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Introduction: 
 
The subject of the adequacy of bank capital and the direction of the banks 
to strengthen their financial positions, a modern trends in the 
management of banks, and is in line with the banking system in most 
countries of the world to develop competitive capabilities in the field of 
financial transactions, and in light of the rapid developments taking place 
in global markets, and with the increasing domestic competition and the 
global has become a bank is vulnerable to various risks that may arise 
from internal factors which the Bank and in particular the global 
environment, and in light of the escalation of banking risks, he began 
thinking in the search for mechanisms to address those risks banks, in the 
first step in this direction was formed and founded the Basel Committee 
on Banking Supervision. 
 
Basel is a small town located in the dreamy south-west of Switzerland, 
close to the border of French and German. However, what month is the 
global name taken by the BIS has global headquarters, which consists of 
the world's central banks. Have formed the Basel Committee on Banking 
Supervision in 1974 from ten European central banks including the 
United States, Britain, France, Germany, and Japan. And issued during 
1988 with the first criteria for Banking Supervision, the most important 
standard capital adequacy ratio (the ratio of capital to assets weighted by 
risk) identified by a minimum of 8% and asked banks to abide by the 
beginning of 1992. He was on these standards "Basel I". Then I started 
since 1997, a new round of consultations for the development of these 
standards, which he called "Basel II", and issued so far, three drafts of 
these standards was most recently issued by the (May) the past, where the 
request at a time from banks and financial institutions to provide 
observations them to be revised and issued in its final form. The new 
standards of the Basel Committee, "Basel - II", on three basic pillars of 
the first is the minimum capital adequacy and the second control 
procedures, audit and regularity of the third market. 
 
We developed the activities of banks towards new transactions, 
particularly dealing in securities and insurance. Therefore, the Basel 
Committee seeks to clarify the treatment of investment banks in these 
fields, as well as investments of minority interests in business entities and 
that for capital requirements. And with respect to groups diversified 
financial, the Committee recognizes that there is a need to continue to 
work with regulatory authorities supervising insurance companies and 
securities in order to determine capital adequacy standards. And 
characterized the world of finance and economy requires the development 



of a framework stunning "broad and flexible" to determine the adequacy 
of capital. Therefore, the Basel Committee believes that this goal can be 
achieved better through Mount the new framework on three pillars: 
minimum requirements for capital as defined in the context of 1988, and 
follow-up by the regulatory authorities for capital adequacy and market 
discipline. And each of these pillars are required for Alrkabhwalahrav on 
the health of the financial system in general and also the health of 
banking institutions individually, despite the recognition that none of 
them can be replaced by administering effective banking. And containing 
proposals for the Basel Committee of the new framework for capital 
adequacy to remain capital requirements consist to determine the 
regulatory capital, and measure exposure to risk, and specific rules for the 
level of capital for those risks. With regard to the concept of regulatory 
capital, the Commission prefers to maintain, at the present time, the 
existing rules in the 1988 agreement and the issue of measuring exposure 
to risk, the risks faced by banks in their work can be classified into three 
categories: credit risk (lending), risk market and other risks (including 
interest rate risk, operational risk, legal risk and reputational risk). The 
Basel Committee believes the importance of expanding the scope of the 
new framework to include implicitly both of these risks. 
 
F This paper examines the challenges faced by the banking systems of 
Arab for the implementation of the new agreement, and focus on the focal 
points of the following: the historical development of the Convention, the 
objectives of the Convention and the scope of its applications, the three 
pillars of the Convention, to assess the new framework and the 
repercussions potential of Arab Banks, the reasons for joining the Arab 
Banks the new agreement and the necessary preparations that should be 
on the banks and monetary authorities have taken to implement the Arab 
new agreement. 
 The researcher will work to find answers and adequate and sufficient for 
all his questions on the application of Basel II in the banking sector in 
Syria by searching the references, periodicals, articles and published 
studies and previous research on this topic 
 
 
Problem of the study 
 
To shed light on this subject and address the various aspects we 
formulated the following problem: 
 
What is the Basel Committee on Banking Supervision, and what are the 
criteria adopted by this Committee and how the application of these 



standards in the banking system in Syria? 
And this question falls within the range of sub-questions that we will try 
to answer through this research 
 
 
- What is the Basel Committee on Banking Supervision? 
 
