشـــكوك حتصـــيلها، القطاعات املســـتفيدة  ومواعيدتفاصـــيل حول القروض  -

 من القروض؛
 اليب تقليل املخاطر ،أساليب معاجلة الضماانت؛أس االئتمان،اهليكل التنظيمي لوظائف إدارة خماطر  -

                                                             
1 Hasan, Maher,The Significance of Basel 1 and Basel 2 for the future of the banking industry with special 

emphasis on credit Information, Amman, Jordan: Central Bank of Jordan , 2002,p09.   
2 Basel Committee on Banking Supervision, The New Basel Capital Accord , Consultative Document ,2003, 

p154. 
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حجم رأس املال املطلوب، وكذلك البنك يف التعامل مع املخاطر وكذا أنظمته الداخلية لتقدير  إسرتاتيجية -
 ؛التفاصيل الكمية والنوعية عن املركز املايل للبنك وأدائه العام

 أس املال يف الشكل التايل:لكفاية ر  02وميكن تلخيص الركائز األساسية التفاقية ابزل 

 II الركائز الرئيسية التفاقية ابزل يوضح ( : 02-04الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

Source: Hennie Van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic: Analyzing Banking Risk, 

03Edition, The international Bank for Reconstruction and Development, Washington, 2009, 

P.125 

 .( لكفاية رأس املال I،IIاثلثا :أوجه االختالف بني اتفاقية )ابزل 

 1تتمثل أهم اإلجراءات اليت اختلفت فيها اتفاقية ابزل األوىل مع اتفاقية ابزل الثانية يف النقاط التالية:
 وتتمثل يف: تطلبات كفاية رأس املالمباالختالف اخلاص  -أ

 جذراي؛خاطر االئتمان تغريا تغري منهجية ترجيح األصول مب  -
 ؛إضافة املخاطر التشغيلية ومطالبة املصارف ابالحتفاظ برأس مال ملواجهتها -
 )املـدخل طرق جديدة لقيـاس املخـاطر االئتمانيـة وحتديـد متطلبـات رأس املـال وهـذه الطـرق هـي إضافة -

 (؛مخاطراملستند للتصنيف الداخلي لل املعياري، واملدخل األساسي واملتقدم
ــازل اتفاقيــدعم تطبيــق  - حتقيــق األربــاح  االعتباررأس املــال االقتصــادي والــذي أيخــذ فــي  اثنان حتقيــق ب

 .والعوائد على رأس املال املعدلة ابملخاطر
                                                             

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم لقياس كفاية راس املال املصرفية وعالقتها إبدارة خماطر صيغ التمويل اإلسالمية  03اتفاقية ابزل زايدي مرمي ،   1
 .152- 153، ص ص  2016لتجارية وعلوم التسيري ، بسكرة ، االقتصادية ،جامعة حممد خيضر ، كلية العلوم االقتصادية ،ا

 مخاطر االئتمان 

 مخاطر السوق  

يل مخاطر التشغ  

 فحص كفاية راس المال 
 تقييم المراقبين للبنك

زيادة اإلفصاح نتيجة اإليجابيات 

 التي يقدمها التقييم الداخلي 

II الركائز األساسية التفاقية بازل   

 الحد األدنى لراس المال
Minimum Capital 

 الرقابة االحترازية
Supervisory Review 

 انضباط السوق 
Market Discipline 
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ـال وأســاليب إدارة املصــارف فــي مراقبــة كفايــة رأس املـإضــافة بنــود تتعلــق بــدور هيئــات الرقابــة علــى  -ب
حبيـث أصـبح مـن مهمـات هـذه اهليئـات رفـع نسـب كفايـة رأس املـال عنـد ظهـور ظـروف جديـدة  :املخـاطر

 ؛خاصة ابلقطاع املصريف أو مبصرف حمدد( ومراجعة أساليب إدارة وقياس هذه املخاطر اقتصادية)
ـــات تتعلـــق ابلشـــفافية واإلفصـــإضـــافة مت -ج ــوقطلب ــن  :اح فـــي السـ ـــد مـ ــق إباتحـــة مزي ـــات تتعلـ وهـــي متطلب

املعلومـات للسـوق حـول مـدى كفايـة رأس املـال وحجـم املخـاطر التـي يتعـرض هلـا املصـرف وأسـاليبه فـي إدارهتا 
 :وقياسها وميكن توضيح ذلك ابلشكل التايل

 
 .02واتفاقية ابزل  01بني اتفاقية ابزل ( يبني أوجه االختالف 05-02الشكل رقم )

 
 
 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالب ابالعتماد على ما سبق.: املصدر
 
 
 
 

نسبة راس 
 املال

 خماطر االئتمان

 راس املال اإلمجايل 

 خماطر التشغيل

 خماطر السوق

 مل يتغري 

 جديد

تغيري 
 جدري

 مل يتغري 
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   ( وعالقتها مبخاطر البنوك التجاريةIIIابزلوفق )كفاية رأس املال املطلب الثالث :   
، تضم 2010 سبتمرب شهرعشر من  الثاين يفثالثة  ابزلت عنوان مقررات حت إصالحيةتولدت اتفاقية 

. وسيتم احلالية العاملية املالية األزمة املستخلصةمن الدروس  استنباطهااليت مت  اجلديدة واملعايري اإلجراءاتمن  جمموعة
أهم هذه  علىالتعرف  اإلطارم. وسنحاول يف هذا 2019أفق زمين ميتد حىت بداية سنة  علىابلتدريج  تطبيقها

الشرارة األوىل لظهور أزمة مالية  2008ديسمرب  15" األمريكي يف ليمان برادر اهنيار بنك "املقرتحات. يعترب
مصرفية عاملية، كشفت عن مدى هشاشة النظام املصريف األمريكي وكدا على االحنراف املفرط يف توريق الرهوانت 

 قرض.العقارية عند عجز أصحاهبا عن سداد ال

 لكفاية رأس املال ثالثة ظهور جلنة ابزل أسبابأوال :
لرقابـة املصـرفية إلعـداد قواعـد لالقـائمني علـى جلنـة بـازل اجتمع  2008عقب حدوث األزمة املالية العامليـة 

. وذلك من أجل 03 جديدة لتنتشل النظام املصريف من هذه األزمة اليت عصفت به حتت مسمى مقررات ابزل
 1يلي: فيما 02إيراد أهم أسباب نشوء هذه األزمة اعتمادا على ابزل  وميكن .لنظام املصريفت لتعزيز صالبة اجاء

 ؛ذات النوعية اجليدة لتغطية املخاطر اليت يكتنفها العمل املصريف نقص رؤوس األموال املالئمة -
  ؛نتيجـة عـدم كفايـة مسـتوى اإلفصـاح املصـريف عدم كفاية شفافية السوق -
واليت  (خمـاطر احملـافظ املاليـة للتفـاوض، املخـاطر املرتبطـة ابلعمليات على املشتقات )إمهال بعض أنواع املخاطر -

شكلت نسبة هامة من نشاط البنوك نظرا للتطـور الكبـري الـذي عرفتـه السـوق املاليـة يف السنوات األخرية، 
 واستعمال املشتقات كوسيلة إلدارة املخاطر؛

واليت نتج عنها هتافت  األزمةإذ مل تـتمكن مـن اإليفـاء بطلبـات عمالئها مبجرد ظهور بوادر سيولة ال نقص يف -
 ؛ني على سحب أمواهلم من البنوكاملودع

حيث عمدت الكثري من البنوك إىل ختفيض متطلبـات رأس املـال مـن خـالل  املعقدة:املبالغة يف عمليات التوريق  -
 ؛ريـق لألصـول ونقلها من داخل امليزانية إىل خارجهاالتوريـق وإعـادة التو 

مفرطة داخل وخارج امليزانية وهذا من أجل التعظـيم مـن  البنوك إىل بناء مديونية املديونية حيث جلأتاإلفراط يف  -
 .أثـر الرفـع املـايل وزيـادة مردوديتها، وقد ترافق ذلك مع آتكل تدرجيي ملستوى ونوعية قاعدة رأس املال

 

                                                             
ص:  ، ص2013، 13العدد ، 1جامعة سطيف لتسيري،جملة العلوم االقتصادية وعلوم ا وآاثرها احملتملة على النظام املصريف اجلزائري، 3اتفاقية ابزلجنار حياة،  1

278 ،279. 
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 ثالثة لكفاية رأس املال اثنيا :اإلصالحات الواردة يف اتفاقية ابزل 
 :  وذلك من خاللتعزيز متانة وصالبة رأس املال : .1

 هبااحملتفظ  يتكون من رأس املال املدفوع واألرابح من رأس املال األساسيكاف إلزام البنوك ابالحتفاظ بقدر   -
 ؛02اتفاقية ابزل عن  2%ملخاطر بزايدة من أصوهلا املرجحة اب4.5% مبا يعادل على األقل

 من2.5كوين احتياطي جديد "هامش احلفاظ على رأس املال " منفصل يتألف من أسهم عادية يعادل  %ت -
املالية  وميكن للسلطات 7زايدة كمية رأس املال املمتاز احملتفظ به ملواجهة اخلسائر احملتملة إىل  % أياألصول، 

 1ذه النسبة؛هبلة عدم الوفاء لألرابح أو منح املكافآت املالية يف حا فرض قيود على توزيع البنوك
 0البنوك بنوع من االحتياطي ملواجهة اآلاثر السلبية املرتتبة على حركة الدورة االقتصادية بنسبة بني  احتفاظ -

 ؛ بنوكلل توافر حد أدىن من مصادر التمويل املستقرة ( معاملسامهنيمن رأس املال األساسي )حقوق %  2.5و
وعدم احتساب الشرحية الثالثة يف  %6% إىل  4رفع معدل املستوى األول من رأس املال اإلمجايل احلايل من  -

 ؛2معدل كفاية رأس املال
. %10.5 إىل %8متطلبات وجودة رأس مال أعلى، وذلك من خالل زايدة نسبة كفاية رأس املال من  -

حيث تتطلب قدرا كبريا من رأس املال املكون  ودة رأس املالابإلضافة إىل ذلك فان اإلصالحات ركزت على ج
 وسنحاول إيضاح هذه املقرتحات يف اجلدول التايل: 3من حقوق املسامهني يف رأس املال البنك. 

 .III(: متطلبات رأس املال وفق مقررات جلنة ابزل 02-02اجلدول  رقم )
 مجايلرأس املال اإل 01الشرحية  حقوق املسامهني  املتطلبات 

 %8 %6 %4.5 احلد األدىن لرأس املال  
 %2.5 رأس املال التحوط

 %10.5 %8.5 %7 احلد األدىن لرأس املال
 %2.5-0 رأس املال التحوط للتقلبات الدورية  

source: Ozkan. Canan, (MBA), Regulatory and Supervisory Challenges of Islamic Banking After 

Basel-III, COMECE Financial Cooperation Working Group Meeting ANKARA, The International 

Bank for Reconstruction and Development, Washington, USA,2015, p11. 

 

                                                             
1 Jaime Caruana : Bale III : Vers un système financier plus sur, 3eme Conférence bancaire internationale, 

Madrid, 15 Septembre 2010, P.3 
، ، الكويت5ال عددجملة إضاءات مالية ومصرفية، السلسلة اخلامسة،  اتفاقية ابزل الثالثة،معهد الدراسات املصرفية، ، معهد الدراسات املصرفية2

 http://www.kibs.edu.kw/upload/EDAAT_Dec_2012_Basel_III_404.pdf .  2/4ص.2012ديسمرب

3 BRI : Bale III : Dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et 

systèmes bancaires, Décembre 2010 (Document révisé en juin 2011), p.p 2-8. 

http://www.kibs.edu.kw/upload/EDAAT_Dec_2012_Basel_III_404.pdf
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( والذي سوف يكون على 3تطبيق النظام اجلديد )اتفاقية ابزل كما ميكننا توضيح مراحل االنتقال إىل 
حيث أن الدول األعضاء مطالبة اباللتزام ابلفرتة  2019جانفي  01إىل  2013نفي جا 01مراحل ابتداء من 

 III %10.5لابز  اتفاقيةوابلتايل يصبح معدل كفاية رأس املال حسب  ( يوضح ذلك .05احملددة واجلدول رقم )
 :كما يلي 8% بدال من

 
 

 (deالثالثة إدخال نسبة الرافعة  اتفاقية ابزل هبا من بني اإلضافات اليت جاءت :إدخال نسبة الرافعة -
Levier، (Ratio املال، ومن أجل كبح مجاح تعترب هذه النسبة مبثابة تكملة للمتطلبات الدنيا لرأس  حيث

من الشرحية األوىل لرأس املال، على أن  %3التوسع يف القروض املصرفية، حيث مت فرض نسبة اختيارية قدرها 
  2وحتسب الرافعة كما يلي: 1ارج امليزانية دون أوزان ترجيحية.امليزانية وخ يتم حساهبا من أصول

ضرورة  2008)أزمة )من الدروس األساسية اليت مت استخالصها من األزمة املالية العاملية : زايدة تغطية املخاطر -
لتزامات االعتبار املخاطر على االتغطية املخاطر ابألموال اخلاصة، فعدم القدرة على األخذ بعني  تعزيز وزايدة

 امليزانية وااللتزامات خارج امليزانية، ابإلضافة إىل العمليات املتعلقة ابملشتقات كانت سببا أساسيا لعـدم داخـل
 3األزمة.االستقرار أثناء 

 يف انتقـال ساهمالنظامية يإنا االرتباط القوي بني البنوك ذات األمهية  :املخاطر النظامية واالرتباط بني البنوك -
 واالقتصادي، لذا جيب أن يكون للمؤسسات ذات األمهية واألزمات على مستوى النظام املايل الصدمات

نظرا ملا سبق فإنا جلنة ابزل تعمل على تقدمي و   .النظامية القدرة على حتمل اخلسائر اليت تفوق احلدود الدنيا
ك واملؤسسات املالية على املستوى النظامية للبنو  تقييم األمهيةطريقة تستند إىل معايري كمية ونوعية من أجل 

 . 4هبا اخلاصة جيب عليها أن تلتزم إدراج متطلبات إضافية من األموال هبدف العاملي وذلك
 

                                                             
1 Base lIII: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, op.cit. pp.61-63. 

 :تاح على املوقعاملصرفية العاملية يف مواجهة الرقابة املصرفية، م :الصناعةاتفاقية ابزل الثالثةمجعية مصارف لبنان،  2

http://www.abl.org.lb/ar/subpage.aspx?pageid 2015/30/10 :  - 22:21 
3 BRI : Bale III : Dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et 

systèmes bancaires, 2010 (document révisé juin 2011), P3. 
4 BRI, OP. CIT, P8. 

 (5-2.............) %3 ≤ إمجايل الديون / الشرحية األوىل لرأس املال=  املاليةالرافعة 

(.............2-4) 

 

http://www.abl.org.lb/ar/subpage.aspx?pageid
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  البنوك لدىسيولة تعزيز نسبة ال .2
متتلك  فالبد على البنـوك أنإنا توفر البنوك التجارية على نسبة مرتفعة من األموال اخلاصة يعترب غري كاف، 

السيولة وذلك من خالل  فية متكنها من مواجهة احلاالت الطارئة، وعليه فقد ركزت اتفاقية ابزل الثالثـة علـىسيولة كا
 إصدار معيار عاملي للسيولة، وتقرتح اعتماد نسبتني للسيولة مها:

نسبة السيولة يف املدى  دفهت :(Liquidity Coverage Ratio) القصرينسبة السيولة يف املدى  -
يوم، حيث 30السيولة خالل مدة  الصعوابت املتوقعة فيما خيـص مساعدة البنوك على مواجهة القصري إىل

سيناريو اجلودة العالية وذلك ألجل مواجهة أي  ابألصول السـائلة ذات تفرض هذه النسبة على البنوك االحتفاظ
 :2ويتم التعبري عن هذه النسبة كما يلي 1 .غري متوقع خالل هذه املدةإجهاد 

   

 

تتطلب نسبة السيولة يف املدى الطويل :  (Net Stable Funding Ratio)نسبة السيولة يف املدى الطويل -
مواصلة نشاطه تضمن ألي بنك  توفري موارد مستقرة امتالك حد أدىن من املوارد الدائمة، وذلك من خالل

لرحبية واألداء، أو تراجع تنقيط نتيجة تراجع يف ا بشكل سليم ملدة سنة يف فرتات ضغط قد متتد يف املستقبل؛
عقود املشتقات، أو نتيجة أي حادث قد يؤثر سلبا على نشاط  قروض أو أوراق البنك أو األطراف املقابلة يف

 لي:ويتم التعبري عن هذه النسبة كما ي ،البنك وأصوله
 

 

تسهيل عملية اكتشاف اتفاقية ابزل الثالثة جمموعة من أدوات املتابعة موجهة ل أدخلت أدوات املتابعة: -
 :من بني هذه املؤشرات السيولة،تقييم خماطر  وكذا االختالالت

فهذه  البنـك،يسمح هذا املؤشر بتحديد مصادر التمويل ذات األمهية اليت يعتمد عليهـا  :تركيز التمويل ✓
 .كبريةبعمليات سحب   أصحاهبااملصادر قد تسبب أزمة سيولة للبنك يف حالة قيام 

                                                             
1 BRI, OP. CIT, PP 9-10. 

 .02ص،2012، معهد الدراسات املصرفية، جانفيعلى البنوك األردنية 3أثر اتفاقية ابزلفالح كوكش،  2

     ≥   %100 ............(..2-6)  

     ≥   %100  (.................2-7) 
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النقدية  يسمح هذا املؤشر ابكتشاف وجود اختالالت بني التـدفقات :الستحقاقات التعاقديةعدم توافق ا ✓
ألنه البنك، يقوم هبا حتصيلها والتدفقات النقدية اليت سيتم دفعها نتيجة للعمليات املختلفة اليت اليت سيتم 

 .توافق فإنا ذلك سيؤدي إىل مشكل سيولةالحالة عدم  يف
 أصول البنك اليت ميكن أن يتم استخدامها عند الضرورة للحصـول علـىوهي  :األصول املتاحة  ✓

 .من السوق الثانوية أو من البنك املركزيمصادر متويلية إضافية سواء 

 يف الشكل التايل:  3وميكن تلخيص أهم بنود اإلصالح لبازل 
 (03ثالثة )(: الركائز األساسية التفاقية ابزل 06-02الشكل رقم)

 ابالعتماد على : داد الطالبمن إعاملصدر 
BRI : Bale III : Dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des 

établissements et systèmes bancaires, Décembre 2010 (Document révisé en juin 2011) 

 

 

 

 

 

 تدعيم مالءة البنوك  تدعيم السيولة في البنوك 

 أدوات المتابعة

 نسبة السيولة في المدى الطويل

 نسبة السيولة في المدى القصير

 زيادة تغطية المخاطر 

 زيادة قيمة األموال 

حسين جودة األموال الخاصة ت  

 المخاطر النظامية واالرتباط بين البنوك 

 ادخال نسبة الرافعة 

 IIIالركائز األساسية التفاقية بازل
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 :  IIIابزلوفق  )كفاية رأس املال(االنتقال للنظام اجلديدمراحل اثلثا : 

على أن يبدأ التطبيق تدرجييا III ابزل لتطبيق املعايري املقرتحة يف 2019 منحت جلنة ابزل البنوك حىت عام
مث رفعها بنسبة إضافية 2015 حبلول عام 4.5كما ألزمتها برفع أموال االحتياط إىل نسبة %2013، مع بداية عام

انه يوضح مراحل تطور نسبة كفاية راس املال ابتداء من واجلدول أد .2019حبلول عام7% لتصبح2.5% تبلغ
 .2019إىل سنة  2013سنة 

 

 .III(: مراحل التحول إىل النظام اجلديد حسب مقرتحات ابزل 03-02اجلدول رقم )
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 %4.5 %4.5 %4.5 %4.5 %4.5 %4 %3.5  املسامهنياملال من حقوق  احلد األدىن لرأس

 %2.5 %1.88 %1.25 %0.625    هامش احلماية للمحافظة على رأس املال 

احلد األدىن من رأس املال من حقوق املسامهني 
 + هامش احلماية

3.5% 4% 4.5% 5.125% 5.75% %6.375 7% 

 6% %6 %6 %6 %6 %5.5 %4.5 01احلد األدىن لرأس املال الشرحية 

 %8 %8 %8 %8 %8 %8 %8  احلد األدىن من إمجايل رأس املال

احلد األدىن من إمجايل رأس املال+ هامش 
 احلماية

8% 8% 8% 8.625% 9.25% 9.875% 10.5% 

 %100 %100 %80 %60 %40 %20  01التخفيضات من األسهم العادية فئة 

Source : Charles Stewart, Regulatory Capital Management & Reporting:The Impact of Basel III, 

Risk Strategies for Basel III Compliance & Beyond Extracting Business Value from Regulatory 

Change, The Institute of Banking, Riyadh, 30 November, 2011. 