- What are the basic aspects of this paradise? 
 
 - What are the regulatory standards adopted by this committee? 
 
- What are the objectives of this committee? 
 
- What are the positives and negatives? 
 
- To what extent the application of these standards in the banking system 
in Syria? 
 
On this basis we divided our research into four chapters, where we dealt 
with in the first quarter of banking supervision, and includes three 
sections of this chapter where we tried to provide a definition of banking 
supervision and the nature and mechanisms of implementation and 
banking supervision and central bank in Syria. 
 The second chapter Fajssnah to study the Basel Convention on Banking 
Supervision, and this chapter includes seven Detectives tried to make the 
Basel Committee in terms of its creation, definition, objectives, and key 
aspects of the present Convention. Amendments to the Convention and 
the Basel I in the period (1995 to 1998), and key aspects of the Basel II. 
And the advantages and disadvantages of the Convention. 
The third chapter and the last have we dealt with the reality of Syrian 
banks in light of the decisions of the Basel Committee capital adequacy 
and in this chapter four of Detectives, where we dealt with in the first 
part, the reality of the banking system in Syria and in the second part, we 
dealt with the rules precautionary applied in Syria and in the third topic 
Vtnolna the banking cover in Syrian banks, but the last topic we 
addressed was the extent of banks' commitment to the Syrian capital 
efficiency as reported for a sample of the Syrian banks. In the end, a 
conclusion to this research. 
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       المقدمة: 
 

تجاه البنوك إلى تدعيم مراآزها المالية ، أحد إ المال المصرفي و أسر يعتبر موضوع آفاية

اتاإل ي  تجاه ة ف ي معظم دول إدارةالحديث از المصرفي ف ي إطار سعي الجه وك ، و ف  البن

ى   الم إل درات   الع ة ، و في ظل التطورات          تطوير الق امالت المالي سية في مجال المع التناف

ة أصبح أي     تمية ، و معالتي تشهدها األسواق العال المتالحقة ة و العالمي سة المحلي زايد المناف  

ا البنك       من العوامل  أبنك عرضة للعديد من المخاطر التي قد تنش ة التي يعمل فيه الداخلي و  

د  على وجه الخصوص البيئة العالمية ،و في ظل تصاعد المخاطر المصرفية،            ر في    أب   التفكي

ذا     البحث عن آليات لمواجهة تلك المخاطر التي ت      وك ، وفي أول خطوة في ه  تعرض لها البن

1تجاه تشكلت و تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفيةاإل . 

ة من الحدود                   سرا،على مقرب بازل هي مدينة صغيرة حالمة تقع في الجنوب الغربي من سوي

المي         إتخاذسمها عالميا هو    إإال أن ما أشهر     . الفرنسية واأللمانية  سويات الع ها من قبل بنك الت

وقد شكلت لجنة بازل للرقابة المصرفية       . البنوك المرآزية العالمية   قر له والذي يتكون من    آم

ا،              1974األولى عام    دة، بريطاني  من عشرة بنوك مرآزية أوروبية من بينها الواليات المتح

ام      . فرنسا، ألمانيا، واليابان   وأصدرت خالل ع 1988 ة المصرفية،             ا للرقاب ايير له أول مع

سبة مالءة     وأهمها معيا  ال  رأسر ن سبة  ( الم ة بحسب      رأسن ى الموجودات الموزون ال إل  الم

التي حددتها بحد أدنى قدره ) المخاطرة 8 بتداء من إبها لتزام  في المائة وطلبت من البنوك اإل

1992عام   بازل  "وقد أطلق على هذه المعايير      .  I ثم بدأت منذ عام    ".  دة   1997 ة جدي ، جول

بازل " المعايير التي أطلق عليها من المشاورات لتطوير هذه II ، وأصدرت حتى اآلن ثالث "

ا التي أصدرتها في        ايو (مسودات من هذه المعايير آان آخره الماضي، حيث تطلب في     ) م

                                             
 من محافظي المصارف المرآزية للدول العشر وهي تضم ممثلين عن السلطات الرقابية والمصارف 1975تأسست هذه اللجنة عام  1

اليا وللكسمبورغ واليابان وهولندا والسويد وسويسرا وبريطانيا والواليات بلجيكا وآندا وفرنسا وألمانيا وايط: المرآزية للدول التالية
 .تجتمع هذه اللجنة في مصرف التسويات الدولية في بازل حيث توجد أمانتها العامة. المتحدة األميرآية

 



ا وإصدارها في                 تم تنقيحه ا لي ا عليه ديم مالحظاته ة تق وك والمؤسسات المالي آل مرة من البن

ة دة ل.صورتها النهائي ايير الجدي وم المع ازلوتق ة ب ازل  "لجن II –ب زات " ة مرتك ى ثالث ، عل

الءة      ى لم د األدن و الح ية األول ه ة     رأسأساس ة والمراجع راءات الرقاب اني إج ال والث  الم

. نتظام السوقإوالثالث   

تجاه معامالت جديدة ، خاصة التعامل في األوراق المالية و إلقد تطورت أنشطة المصارف ب

ستثمارات المصارف في هذه إإلى توضيح آيفية معاملة لذا فإن لجنة بازل تسعى . التأمين

ستثمارات ذات حقوق األقلية في الهيئات التجارية و ذلك بالنسبة الميادين ، و آذلك اإل

و فيما يتعلق بالمجموعات المالية المتنوعة، فإن اللجنة تعترف بأن . المال رأسلمتطلبات 

ية المشرفة على شرآات التأمين و األوراق هناك حاجة إلى متابعة العمل مع السلطات الرقاب

و يتميز عالم المال و االقتصاد بتطور .  المالرأسالمالية من أجل تحديد معايير آفاية 

لذلك تعتقد لجنة بازل .  المال رأس لتحديد آفاية " واسع النطاق و مرنا"مذهل يتطلب إطارا

طار الجديد على ثالث دعائم رتكاز اإلإأنه يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل أفضل من خالل 

، و متابعة من قبل السلطات 1988 المال آما هي محددة في إطار رأسمتطلبات دنيا ل:

الدعائم مطلوبة من أجل و آل من هذه . نضباطية السوقية  المال، و اإلرأسالرقابية لكفاية 

صرفية اإلشراف على صحة النظام المالي بشكل عام وأيضا صحة المؤسسات المالرقابةو

 المصرفية الفعالة دارةستبداله باإلاعتراف بأن أيا منها ال يمكن منفردة ، على الرغم من اإل

 رأسأن تظل متطلبات   المالرأسوتحتوى مقترحات لجنة بازل لإلطار الجديد لكفاية .

 المال الرقابي ، و قياس التعرض للمخاطر ، و القواعد المحددة رأسالمال تتكون من تحديد 

 المال الرقابي، فإن رأسأما فيما يتعلق بمفهوم .  المال بالنسبة لتلك المخاطر رأسوى لمست

 و بالنسبة 1988اللجنة تفضل الحفاظ، في الوقت الراهن، على القواعد القائمة في اتفاق 

لقضية قياس التعرض للمخاطر ، فإن المخاطر التي تواجه المصارف في عملها يمكن 

،مخاطرة السوق و مخاطر أخرى ) اإلقراض(مخاطر التسليف  : تصنيفها إلى ثالث فئات



السمعة  بما فيها مخاطرة سعر الفائدة ، المخاطرة التشغيلية ، المخاطرة القانونية و مخاطر(

وتعتقد لجنة بازل بأهمية توسيع نطاق اإلطار الجديد ليضم بشكل ضمني آال من هذه ) . 

.المخاطر   

ات التي تواجهها النظم المصرفيةو تبحث هذه الورقة في التحدي تفاقية إلاالعربية لتنفيذ  

التطور:النقاط المحورية التالية الجديدة، و ترآز على  تفاقية و تفاقية ،أهداف اإلالتاريخي لإل 

تفاقية، لإل نطاق تطبيقاتها ،الدعائم الثالث نعكاساته المحتملة على إتقييم اإلطار الجديد و  

نضمامإالمصارف العربية،أسباب  ستعدادات تفاقية الجديدة و اإلالعربية لإل المصارف  

التي ينبغي على المصارف الضرورية تفاقية أخذها لتنفيذ اإل العربية و السلطات النقدية 