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن البنوك سوف تدخل يف مرحلة انتقالية متتد لثمانية سنوات من أجل 
 .% 10.5نسبة كفاية رأس املال  2019البتها من خالل رفع رؤوس أمواهلا لتبلغ نسبتها مع حلول سنة تعزيز ص

املطلوب لرأس  بصفة رئيسية على احلد األدىن األوىل ركزتإذا كانت اتفاقية ابزل  إنهيف األخري ميكن القول 
أمشل وأعم، حيث أدخلت تغيريا  تعتربالثانية ل املال مع الرتكيز على خماطر االئتمان وليس إدارهتا، فإن اتفاقية ابز 

ة واحلوكمة وانضباط السوق. أما مقرتحات املخاطر املصرفي شامال ومتكامال للثقافة املصرفية اليت يعترب حمورها إدارة
 .املالية للنظام املصريف ورفع أدائه مبا يضمن مواجهته لألزمات فجاءت لتعزيز الصالبةثالثة ابزل 
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 فصل الثاين:خالصة ال

تناول هذا الفصل مفاهيم عامة حول االستثمارات اليت تقوم هبا البنوك التجارية، حيث قمنا ابلتطرق إىل 
مفهوم االستثمار لدى البنوك وأمهيته ابلنسبة هلذه األخرية ابإلضافة إىل أشكال وأوجه هذه االستثمارات وأهم 

وك التجارية بشكل عام واليت  نالفصل أهم املخاطر اليت تواجه الب السياسات املتبعة يف تسريها وإدارهتا، كما تناول
لى وجه اخلصوص) خماطر االئتمان، خماطر السوق، وخماطر تعد من أكثر معيقات نشاطها، ومشلت هذه املخاطر ع

ائدة، خماطر التشغيل ( أما ابقي أنواع هذه املخاطر متثلت يف )املخاطر السياسية واملخاطر القانونية، خماطر سعر الف
من  سعر الصرف ....( ، ويف األخري أدرج ضمن هذا الفصل مقررات جلنة ابزل للرقابة واالستشراف املصريف وذلك

املال ومدى مسامهته يف تغطية املخاطر اليت تواجه رأس خالل التطرق ألهم املراحل اليت مرت هبا يف معاجلة كفاية 
ــة وان "أييت الفصل الثالث املوسوم ابلعن البنوك. ــ ـــ " دور سياسة رأس املال يف تدنية خماطر االستثمار للبنوك التجاريـــ

ى مدى تغطية السياسة االحرتازية لرأس املال )سياسة رأس املال( يف تدنية دراسة تطبيقية من أجل الوقوف عل
قي سيتم أخذ عينة من املخاطر العامة لالستثمار. ومن أجل معاجلة هذه اإلشكالية ضمن معاجلة اجلانب التطبي

 اإلشكالية.، أييت الفصل املوايل ليصف وحيلل هذه أحد البنوك العاملية واليت تشتغل يف شكل جمموعة مصرفية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الثالث
  

 قليليف ت هادور و سياسة رأس املال 
 لبنوك التجاريةلخماطر االستثمار 

 -BNP Paribas - الفرنسي بنكالدراسة حالة 
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 هيد الفصل : مت
البنكية ودورها يف حتقيق أهداف البنوك  السياسات الفصل األوليف اجلانب النظري للدراسة تضمن 

لبنوك التجارية وأهم الركائز اليت تقوم عليها، وذلك لحاولنا الكشف عن ماهية سياسة رأس املال  حيثالتجارية، 
ي تنبثق منه هذه األخرية  ، مع إعطاء حملة حول اختبارات للتخطيط الرأمسايل للبنوك ابعتباره األصل الذ ابإلشارة

ىل ،ويف األخري اشران إ الضغط وايل تعترب من أحدث األدوات املعتمدة لدعم سياسة رأس املال يف القطاع املصريف
البنك  هتواجواليت من خالهلا نستطيع تقدير أثرها على املخاطر اليت  املالرأس لسياسة أهم املؤشرات املفسرة هلذه 

 .حمل الدراسة 

هي أمهيته ابلنسبة هلا، ابإلضافة إىل  جاء الفصل الثاين ليوضح ماهية االستثمار لدى البنوك التجارية وما
خرية، وأهم السياسات اإلجراءات اليت حتكم وتسري هذه االستثمارات كما تطرقنا أنواع االستثمار اليت جتلب هذه األ
اليت تواجه البنوك خالل قيامها بعملية االستثمار، حيث تعترب خماطر االئتمان،  من خالله أيضا إىل أهم املخاطر

ناولنا أهم السياسات اليت شغيل، من بني أهم هذه املخاطر. ويف هناية هذا الفصل كذلك تتخماطر السوق، وخماطر ال
خماطر )ملال لتغطية أهم املخاطر جاءت هبا جلنة ابزل للرقابة واالستشراف املصريف، واليت تركز على مدى كفاية رأس ا

شغيل( اليت تواجه البنوك ، مرورا أبهم احملطات اليت مرت هبا خالل قيامها تاالئتمان ، خماطر السوق ، وخماطر ال
 (.  03 - 02 – 01ات والتقارير اليت مت إصالحها منذ نشأهتا ثالث مرات ) مقررات ابزل إبعداد هذه اإلجراء

"  والذي مت اختياره بناء  Bnp Paribasسقاط هذه الدراسة على البنك الفرنسي" إيف هذا الفصل حاولنا 
بني البنوك الكبرية والعريقة ، حيث ، واثنيا يعترب هذا األخري من على توفر البياانت واملعلومات الالزمة للدراسة أوال

فرنسا  لبنوك الواسعة االستثمار يفكما يعترب من بني ادولة ، وميارس نشاطات متعددة   (73) منينتشر يف أكثر 
نه ال يوجد استثمار خيلوا من املخاطرة فهو يواجه العديد من املخاطر )خماطر أ ، إالا بشكل خاص ويف أورواب عامة

خماطر االستثمار لدى بنك "  قليلق، التشغيل ...( ،وألجل معرفة دور سياسة رأس املال يف تاالئتمان، السو 
BNP Paribas تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث كما يلي :"  قمنا ب 

 .إجراءات وأدوات الدراسةاألول:    املبحث  -
 . كوخماطر االستثمار للبندراسة وحتليل العالقة بني سياسة رأس املال الثاين:    املبحث  -
 مناقشة النتائج واختبار الفرضيات.  الثالث: املبحث  -
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 اسة وأدوات الدر  إجراءاتاألول:  املبحث 
من خالل هذا املبحث عرض اإلجراءات واألدوات اليت اعتمدان عليها يف الدراسة التطبيقية، واليت  هندف

حناول من خالهلا الوصول إىل معرفة مدى دور سياسة رأس املال يف تقليل خماطر االستثمار اليت تواجه البنوك التجارية 
 حملللبنك خماطر االستثمار واملؤشرات املعتمدة يف قياس رأس املال سياسة وذلك من خالل املؤشرات اليت متثل 

الدراسة خالل فرتة الدراسة املعتمدة، ابإلضافة إىل عرض خطوات الدراسة، مث القيام ابلتحليل الوصفي ملتغريات 
 الدراسة.  

 املطلب األول:     تقدمي عام للبنك حمل الدراسة
، من خالل " BNP Paribas" سي حمل الدراسة نالفر تقدمي عام للبنك عرض  إىلاملطلب هذا  يفنسعى 
ابإلضافة إىل أهم اليت حققا خالل الفرتة املدروسة  ، رأمساله والنتائج التعريف ابلبنك، نشأته ونشاطهالتطرق إىل

 تواجهه.املخاطر اليت 

 "  BNP Paribas أوال :نشاط البنك  "

أكرب جمموعة  وخامس وروالرائد يف منطقة األبنك فرنسي وهو البنك أكرب " BNP Paribasيعترب بنك "
 آسيا، لديهالوالايت املتحدة ويف  كل منكما يعترب من أهم البنوك يف    واملالية،مصرفية دولية يف اخلدمات املصرفية 

تنتشر  .ولوكسمبورج فرنسا وبلجيكا وإيطالياتشمل كال من  أربعة أسواق حملية للخدمات املصرفية لألفراد يف أورواب
عميل حيث مليون  30موظف، واكثر من  198000 دولة ولديها أكثر من 73يف  (BNP Paribas) جملموعةا

من  2000يف عام  BNP Paribasُولدت جمموعة ،   2017سنة  أورومليار  7.7بلغت حصة البنك "
يمة. تبلغ قيمة عالمتها االندماج بني بنك ابريس الوطين وابريبا ، وال تزال العالمة التجارية الفرنسية ذات أعلى ق

وهو جزء  Euronext Parisيف  Premier Marchéمت إدراجه يف  .2017مليار دوالر يف عام  14التجارية 
لشركات واملؤسسات واخلدمات املالية اأنشطتها املصرفية كما تشمل   2017ديسمرب يف   CAC 40من مؤشر 

رائدة يف أورواب ولديها حضور قوي يف األمريكتني الشركات لمن ا كما أنه  ،الدولية للشركات أو العمالء املؤسسيني
  :كما يشغل مناصب رئيسية يف جمال نشاطه تتمثل يف   1وقوية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.

 

                                                             
 22:32  20/07/2018اتريخ االطالع  :     https://fr.wikipedia.org/wiki/BNP_Paribasويكيبيداي املوسوعة احلرة :   -  1

https://fr.wikipedia.org/wiki/BNP_Paribas


 -BNP Paribasدراسة حالــة البنك الفرنســي   -الفصل الثالث: سياســـة رأس املال ودورها فـي تقليل خماطر االستثمار للبنوك التجارية 

 

91 

 

 ::وتشملدمات املصرفية لألفراد واخلدمات اخل .1
 :لألسواق احمللية يتكون من قسم -

 ، (BDDF) اخلدمات املصرفية لألفراد يف فرنسا ✓
 ؛  (BDDI)إيطاليا اخلدمات املصرفية لألفراد يف  ✓
 ( ،BDDBاخلدمات املصرفية لألفراد يف بلجيكا ) ✓
جتارة التجزئة واألعمال يف لوكسمبورج  األنشطة األخرى لألسواق احمللية، واليت تشمل البنك ✓

(BDEL؛ ) 

  : ويشمل:والدوليةقسم للخدمات املالية  -
 ؛أورواب املتوسطية ✓
 الشخصية،املالية  ✓
 التأمني؛ ✓
 واخلاصة؛اإلدارة املؤسسية  ✓

 : وتشمل:  (CIB) اخلدمات املصرفية للشركات واملؤسسات .2
 ؛اخلدمات املصرفية للشركات -
 ؛األسواق العاملية -
 ؛خدمات األوراق املالية. -

 "BNP PARIBAS"اثنيا :الشكل القانوين للبنك 

"BNP PARIBAS "مبؤسسات  لنقدي واملايل املتعلقشركة مسامهة معتمدة من نوع بنك، ختضع للقانون ا
القانون يسري بواسطة نصوص  القطاع البنكي، كما أن القواعد اخلاصة املرتبطة بشكل مؤسسات القطاع البنكي جتعله

خيضع للقوانني والتشريعات املطبقة على مؤسسات  التجاري املتعلق ابلشركات التجارية، ولكونه مؤسسة قرض فهو
 :التاليةالعمليات القرض، وخيول له ممارسة 

 ؛سواء يف فرنسا أو يف اخلارجاملؤسسات واألفراد  القروض واحلصول عليها من منح -
 .سواء يف فرنسا أو خارجهااملؤسسات واألفراد فيذ عمليات استثمارية وكل العمليات املرتبطة مع كل تن -
 .ارسة كل عمليات البنوك وكل العمليات املرتبطةمم -
الرتجيح  ل نشاط آخر أو عملية أخرى غري تلك املذكورة أعاله، كعملياتما ميكنه أيضا ممارسة كك -

 1صريف .الشروط احملددة ابلقانون امليف ظل  اخل، وذلك... .والسمسرة

                                                             
1 Banque BNP Paribas, Document de référence et rapport financier annuel, 2017, P 15. 
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والصناعية  والتجارية،العمليات املالية  وبصفة عامة، ميكن للبنك القيام لصاحله أو لصاحل الغري مبمارسة كل
 .لعقارات وعلى املنقوالتوالزراعية، والعمليات على ا

 "  BNP PARIBASمال بنك "  اثلثا: رأس

كون م ،أورو 2،494،005،306مبلغ  2016ديسمرب  31يف "  BNP PARIBAS"  بلغ رأس مال
أتثر عدد األسهم اليت تشكل رأس املال من خالل إنشاء  ،2017 سنةيف و  سهم. 1،247،002،653من 

 يف إطار خطط اخليار.سهًما نتيجًة لالشرتاكات  1،856،733

   2،497،718،772مبلغ "  BNP PARIBAS"    بلغ رأس مال ،2017ديسمرب  31ما يف أ
 ابلكامل،املدفوعة  األسهم،هذه  .سهم لكل أورو 02 بقيمة امسية اسهم 1،248،859،386يتكون من  ،أورو

وال  ال يوجد حق التصويت املزدوج .اريةعند اختيار حامله ، مع مراعاة األحكام القانونية الس مسجلة أو حلاملها ،
واجلدول التايل  1قيمة عقارية. قوق توزيع األرابح املرتبطة هباحقوق التصويت وعدم زايدة ح حد من ممارسةأي 

 املاضية:تطور رأس مال البنك على مدى السنوات الثالث يوضح 

                                                             
1  Banque BNP Paribas, Op-cit , P 16. 
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 . املاضيةث تطور رأس مال البنك على مدى السنوات الثال  ( :01-03اجلدول رقم )
 السنوات 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

% des 

DDV 

نسبة 

 المساهمة

 عدد األسهم

 (بالماليين)

% des 

DDV 

نسبة 

 المساهمة

 عدد األسهم

 (بالماليين)

% des 

DDV 

نسبة 

 المساهمة

 عدد األسهم

 (بالماليين)
 المساهمون

7.7 % 7.7 % 96.55(**) 10.3% 10.2% 127.75 10.3% 10.2% 127.75 SFPI(*) 

5.1 % 5.1 % 63.22(***) 5.2% 5.2 % 64.39 5.1% 5.1% 63.04 BlackRock Inc.( مؤسسة) 
1.0 % 1.0 % 12.87 01% 01 % 12.87 1.0% 1.0% 12.87 Gd Duché de Luxembourg ( مسامهون) 
4.0 % 4.0 % 50.22 4.5% 4.5  % 56.42 4.9 % 4.9 % 61.46 Salariés  (األجراء أو املوظفني ) 
2.9 % 2.9 % 36.27 3.3% 3.3 % 40.7 3.5 % 3.5 % 43.91 dont FCPE(****) Groupe 

1.1% 1.1 % 13.95 1.2% 1.2 % 15.72 1.4 % 1.4 % 17.55 dont détention directe 

NS NS 0.16 NS NS 0.17 NS NS 0.15 Mandataires sociaux 

- 0.1 % 1.23 - 0.1 % 1.17 - 10.2% 2.06 Titres détenus par le Groupe(*****) 

3.6 % 3.6 % 45.3 3.8% 3.8% 47.8 4.4% 4.4% 54.41 Actionnaires Individuels ( ون أفراد مسامه  ) 
76.4 % 76.4 % 951.96 73.5% 73.5% 916.3 70.7% 70.6 % 880.12 Inv. Institutionnels (املؤسسات) 
44.5 % 44.5 % 553.84 43.2% 43.2% 538.62 44.9% 44.8 % 558.34  Européens    (مسامهون اوروبيني)  

31.9 % 31.9 % 398.12 30.3% 30.3% 377.68 25.8% 25.8 % 321.78 Non Europ. )مسامهون غري اوروبيني( 
2.2 % 2.2 % 27.35 1.6% 1.6% 20.13 3.6% 3.6 % 44.53 Autres et non identifiés 

 المجمـــــــوع 1246.39 100% 100% 1247.00 100% 100% 248,8 1 100% 100%

 .16. ص 2017لسنة  BNP PARIBAS:التقرير السنوي للبنك  املصدر
(*) Société Fédérale de Participations et d’Investissement : ( واالستثمارالشركة االحتادية للمسامهة  ). 

(**) Selon déclaration par la SFPI, Document AMF n° 217C1156 daté du 6 juin 2017. 

(***) Selon déclaration par BlackRock, Document AMF n° 217C0939 daté du 9 mai 2017. 

(****) Les droits de vote du FCPE sont exercés, après décision prise par son Conseil de surveillance, par le Président de ce dernier. 

(*****) Hors positions de travail des tables de tradin.
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 .28256 عددهم يبلغ 2017ديسمرب  31اعتبارًا من  BNP Paribasاملسامهون املسجلون يف 
على أساس حقوق التصويت كما هو موضح يف الشكل  31/12/2017وقد كان تكوين مسامهي البنك يف 

 أدانه : 
 

 على أساس حقوق التصويت 2017( : تكوين مسامهي البنك يف 01-03الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .17. ص 2017لسنة  BNP PARIBAS: التقرير السنوي للبنك املصدر
يوضح الشكل أعاله التقسيمات األساسية لرأس املال حسب نوع املسامهني )أفراد /مؤسسات( سواء كانوا 

 داخل أورواب أو يف دول غري أوروبية ومدى مسامهة كل نوع كما يلي :

 .% 3,6: بنسبة Actionnaires Individuels مسامهون أفراد  -
 . % 4,0: بنسبة  Salariés lesاألجراء أو املوظفني  -
 .% 1,0: بنسبة Gd Duché de Luxembourg   مسامهون من -
 .% 5,1: بنسبة  BlackRock Inc مؤسسة -
 .% 7,7" : بنسبة SFPIمؤسسة " -
 .% 2,2: بنسبة  Autres et non identifiés مسامهون آخرون  -
 .% 31,9بنسبة  Investisseurs institutionnels hors Europeأورواب مؤسسات االستثمار خارج  -
 .% 44,5:بنسبة Investisseurs institutionnels européens  مؤسسات استثمار األوروبية -
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 " : Bnp Paribasميزانية البنك  " رابعا :
 :Actifاألصول   .1

حيث ، 2017سنة  أورومليار  BNP Paribas   "3،1 960 البنك " ميزانية غ إمجايلبلبشكل عام  
الرئيسية للمجموعة  األصول(. تتضمن أورومليار  2  077) 2016 سنة% مقارنة مع 6بنسبة  سجل اخنفاض

واملؤسسات  ءالعمالمن  والذمم املدينة العادلة، القروضاملالية ابلقيمة  واألدواتالنقد والودائع لدى البنوك املركزية 
متثل املبيعات واملبالغ املستحقة واملوجودات األخرى اليت مت مجعها مًعا كما واملوجودات املالية املتاحة.   االئتمانية

أييت اخنفاض األصول و .(2016ديسمرب  31)مل يتغري عن  2017ديسمرب  31يف  األصول% من إمجايل 96
 :1% بشكل رئيسي6بنسبة 

، ويرجع ذلك أساسا إىل اتفاقيات إعادة %15، أو أورو 101.6تراجعت السوقية اليت أدوات مالية ابلقيمة  -
 .الشراء أقل واألدوات املالية املشتقة

 31يف  أورومليار  232إىل  أورومليار (  35.6-% )13األصول املتاحة للبيع بنسبة اخنفاض يف قيمة  -
 ( 2017ديسمرب 

ديسمرب  31يف  أورومليار  107.2مليار إىل (  8.8 -% ) 8نسبة ب األخرى واألصول املستحقاتتراجع  -
2017.) 

  Passif (Hors Capitaux Propres)اخلصوم أو املطلوابت خارج حقوق املسامهني   .2

حيث  ،2017 سنةيف  أورومليار  853 للبنك)ابستثناء حقوق املسامهني(  إمجايل اخلصومبلغت  عموما
الرئيسية للمجموعة األدوات  اخلصوم(. تشمل أورومليار  1971،7) 2016 سنة% مقارنة مع 6بنسبة  اخنفضت

السوقية من خالل الدخل والديون املستحقة على العمالء واملؤسسات االئتمانية  وابلقيمةالعادلة ابلقيمة املالية 
واليت متثل  مني،التأالفنية لشركات ملخصصات والديون املتمثلة يف األوراق املالية واملستحقات واملطلوابت األخرى وا

ديسمرب  31دون تغيري من ) 2017ديسمرب  31% من إمجايل االلتزامات غري املتعلقة ابألسهم كما يف  97ككل 
 :2إىلبشكل رئيسي  إمجايل اخلصوم يرجع(. إن االخنفاض يف 2016

مليار  103.4-)من % 17اخنفاض يف األدوات املالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة بنسبة  -
 ؛(2017ديسمرب  31يف  أورومليار  522.9إىل 

 ( ؛2017ديسمرب  31يف  أورومليار  148.2إىل  أورومليار (  5.3 -% )3اخنفاض الدين بنسبة أتمني  -

                                                             
1  Banque BNP Paribas, Op-cit, p124. 
2 Banque BNP Paribas, Op-cit, p125 
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يف  أورومليار  86.1إىل  أورومليار  (13.3 -% )13اخنفاض يف االستحقاق واملطلوابت األخرى بنسبة  -
 ؛(2017ديسمرب  31

مليار  9.8% )+ 5ذه االختالفات جزئيا الزايدة يف االحتياطيات الفنية لشركات التأمني بنسبة ويقابل ه
 (.2017ديسمرب  31يف  أورومليار  203.4إىل 

 النتائج اليت حققها البنك يف السنوات األخرية املاضية: .3
جيدة  نك نتائج" فقد حقق الب BNP PARIBASللبنك"  2017بناء على التقرير الذي صدر سنة 

 يلي :  كما  سابقتنيواجلدول التايل يوضح النتائج اليت حققها البنك خالل السنتني ال سابقةمقارنة ابلسنوات ال

  النتائج اليت حققها البنك يف السنوات األخرية املاضية  ( :02-03اجلدول رقم )
 2016/2017 2016 2017 النتائج احملققة /السنوات

 % 0.6- 43411 43161                    املنتجات املصرفية الصافية

 % 5.8- 14033 13217 النتيجة اإلمجالية لالستغالل      

 % 4,3 - 771 10 310 10                               نتيجة االستغالل

 % 4.3- 439 1000 العناصر خارج االستغالل    

 % 0.9+ 11210 11310                               الضريبةالنتيجة قبل 

 % 0.7+ 7702 7759 النتيجة الصافية للمجموعة  

 % 0.5+ 06 6.05 الربح الصايف للسهم الواحد

 % 0.4- % 9.3    % 8.9 العائد على حقوق املسامهني 

 .110ص  2017ابالعتماد على التقرير السنوي للبنك لسنة  طالبمن إعداد الاملصدر : 
مدعوًما ابلنمو األورويب  بقوة،منا النشاط التجاري للمجموعة و  BNP Paribas حقق ،2017يف عام 

% عما كان عليه  0.6 بــــ أقلبنسبة  أي ،أورومليون  43,161 املصريفبلغ صايف الدخل و  القوي بشكل تدرجيي
ة تقييم قيمة إعاد ذلك بلغتابإلضافة إىل  .أورومليون  597والذي تضمن رحبا رأمساليا بقيمة  2016يف عام 

)مقابل   أورومليون  (DVA) 175 تاملشتقا يف واملخاطر االئتمانية اخلاصة املدرجة( OCAالديون اخلاصة )
 %. 0.5صايف الدخل املصريف بنسبة  كذلك  ارتفع كما(.  2016يف عام  أورومليون  59

نتيجة  فضتاخنكما .  %5.8بنسبة  أي أورومليون  13،217إىل  النتيجة اإلمجالية لالستغاللاخنفض 
( 2016يف عام  أورومليون  10،771) أورومليون  10،310 ما يعادل %  4.3بنسبة  للمجموعة االستغالل

املستوى املنخفض على وجه اخلصوص إىل التحكم اجليد يف خماطر اإلنشاء وبيئة معدل الفائدة املنخفضة ويرجع هذا .
 تارتفع ، أما النتيجة قبل الضريبة فقد لشركات للعمالءوالتحسن املستمر يف إيطاليا بفضل إعادة حتديد أفضل ا
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 أورومليون  439كانت   بينما 2017سنة  أورومليون  1،000 خارج االستغالل العناصر.بلغت 0,9بنسبة %
الزايدة يف ارتفاعا كبريا يف العناصر خارج االستغالل ترجع إىل  2017شهدت سنة  ث، حي. 2016يف عام 

 امللكية حسب ما جاء يف التقرير السنوي للبنك . مت احتساهبا بطريقة حقوق الدخل من الشركات اليت
حيث مشل . 2017سنة  % 0.9 مليون ومبعدل100ارتفاعا قدره  فقد سجلتاألرابح قبل الضرائب أما  

لية % للخدمات املالية الدو 18.2% لألسواق احمللية  ،  4.7% ابلنسبة لألقسام التشغيلية: 13.4 هذا االرتفاع 
، بزايدة  أورومليون  7،759بلغت حصة اجملموعة  أما النتيجة الصافية فقد.% للبنك التجاري الدويل14.6و 

أما العائد على حقوق املسامهني  .الواحد صايف الربح للسهم أورو 6.05أي مبقدار  2016% مقارنة بعام  0.7
 .2017خالل سنة  %0.4فقد شهد اخنفاضا قدره 

وهو برانمج طموح من اخلربات اجلديدة  ،2020شاط على تنفيذ خطة التحول لعام تعمل اجملموعة بن
األداء اجليد لألقسام التشغيلية هذا العام يوضح بداية واعدة كما أن   .والتحول الرقمي والكفاءة التشغيلية للعمالء،

على حقوق املسامهني  وهتدف إىل حتقيق عائد 2020تعمل اجملموعة على حتديد أهدافها لعام  مثللخطة. ومن 
تواصل اجملموعة تعزيز نظام الرقابة الداخلية واالمتثال. ولديها سياسة استباقية  اكم  .الوقتهذا % يف 10يزيد عن 

للمسؤولية االجتماعية والبيئية ترمي إىل إحداث أتثري إجيايب على اجملتمع: فقد أنشأت هذا العام إدارة مشاركة 
 1هذا اجملال. يف .أعماهلاالشركات لتعزيز 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Banque BNP Paribas, Op-cit, PP 110-111. 
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ـــرات  ــــ ــــ ــــ ــــد متغيـ ــــ  الدراسة وفرتة املطلب الثاين:     حتديـــــــ
 الفرضيات، ابإلضافة إىل املدروسةوالفرتة  ةحتديد املتغريات املعتمدة يف الدراس إىلهذا املطلب  من هندف

 وتوضيح خطوات وإجراءات الدراسة.

 الدراسة : أوال :حتديد متغريات
بعد القيام ابلبحث عن أهم العوامل احملددة لسياسة رأس املال يف البنوك التجارية ومدى مسامهتها يف تقليل 

رأس املال األساسي  سنقوم بدراسة مؤشرات سياسة رأس املال واملتمثلة يف اليت تواجه البنك حمل الدراسةاملخاطر 
، إضافة ةمستقل اتكمتغري   ،نسبة املالءة، (، نسبة توزيع األرابححية الثانيةاملال املساند )الشر )الشرحية األوىل(، رأس 

) خماطر االئتمان، خماطر السوق، خماطر التشغيل، خماطر احملفظة  االستثماراملتغري التابع املتمثل يف املخاطر  إىل
-2008ذه الدراسة الفرتة ه غطي، وستأهم املخاطر اليت تواجه البنوك التجارية بشكل عامواليت تعد ، (البنكية

 : يوضح متغريات الدراسةأدانه واجلدول  2017
 (: متغريات الدراسة03-03اجلدول رقم ) 

املتغري التابع )خماطر  الرمز املتغري املستقل )سياسة رأس املال(
 االستثمار(

 الرمز

RISQUE_DE_CR خماطر االئتمان  TIER1 (01)شرحية رأس املال  رأس املال

EDIT 

RISQUE_DE_MA خماطر السوق TIER2 (02)شرحية س املال رأ

RCHE 

BENEFI_C سبة األرابح املوزعة   توزيع األرابح

ES_DISTRI

BUES 

RISQUE_OPERA خماطر التشغيل

TIONNEL 

RISQUE_DE_PO خماطر احملفظة 

RTEFEUILLE 

 solvabilité نسبة املالءة  كفاية رأس املال

 الب.طمن إعداد ال:  املصدر
 اثنيا :فرضيات الدراسة:

اإلشكالية الرئيسية هلذه الدراسة مت طرح جمموعة من الفرضيات واليت حناول  وحتليلنتائج البغية الوصول إىل 
نسبة توزيع  2، رأس املال شرحية 1من خالهلا معرفة العالقة بني سياسة رأس املال املعرب عنها ب )رأس املال شرحية 

خماطر التشغيل، خماطر احملفظة  السوق،خماطر  االئتمان،االستثمار واملمثلة ب )خماطر  وخماطرملالءة اونسبة  األرابح
  يلي:البنكية(، حيث مت طرح الفرضية الرئيسية كما 

 BNPالبنك الفرنسي خماطر االستثمار لدى حدة  منالتقليل " تساهم سياسة رأس املال يف 
PARIBAS  "2017إىل سنة  2008نة خالل الفرتة املمتدة من س. 
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 إىل جمموعة من الفرضيات كما يلي: الرئيسية  فرضيةتقسيم الكما مت 

  توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني سياسة رأس املال للبنك وخماطر االئتمان. الفرضية األوىل :  -
  خماطر السوق.  للبنك و توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني سياسة رأس املال الفرضية الثانية : -
 : توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني سياسة رأس املال للبنك و خماطر التشغيل.   الفرضية الثالثة -
 توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني سياسة رأس املال للبنك و خماطر احملفظة.   : الفرضية الثالثة -
 

 خطوات الدراسة ومصادر البياانت:  .1

دراسة العالقة بني سياسة رأس املال يف البنوك التجارية وخماطر االستثمار اليت تواجه هذه األخرية قمنا إبتباع ل
 اخلطوات التالية :

إىل سنة  2008مجع البياانت واملعطيات من ميزانية البنك وجدول حساابت النتائج خالل الفرتة املمتدة من  -
 الدراسة.درة عن البنك حمل ا، بناء على التقارير السنوية الص2017

السنوية  رحساب النسب املالية واملؤشرات املتعلقة ابلدراسة من خالل البياانت اليت حتصلنا عليها من التقاري -
 الدراسة.للبنك حمل 

( Excel 2016) 2016تفريغ النسب املعتمدة يف الدراسة التطبيقية ابالعتماد على برانمج إكسل نسخة  -
(  وتقدير العالقة بني  املتغريات املدروسة ) سياسة رأس املال وخماطر Eviews) 9.5 ةوبرانمج أفيوز نسخ

 االستثمار (.

 فرتة الدراسة :  .2
، وقد مت اختيار الفرتة بناء على البياانت واملعطيات 2017 – 2008تغطي الدراسة احلالية الفرتة املمتدة من 

" حمل الدراسة، والذي  BNP Paribas وية الصادرة عن البنك " الالزمة للدراسة التطبيقية من خالل التقارير السن
 .يعترب من بني أكرب البنوك الفرنسية وأوسعها نشاطا يف فرنسا وأورواب بشكل عام 
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 الثالث:    التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة . املطلب 
تغريات الدراسة، واملتمثلة من خالل هذا املطلب سنقوم بدراسة وحتليل إحصائي من أجل معرفة خصائص م

دىن قيمة واجلدول التايل يوضح أأعلى و  يف املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، معامل االختالف، التباين،
 ملتغريات الدراسة : اإلحصاءات الوصفية 

  )الوحدة : مليون أورو( (: اإلحصائيات الوصفية ملتغريات الدراسة.04-03اجلدول رقم )
 TIER1 TIER2 رمز المتغير

BEN 

_DIS 
SOLVA 

RISQ 

CRE 

RISQ 

MAR 

RISQ 

OPERA 

RISQ 

PORTF 

 اسم املتغري
رأس املال 

 (01)ش 
رأس املال 

 (02)ش 
توزيع 
 األرابح

نسبة 
 املالءة

خمطر 
 االئتمان

خمطر 
 السوق

خمطر 
 التشغيل

 خمطر احملفظة

املتوسط 
 40464 55485.3 24915.3 450749.3 0.13 2227,5 12973,2 69663,1 احلسايب

االحنراف 
 14945.75 7577 6707.03 38665.33 0.013 889,57 6287,38 11591.6 املعياري

معامل 
 0,37 0,14 0,27 0,09 %10 0,4 %48 %17 االختالف

 58696 66515 38501 512700 %16 3772 25298 83766 أعلى قيمة

 22475 39582 16666 387960 %11 912 6367 41799 أدىن قيمة

 . EXCEL 2016ابالعتماد على خمرجات برانمج  طالبمن إعداد ال:  املصدر
انطالقا من اجلدول أعاله وابالعتماد على قيم اإلحصاء الوصفي ملتغريات الدراسة سنحاول تفسري هذه 

 النتائج املتوصل إليها كما يلي :
 أوال : متغريات سياسة رأس املال :

 ( :TIER1رأس املال األساسي ) .1
العناصر الرئيسية ملكوانت لرأس املال )رأس املال يعترب رأس املال من الشرحية األوىل النواة الصلبة ،حيث ميثل 

حيث نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هذه الشرحية كانت حمصورة ،  املدفوع + االحتياطات + األرابح احملتجزة(
( مليون أورو، واليت سجلها 41799 قيمة مسجلة قدرها )( مليون أورو وأدىن83766بني أعلى قيمة قدرها )

( أي أن قيمة رأس املال األساسي ارتفعت حىت بلغت الضعف خالل عشرة سنوات 2008الفرتة ) البنك يف بداية
قيمة  االحنراف املعياريبلغ كما ، مليون أورو( 69663,1) ، أما املتوسط احلسايب لرأس املال األساسي  فقد بلغ

والذي يقيس مدى تشتت القيم عن وسطها احلسايب فقد  معامل االختالفمليون أورو، أما  (11591.6ا )قدره
( والذي يدل على أن قيم رأس املال األساسي خالل الفرتة متقاربة من بعضها ومل تعرف تغريا %17بلغ نسبة )
 .بشكل كبري
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 (:TIER2رأس املال املساند ) .2
قدرها  2009سجلها البنك سنة أس املال فقد كانت حمصورة بني أعلى قيمة من ر  ابلنسبة للشرحية الثانية

كما بلغ املتوسط احلسايب   ،2013 مليون أورو سنة (6367بقيمة ) قيمة مسجلة( مليون أورو، وأدىن 25298)
ليون ( م6287,38أما االحنراف املعياري املسجل فبلغ ) أورو،( مليون 12973,2هلذه الشرحية قيمة قدرها )

مقارنة ابلشرحية األوىل والذي يدل على مدى التغري الذي  اكرب( بنسبة %17االختالف )أورو، بينما كان معامل 
 .(2017-2008عرفته هذه الشرحية خالل هذه الفرتة )

 (: BENEFI_CES_DISTRIBUESاألرابح املوزعة ) .3
اليت يعتمدها البنك يف ختطيط وإدارة رأس تعترب سياسة توزيع األرابح أو احتجازها من بني أهم السياسات 

قدرها  2017قيمة سنة سجلت أعلى نالحظ أن األرابح املوزعة  (04-03رقم )ماله، من خالل اجلدول 
، كما بلغ املتوسط احلسايب هلذه 2008 مليون أورو سنة (912( مليون أورو، وأدىن قيمة مسجلة بقيمة )3772)

 عدمعلى نسبة ال هذه ( وتدل%48( مليون أورو، بينما كان معامل االختالف )2227,50األخرية قيمة قدرها )
  .(2017-2008خالل هذه الفرتة ) حول املتوسط احلسايب ألرابح املوزعةجتانس يف قيمة ا

 (:Ratio de solvabilityنسبة املالءة ) .4
البنك  توازن بني حجم رأس املالحتقيق الكفاية رأس املال الطريقة اليت تتبعها إدارة البنك، بغرض تعترب  

نسبة كفاية رأس  ، فهي متثل العالقة بني مصادر رأس مال واملخاطر املتعلقة ابألصول، كما تعترباملتوقعةواملخاطر 
درجة مالءة  اخنفاضيعين  هذه النسبة ارتفاعاحتمال إعسار البنك، مبعىن أن واليت تعرب عن الءة املاملال أداة لقياس 

أما ابلنسبة للبنك حمل الدراسة ومن خالل اجلدول ، ايل يصبح البنك يف حالة عسر مايل والعكس صحيحوابلت نكالب
( كانت جيدة جدا، حيث بلغ متوسط 2017-2008) أن نسبة املالءة خالل فرتة الدراسة جند (03-04)

( %10.5طرحتها جلنة ابزل ) ابملعدل النسبة اليت( وهي نسبة جيدة مقارنة %13املالءة املالية للبنك معدل قدره )
وهذا أن دل فإمنا يدل على حرص البنك حمل الدراسة مالءته املالية ابعتبارها  واليت تطبق ابتداء من السنة اجلارية،

 األداة األوىل االحرتازية لصد الصدمات اليت قد يتعرض هلا البنك أثناء ممارسة نشاطه. 