 . الجديدة

 وسيعمل الباحث على إيجاد إجابات وافية وآافية لجميع أسئلته حول تطبيق مقررات بازل 

II  من خالل البحث في المراجع والدوريات سورية  في الجهاز المصرفي الخاص في

المنشورة واألبحاث السابقة حول هذا الموضوعالدراسات والمقاالت و  

 

 

 مشكلة الدراسة 
 
 :لتسليط الضوء على هذا الموضوع و معالجة مختلف جوانبه صغنا اإلشكالية التالية
 

مدتها هذه اللجنة و ما مدى المصرفية و ما هي المعايير التي اعت ما هي لجنة بازل للرقابة

  السوري؟في النظام المصرفي تطبيق هذه المعايير

الفرعية التي سنحاول اإلجابة عليها من  و يندرج ضمن هذا التساؤل مجموعة من األسئلة

 خالل هذا البحث

 
 



 للرقابة المصرفية؟ ما هي لجنة بازل -
 
 ما هي الجوانب األساسية لهذه الجنة ؟ -
 
ايير الرقابية التي اعتمدتها هذه اللجنة؟ ما هي المع-   
 

  ما هي أهداف هذه اللجنة؟-
 

  ما هي ايجابياتها وسلبياتها؟-
 

  ما مدى تطبيق هذه المعايير في النظام المصرفي السوري؟-
 

 األول الرقابة الفصل حيث تناولنا في فصول  أربعة و على هذا األساس قسمنا بحثنا إلى

 فيها تقديم تعريف للرقابة المصرفية الفصل ثالثة مباحث حاولناضمن هذا ويت, المصرفية 

  . سوريةوطبيعتها وآليات تطبيقها ثم الرقابة المصرفية والبنك المرآزي في 

 الفصلاتفاقية بازل للرقابة المصرفية ،و يتضمن هذا ة رأس الثاني فخصصناه لدالفصل أما 

يث نشأتها ،تعريفها، أهدافها، ثم الجوانب تقديم لجنة بازل من ح  حاولنا فيهاسبعة مباحث 

تعديالت اتفاقيةو. االتفاقية األساسية لهذه I بازل  ,  ) 1998 إلى 1995(في الفترة من

لجوانبوا IIاألساسية التفاقية بازل   .االتفاقية  مزايا و سلبياتو . 

سوريةاألخير فقد تناولنا فيه واقع البنوك الو الثالث الفصلأما   لجنة بازل في ظل مقررات 

 األول بحث تناولنا في الم  حيثمباحث  أربعة  الفصل المال و يتضمن هذا رأسلكفاية 

القواعد االحترازية المطبقة واقع الجهاز المصرفي في سورية  وفي المبحث الثاني تناولنا 

لث  الثابحث الموفي  سورية في  أما ، سوريةفتناولنا فيه المالءة المصرفية في البنوك ال 

 المال حيث رأس بمعيار آفاية سوريةالبنوك الإلتزام تناولنا فيه مدى   األخير فقدبحث لما

و في األخير خاتمة لهذا البحث .سوريةمن البنوك ال أوردنا عينة . 

 



 أهمية البحث
 

ازل     ررات ب ق مق د تطبي راب موع ة اقت ة البحث نتيج أتي أهمي (ت II ي )  وريةف ل س ن قب  م

ة              السوري وا  المصرف المرآزي  ا في بداي ع العمل به لتي من المتوق 2009 د     ,  وعن الفوائ

ى             التي سيجنيها القطاع المصرفي في حال        ررات عل ررات حيث ترآز المق تطبيق هذه المق

اطر سألة المخ ود , م يمإدارةووج ة وتقي بة ومراقب ا لمحاس اطر مهم  له صبح "ا المخ ى ي  حت

ا     من االستغالل األمثل     المال المطلوب مقابل المخاطر تمكن البنوك        رأس ابحس وارد بم للم

ان بحيث                 نح االئتم ة بم ة والمتعلق وك االئتماني ة وتعدل سياسة البن د والربحي يتناسب مع العائ

ربط  ين  ت ل الفجوة ب ى تقلي د عل ع التأآي د، م صادي ورأسالمخاطرة بالعائ ال االقت  رأس الم

ال  ي ح ي ف ال التنظيم ق، و الم و رأسالتطبي صادي ه ال االقت وب أسر الم ال المطل  الم

اطر    ا مخ اطر ومنه ة المخ شغيلالسوق واللمواجه ان وإلوا ت و  رأسئتم ي ه ال التنظيم  الم

  المال المساند رأس المال الموجودة إضافة إلى رأسحسابات 

 

 أهداف الدراسة 
 

يا          سوريةلما آان االسوق المصرفي في        داخال على تطورات آبيرة في مجاالت عديدة وتماش

ايير        الدراسة  العالمية فإن هدف هذه     مع التطورات     هو التعريف بلجنة بازل ومقرراتها والمع

ازل   التي تقوم عليها والتطورات ررات ب ازل    I التي لحقت بانتقالها من مق ررات ب ى مق  II ال

  لهذه المقرراتسوريةومدى تطبيق المصارف الخاصة في 

  

 أبعاد البحث ومحدداته
 

تكون  ة س ى البالدراس صرة عل ي  مقت وك الخاصة ف وريةن ايير  س ا للمع دى تطبيقه ى م  وعل

ررات   ازل  األساسية لمق II ب شمل    ع الباحث أن ت ى الدراسة   ويتوق وك    عل مجموعة من البن

  : سوريةالخاصة العاملة في 



 سورية  -البنك العربي -
 

 سورية  -بنك بيبلوس  -
 

  سورية –بنك عودة  -
 

 سورية – والمهجر سوريةبنك  -
 

  سورية –ارة والتمويل البنك الدولي للتج -
 

  سورية –بنك قطر الوطني  -
 

 سورية –بنك شام اإلسالمي  -
 

  سورية – الدولي اإلسالمي  سوريةبنك -
 

اك د - تكون هن ضا س ازل رأسوأي ررات ب ق مق دى تطبي سيطة لم صارف Iة ب ي الم  ف

ازل            رأسالحكومية من خالل د    ررات ب ه لتطبيق مق ة للمصرف المرآزي السوري وانتقال

II 

 

 

 فرضيات الدراسة 
 

ازل   سوريةال تواجه المصارف الخاصة في     -1 ررات ب  I أية صعوبات في االنتقال من مق

  وتطبق المصارف هذه المقررات بشكل آاملIIإلى مقرربازل

ازل         سورية تواجه المصارف الخاصة في      -2 ررات ب ال من مق ى  I صعوبات في االنتق  إل

  وال تطبق هذه المقررات بشكلها الكاملIIمقررات بازل

  على المصارف الخاصة ستزيد ربحية هذه المصارف IIتطبيق معايير بازل  -3



ادة                       -4 سهم في زي ادة حجم القروض المصرفية التي ت تساهم المصارف الخاصة في زي

 الناتج القومي في سورية 

 

 

 منهجية الدراسة 
 

ذه      تقرائي لد             الدراسة   في ه نهج الوصفي واالس ع الم وك    رأس  يحاول الباحث تتب  ة نجاح البن

ى عدد من المصارف                  IIالخاصة في   تطبيق معايير بازل       شتمل عل ة ت  عن طريق أخذ عين

ذا        ات ه ل إجاب ام بتحلي دها القي الخاصة ووضع استبيان خاص  موجه إلى هذه البنوك ومن بع

 االستبيان والتوصل النتائج والتوصيات

 

 

 

 الدراسات السابقة
 

: حسب ما تمكن الباحث من التوصل إليهاالتي تتصل بموضوع البحثالدراسات فيما يلي بعض   
 

ازل            ي لب ى التطبيق العمل دير         II  -  دليلك ال ل حشاد م دآتور نبي  في المصارف      لل
 المرآز العربي للدرأسات المصرفية

 

ذه     ة المصرفية حيث بينت                  الدراسة   هدفت ه ى الرقاب سليط الضوء عل ى ت  الدراسة   إل

ي بعض   د ف ه توج ة إدارات   ان وك المرآزي دول   البن ي بعض ال سمى ف رة ت  إدارةآبي

ى     ة عل ا الرقاب صرفي، وظيفته راف الم ر اإلش ضها اآلخ ي بع صرفية، وف ة الم الرقاب

ازل       البنوك في ظل تنامي المشاآل واألزمات المصرفية         وتعقدها وتعقد متطلبات ب II  