 اثنيا: متغريات خماطر االستثمار: 
 (:RISQUE_DE_CREDITالئتمان )خماطر ا .1

كما  تعترب هذه املخاطر من أهم املخاطر اليت تواجه القطاع املصريف بشكل عام واالستثمار بشكل خاص، 
حيث بلغ املتوسط  ،80%البنك حمل الدراسة وقد تبلغ نسبة قدرها  تشكل جزء كبريا من املخاطر اليت يواجهها

أعلى قيمة ملخاطر االئتمان  2017( مليون أورو، وقد سجلت سنة 450749.3احلسايب لقيمة املخاطر املسجلة )
 ( مليون38665.33( مليون أورو، كما بلغ االحنراف املعياري املسجل قيمة قدرها )512700بقيمة قدرها )
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التغري  ( حيث يدل هذا األخري أن قيم خماطر االئتمان ليست بدرجة كبرية من%9أورو ومبعامل االختالف مبعدل )
 ابلنسبة للوسط احلسايب املسجل.  

 (:RISQUE_MARCHE) خماطر السوق .2
كما أهنا مل تكن ،تتضمن خماطر السوق جمموعة من املخاطر مثل خمطر السيولة ، وخمطر الفائدة والصرف 

( 24915.3بنفس األمهية مقارنة مبخاطر االئتمان ، فقد بلغ املتوسط احلسايب املسجل خالل الفرتة قيمة قدرها )
قيمة  وأدىن( مليون أورو ،38501رها)قد 2011مليون أورو ، حيث كانت حمصورة بني أعلى قيمة مسجلة سنة

( مليون 6707.03، بينما كان االحنراف املعياري املسجل بقيمة )2017( مليون أورو سنة 16666قدرها )
والذي يعكس مدى تغري قيمة خماطر السوق  (%27أورو ، أما ابلنسبة ملعيار التشتت فقد بلغ معدل االختالف )

   خالل فرتة الدراسة .عن متوسطها احلسايب 
 (:RISQUE_OPERATIONNELخماطر التشغيل ) .3

تعترب خماطر التشغيل كذلك من بني أهم املخاطر اليت أولت هلا جلنة ابزل للرقابة واإلشراف املصريف أمهية  
ري واليت ية عدة أنواع من املخاطر الناجتة يف معظم األحيان عن املورد البشكبرية ، حيث تواجه معظم لبنوك التجار 

تدخل ضمن هذا الصنف من املخاطر ، سجل البنك حمل الدراسة خالل الفرتة املدروسة متوسطا قدره 
ها ( مليون أورو وهي هبذا تعترب أكرب من القيمة املسجلة ابلنسبة ملخاطر السوق وال تقل أمهية عن55485.3)

مليون أورو كانت  (39582قيمة ) وأدىن ،2017مليون أورو سنة (66515،كما بلغت أعلى قيمة مسجلة )
مليون أورو، بينما كانت نسبة معامل االختالف  (7577.09، أما االحنراف املعياري للقيم فقد بلغ )2008سنة 

شديدة التغري نسبة للقيم املسجلة خالل  (، وهي هبذا تعترب أقل تشتتا عن وسطها احلسايب وغري%14مبعدل )
 (.  2017-2008الفرتة )

 :(RISQUE_DE_PORTEFEUILLEخماطر احملفظة ) .4
 Risque de participationsأو كما يسميها البنك يف بعض األحيان خماطر االستثمار يف األسهم ) 

en actions، ) خالل قيامه بعمليات استثمار  وتعترب هذه املخاطر جزء من خماطر السوق، فهي تواجه البنك
مليون أورو  (58696أسهمه يف السوق املايل، فقد كانت حمصورة هذه املخاطر بني أعلى قيمة مسجلة )

( مليون أورو ، بينما بلغ 40464، ومبتوسط قدره )2010( مليون أورو سنة 22475وأدىن قيمة ) 2014سنة
شديدة ( مليون أورو، كما أهنا كانت 14945.75مة قدرها )االحنراف املعياري هلذا النوع من املخاطر قي

 .  ( خالل فرتة الدراسة%37لغ معدل التشتت )مثيالهتا من املخاطر فقد ب مع مقارنة ضطراباال
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 كالثاين: دراسة وحتليل العالقة بني سياسة رأس املال وخماطر االستثمار للبناملبحث 

ر مؤشرات املعتمدة للتعبري عن سياسة رأس املال، ابإلضافة إىل املبحث دراسة تطو  احناول من خالل هذ
، بعد ذلك سنتطرق إىل اختبار 2017-2008املؤشرات املعربة عن خماطر االستثمار خالل الفرتة املمتدة بني 

ان حتقيق ول على نتائج تفيدالعالقة بني املتغريين ابالعتماد على بعض املقاييس والربامج اإلحصائية، وسعيا منا للحص
 هدفنا من هذه الدراسة.

 
  (2017-2008دراسة تطور مؤشرات سياسة رأس املال خالل الفرتة )املطلب األول: 

أمهية  البنوكختتلف سياسة إدارة رأس املال يف البنوك التجارية عنه يف املؤسسات االقتصادية، حيث تعطي 
قطاع ابإلضافة إىل ذلك جند أن إدارة البنك هتتم ابملعدل ابلغة لرأس املال وترجع هذه األمهية للقوانني املنظمة لل

ن الوظيفة األساسية هلذا األخري هي محاية البنك من اخلسائر ابإلضافة إىل محاية أموال وذلك أل املالئم لرأس املال،
 مستوى رأس وهنا جيد البنك نفسه حمصور بني لف املخاطر اليت يتعرض هلا البنك،ومواجهة خمت املسامهني واملودعني،

أو رأس مال منخفض يعين تعرض البنك  مال أكرب يعين زايدة تكلفة األموال واليت تؤثر بدورها على تنافسية البنك،
" BNP Paribas"تفسري سلوك مؤشرات سياسة رأس املال للبنك   إىلهندف  من خالل هذا املطلب، للمخاطر

توضيح العالقة بني سياسة رأس املال واملخاطر اليت يتعرض هلا خالل فرتة الدراسة علنا نصل إىل نتائج تساعدان يف 
 البنك .

 (:األوىل )الشرحيةرأس املال األساسي  أوال:

الرئيسية ملكوانت لرأس املال، يعترب رأس املال من الشرحية األوىل مبثابة النواة الصلبة، حيث ميثل العناصر 
رحية ابعتبارها الدرع أو احلاجز األول الذي يوفر هلا محاية وأماان لذلك جند أن البنوك تعطي اهتماما كبريا هلذه الش

 األساسي يف العناصر التالية: رأس املال أكرب من اخلسائر اليت قد تصيب البنك. وتتمثل مكوانت

 املدفوع: ويشمل كل األموال اليت حتصل عليها البنك من أصحاب املشروع؛رأس املال        -

 وتشمل كل من االحتياطي القانوين )إلزامي( واالحتياطي اخلاص )االختياري(؛االحتياطات:        -

 ؛األرابح احملتجزة: ومتثل األرابح الصافية املرحلة من سنوات مضت ومل توزع على املسامهني )املالك(       -

 رأس املال املساند )الشرحية الثانية( اثنيا:

 األوىل،بنفس األمهية مقارنة ابلشرحية  ىحتدن الدرجة الثانية وال متثل األموال املكونة هلذه الشرحية حاجزا م
        التالية:ويرجع ذلك للمكوانت الرئيسية هلذه الشرحية واملتمثلة يف العناصر 
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 اليت ال تظهر عند نشر بياانت احلساابت اخلتامية للبنك؛ :املعلنةاالحتياطات غري    -

 م تشكيل هذه املخصصات عند التنبؤ بوقوع خسائر حمتملة؛ويت :خمصصات للخسائر على القروض    

بقيمتها اجلارية أو مبستوى قريب جدا من هذه القيمة ابملقارنة مع تكلفتها  :احتياطات إعادة تقييم األصول       -
 بعني االعتبار يف رأس املال؛ األصلية، وأخذها

 أجل حمدد ضمن عناصر رأس املال التكميلي؛القروض املساندة ألجل: وهي عبارة عن سندات ذات        -

وتشمل كال من األسهم املمتازة، سندات املسامهة وسندات مساندة ذات أجل غري  :أدوات رأمسالية أخرى       -
 ؛حمدود، أدوات من دون اتريخ استحقاق، أدوات دين واجبة التحويل

ارية سنحاول تفسري سلوك تطور رأس املال بعد التذكري ابملكوانت األساسية لرأس املال لدى البنوك التج
والشكل التايل يوضح تطور رأس املال للبنك حسب  2017-2008" خالل الفرتة  BNP Paribas " للبنك

 له.الشرائح املكونة 

 2017-2008" خالل الفرتة BNP Paribas" رأس املال للبنك  تطور (02-03الشكل رقم )

 

 

 

 
 

 للبنك.عتماد على التقارير السنوية : من إعداد الطالب ابالاملصدر

خالل الفرتة املمتدة بني  "BNP " بنكميثل الشكل أعاله منحىن بياين لتطور مؤشرات رأس املال 
نالحظ من خالل الشكل أن الشرحية األوىل لرأس املال عرفت ارتفاعا ملحوظا خالل  ( حيث2008-2017)

مبلغا قدره  2008 الشرحية األوىل لرأس املال سنة حيث بلغت قيمة ( وحتسنا كبري،2012-2008الفرتة )
 .( مليون أورو74806حيث سجل قيمة قدرها ) 2012( مليون أورو لريتفع بعد ذلك سنة 41799)

( مليون 66934( مليون أورو و)71897( فقد سجل البنك قيمة قدرها )2014-2013رتة )أما الف
( حيث بلغة القيمة املسجلة هلذه األخري 2017-2015ل الفرتة )أورو على التوايل، لتعود لالرتفاع مرة اثنية خال

 .2017( مليون أورو سنة 83766)
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ارتفاعا بسيطا بني سنيت  تأخر مقارنة مع مثيالهتا، فقد عرفأما فيما خيص الشرحية الثانية فقد كان هلا سلوك 
 ما بنيأما الفرتة  التوايل،( مليون أورو على 25298( مليون أورو و)17951( بقيمة قدرها )2008-2009)
( فقد سجل البنك اخنفاضا ملحوظا يف قيمة الشرحية الثانية مبتوسط اخنفاض يقدر حبوايل 2010-2014)
( 2017( حيث سجل البنك سنة )2017 -2015( مليون أورو ، لتعود لالرتفاع جمددا خالل الفرتة )11000)

 ورو .( مليون أ9066واليت بلغت ) (2015(مليون أورو مقارنة بسنة)10241قيمة قدرها )

 "BNP PARIBAS" توزيع/ احتجاز األرابح: لثااث

يتناول هذا العنصر املكون األساسي الثاين لسياسة رأس املال وهو توزيع/ احتجاز األرابح وهذا من خالل 
الشرحية األوىل حتليل مستوى وحجم األرابح املوزعة يف البنك، ونشري إىل أن احتجاز األرابح هي ضمن مكوانت 

 . املال البنوك لذلك سوف لن يتم حتليلها يف هذا العنصرلرأس 

 (: تطور توزيعات أرابح البنك03-03شكل رقم )

 
 ابالعتماد على التقارير السنوية للبنك. إعداد الطالب املصدر:

-2008ىل من خالل الشكل أعاله يتضح وجود ثالثة مراحل من حيث توزيع أرابح البنك، املرحلة األو 
ورو يف أمليون  2518-1778مليون أورو مث  912وزع  2008سنة  حني قام البنك بتوزيع األرابح يف 2010
تراجع البنك يف توزيع األرابح حيث مل  2014-2011على التوايل، وبعدها شهدت املرحلة 2009-2010

 البنك ودعم رأس املال. يف مليون أورو كسياسة واضحة لدعم التوسع 1800تتجاوز األرابح املوزعة عتبة 
أورو للسهم  2.70مليون أورو ما يعادل  2880قام البنك برفع األرابح املوزعة إىل 2015ومع هناية سنة 

إىل أكثر من  2017-2016أورو. مث زاد من توزيع األرابح يف  02الواحد هذا األخري املقيم يف األساس بـــ 
أورو وهو مقيم بــ  3.02كان نصيب السهم من األرابح   2017مليون أورو على التوايل ويف  3367-3772

 أورو، ما يعكس األداء اجليد للسهم. 02
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 "BNP PARIBAS "تطور  كفاية رأس املال األساسي لبنك : رابعا

تعكس كفاية رأس املال اليت تعمده جلنة ابزل للرقابة املصرفية مدى قدرة رأس املال املمتاز على حتمل املخاطر 
 العامة، ويف هذا العنصر سوف نشري إىل تطور رأس املال املمتاز مقارنة بتطور املخاطر.ية املصرف

 (: تطور كفاية رأس املال البنك واملخاطر املصرفية04-03شكل رقم )

 
 .ابالعتماد على التقارير السنوية للبنك إعداد الطالب املصدر:

انية واليت تعد حسب الشكل أهنا مستقرة من خالل الشكل يالحظ مدى تعرض البنك للمخاطر االئتم
مليون اورو، من انحية أخرى يوضح البيان إىل أن  500000-400000حيث ترتاوح بني  2009نسبيا منذ 

خماطر  %2ة ال تغطي إال حجم املخاطر االئتمانية، يف حني أن الشرحية الثاني %15الشرحية األوىل تغطي ما يعادل 
 االئتمان يف أعلى قيمها.

ضا يالحظ أن الشرحية األوىل لرأس املال قادرة على تغطية املخاطر املصرفية الرئيسية وهذا وفق مراحل، أي
يظهر أن الشرحية األوىل ال تغطي ابلقدر الكافية نظرا حلجم املخاطر الكبرية اليت هددت  2008فبالنسبة لسنة 

وىل نوعا ما تنمو مما عزز هامش األمان بداية من الشرحية األ تأبدعاملية على غرار البنوك األوروبية، املصارف ال
 .2014وهذا ابلتزامن مع تراجع حجم املخاطر العامة. كما أن الشرحية األوىل تراجعت مستواها سنة  2009

ة ويتضح أن خماطر التشغيل يف املرتبة الثانية بعد املخاطر االئتمانية يتجاوز حجمها لدى البنك يف متوسط الدراس
ون أورو، كما أن خماطر السوقية سلوكها كان متذبذب أيخذ سلوك معدالت الفائدة السائدة، يف ملي 40000

 حني أن حمفظة األوراق املالية يالحظ أن حجم خماطره ينمو بشكل مستمر نظرا لظروف السوق غري املستقرة.
نظرا لكوهنا تتناقص حيث أهنا املخاطر املتضمنة أما ابلنسبة للشرحية الثانية فيتضح متاما أهنا ال تسلك سلوك 

مليون أورو، مث لتبدأ ابلرتاجع لتصل  25000تطورت إىل أكثر من  2008مليون أورو يف سنة  17859سجلت 
، وهذا يعين أن عناصر الشرحية األوىل هي املتغري األساس يف التناسب 2017مليون أورو سنة  10200أدىن مداها 

 األساسية.مع املخاطر البنك 

0,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

600 000,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  
أ 
ن 
  
مل

مخ ط   الئتم ن                            

مخ ط    س ق مخ ط       ق    م     مخ ط    ت غ ل



 -BNP Paribasدراسة حالــة البنك الفرنســي   -الفصل الثالث: سياســـة رأس املال ودورها فـي تقليل خماطر االستثمار للبنوك التجارية 

 

107 
 

 (.2017-2008دراسة تطور مؤشرات خماطر االستثمار خالل الفرتة)الثاين:    املطلب 
ميثل االستثمار وظيفة مهمة مثلها مثل أي وظيفة أخرى يف البنك ، وتكمن أمهيتها يف كوهنا تدر عوائد 

ئد يف العادة  ، لكن هذه العواللبنك قد تساعده على توسيع نشاطه يف املستقبل ومواجهة منافسيه يف القطاع املصريف
تصاحبها بعض املخاطر وتتنوع حسب تنوع النشاط وحسب حجم املعامالت اليت يقوم هبا البنك ، فقد يتعرض 
البنك إىل خماطر نظامية ال ميكنه جتنبها وأخرى غري نظامية قد يستطيع جتنبها ابالعتماد على خربته واألدوات اليت 

ول من خالل هذا املطلب التطرق ألهم خماطر االستثمار اليت تواجه ذه املخاطر . سنحامتنحه القدرة على مواجهة ه
 " كما سنحاول إعطاء تفسري لسلوك هذه املخاطر خالل فرتة الدراسة. Bnp Paribasبنك " 

 أوال: خماطر االئتمان : 
اته التعاقدية، الوفاء ابلتزام املدين علىاخلسائر املالية الناجتة عن عدم قدرة يعرب هذا النوع من املخاطر على 

 .قد يصيبها العجز يف نشاطات اإلقراض للبنك، ويف تعامالته يف السوق مع أطراف ويظهر

 2017-2008" خالل الفرتة BNP Paribas" خماطر االئتمان  تطور  ( 05-03الشكل رقم )

 ابالعتماد على التقارير السنوية للبنك . طالب: من إعداد الاملصدر 
بني خالل  تقلباتنالحظ أن خماطر االئتمان تكاد شبه مستقرة ، ويتخللها بعض المن خالل الشكل أعاله 

قدار لرتتفع هذه القيمة مب 2008( مليون أورو سنة 387960فرتة الدراسة ، حيث سجل البنك قيمة قدرها )
قرار ، وبعد ذلك نالحظ أن سلوك املخاطر االئتمانية لدى البنك شهد است 2009( مليون أورو سنة 94984)

، لينخفض جمددا خالل سنيت  2011-2009( مليون أورو خالل الفرتة 478365بقيمة متوسطة قدرها )
( مليون أورو ،أما ابقي فرتة الدراسة 410000حيث سجل البنك قيمة متقاربة مبتوسط ) 2013- 2012
كانت أعلى ( مليون أورو وقد  465500ارتفاعا متباطئ بقيمة متوسطة قدرها ) تفقد شهد 2014-2017