دا وأصبحت               إدارةو ا ج ذه اإلدارات حيوي ة المصرفية      المخاطر، أصبح دور ه الرقاب

دير               تحتل ا  دآتور حشاد، م ر ال لمرتبة األولى ضمن وظائف البنك المرآزي آما واعتب

راع المصارف                رأسالمرآز العربي للد   م ت ازل ل ررات ب ة، أن مق ات المصرفية والمالي



ر                   دول العشر األآب ة بال زة اإلشراف والرقاب اإلسالمية مرجعا ذلك وفقا للسائد في أجه

ا ي ال ي . مالي دول الت ذه ال ر أن ه د ذآ ي  فق ا أو ف شاط المصرفي اإلسالمي فيه ل الن مث

شاء مجلس     . بعضها نسبة ظاهرة    ا عوض         ولكن إن ة اإلسالمية بماليزي الخدمات المالي

يس آل            هذا النقص، موضحا أن األمر لم يكن تحيزا ضد         ه ل ا ان البنوك اإلسالمية، آم

وك   ر مناسب للبن ازل غي ررات ب ي مق ا ورد ف ر  م ال إن األم المية، وق ضي اإلس  يقت

وك اإلسالمية وضمان                     اءة البن ع آف المزج بين بازل وبين قواعد مجلس الخدمات لرف

المتها  ذ اإل    س شريعة لتنفي ع ال ة م د متوافق ي وضع قواع اد ف زام واالجته ايير لت بالمع

ع عمل  ا يتناسب م ة وبم وك اإلسالمية الدولي ـ. البن وار ل ي ح ال حشاد ف شرق «وق ال

ن إ» األوسط م م اهرة إن األه ي الق دة ف اد وح وك  يج ل البن ى عم ة عل صلة للرقاب منف

وك                 اة عمل تعليمات خاصة للبن د     اإلسالمية بكل بنك مرآزي هو مراع اإلسالمية عن

ة   وك التقليدي زي للبن ن المرآ ات م دار تعليم ن    .إص الن ع ى اإلع شاد إل ا ح ودع

را إن        المية، معتب وك اإلس ي البن بهات ف ى ش وي عل ي تنط امالت الت ن   المع ك م  ذل

وك اإلسالمية           . يات بازل ومجلس الخدمات معا    مقتض ضا عن موسوعة البن وتحدث أي

ا                التي م التوفيق بينه أصدرها أخيرا وأهم مقررات مجلس الخدمات اإلسالمية وآيف ت

  .وبين متطلبات بازل

 

 
 

 
أحمد الرضي خبير الرقابة االقتصادية      "ورقة مقدمة خالل مؤتمر مستجدات العمل        

ادئ         المصرفي في سورية   (النظام الرقابي المصرفي في سوريةومتطلبات مب

 بازل األساسية للرقابة المصرفية الفّعالة)"
 



ّدتها   الهدف من هذه الورقة هو التعريف بالمبادئ األساسية للرقابة المصرفية      الفّعالة التي أع

بازل لجنة     ∗  العشر والتي   للرقابة المصرفية بالتعاون مع السلطات الرقابية في مجموعة الدول         

دى     آانت غايتها ايجاد     قواعد استرشادية لتقييم مدى متانة وأداء النظام الرقابي على المصارف ل

ادئ         آما تهدف هذه الورقة   . الدول ذه المب ذه من ه  أيضًا إلى إلقاء الضوء على ما تّم تطبيقه وتنفي

ا      ولقد,سوريةفي الجمهورية العربية ال    ت المصرفية التي شهدتها       جاءت هذه المبادئ نتيجة لألزم

ة              بعض الدول خالل العقد المنصرم  وما نتج        ة المالي ى األنظم لبية عل  عنها من تداعيات وأثار س

ضاً    لديها والتي آان من أهم أسبابها ليس ضعف األنظمة       ل أي المصرفية في هذه البلدان فحسب ب

الء   دم اي ام ع شاطات     اإلهتم ي الن ة ف اطر الكامن بعض المخ افي ب ت    الك ي حّمل صرفية والت الم

ى                  أخرى عل ة أو ب ا بطريق المصارف وبالتالي النظام المصرفي الدولي أعباًء جّمة انعكست آثاره