مليون أورو ، وبشكل عام تعترب قيمة خماطر ( 512700حيث بلغت ) 2017قيمة مسجلة خالل الفرتة يف سنة 
من إمجايل املخاطر اليت  %80االئتمان مرتفعة جدا مند بداية الفرتة حيث حيتل هذا النوع من املخاطر نسبة تفوق 
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( مليون 124740)  2017-2008تمان خالل الفرتة ما بني البنك ، كما تبلغ القيمة املقدرة ملخاطر االئ تواجه
السبب يف ذلك إىل توسع البنك حمل الدراسة يف االستثمار يف منح االئتمان معتمدا يف ذلك على أورو ، ويرجع 

 واخلارجية ابإلضافة إىل مسعته وقدرته على املنافسة أمام البنوك األخرى. ةمكانته يف األسواق األوروبي

 :واحملفظة االستثمارية اطر السوقاثنيا : خم
معدالت الفائدة، معدالت  املتمثلة يف الناجتة عن تقلبات معايري السوق اخلسائرتتمثل خماطر السوق يف 
األولية، درجة تقلبات هذه األسعار، هوامش  ( أسعار املوادالسندات،)األسهم،  الصرف، أسعار األدوات املالية

يشمل خطر السوق ا كم  .وكذلك احملفظة االستثمارية ية للبنكاحملفظة التجار  نكل م  خطر السوق القروض، وميس
البنك يف مجع  تواجه األدوات املالية، واليت قد تؤدي إىل صعوابت أيضا خطر السيولة الناتج عن العمليات على

هذا يف إطار سياسة السيولة  وتتم متابعة خطر السيولة.األموال الضرورية للوفاء اباللتزامات املرتبطة أبدواته املالية
إىل جعل البنك قادر يف كل حلظة على الوفاء  هتدفطرف املديرية العامة، واليت  واملصادق عليها مناإلمجالية للبنك 

إعادة التمويل ابلتزاماته اجتاه عمالئه، واحرتام املعايري املفروضة من طرف املراقبني البنكيني احملليني، وختفيض تكلفة 
التطورات اليت شهدهتا خماطر  أدانهالشكل  ويوضح .فاجئةإضافة إىل مواجهة أزمات السيولة امل حد ممكن إىل أدىن

 الدراسة.خالل فرتة  "BNP Paribas" بنك ل ةالسوق ابلنسب
 (ور)م.أ 2017-2008" خالل الفرتة BNPخماطر السوق واحملفظة للبنك" تطور( 06-03الشكل رقم )

 ابالعتماد على التقارير السنوية للبنك . لب: من إعداد الطااملصدر 

" خالل BNP Paribas يبني الشكل أعاله منحىن بياين للتطورات اليت شهدهتا خماطر السوق للبنك  "
( ، حيث نالحظ  أن خماطر السوق شهدت اضطرااب واضحا صعودا ونزوال ،فقد سجل 2017-2008الفرتة )

( مليون أورو ، أما سنة 12540( بقيمة قدرها )2010-2008البنك اخنفاض ملحوظا للمخاطر ما بني )
( مليون أورو ،ليعود لالخنفاض بشكل مضطرب صعودا 38501فقد عرفت ارتفاعا مفاجئ بلغت قيمته ) 2011

بينما كانت  2013( مليون أورو سنة 31208( حيث كانت أعلى قيمة مسجل )2017-2012ونزوال للفرتة )
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( مليون أورو ، واليت تعترب أدىن قيمة مسجلة خالل فرتة 16666قدرها ) 2017أدىن قيمة من مسجلة سنة 
 الدراسة كاملة .

( فنالحظ من خالل املنحىن أعاله أهنا اتبعت خماطر االستثمارات يف األسهمأما ابلنسبة ملخاطر احملفظة )
فاضا يف خماطر خن، حيث سجل البنك ا 2013-2008نفس سلوك خماطر السوق تقريبا خالل الفرتة املمتدة 

، ويرجع السبب يف ذلك إىل التطورات اليت  2010-2008( مليون أورو ما بني سنة 18109احملفظة قدرها )
-2010، لتعود لالرتفاع مرة أخرى بشكل تدرجيي خالل الفرتة  2008عرفها السوق بعد األزمة اليت حدثت سنة 

فقد سجلت  2017-2014الفرتة ما بني ا ( مليون أورو ، أم36221حيث سجلت ارتفاعا قدره ) 2014
 2014( مليون أورو ، كما تعترب سنة 3451تراجعا طفيفا مقارنة ابالرتفاع املسجل يف الفرتة السابقة يقدر ب )

( مليون أورو بينما كانت أدىن قيمة مسجلة 58696ذروة هذا النوع من املخاطر حيث بلغت القيمة املسجلة )
 ن أورو  .يو ( مل22475تبلغ ) 2010سنة 

املستثمرة يف السوق مبا فيها أصول احملفظة، حيث متثل  هبشكل عام ال يواجه البنك خماطر كبرية هتدد أصول
كحد أقصى خالل فرتة الدراسة، ويرجع السبب يف ذلك إىل عدم تركيز البنك   %5خماطر السوق نسبة ال تفوق 

رتفاع خماطره مقابل العوائد املرجوة منه، هلذا يفضل البنك ا حمل الدراسة على هذا النوع من االستثمار ابإلضافة إىل
 مني، الوساطة ...اخل    أاستثمار أمواله بطرق أخرى على رأسها منح االئتمان، الت

 اثلثا: خماطر التشغيل:
 اخلاطئة اخلارجية األحداث أو الداخلية العمليات عن الناجتة اخلسارة خماطر هي أو العمليات التشغيل خماطر

 .التسلسل - احلدث - السبب حتليل على إدارهتا وتستند. طبيعية أو عرضية أو متعمدة كانت  سواء املناسبة، غري أو
أنظمة اإلعالم اآليل( أو عن  اخلسارة الناجتة عن عدم مالئمة أو عجز النظام الداخلي )العمال،متثل خماطر التشغيل 

خماطر  فان الفيضاانت أو أيضا االعتداءات(. وعليه الزالزل، مفتعال )احلرائق،حدث خارجي قد يكون طبيعيا أو 
 التشغيل تضم املخاطر التالية:

  ؛احملاسبية حتقيق أهداف دقة وصدق املعلومات تعيقعن جمموع العوامل اليت  وينتج: احملاسيباخلطر  -
 اإلدارية للبنك بشكل مستمر؛تعرقل األنشطة عن العوامل اليت  وينتج: اإلدارياخلطر  -
ويشمل العوامل القادرة على تعطيل األنظمة والربامج اإللكرتونية والرقمية املعتمدة لدى : خطر اإلعالم اآليل -

البنك مثل عمليات االخرتاق، القرصنة والفريوسات ...اخل، وقد عمل البنك على حتسني أنظمة محاية تساعده 
 ارمة.وقواعد رقابة قوية وص تجراءاعلى التصدي هلده املخاطر ووضع إ

 التغريات يف البيئة التشريعية والقانونية للبنك. تنتج هذه املخاطر :الضرييباخلطر القانوين واخلطر  -
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عن عدم كفاءة املورد البشري ومستوى أداءه أو نتيجة أخالقيات  رقد ينتج هذا اخلط: خطر املوارد البشرية -
 املهنة لدى هذا األخري.

العمليات شغيل أو تفمثله مثل أي بنك جتاري فهو معرض ملخاطر ال "BNP Paribas"أما ابلنسبة للبنك 
وال هذه األخرية قد يكون املتسبب األول واألخري فيها هو املورد البشري  مشاكلها، النوال ميكنه أن يسلم من 

ستغالل وسنحاول تتبع سلوك خماطر اال شؤونه،بنك أن يستغين عن هذا املورد املهم يف إدارة وتسيري  أليميكن 
 .أدانه( للبنك وذلك ابالعتماد على املنحىن البياين  2017-2008للفرتة املمتدة بني )

 )الوحدة: مليون أورو( 2017-2008" خالل الفرتة BNPخماطر التشغيل للبنك"  تطور( 07-03كل رقم )الش

 ابالعتماد على التقارير السنوية للبنك .طالب : من إعداد الاملصدر 
-2008)خالل الفرتة أعاله منحىن بياين للتطورات اليت شهدهتا خماطر االستغالل والعمليات  يبني الشكل

يف بداية الفرتة ارتفاعا ملحوظا بني سنة  تيف معظم فرتة الدراسة، فقد شهد مستقر، حيث نالحظ (2017
فقد بلغت  ر بقيمةنوعا من االستقرا تمليون أورو، أما ابقي الفرتة فقد شهد (17641)بقيمة  (2008-2009)
، وأعلى قيمة مسجلة مليون أورو (50364)قدرها  2013، أما أدىن قيمة مسجلة كانت سنة مليون أورو (57252)

 .قيمة مسجلة خالل الفرتة املدروسةمليون أورو واليت تعترب أكرب ( 66515)قدرها  2017كانت سنة 
، حيث يعتمد هذا وربية الرائدة يف هذا اجملالاأل " الفرنسي من بني البنوك BNP Paribasالبنك "  يعترب

األخري على أحدث التقنيات املصرفية يف معامالته مع األطراف ذوي العالقة سواء كانوا مؤسسات أو أفراد ، األمر 
الذي يضعه يف دائرة خماطر التشغيل احلديثة املتمثلة يف اخرتاق األنظمة التشغيلية ونظام األمان لدى البنك، بطاقات 

الوسائل اإللكرتونية املعتمدة لدى البنك ، ابإلضافة إىل عمليات النصب واالحتيال  السحب اإللكرتونية وغريها من
والسرقة اليت قد يتعرض هلا البنك ، وهلذا نرى أن البنك أيخذ سياسات احرتازية قوية تظهر من قيمة املبالغ املخصصة 

 ملواجهة خماطر التشغيل أو العمليات . 
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 ة بني سياسة رأس املال وخماطر االستثمار للبنك .اختبار العالق   الثالث: لب املط
 إىل اختبار العالقة بني سياسة رأس املال وخماطر االستثمار اليت يواجهها من خالل هذا املطلبهندف 

ة تفسر لنا البنك حمل الدراسة، وذلك ابالعتماد على بعض املقاييس اإلحصائية الالزمة للوصول إىل نتائج جيد
 العالقة بني سياسة رأس املال وخماطر االستثمار.     

 رأس املال على خماطر االئتمان سياسة أثر أوال :
 H0 سياسة رأس املال للبنك وخماطر االئتمان.:  ال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني 

 H1ال للبنك وخماطر االئتمان.:  توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني سياسة رأس امل 

 (: نتائج اختبار العالقة بني سياسة رأس املال للبنك وخماطر االئتمان.05-03اجلدول رقم )

Dependent Variable: RISQUE_DE_CREDIT  

Method: Least Squares   

Date: 11/07/18   Time: 18:12   

Sample: 2008 2017   

Included observations: 10   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     TIER1 2.094138 1.264376 1.656263 0.1487 

TIER2 4.296716 1.469314 2.924300 0.0265 

BENEFI_CES_DISTRIBUES 14.80752 14.89598 0.994062 0.3586 

C 216139.2 77348.06 2.794371 0.0314 
     
     R-squared 0.755374     Mean dependent var 450749.3 

Adjusted R-squared 0.633062     S.D. dependent var 38665.33 

S.E. of regression 23421.69     Akaike info criterion 23.24989 

Sum squared resid 3.29E+09     Schwarz criterion 23.37092 

Log likelihood -112.2494     Hannan-Quinn criter. 23.11711 

F-statistic 6.175762     Durbin-Watson stat 2.577026 

Prob(F-statistic) 0.028924    
     
     

 9.5Eviewsعتماد على الربانمج اإلحصائي المن إعداد الطالب اب:  املصدر
 

إحصائي وحتليله، بل جيب تشخيص القوة اإلحصائية له  يف الدراسات اإلحصائية ال يكفي تقدير منوذج
 الدراسة وهي كااليت:من خالل جمموعة من االختبارات اليت تساعدان يف هذه 

 ( ؛R-squaredاختبار جودة التوفيق ) •
 ( F(، إضافة إىل اختبار املعنوية الكلية للنموذج املقدر ) Tاختبار املعنوية اإلحصائية للمعامالت املقدرة) •
 ؛(Durbin-Watson تبار االرتباط الذايت لألخطاء  )اخ •
 (؛  variance inflation factor) التعددية اخلطيةاختبار  •
 ؛ : Test ARCHثبات )جتانس( التبايناختبار  •



 -BNP Paribasدراسة حالــة البنك الفرنســي   -الفصل الثالث: سياســـة رأس املال ودورها فـي تقليل خماطر االستثمار للبنوك التجارية 

 

112 
 

  (Fاختبار املعنوية الكلية للنموذج املقدر ) .1

ويتضح هذا من خالل ( أن النموذج مقبول من النـــاحية اإلحصائية 05-03اجلدول )من خالل يظهر 
فهي أقل من ، 0.028924 واملقدرة ) F- Statistic prob) املرفقة إبحصائية فيشر يف اجلدول الداللة مستوى

 . %5 نسبة املعنوية

 (  Tاختبار املعنوية اإلحصائية للمعامالت املقدرة ) .2
تودنت للوقوف على القدرة يف اختبار املعنوية اإلحصائية للمعامالت املقدرة ميكن االعتماد على توزيع س

رنتها ااحملسوبة ومق tالتفسريية للمتغريات املستقلة لسلوك املتغري التابع وهذا من خالل االعتماد على إحصائية 
كذلك ميكن  (n-k-1)و درجة حرية   αابلقيمة اجملدولة و املستخرجة من جدول توزيع ستودنت مبستوى معنوية 

 .αاحملسوبة و مقارنتها مبستوى معنوية  tإلحصائية االعتماد على االحتمال املرفق ل

أكرب متاما من  (TIER2)للمتغري  t-Statisticأن القيمة اإلحصائية  جند (05-03)رقم انطالقا من اجلدول      
ـــوى  ــ ـــي عند مستـ ــــة اجملدولة للتوزيع الطبيعـــ ـــا تؤكده القيمة االحتمالية املرفقة%5القيمـ ـــ  ، هذا مـــ  t-Statisticلــ

هناك عالقة ذات  أي  𝐻1ونقبل الفرضية  𝐻0ومنه نرفض الفرضية 0.05واليت هي أقل متاما من مستوى املعنوية 
، بينما ال (RISQUE_DE_CREDIT)خماطر االئتمان  ( واملتغري التابعTIER2) داللة إحصائية بني املتغري

 ,TIER1)الشرحية األوىل وتوزيعات األرابح السنوية تغري املستقل امل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني

BENEFI_CES_DISTRIBUES ) خماطر االئتمان واملتغري التابع . 

 . (R-squared)"جودة التوثيق"  اختبار القوة التفسريية للنموذج .3

ما ( α=0.05) ل منأقوهي  (0.028)للنموذج  اإلمجاليةن املعنوية اإلحصائي أتبني من خالل التحليل 
ن املتغري أيعين  R)2(0.75=التحديد ري منوذج االحندار من الناحية اإلحصائية.يف حني بلغ معامل فسيؤكد ت

الباقية فرتجع إىل متغريات أخرى غري  %25)خماطر االئتمان( أما  املتغري التابع% 75 فسرت (TIER2)  املستقل
 املعتمدة يف النموذج .

 ( Durbin-Watson )  لألخطاء اختبار االرتباط الذايت .4

من بني أهم املشاكل اليت تواجه القياسيني يف تقديرهم للنماذج هي االرتباط اخلطي الذايت لألخطاء والذي 
يؤدي إىل أخطاء معيارية وابلتايل اختبارات إحصائية خاطئة ويكون هذا املشكل عندما يكون حد اخلطأ للفرتة 

 لفرتة الزمنية سابقا.طرداي مع اخلطأ ا يتناسبالزمنية 
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 (Durban Watson)ط ذايت لألخطاء من الدرجة األوىل ابستخدام اختبار اختبار وجود ارتبوميكن ا
والشكل  =DW . 2.5770ب  قدرت واليت (03-05وذلك بعد استخراج القيمة احملسوبة من جدول رقم )

 )القيم اجلدولية االختبارية(. dالتايل يوضح قيم 

 (Durban Watsonاختبار االرتباط الذايت )(: السلم املعتمد يف 08-03الشكل رقم )

4             2.88              2.34                  2                 1.66               1.12                0   

             

               DW2              DW1                                        4-DW1                 4-DW2 

 ارتباط ذايت سالب     غري حمدد        عدم وجود ارتباط    عدم وجود ارتباط           ارتباط ذايت موجب      غري حمدد      

                 

H1                                                       H0                         H0                                                     H1   
-2005اجلزائر،  -جامعة قاصدي مرابح، ورقلة ماجستري،مذكرة  لظاهرة التضخم يف اجلزائر،وقياسية دراسة اقتصادية سعيد هتهات،  :املصدر
 .127ص ،2006

وابلتايل يتم االعتماد على  )منطقة الشك( حمددة يتضح من خالل ذلك أن البياانت تقع يف املنطقة غري
( أدانه إىل عدم 06-03(، وقد أشار كما يوضحه اجلدول رقم )Breusch-Godfreyاختبار اثين وهو اختبار )

 باط الذايت.وجود مشكلة االرت

 (Breusch-Godfrey(: اختبار االرتباط الذايت )06-03جدول رقم )
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 5.483329     Prob. F(2,4) 0.0714 

Obs*R-squared 7.327393     Prob. Chi-Square(2) 0.0256 
     
     
     

 9.5Eviewsعتماد على الربانمج اإلحصائي المن إعداد الطالب اب:  ملصدر

ـــ اختبار تداخل املتغريات املستقلة .5  : ـلة التعدد اخلطي()مشكـ

يُواجه تطبيق حتليــل االحنـدار املتعدد العديد من املشــاكل من أمهها احتمالية التداخل بني املتغريات املستقلة، 
ــــر حالة التداخل هذه Multi-Collinearityاملتغريات املستقلة ابالستقاللية بشكل كامل )حبيث ال تتصف  (، وتظهـ

ــة بني متغري واحد أو أكثر من املتغريات املستقلة مع بعضها، واملتغريات اليت عندما تكون هنــاك عالق ــ ـــة ارتبــــاط قويـ
ــادة ال تضيف  "Collinearتتصف أبهنا " ــ ــــائج النموذج عـ ــ ــات جديدة لنموذج االحندار، وتعمل على تشويه نت ــ معلومـ

 يت يفرتض أن تكون مستقلة عن املتغري التابع.بسبب صعوبة عزل أتثري العالقات بني املتغريات ال
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ـــامل تباين  ــ ـــــاليب اليت يتم به اختبار التداخل بني املتغريات املستقلة، هو معـ                        (VIFالتضخم )إن أحد األســ
Variance Inflationary Factor .لكل واحد من املتغريات املستقلة 

ــاب معامل  ــ ــاين التضخم )وميكن حسـ  التالية:من خالل املعادلة  (VIFتب

VIF =
1

1 − 𝑅j
2  

𝑅j حيث : 
على بقية املتغريات التفسريية  𝑋jاملستخرج من احندار  𝑋j: متثل معامل التحديد للمتغري التفسريي  2