.قطاعات مصرفية في دول أخرى  

 
 

 الدآتور فؤاد شاآر أمين عام اتحاد المصارف العربية -
 

ذه  ت ه ة بين ام و الدراس ق النظ و تطبي ة نح سير بخطى حثيث ة ت د  ان المصارف العربي ق

ون لغرض شرط ق   يك ازل (تطبي ب I أخر  )  ي ت ببًا ف أخرة س دأت مت ي ب دول الت ى ال عل

تثناء          ة ورغم تطبيقها بمصارف الدول العربي    يج بال اس ين الباحث ان دول الخل د ب ك فق ذل

ببازل  (ستكون ملتزمة    II ة      )  ة    وبالمحاور أو الرآائز الثالث ان أعلنت      2007بنهاي ، ولبن

ع      وأيضًا الكويت   لتزام  اإل ذ مطل ا مصر   2006أعلنت التطبيق من ة     م أم ه نهاي ستلتزم ب ف

ام  ج     2008الع ت دم صارف وعمل ي الم دًا ف ة ج الح قوي ة إص ذلك خط ت ل   وعمل

ام          سبة تطبيق        . م2007لمصارفها، وآذلك ستطبقه المغرب وتونس نهاية ع ن تكون ن ول

ا تكون من أفض                  اطق    مقررات بازل  أقل من المناطق األخرى في العالم بل ربم " ل المن

                                             
 
 



ا   لتزام  في أمريكا لم تستطع حتى اآلن اإل       أن بنوآاً  وأحب أن أشير إلى    بهذا النظام رغم م

. عربية التزمت بتطبيق النظام تعيشه من تقدم، وفي المقابل نجد أن دوال   
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:الرقابة المصرفية           
 

األولبحث  الم                                  
 

جوهر وطبيعة الرقابة المصرفية                     
 

  الثانيبحث  الم                                
 

آليات تطبيق الرقابة المصرفية             
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 المبحث األول : 
 
  جوهر وطبيعة الرقابة المصرفية 



 
:أوًال ـ مفهوم الرقابة المصرفية، تعريفها، أهميتها  

 
ذه        ى لعب ه شاة وتطور المؤسسات المصرفية ادت ال ا في   المؤسسات دورا  ان ن   مهم

د     اإلقتصاد الوطني وأثرت بشكل مباشر في        ع      وأدت لحدوث    عرض النق ا دف التضخم مم

الى           الحكومات الى التدخل د وبالت ى عرض النق سيطرة عل ذة المؤسسات لل ال ه فى اعم

صاد  حالة في للتاثير ستخدم          . االقت ذى ي ذلك من خالل البنك المرآزى ال ة ب وم الدول وتق

العمليةهذة  عددا من االدوات في ى    آما ان طبيعة اعمال البنوك التى تعتمد بالدرجة االول

ر     تثماراموال الغي ودعين (على اس صاد           )الم وك فى االقت ذة البن ة ه ع الحكومات   , واهمي دف  

 ايضا لوضع قوانين تنظم العمل المصرفي لحماية اموال المودعين وذلك من خالل البنك              

ذة     ى ه ن االدوات ف ددا م ستخدم ع ذى ي زى ال ضا  المرآ ة اي وك  .  العملي بحت البن فاص

 , اياها القانون منحها تلعب دور المراقب على البنوك من خالل السلطات التي المرآزية

د              حيث برز في الفترة األخيرة العديد من التحديات التي واجهت القطاع المصرفي آتزاي

ديم ال    ي تق ع ف وال والتوس يض األم ات تبي ن عملي ة ع صرفية الناتج ار الم دمات األخط خ

ائل         ديث وس ة وتح ورة التكنولوجي ى الث افة إل الء، إض ات العم ة احتياج صرفية لتلبي الم

ة وخدمات     االئتمانيةالدراسات  االتصال التي اختصرت زمن إعداد        والصيرفة اإللكتروني

وطني       صاد ال ، اإلنترنت وغيرها األمر الذي أدى إلى لتطور األعمال المصرفية في اإلقت

.دولية على أعمال المصارفوزيادة الرقابة ال  

ى       تمكن إل صرفية لل ة الم وم الرقاب وير مفه ضروري تط ن ال ان م ديات آ ك التح إزاء تل