 .األخرى يف النموذج

ري مستقل معني يساوي واحداً، فإن ذلك يعين أن ملتغ VIFوقاعدة القرار، إنه إذا كان معامل تباين التضخم 
املتغريات املستقلة األخرى، أو أن التداخل ليس له أتثري معنوي على عالقة املتغريات املتغري املستقل، مستقل متاما عن 

ا كان معامل املستقلة مع املتغري التابع، ويكون املتغري املستقل غري مستقل ومتداخل مع املتغريات املستقلة األخرى، إذ
 :(VIFيمة معامل التضخم )واجلدول التايل يوضح ق ،تبـــاين التضخم لذلك املتغري أكرب من عشرة

 (؛  variance inflation factorاختبار التعددية اخلطية )(: 07-03اجلدول رقم )

 

 

 

 

 

 9.5Eviewsعتماد على الربانمج اإلحصائي المن إعداد الطالب اباملصدر: 

ــــائج اجلدول رقم ) ــ ــــاين التضخم بني املتغريات املستقلة كانت 07-03بناءا على نتـ ــامل تب (، جند أن قيمة معــ
ـــرة، وعليه نستنتج أبن هناك عدم تداخل بني امل تغريات املستقلة أي أن املتغريات املستقلة غري كلها أقل من عشــ

 اخلطي.التعدد  مرتبطة فيما بينها، ومنه فالنموذج ال يعــــاين من مشكلة
 
 
 

Variance Inflation Factors  

Date: 03/06/19   Time: 23:04  

Sample: 2008 2017  

Included observations: 10  
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    BENEFI__DISTRIBUES  221.8901  22.95028  2.880760 

TIER2  2.158885  8.023649  1.400154 

TTIER1  1.598646  144.9475  3.524112 

C  5.98E+09  109.0592  NA 
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 Test: ARCH ثبات )جتانس( التبايناختبار  .6
يبني اجلدول أدانه، ومن ، حيث ARCH اختبار ماستخدامت من أجل اختبار ثبات )جتانس( التباين للبواقي 

 .على جتانس التباين للبواقيدل إىل قبول الفرضية العدمية اليت ت %5من قيمة املعنوية واليت كانت أكرب خالل 
 .ثبات )جتانس( التباين للبواقي(: نتائج اختبار 08-03اجلدول رقم )

 

 

 9.5Eviewsعتماد على الربانمج اإلحصائي المن إعداد الطالب اب:  املصدر
ــة إجيابية ذات (TIER2) تبني النتائج أن الشرحية الثانية ـــ ــ ــة إحصائية مع خماطر االئتمان عند ، هلا عالقـ داللـ

ـــأثري، %95 مستوى الثقة ، أما ابلنسبة ملؤشر الشرحية األوىل وتوزيع األرابح  (4.296) حيث بلغت درجــــة التـ
(TIER1, BENEFI_CES_DISTRIBUES ) فقد كشفت النتائج أنه ليس هلا معنوية إحصائية مع خماطر

 .%95االئتمان عند مستوى الثقة 
  خماطر السوق.على أثر سياسة رأس املال اثنيا :
 H0  :  خماطر السوق. ال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني سياسة رأس املال للبنك و 

H1   خماطر السوق. :  توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني سياسة رأس املال للبنك و 
 .السوقالعالقة بني سياسة رأس املال للبنك وخماطر  (: نتائج اختبار90-03اجلدول رقم )

Dependent Variable: RISQUE_DE_MARCHE  

Method: Least Squares   

Date: 11/07/18   Time: 18:14   

Sample: 2008 2017   

Included observations: 10   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     TIER1 0.315118 0.287634 1.095550 0.3153 

TIER2 -0.089576 0.334256 -0.267986 0.7977 

BENEFI_CES_DISTRIBUES -8.474710 3.388700 -2.500873 0.0465 

C 23002.74 17595.99 1.307272 0.2390 
     
     R-squared 0.579261     Mean dependent var 24915.30 

Adjusted R-squared 0.368891     S.D. dependent var 6707.031 

S.E. of regression 5328.223     Akaike info criterion 20.28860 

Sum squared resid 1.70E+08     Schwarz criterion 20.40963 

Log likelihood -97.44299     Hannan-Quinn criter. 20.15582 

F-statistic 2.753539     Durbin-Watson stat 2.984623 

Prob(F-statistic) 0.134560    
     
     

 9.5Eviewsعتماد على الربانمج اإلحصائي المن إعداد الطالب اب:  املصدر

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.203756     Prob. F(1,7) 0.6654 

Obs*R-squared 0.254562     Prob. Chi-Square(1) 0.6139 
     
     



 -BNP Paribasدراسة حالــة البنك الفرنســي   -الفصل الثالث: سياســـة رأس املال ودورها فـي تقليل خماطر االستثمار للبنوك التجارية 

 

116 
 

  (Fاختبار املعنوية الكلية للنموذج املقدر )  .1

من  ذلك ويتضحمقبول من النـــاحية اإلحصائية غري  أن النموذج نالحظأعاله  (09-03) رقم اجلدول من خالل
( وهي غري معنوية عند مســــــتوى 0.1345واملقدرة ب ) املرفقة إبحصــــــائية فيشــــــر املعنوية لةخالل مســــــتوى الدال

 ، وعليه يعترب النموذج مرفوض وال ميكننا إجراء ابقي االختبارات. 0.05الداللة  

 خماطر احملفظة. على :أثر سياسة رأس املال  لثااث

H0    :سة رأس املال للبنك و خماطر احملفظة.ال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني سيا 

H1    : عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني سياسة رأس املال للبنك و خماطر احملفظة.توجد 

 احملفظة.للعالقة بني سياسة رأس املال للبنك وخماطر  (: نتائج االختبار10-03اجلدول رقم )
Dependent Variable: RISQUE_DE_PORTEFEUILLE  
Method: Least Squares   
Date: 11/07/18   Time: 18:15   
Sample: 2008 2017   
Included observations: 10   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     TIER1 -0.967582 0.668028 -1.448415 0.1977 

TIER2 -1.636221 0.776307 -2.107699 0.0796 
BENEFI_CES_DISTRIBU

ES 13.82874 7.870235 1.757094 0.1294 
C 99036.09 40866.56 2.423402 0.0516 
     
     R-squared 0.543143     Mean dependent var 41207.80 

Adjusted R-squared 0.314714     S.D. dependent var 14948.61 
S.E. of regression 12374.76     Akaike info criterion 21.97388 
Sum squared resid 9.19E+08     Schwarz criterion 22.09491 
Log likelihood -105.8694     Hannan-Quinn criter. 21.84111 
F-statistic 2.377733     Durbin-Watson stat 2.840253 
Prob(F-statistic) 0.168752    

     
 9.5Eviewsعتماد على الربانمج اإلحصائي الاب طالبالمن إعداد :  صدرامل     

  (Fاختبار املعنوية الكلية للنموذج املقدر )  .1
ويرجع مقبول من النـــــــــــــــاحية اإلحصائية غري  أن النموذج نالحظأعاله  (10-03) رقم اجلدول من خالليتضح  

( 0.1687) واملقدرة ب املرفقة إبحصـــــائية فيشـــــر لنموذجاإلمجالية ل املعنوية مســـــتوى الداللة إىل ذلكالســـــبب يف 
 االختبارات. يوعليه يتم رفض النموذج وعدم إجراء ابق .0.05الداللة وهي غري معنوية عند مستوى 
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  خماطر التشغيلعلى  أثر سياسة رأس املال: رابعا
 H0  :  خماطر التشغيل. ك وال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني سياسة رأس املال للبن 
 H1  خماطر التشغيل. :  توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني سياسة رأس املال للبنك و 

 التشغيل .العالقة بني سياسة رأس املال للبنك وخماطر  (: نتائج اختبار11-03اجلدول رقم )
Dependent Variable: RISQUE_OPERATIONNEL  

Method: Least Squares   

Date: 11/07/18   Time: 18:15   

Sample: 2008 2017   

Included observations: 10   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     TIER1 0.368587 0.147400 2.500601 0.0465 

TIER2 0.356640 0.171291 2.082071 0.0825 

BENEFI_CES_DISTRIBUES 4.569012 1.736557 2.631076 0.0390 

C 15004.12 9017.151 1.663954 0.1472 
     
     R-squared 0.913428     Mean dependent var 55485.30 

Adjusted R-squared 0.870141     S.D. dependent var 7577.093 

S.E. of regression 2730.475     Akaike info criterion 18.95151 

Sum squared resid 44732958     Schwarz criterion 19.07255 

Log likelihood -90.75757     Hannan-Quinn criter. 18.81874 

F-statistic 21.10203     Durbin-Watson stat 2.402656 

Prob(F-statistic) 0.001372    
     
     

 9.5Eviewsعتماد على الربانمج اإلحصائي المن إعداد الطالب اب:  املصدر

  (Fاختبار املعنوية الكلية للنموذج املقدر )  .1
ـــــاحية اإلحصائية  أن النموذج أعاله نالحظ (11-03) رقم اجلدول من خالل ـــ  ويتجلى ذلكمقبول من النـ

، 0.0013 واملقدرة ) F-Statistic prob) املرفقة إبحصائية فيشر يف اجلدول املعنوية من خالل مستوى الداللة
هلا معنوية  أي أن املعامل املقدرة للنموذج  𝐻1 قبلون 𝐻0الفرضـــــــــية  نرفضومنه  %5من نســـــــــبة املعنوية  أقلفهي 

 .إحصائية وهذا يدل على املعنويــة اإلحصائية الكلية للنموذج املقرتح
 (  Tاختبار املعنوية اإلحصائية للمعامالت املقدرة ) .2

 ,TIER1)تغريات للم t-Statistic( أعاله  جند أن القيمة اإلحصائية 11-03جلدول رقم )انطالقا من ا

TIER2, BENEFI_CES_DISTRIBUES) ــــي ـــة اجملدولة للتوزيع الطبيعــ عند  (2.132) أكرب متاما من القيمــ
ــــوى  ــ ــ %5مست ــ ـــا تؤكده القيمة االحتمالية املرفقة لـ ــ ونقبل   𝐻0ومنه نرفض الفرضية،   t-Statistic، هذا مـ

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريات املستقلة )سياسة رأس املال للبنك( واملتغري التابع  أي  𝐻1الفرضية
( ذو داللة إحصائية عند TIER2كما أن املتغري )  ،(RISQUE_OPERATIONNEL)التشغيل خماطر 

10% . 
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 . (R-squared)"جودة التوثيق"  للنموذجاختبار القوة التفسريية  .3
( α=0.05)ل من أقوهي  (0.0013)للنموذج  اإلمجاليةن املعنوية اإلحصائي أتبني من خالل التحليل 

ن املتغريات أيعين  R)2(0.91=التحديد حني بلغ معامل  اإلحصائية، يفري منوذج االحندار من الناحية فسما يؤكد ت
 خماطر التشغيل املتغري التابع% 91 فسرت (TIER1, TIER2, BENEFI_CES_DISTRIBUES) املستقلة

(RISQUE_OPERATIONNEL)  الباقية فرتجع إىل متغريات أخرى غري املعتمدة يف النموذج   %09أما 
 DW ( Durbin-Watson )  اختبار االرتباط الذايت لألخطاء .4

 (Durban Watson)ىل ابستخدام اختبار الذايت لألخطاء من الدرجة األو  طميكننا كذلك اختبار االرتبا
واليت تشري  = DW. 2.4026اليت قدرت بـ  و (12-03)و ذلك بعد استخراج القيمة احملسوبة من جدول رقم 

(، وقد أشار كما Breusch-Godfreyإىل املنطقة غري حمددة وابلتايل يتم االعتماد على اختبار اثين وهو اختبار )
 ( أدانه إىل عدم وجود مشكلة االرتباط الذايت.12-03يوضحه اجلدول رقم )

 (Breusch-Godfrey(: اختبار االرتباط الذايت )12-03جدول رقم )

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.475780     Prob. F(2,4) 0.6526 

Obs*R-squared 1.921736     Prob. Chi-Square(2) 0.3826 
     
      

 Eviews 9.5 عتماد على الربانمج اإلحصائي المن إعداد الطالب اب:  ملصدرا
 Godfrey-Pagan-Breusch ثبات )جتانس( التبايناختبار  .5

، حيث  Godfrey-Pagan-Breuschاختبار ستخدامامت ومن أجل اختبار ثبات )جتانس( التباين للبواقي 
إىل قبول الفرضية العدمية اليت تنص على  %5من قيمة املعنوية واليت كانت أكرب يبني اجلدول أدانه ،ومن خالل 

 واجلدول أدانه يبني نتائج االختبار .  جتانس التباين للبواقي
 Godfrey-Pagan-Breusch ثبات )جتانس( التباين (: نتائج اختبار13-03اجلدول رقم )

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.006558     Prob. F(1,7) 0.9377 

Obs*R-squared 0.008424     Prob. Chi-Square(1) 0.9269 
     
 9.5Eviewsعتماد على الربانمج اإلحصائي الاب الباحثمن إعداد :  املصدر     

منوذج  واعتماد اتري املتغ املالية )كفاية رأس املال( من أجل جتنب وجود ارتباط بنيمت استبعاد نسبة املالءة 
املعتمدة لتفسري املتغريين  يف املؤشراتجتنب االزدواجية  إحصائي سليم للدراسة هذا من انحية ومن انحية أخرى

 االئتمان،املؤشرات املفسرة ملخاطر االستثمار )خماطر تعترب نسبة كفاية رأس املال متضمنة  ، حيث()املستقل والتابع
 تعرب عن املتغري التابع . واليتالتشغيل(  السوق،
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 مناقشة النتائج واختبار الفرضيات الثالث:  املبحث 

وذلك بقبوهلا  املقرتحةختبار الفرضيات االغرض من هذا املبحث مناقشة وحتليل نتائج الدراسة التطبيقية و
 عتمدة يف الدراسة   أو تفنيدها بناء على النتائج اليت توصنا إليها نتيجة االختبارات اإلحصائية والوصفية امل

 املطلب األول:      مناقشة نتائج عالقة سياسة رأس املال مبخاطر االستثمار. 

املال للبنك رأس والكشف عن مدى مسامهة سياسة  الدراسة نتائجناقشة مهذا املطلب  خالل سنحاول من
املخاطر اليت تعيق استثمار ، والوقوف عند اهم يف تقليل/ تدنية خماطر االستثمار   ((bnp Paribas الفرنسي

  البنك حمل الدراسة .

 نتائج عالقة سياسة رأس املال مبخاطر االئتمان.    أوال : 

مع خماطر االئتمان وهذا يعكس أن  إجيابيةا عالقة متبني النتائج السابقة أن الشرحية الثانية واملتغري الثابت هل
كونة لرأس املال كوهنا تعد حمددا دون التأثري العكسي ملخاطر االئتمان، البنك ينبغي أن يراعي تركيبة الشرحية الثانية امل

تكفي الشرحية األوىل لتغطية خماطر االئتمانية لدى هذا البنك، خصوصا وأن التحليل  أالبعبارة أخرى إنه من املمكن 
 قتصادي السابق أظهر وجود خماطر ائتمان معتربة من املمكن أن تؤثر سلبا على البنك.اال

( إىل ذلك حيث يعكس هذا األخري مدى تغطية البنك ملخاطر االئتمان يف ظل cوقد أشار املتغري الثابت )
وعليه ينبغي على البنك أن يقوم مبراقبة  ،( وحدة معيارية216139.2عدم كفاية رأس املال لدى املصرف حبدود )

 مستمرة ملدى مالئمة رأس املال اجتاه خماطر االئتمان.

 ئج عالقة سياسة رأس املال مبخاطر السوق. اثنيا : نتا

تبني النتائج السابقة أن سياسة رأس املال ليس هلا عالقة إحصائية مع خماطر السوق وهذا ال يعين من الناحية 
خصوصا وأن البنك يتميز بتوسع  املتغريينوجود عالقة مباشرة، وإمنا تبني ضعف العالقة بني ذلك  االقتصادية عدم
يف  رحصة كبرية يف السوق داخل وخارج أورواب، وقد يرجع السبب إىل تركيز البنك على االستثما نشاطه وميتلك

 السوق.املتوفرة يف ألدوات املالية املشاهبة القروض ومنح االئتمان وعدم إقباله على االستثمار يف األوراق املالية وا

 .: نتائج عالقة سياسة رأس املال مبخاطر احملفظة اثلثا

لنتائج السابقة أن سياسة رأس املال ليس هلا عالقة إحصائية مع خماطر احملفظة وهذا ال يعين من الناحية تبني ا
االقتصادية عدم وجود عالقة مباشرة، وإمنا تبني ضعف العالقة بني ذلك املتغريين خصوصا وأن البنك له نشاطات 
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وعليه من خالل ما سبق يتضح أن  وق الفرنسية.قط السعديدة يف السوق املالية األوروبية وخارج أورواب وليس ف
( تتحدد حجم املخاطر اليت هتدده من خالل إدارته السليمة لسياسة PNB PARIBASالبنك حمل الدراسة )

رأس املال وذلك من خالل الرتكيز على أداء الشرحية الثانية املكونة لرأس املال كما أشار التحليل اإلحصائي، كما 
 إدارة الشرحية األوىل وكذا خماطر االئتمان بشكل أكرب كما أشار التحليل االقتصادي واإلحصائي. يز علىينبغي الرتك

 : نتائج عالقة سياسة رأس املال مبخاطر التشغيل .  رابعا

تبني النتائج السابقة أن سياسة رأس املال املمثلة بكل من )الشرحية األوىل، الشرحية الثانية، توزيعات األرابح( 
هلذه املخاطر  حمل الدراسةإحصائية على خماطر التشغيل، مما يعكس مدى تعرض البنك  قة إجيابية ذات داللةعالهلا 

توزيعات األرابح تعد األكرب أثرا من خالل التحفيز اليت تنشأ  خالل الفرتة املدروسة، ويشري النموذج إىل أن أثر
ي على البنك أن يقوم بتوزيع األرابح وفق ما أشار إليه منها، أي أنه يف ظل ارتفاع خماطر التشغيل فإن من الضرور 

ي التغري يف ( وحدة، أما ابلنسبة للشرحيتني فينبغي أن يكون التغري يف خماطر التشغيل يواز 4.56معامل النموذج )
 ( وحدة ابلنسبة لكال الشرحيتني.0.368الشرحية األوىل مبقدار )

ة املدروسة يعاين من خمطرين أساسيني من جممل املخاطر من جهة أخرى يتضح متاما أن البنك خالل الفرت 
 خمطرتضح أن اليت تناولتها هذه الدراسة وهي خمطر االئتمان ابلدرجة األوىل وخمطر التشغيل بدرجة أقل، يف حني ي

ثرمها ضعيف على البنك حمل الدراسة أو شبه منعدم وهذا بناء على نتائج التحليل أ احملفظة وكذا خمطر السوق
 البنك.إلحصائي وتقارير ا
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 املطلب الثاين:      اختبار فرضيات الدراسة  
فرضيات الدراسة وذلك بعد دراسة تضمن هذا املطلب جمموعة من النقاط مت من خالهلا مناقشة واختبار 

 :يةالنتائج التال إىلحيث مت الوصول نتائج االختبارات اليت مت القيام هبا يف املبحث السابق  وحتليل
 . االئتمان ر: تساهم سياسة رأس املال للبنك حمل الدراسة يف تقليل خماطوىلأوال : اختبار الفرضية األ
 خماطر االئتمانرأس املال تسهم يف تدنية  أن سياسة االختبارات اإلحصائية توصلنا إىلبعد القيام إبجراء 

ي والذي ينعكس يف الشرحية الثانية، وعليه ، من خالل رأس املال التكميل(bnp paribas) الفرنسي لدى البنك
 . األوىليتم قبول الفرضية 

 تساهم سياسة رأس املال للبنك حمل الدراسة يف تقليل خماطر السوق. :الثانيةالفرضية اثنيا :اختبار 

طر خمارأس املال ال تسهم يف تدنية  أن سياسة بعد القيام إبجراء االختبارات اإلحصائية الالزمة توصلنا إىل
لكون البنك ال يتعرض للمخاطر السوقية بذلك املستوى  نظرا (، bnp paribas)الفرنسيلدى البنك  السوق

 .الثانيةالذي يهدد البنك، وعليه يتم رفض الفرضية 

  احملفظة:  تساهم سياسة رأس املال للبنك حمل الدراسة يف تقليل خماطر ثالثةال الفرضية:اختبار اثلثا 

خماطر أن سياسة رأس املال ال تسهم يف تدنية  ء االختبارات اإلحصائية الالزمة توصلنا إىلبعد القيام إبجرا
 ، وعليه يتم رفض الفرضية. (bnp paribas) لدى البنك الفرنسي احملفظة

 سياسة رأس املال للبنك حمل الدراسة يف تقليل خماطر التشغيل. : تساهمرابعةال:الفرضية رابعا

أن سياسة رأس املال تسهم يف تدنية خماطر  ختبارات اإلحصائية الالزمة توصلنا إىلبعد القيام إبجراء اال
من خالل رأس املال وكذا حجم األرابح املوزعة، وعليه يتم قبول  (،bnp paribasالفرنسي)التشغيل لدى البنك 

 الفرضية.
وخالل فرتة الدراسة  (bnp paribas)املدرجة ميكن التوصل إىل أن البنك الفرنسي  النتائج وعليه من خالل

تبني أن سياسة رأس املال لديه متكنه من إدارة خماطر االستثمار بشكل جيد نظرا  2017-2008املمتدة من 
لكون تركيبة سياسة رأس املال )رأس املال، األرابح السنوية، كفاية رأس املال( تغطي أهم املخاطر اليت هتدده وهي 

اطر التشغيل واليت تعد املخطر األقل أتثريا على البنك، يف حني أشارت طية خمخماطر االئتمان كما ميكنه من تغ
التحليل االقتصادي واإلحصائي اجملرى إىل أن البنك ال يتعرض إىل خماطر السوقية وخماطر احملفظة بشكل كبري، إال 

يتعرض  أنية حىت يتجنب املصرفانه ينبغي على البنك أن يقوم إبدارة رأس املال متاما كما حتدده جلنة ابزل للرقابة 
 .نه يعترب بنك يزاول نشاطه يف عدة دول حىت خارج أوروابأإىل تلك املخاطر خصوصا و 
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 خالصة الفصل  : 

تناول هذا الفصل اجلانب التطبيقي للدراسة حيث قمنا مبحاولة إسقاط اجلانب النظري هلذه الدراسة خمتارين 
ابختبار الفرضيات اليت نسعى لقبوهلا أو رفضها حسب النتائج  " الفرنسي للقيامBnp Paribasبذلك بنك" 

 اليت نصل إليها يف هناية الدراسة.

حول  عرض خمتصرانطالقا  "Bnp Paribasإعطاء حملة عامة حول البنك " يف بداية الفصل حاولنا 
( لديه سواء كانوا أوروبيني جمال نشاط البنك من الناحية اجلغرافية ونوعية املستثمرين املسامهني )أفراد أو مؤسسات

 2017 -2016للفرتة األخرية أو من خارج أورواب ، كما مشلت هذه النقاط كذلك عرضا لتطور رأس مال البنك 
 ، إضافة إىل النتائج اليت حققها خالل هذه الفرتة.  

بارات من جانب آخر عاجل هذا الفصل وابالعتماد على االحندار اخلطي املتعدد ابإلضافة إىل االخت
غري التابع )خماطر ، واملتاملال(اإلحصائية والوصفية للمؤشرات املعتمدة يف قياس كل من املتغري املستقل )سياسة رأس 

ومن أجل حتقيق هدف من هذه الدراسة واملتمثل يف  املتغريين،االستثمار(، هبدف إبراز العالقة اليت تربط بني هذه 
" يف تدنية خماطر االستثمار اليت تعرقل نشاطه خالل Bnp Paribas" رأس املال لدى البنك ةمدة مسامهة سياس
أن البنك الفرنسي ومن خالل مؤشرات سياسة حيث توصلنا يف األخري إىل  .2017إىل  2008الفرتة املمتدة من 

 االئتمان،خماطر رأس املال اليت مت اعتمادها متكنه من إدارة خماطر االستثمار اليت هتدده واليت تتمثل يف كل من خماطر )
 لبنك.( كما يشار إىل أن خماطر السوق وخماطر احملفظة األقل هتديدا لوخماطر التشغيل
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 سياسة رأس املال يف البنوك أهم السياسات اليت ترمي من خالهلا البنوك إىل احلفاظ على استمراريتها تعد
ىل كوهنا تعد هدفا حبد ذاته جنبا إىل الرحبية والسيولة، لذلك والوصول إىل أهدافها، وتتفق العديد من الدراسات إ

للبنوك كما يتضح  خرياألصمام األمان  وهو حتظى دراسة سياسة رأس املال ابألمهية املتزايدة كوهنا النظام االحرتازي 
ل للرقابة ز املختلفة على رأسها جلنة اب اإلشرافذلك من خالل االجتهادات العديدة للبنوك املركزية ولسلطات 

 وميكنها منلبنوك ل هامش أمان عايل وفر من شأنه أن ي واألمثل لرأس املال األنسب املستوىتحديد ، فاملصرفية
 .تواجههاالعديدة اليت تفادي املخاطر 

ويلحظ ذلك من خالل األحباث  كبريةأمهية  اليت هتدد البنوك ذات دراسة املخاطر  يف هذا الصدد تعترب
ملؤسسات الدولية اليت تعىن ابإلشراف املصريف وكذا املؤسسات اليت هتتم هبذا والبنوك املركزية ليدة واالجتهادات العد

طورات الدورية السريعة يف جمال املالية املصرفية وكذا مالية ، وتعترب التللرقابة املصرفية على غرار جلنة ابزل اجملال
سارعة املصدر األساسي الذي جيعل املخاطر تتطور بتطور تلك األسواق املالية املنعكسة بسبب العوملة املالية املت

جر عنها أو ما التقنيات، لذلك فمن املهم جدا متابعة التطورات اليت تطرأ على األصول املالية واملخاطر اليت قد تن
 حيث تسعىتسمى مبخاطر االستثمار، وهذا ما جتتهد اجلهات الوصية بذلك على رأسها جلنة ابزل للرقابة املصرفية. 

هذه األخرية إىل إجياد التوافق األكثر مالئمة بني أساليب إدارة املخاطر املتوافرة لدى البنوك واملتمثلة يف رأس املال 
مبدى اليت تتعلق  إلشكالية واملتنامية، لذلك أتيت هذه الدراسة للمحاولة على اإلجابةاجتاه حجم املخاطر العديدة 

فالزال موضوع سياسة رأس املال يف البنوك تؤرق  ك يف التقليل من تلك املخاطر.مسامهة سياسة رأس املال للبنو 
الكثري من الباحثني وحيتل جزء معتربا من تفكريهم وليس هذا ابلغريب إذا عرف السبب من وراء هذا االنشغال 

ل املسامهني واملودعني واالهتمام الكبريين، حيث تلعب سياسة رأس املال يف البنوك عموما دورا مهما يف محاية أموا
الدرع احلصني الذي حيميها من املخاطر العامة واخلسائر غري املتوقعة، كما يعترب رأس املال للبنوك املورد الكبري وميثل 

 هذا ماو الصغري الذي يعتمده هذا األخري يف مواجهة املخاطر والصعوابت اليت تواجهه خالل دورة حياة نشاطه. 
 فعالة من أجل مواجهة خمتلف املخاطر اليت حتيط هبا. ريقةماهلا بط وإدارة رأسك متابعة من إدارة كل بن يستدعي

 BNPجاءت هذه الدراسة لإلجابة على اإلشكالية السابقة من خالل حتليل وضعية البنك الفرنسي "و 

Paribas ومات الالزمة على توفر البياانت واملعل اوالذي مت اختياره بناء، 2017-2008" خالل فرتة ممتدة بني
 دولة. (73) للدراسة كاعتبار أول، واثنيا يعترب هذا األخري من بني البنوك الكبرية والعريقة، حيث ينتشر يف أكثر من
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 وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
 رانظ العامليةة شهدهتا األسواق املالي املتالحقة اليتس املال املصريف أبمهية متزايدة يف ظل التطورات أحيظى ر  -

تتعرض له أعمال فضالً عما  الوقت نفس متعددة ومتعارضة يف املرتبطة أبطراف أعمال البنوك، ومساتهخلصوصية 
عن تغري الظروف  تنشأخارجية  وأخرىوأدارته  البنكعوامل داخلية مرتبطة بنشاط  عن انجتةمن خماطر  البنوك
 هبا. ملاليت يع

من  احلاجز الواقي كما ميثل  الفشل خماطر يقلل من حيثنشاط البنوك،  رئيسيا يفو رأس املال دورا هاما  ميثل   -
 ؛املفاجئة املاليةصدمات ال

يتيح للبنك الدخول لألسواق املالية من  ، كماالبنكية العمليات عن الناجتةاخلسائر  يسمح رأس املال ابمتصاص -
 احتياجاته؛ أجل توفري السيولة الالزمة لتلبية

ابعتباره الضمان  مة ألعمال البنوكاملنظ اجلهات تضعهااليت  االحرتازيةللقواعد  األساسية الركيزةال رأس امل يعترب -
 املخاطر احمليطة هبا؛ مواجهة وقدرهتا علىعلى مالءة البنوك  الوحيد

 وقف منو البنك وتوسع نشاطه على مدى تطور رأس ماله ومدى قدرته على مواجهة اخلسائر والصدمات؛يت -
، على االبنوك اهتماما كبري  له املال، لذلك تويلرأس األساسي )الشرحية األوىل( اجلزء األهم يف رأس املال يعترب  -

 أساس أن هذا اجلزء يوفر أعلى هامش أمان للبنك. 
إن حتديد املستوى األمثل من رأس املال يتوقف على تقييم البنك على حاجته من رأس املال عن طريق ترجيح  -

ملخاطر احملتملة، مث يقوم بعد ذلك بتخصيص رأس املال على خمتلف أنشطة البنك من أجل رأس املال مع ا
 ك.تعظيم عائد املال

حيتل رأس املال النسبة األكرب واألهم ملوارد البنك، حيث تتوقف عملية االستثمار يف منح االئتمان على مدى  -
ة أو إفراط يف منح االئتمان مع عدم مراعات كفاية ومالئمة رأس املال لكمية القروض املمنوحة، وأن أي زايد

 الس هذا األخري؛    مدى كفاية رأس املال لتغطية هذه العملية قد تؤدي إىل إف
يف قدرته على االستمرار واملنافسة ابإلضافة  ا" برأس مال جيد وقوي، كان سببBnp Paribas يتميز بنك " -

خمتلف املخاطر املالية والتشغيلية، حيث بلغ متوسط  إىل توسع نشاطه وتنويع اخلدمات وقدرته على مواجهة
 .03ي معدل يفوق النسبة املتفق عليها من طرف جلنة ابزل أ %13املالءة املالية للبنك خالل فرتة الدراسة 

، حيث ميارس نشاطه يف العديد من الدول األوروبية مؤسسة مصرفية كبرية"  Bnp Paribas يعترب بنك " -
 عله حساسا جدا إىل التقلبات اليت تصيب األسواق املالية احمللية والدولية؛  وخارج أورواب مما جي

يصنف البنك املخاطر اليت يتعرض هلا بشكل دقيق جدا وخيضع كل نوع من هذه املخاطر إىل نظام خاص  -
 للقياس واملتابعة؛ 
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هذا النوع من املخاطر  "، حيث ميثلBnp Paribas تعترب خماطر االئتمان أهم وأكرب خمطر يعاين منه بنك " -
 هذا األخري خالل فرتة الدراسة؛من بني إمجايل املخاطر اليت يعاين منها  %70نسبة تفوق 

" يف التقليل من حدة خماطر االئتمان اليت تعيق االستثمار Bnp Paribasتساهم سياسة رأس املال للبنك " -
حيث بلغ متوسط  بشكل كبري االئتمانيةطر نتائج الدراسة أن البنك يعاين من املخا أثبتتحيث  خاص،بشكل 

 ئتمانيف منح اال األخريانتج عن توسع هذا  أورو( وهذامليون  124740هذه املخاطر خالل فرتة الدراسة )
 . (مليار أورو 45.7) 2017حيث بلغت القروض املمنوحة سنة 

الدراسة أنه ال توجد  أثبتت نتائج السوق، حيث" بشكل كبري من خماطر Bnp Paribasال يعاين بنك "  -
بل  مباشرة،وهذا ال يعين من الناحية االقتصادية عدم وجود عالقة اثر لسياسة رأس املال على خماطر السوق 

يرجع سبب ضعف العالقة إىل عدم تعرض البنك إىل خماطر السوق بشكل كبري والوسائل االحرتازية املعتمدة 
يف القروض ومنح االئتمان وعدم إقباله على االستثمار  رستثماالبنك على االابإلضافة إىل تركيز  البنك،لدى 

 السوق.يف األدوات املالية املتوفرة يف 
أثبتت نتائج الدراسة أنه ال توجد  احملفظة، حيث" بشكل كبري من خماطر Bnp Paribasال يعاين بنك "  -

 مباشرة،صادية عدم وجود عالقة وهذا ال يعين من الناحية االقتلسياسة رأس املال على خماطر احملفظة  إثر
ويرجع سبب ضعف العالقة خصوصا وأن البنك له نشاطات عديدة يف السوق املالية األوروبية وخارج أورواب، 

ة لدى البنك ابإلضافة إىل الوسائل تشكيلة احملفظة املعتمد وإىلإىل عدم تعرض البنك هذا املخطر بشكل كبري 
 (. السندات وأذوانت اخلزانةاالحرتازية املعتمدة )االستثمار يف

املرتبة الثانية بعد املخاطر حتتل كما أن هذه   كبري،خماطر التشغيل بشكل   إىل "Bnp Paribasيتعرض البنك"  -
التقليل من خماطر  للبنك يفسياسة رأس املال  ةسامهم الدراسة مدىأثبتت نتائج  االئتمان، حيثخماطر 

البنك بعد تعزيز الشرحية األوىل والثانية لراس املال القيام بتوزيع األرابح يقدم  أنكما انه من الضروري التشغيل،  
  والتقليل من اخلسائر اليت قد تنتج عنها.من اجل ختفيض هذه املخاطر 

جابة على اإلملتوصل إليها ومن خالل الفرضيات املدرجة ميكن وعليه من خالل ما سبق ومن مجلة النتائج ا
متكنه من إدارة خماطر  اتبني أهن "Bnp Paribas" لبنك الفرنسيلسياسة رأس املال أبن  ةاإلشكالية العامة للدراس

االستثمار بشكل جيد نظرا لكون تركيبة سياسة رأس املال تغطي أهم املخاطر اليت هتدده وهي خماطر االئتمان كما 
مت التوصل كذلك إىل أن البنك ال  اكمميكنه من تغطية خماطر التشغيل واليت تعد املخطر األقل أتثريا على البنك،  

نه ينبغي على البنك أن يقوم إبدارة رأس املال متاما أوخماطر احملفظة بشكل كبري، إال خاطر السوقية امليتعرض إىل 
كما حتدده جلنة ابزل للرقابة املصرفية حىت يتجنب أن يتعرض إىل تلك املخاطر. كما مت اقرتاح النقاط التالية من 

 ضعية البنك اجتاه املخاطر العامة وسياسات رأس املال:أجل حتسني و 



ــة ــــ ــــ ــــامت ــــ  خــــ

 

127 

البنك قبل إقدامه على اختاذ أي قرار استثماري مراعاة مدى كفاية رأس املال الالزمة لتغطية املخاطر  جيب على  -
ن الناجتة عن هذه العملية، يف األجلني املتوسط والطويل ألنه يف معظم األوقات ال تظهر قيمة اخلسائر الناجتة ع

 االستثمار يف بعض اجملاالت يف األجل القصري؛ 
خمطر االئتمان(، وذلك بتعزيز أنظمة احلماية )الرتكيز على أهم املخاطر اليت تعيق استثماراته  جيب على البنك -

والرقابة على هذا النوع من املخاطر وحماولة رسم إسرتاتيجية طويلة املدى لتجنب اخلسائر اليت قد تصيبه جراء 
 ز يف هذا النوع من االستثمار؛   الرتكي

ذلك املتابعة واملراقبة كات احلاصلة يف األسواق اليت يعتمدها يف استثمار أمواله، و جيب على البنك مواكبة التطور  -
الدقيقة ألهم االستثمارات اليت تساعده يف حتصيل أكرب عائد للمسامهني يف حدود رأس املال اليت تفرضه 

 م املصريف يف هذه الدول؛ السلطات التشريعية للنظا
زايدة  ىلمن أثر كبري ع هواالستثمارية ملا ل الئتمانيةالتجارية، ا ابنوعية أعماهل االهتمام البنكدارة إى لعجيب  -

 رأس مالأحد الوسائل لزايدة ه عن كون فضال لبنكالعائد املصريف الذي ميثل مصدر ثقة املودعني والدائنني يف 
 البنك؛

ة هواجا يف مهاليت يقدم را للحمايةوذلك نظ املمتلكس املال أى وترية الزايدة يف ر لأن حيافظ ع البنكى لعجيب  -
 هلا؛اليت يتعرض  خاطرامل

اليت ميكن أن تواجهه يف  املخاطروسائل اإلنذار املبكر الكتشاف تبين أحدث األدوات و  البنكى لعجيب  -
 ؛البنكيف مرحلة مبكرة ملنع تدهور رأمسال  الالزمة املناسب واختاذ اإلجراءات التصحيحية الوقت

خماطر  ا وحتديدهقبتار ما و ومتابعتهحديد املخاطرة االئتمانية مناسبة لت وإجراءاتتبين سياسات  جيب على البنك -
 برأمسالالدويل واالحتفاظ أو ي لى املستوى احمللواالستثمارية سواء ع االئتمانية نشاطاتهيف  هاسعر الفائدة وغري 

 املخاطر؛ ملواجهة تلكاحتياطي 
تشغيلية سواء كان مصدرها من داخل جيب على البنك اختاذ اإلجراءات الالزمة للتقليل من حدة املخاطر ال -

البنك أو من خارج البنك، وذلك من خالل تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية للبنك والتعاقد مع كبار مؤسسات 
 يه وجلب أكرب قد ممكن من العمالء؛  التدقيق واملراجعة للبنوك، من أجل احلفاظ على مسعة البنك أمام منافس

 أفاق الدراسة:

 املوضوع تبني لنا عددا من احملاور اجلديرة ابلبحث ومنها:بعد دراسة هذا 
 ؛نظرية الوكالةيف ظل  دور سياسة رأس املال يف حتقيق االستقرار املصريف وتدنية املخاطر -
 حمددات سياسة رأس املال يف البنوك التجارية ودورها يف تدنية املخاطر املصرفية للبنوك اجلزائرية؛  -
 املصريف اجلزائري؛  العوامل املؤثر على سياسة رأس املال يف النظام -
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- لعمومية اجلزائريةدراســــــة واقع البنوك التجارية ا–إدارة املخاطر املصــــــرفية وفق اتفاقية ابزل حياة جنار،  .47

ــة،  مقــدمــة لنيــل شـــــــــــــهــادة دكتوراه علوم أطروحــة جــامعــة فرحــات عبــاس، ســـــــــــــطيف، يف العلوم االقتصــــــــــــــادي
2013/2014. 

، رسالة ظل نظرية إدارة األصول واخلصوم يف املصرفية الودائع سياسة تطويرمسرة،  أبو حسان خليل رانية .48
 .2007فلسطني،  – بغزة اإلسالميةاألعمال، اجلامعة  إدارةماجستري يف 
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لقياس كفاية راس املال املصرفية وعالقتها إبدارة خماطر صيغ التمويل  03اتفاقية ابزل زايدي مرمي ،  .49
، كلية العلوم لوم االقتصادية ،جامعة حممد خيضر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العاإلسالمية 

 . 2016االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيري ، بسكرة ، 
، رسالة تدخل البنكية حالة البنوك اخلليجية  لألخطارالتسيري االسرتاتيجي  وآفاقواقع زواوي احلبيب ،  .50

التجارية وعلوم التسيري ،قسم علوم التسيري ،جامعة  االقتصادية،ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه كلية العلوم 
 .2014/2015الشلف ، 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  ول عربيةالتعثر املصريف ،جتارب داسرتاتيجيات إدارة سعاد عوف هللا ،  .51
الدكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية ،العلوم التجارية وعلوم التسيري ، ختصص علوم اقتصادية ، جامعة الشلف ، 

2017. 
ابح، جامعة قاصدي مر  ماجستري،مذكرة لظاهرة التضخم يف اجلزائر، وقياسية سعيد هتهات، دراسة اقتصادية  .52

 .2006-2005اجلزائر،  -ورقلة

رسالة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة  ، املشتقات املالية ودورها يف تغطية خماطر السوقمسري حمسن،  .53
، جامعة قسنطينة ،  وأتميناتبنوك  ،كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيري ، املاجستري
2005/2006. 

املصرفية وأثرها يف العائد واملخاطرة: دراسة تطبيقية على املصارف التجارية  السيولةسريين مسيح أبو رمحة،   .54
 .2009اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، الفلسطينية، مذكرة ماجستري يف إدارة األعمال، 

ــــــــوك  شاهني، علي عبد اهللا .55 ــــــــــالة مقدمة الستكمال ،يةاإلسالم،املنهج العلمي للرقابة املصرفية على البنـ  رسـ
 . 2002 .ختصص حماسبة،جامعة النيلني، السودان ،احلصول على شهادة دكتوراه طلباتمت

 متطلبات الســتكمال مقدمة أطروحة ، املصـارف أداء مسـتوى يف النقدية السـيولة اثر ، كاضــم  يونس شــيماء .56
 .2014 العراق، -كليمنتس،بغداد  سانت جامعة ، احملاسبية العلوم فلسفة يف الدكتوراه شهادة نيل

خماطر صـيغ التمويل اإلسـالمي وعالقتها مبعيار كفاية راس املال للمصـارف اإلسـالمية موســى عمر مبارك ،  .57
، أطروحة مقدمة الســــــتكمال متطلبات احلصــــــول على شــــــهادة دكتوراه الفلســــــفة يف  2من خالل معيار ابزل 

 . 2008بية ،ختصص املصارف اإلسالمية ، كلية العلوم املالية واملصرفية ، األكادميية العر 
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 املداخالت العلمية:
املالية واالقتصادية  األزمة، للملتقى العلمي الدويل حول  دارة املخاطر يف مصارف املشاركةبن عمارة نوال ،إ .58

 . 2009اكتوبر 21-20الدولية واحلوكمة العاملية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 
، امللتقى الوطين حول املنظومة املصرفية، جامعة حممد يهاإدارة املخاطر البنكية والتحكم فحسني ابلعجوز،  .59

 .بوضياف، املسيلة، بدون سنة
 األلفية، امللتقى الوطين حول املنظومة املصرفية يف  إدارة املخاطر البنكية والتحكم فيهاحسني بلعجوز ،  .60

 .03ص  2005جوان  6،7الثالثة ، منافسة ، خماطر ، تقنيات ، جامعة جيجل أايم 
نظومة البنكية ، ملتقى حول:" املمقررات جلنة ابزل والنظم االحرتازية يف اجلزائررشيد، حبري سفيان،  دريس .61

 .2006فريل أ /24/25يوميجامعة بشار،  يف ظل التحوالت االقتصادية والقانونية " ،
 حول" أزمة النظام ، حبث مقدم إىل امللتقى الدويلاتفاقيات ابزل وتطبيقاهتا يف البنوك اإلسالميةسليمان انصر،  .62

 /05األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، أايم املايل واملصريف الدويل وبديل البنوك اإلسالمية"، جامعة 
 .2009ماي 06

، مداخلة ضمن امللتقى الوطين حول املنظومة النظام املصريف اجلزائري واتفاقيات ابزل سليمان انصر، .63
 .2005ديسمرب  15-14الت االقتصادية، جامعة الشلف، املصرفية اجلزائرية والتحو 

لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول  كأداة  اإلجياري الئتمانا عاشور مرزيق ، حممد غريب ، .64
املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية" يومي  أتهيل، امللتقى الدويل حول " متطلبات  العربية

 .امعة الشلف ، ج 2006فريل أ 18و17
الدورة التدريبية حول متويل  املشروعات الصغرية واملتوسطة،بدائل التمويل اخلارجي يف عبد اجلليل بوداح،  .65

ماي،  28-25املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصادايت املغاربية، سطيف، اجلزائر، 
2003. 

 العاملي للمؤمتر ،املال رأس لكفاية اجلديد املعيار إطار يف اإلسالمية البنوك مالءة قياس حسن، الشيخ ماهر .66
 .2005 ، املكرمة مكة القرى، أم جامعة اإلسالمي لالقتصاد الثالث

ـــ، املنافسة بني البنوك اخلاصة والعمومية يف ترقية النشاط البنكي اجلزائريبوخاللة سهام،  ،حمسن زبيدة  .67 ـــ ــ ــ ، ــ
  .اجلزائر -ابح، ورقلةكلية احلقوق، جامعة قاصدي مر 

، امللتقى الدويل حول  املخاطر االئتمانية ووظيفة املصارف املركزية القطرية واإلقليميةإدارة منصور منال ،  .68
 2009 أكتوبر 21-20املالية االقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية ،جامعة فرحات عباس ، سطيف،  األزمة

. 
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  :املقاالت العلمية
السيولة املصرفية يف ظل إسهامات اتفاقية ابزل دعم تسيري خماطر محزة عمي سعيد ،  أحالم بوعبديل ، .69

 . 2014، 02جملة الواحات للبحوث والدراسات ، جامعة غرداية ،العدد  ،الثالثة

 الواحات جملة ،1990 إصالحات وبعد قبل اجلزائرية املصارف يف املال رأس سياسة ، بوعبديل أحالم .70
  .2011،13 العدد ، والدراسات للبحوث

املايل للمصارف العراقية يف ضوء معايري جلنة ابزل دراسة حتليلية يف  األداءتقييم انتصار حممد جواد ،  .71
  .2017 ،مصرف الرشيد

تقييم األداء املايل للبنوك التجارية، دراسة حالة البنك الوطين اجلزائري الشعويب حممد فوزي ، التجاين اهلام ،  .72
 .2015، 17، جملة أحباث اقتصادية وإدارية العدد 2001-2005للفرتة اجلزائري والقرض الشعيب 

"دراسة حتليلية للسيولة املصرفية لعينة من املصارف التجارية الصائغ وأبو محد، حممد جبار، رضا صاحب  .73
جامعة  - حمكمة تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاداجمللة العراقية للعلوم اإلدارية جملة فصلية  األردنية"
 .2006كربالء،

"قياس املخاطرة اإلسرتاتيجية ابستخدام مؤشرات مالية ذات طبيعة إسرتاتيجية النعيمي، شهاب الدين ،  .74
( 1(، العدد)29علوم اإلدارية ، اجمللد )ال –"، جملة دراسات تطبيقية لعينة من املصارف السودانيةدراسة 

 .2002عمان ، .اجلامعة األردنية ، 

 ،06اجمللد  ، اجمللة العراقية للعلوم اإلدارية ،  تقييم رحبية املصـارف ابسـتخدام مؤشـرات السـيولةي ، بالل نور  .75
 .2009، جامعة كربالء ، العراق ،  24العدد 

، جملة رؤى  خماطر حمفظة األوراق املالية إدارةالتنويع االســــــــــتثماري يف  فعاليةبلعزوز بن علي، نعاس مرمي ، .76
 . 2016وادي ،اقتصادية ، جامعة ال

دراســــــــة حالة بنك الربكة للفرتة -ثر الســــــــيولة املصــــــــرفية على العائد واملخاطرة أقياس بشــــــــــري دريدي ،   .77
،العدد  11جامعة الشهيد محه خلضر الوادي، اجمللد جملة الدراسات االقتصادية واملالية ،  (،2010-2015)

01 ،2018. 
، 03، جملة االقتصــاد واملال، العدد خماطر الســيولة إلدارةاألســاليب احلديثة بن ســليم حمســن، بن رجم حممد،  .78

 .2016جامعة ابجي خمتار، 

 جملة،  ملخاطر الســــــيولة املصــــــرفية وفقا ملقررات جلنة ابزل للرقابة املصــــــرفيةاإلدارة احلديثة بونيهي مرمي ،  .79
 .2016، 15, العدد 02اجمللد   جلديداالقتصاد ا

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/296
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/296
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 .2015املصرفية العاملية يف مواجهة الرقابة املصرفية، :الصناعةاتفاقية ابزل الثالثةمجعية مصارف لبنان،  .80

التحالفات اإلســرتاتيجية بني البنوك وشــركات التأمني اجلزائرية )أي منوذج للشــراكة ؟ وما  حســـاين حســـني، .81
، جامعة الشـــــلف، 03للدراســـــات االجتماعية واإلنســـــانية، العدد لة األكادميية اجمل دورها يف حتســــني األداء؟(،

 .2010اجلزائر، 
، جملة اقتصـادايت  املقاوالتية املستدامة بني إشكالية البقاء وحتمية االبتكارمحزة طيوان ، مسـعود بن جواد ، .82

 .2017،املركز اجلامعي مبيلة 02املال واألعمال ، العدد 
، جملة العلوم االقتصـــــادية وعلوم  احملتملة على النظام املصــــريف اجلزائري وأاثرها 03فاقية ابزل ات حياة جنار ، .83

 .2013،  13التسيري ، جامعة سطيف ، العدد 

اختبار التحمل وإمكانية التطبيق يف  أمنوذجمتطلبات راشــــــد صــــــادق الشــــــمري، صــــــالح الدين حممد أمني ،  .84
موظفي البنك املركزي العراقي " ، جملة العلوم االقتصـــادية عينة من  راءآلدراســـة اســـتطالعية  املصــارف العربية "

 .2013، العراق ، 71، العدد 19واإلدارية ،اجمللد 
الشـــرق األوســـط العراقي دراســـة مســـتوى كفاءة رأس املال املمتلك يف مصـــرف رضــــا صــــاحب أبو محد ،   .85

 .2006،  01، العدد  01اجمللد اجلامعة ،، جملة كلية اإلسالمية 2003-1996وديونه للفرتة 
، جملة العلوم اإلنســـــانية  الصــــغرية واملتوســــطة املؤســــســــاتيف متويل  اإلجياراســــتخدام قرض زعيب مليكة ،  .86

 . 2005، 07جامعة بسكرة ، العدد 
: دراســة تطبيقية الرتكز االئتماين القطاعي يف رحبية ورأمسال املصــارف التجاريةأثر ســجى فتحي حممد يونس،  .87

، جامعة  114، العدد  35والبنك األردين الكوييت، جملة تنمية الرافدين، اجمللد  األردين اإلســـــــــــــكاننك على ب
  . 2013املوصل، العراق، 

، جملة جامعة تشـــــرين  للرقابة املصــــرفية حتســــني فعالية املخاطر يف ظل تطبيق املداخل احلديثةمسر حبيب ،  .88
 .2014(،01( ، العدد )36قتصادية والقانونية ، اجمللد )للبحوث والدراسات العلمية _سلسلة العلوم اال

 . 2005 منشاة املعارف( )منهج علمي وتطبيق عمليقياس وإدارة املخاطر يف البنوك مسري اخلطيب ،  .89
، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية  احملافظ االستثمارية إنشاءالعوامل املؤثرة يف توفيق ابرودي ،  شرين بدري ، .90

 .2015، العراق ،  86،العدد 
املالمح األســـــاســـــية  ،أمانة جملس حمافظي املصــــــارف املركزية ومؤســــــســــــات النقد العربيةصــــــندوق النقد العريب،  .91

 .2004أبو ضيب، ، والدول النامية ΙΙ التفاقية ابزل
، كلية 11 ، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد حتليل الودائع املصرفية منوذج مقرتحعبد السالم لفته،  .92

 .2006اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، 
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االقتصاد  دراسة تطبيقية يف مصرف "قياس كفاية رأس املال "يف املصارف األهلية،  وآخرونعبد الفتاح حممد  .93
 .2013العدد الرابع و الثالثون،  لالستثمار والتمويل، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة

جملة  ، أثر إدارة املخاطر على درجة األمان يف اجلهاز املصريف الفلسطيينية مصباح ، هب شاهني،عبد هللا  .94
 . 2011العدد األول ، ، 15، سلسلة العلوم اإلنسانية ، اجمللد جامعة األقصىجامعة 

جملة البشائر ،  املصريف االستقراروحتقيق  تعديالت مقررات جلنة ابزلعمار عريس ، جمدوب بوحفص ،  .95
 .2017،جامعة بشار، 1دية ، العدد االقتصا

اإلدارة السليمة ملخاطر السيولة البنكية: ابإلشارة إىل حالة النظام البنكي  فخاري، نورة زبريي،فاروق  .96
 . 2018( ديسمرب 02(العدد  ، )02جملة االمتياز لبحوث االقتصاد واإلدارة اجمللد ) ،اجلزائر

 .2012، معهد الدراسات املصرفية، جانفيألردنيةعلى البنوك ا 3أثر اتفاقية ابزلفالح كوكش،  .97
، 05جملة إضاءات مالية ومصرفية، السلسلة اخلامسة، العدد اتفاقية ابزل الثالثة، املصرفية،معهد الدراسات  .98

  .2012الكويت، ديسمرب
  . 2010،،الكويت  05العدد  ، مالية ومصرفيةإضاءات  ، جملةالضغطاختبارات  املصرفية،معهد الدراسات  .99
رأس املال املمتلك والودائع ودورمها يف حتديد السياسة االقراضية ، وآخرونميثاق هاتف عبد السادة  .100
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 التجاري داخل امليزانية العمومية للبنك األصولأوزان املخاطرة حسب أصناف  : 01 رقــم امللحق
 نوعية األصول درجة املخاطرة

 
            %0 

 ؛النقدايت -
 املطلوابت من احلكومة املركزية والبنوك املركزية ابلعملة احمللية؛ -
 ( وبنوكها املركزية؛OCDEاملطلوابت األخرى من احلكومة املركزية لدول ) -
 (؛ OCDEاملطلوابت املقررة بضماانت نقدية او للحكومات املركزية يف دول ) -

 
 
 
 

 حسب تقدير السلطة %50-%0

 (املركزية احلكومة ابستثناء) احمللية العام القطاع مؤسسات التزامات -
 بنوك هذه الدول؛ قبل من املضمونة القروض أو (OCDEدول) يف املرخصة البنوك التزامات -
 واإلقليمية؛ الدولية التنمية بنوك التزامات -
 قبلها؛ من مضمونة قروض أو أوسد حكومات يف العام القطاع مؤسسات التزامات -
 واحدة؛ سنة من أقل استحقاق ع( مOCDEدول) خارج البنوك من مضمونة قروض أو مطلوابت -
 والتأجري؛ السكن لغرض للعقارات ابلكامل احملالة القروض -

 
 
 

%100 
 

 قطاع اخلاص؛املطلوابت من ال -
 الواحدة؛( ابستحقاق متبقية تزيد على السنة OCDEاملطلوابت من البنوك املسجلة خارج )  -
 ( ما مل تكن مقومة ابلعملة الوطنية وممولة هلا؛OCDEاملطلوابت على احلكومات املركزية خارج ) -
 املباين واآلالت واملعدات وغري من املوجودات الثانية؛ -
 خرى مبا يف ذلك املسامهات يف شركات أخرى غري موحدة يف ميزانيتها؛ العقارات واالستشارات األ -
 صدرة من قبل البنوك األخرى ما مل مثن مطروحة من رأس املال؛أدوات رأس املال امل -
 مجيع املوجودات األخرى؛ -

Source : AlFawwaz, T. M. & Alrgaibat, G. A., Capital Adequacy of the Jordanian Banking 

Sector for the Period 2000-2013, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance 

and Management Sciences, 5(1), (2015). 

 

 امليزانيةخارج  للتعهداتمعامالت الرتجيح   : 02امللحق رقم 
 البنود املخاطر أوزان

 مة للقروض(بنود مثيلة للقروض )مثل الضماانت العا - % 100
بنود مرتبطة مبعامالت حسن األداء )خطاابت الضمان، تنفيذ عمليات مقاوالت  - % 50

 او توريدات(
 ة، ذات االستحقاقات لغاية سنة يف األصل، أو تلك القابلةهبااللتزامات املشا - % 20

 .لإللغاء يف أي وقت وبدون شروط
  .(2001، )مصرانعكاسـاهتا علـى أعمـال البنـوك ، الـدار اجلامعيـة، : طارق عبد العال محاد، التطورات العامليـة و املصدر

The New Basel Capital Accord( 2001), Secretarial & The Basel Committee on Banking 

Supervision,Op.cit.p31 
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