شطة المصرفية   ة عن تطور األن ة الناتج د ممكن من ضبط المخاطر المتنوع أقصى ح

ة      ى رقاب صرفية عل ة الم دي للرقاب وم التقلي صر المفه ى اقت ة أول ي مرحل ام، فف شكل ع ب

ة للمصارف سواءً        رأس لحظة زمنية معينة من خالل د      وضع المصرف في   ة القوائم المالي

، والتحقق On-Site، أومن خالل الرقابة المكتبية Off-Siteمن خالل الرقابة الميدانية 



زام   من مدى     ا                إلت ا المحاسبي ورقابته ة وسالمة نظامه ك المصارف بالضوابط الرقابي تل

وم       ل مفه ة انتق ة ثاني ي مرحل ة، وف رات     الداخلي ى التغي وف عل صرفية للوق ة الم الرقاب

ا في وقت              دهور الحاصل فيه ك لكشف الت الحاصلة في األوضاع المالية للمصارف، وذل

ك نظرًا لتطور                   ط، وذل ة فق ذه المرحل د ه ة المصرفية عن وم الرقاب مبكر، ولم يتوقف مفه

د المخاطر         ة وتزاي ذي أدى           األنشطة المصرفية المختلف ا األمر ال ة عنه ى تطور    الناجم إل

اطر   ة المخ ام رقاب و نظ ع وه ًا أوس شمل مفهوم صرفية لي ة الم وم الرقاب مفه

Supervision Risk               ة، وفي سبيل ة الميداني  التي تعتبر بمثابة تطوير ألهداف الرقاب

:  اإلجراءات الالزمة ومنهاإتخاذذلك فقد حاولت عدة جهات رقابية   

: قييممحاولة تطوير نظم الرقابة باستخدام نظم الت .1 Supervisory Bank 
Rating Systm: 

يتم وفق هذا النظام تقييم المصارف وفقًا للمؤشرات الناتجة عن عملية الفحص الميداني ويطلق  

CAMELSعليها  : والتي تعكس أداء المصرف في ست مناطق رئيسة  

 Capital Adequacy المال رأسآفاية . أ

جودة األصول . ب Asset Quality  

 Management دارةاإل. ج

األرباح . ء Earnings 

السيولة . هـ Liquidity 

تحليل الحساسية لمخاطر السوق . و Sensitivity Analysis For Market Risks  

 

: استخدام نظام لتقييم المخاطر في البنوك. 2  



شكل      ك ب يتم وفق هذا النظام تقييم المخاطر التي تتعرض لها المصارف أوًال بأّول، ويعتمد في ذل

.ساسي على تحديد مختلف أوجه النشاط التي يحتمل أن تعرضها للمخاطر والعمل على قياسهاأ  

.، وسنتعرف عليه الحقاً)إطار لجنة بازل للرقابة(نظام الرقابة العالمي . 3  

 B.I.S  أصـدرت لجنـة بـازل التابعـة لبنـك التـسويات الدوليـة        2001في عـام  . 4

)Bank For International Settlements( 

ة            ار آفاي اق          رأسمقترحات جديدة لتطوير أسلوب حساب معي ا اتف ق عليه ال، وأطل  Basel الم

II : الذي يستند إلى ثالثة أسس رئيسة  

الزم   اطر وال رجح بالمخ ال الم ساب  رأس الم ستحدثة لح ة م ضمن طريق اس األول، يت  األس

ا   لمواجهة مخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر االئتمان وغيرها من المخ     ي تواجهه اطر الت

.المصارف  

ة الخاضعة                 ره من المؤسسات المالي دى المصرف أو غي األساس الثاني ، هو ضمان أن يكون ل

د     داخلي لتحدي يم ال ة للتقي ة آلي ات الرقابي راف الجه صادي  رأسإلش ال االقت ( الم Economic 

Capital .، وذلك من خالل تقييم المخاطر المرتبطة بذلك)  

مالها  ن   رأس صاح ع وم باإلف ة أن تق سة مالي ك أو مؤس ل بن ن آ ب م ث، فيتطل ا األساس الثال أم

اق                ومدى تعرضها لألخطار والطرق المتبعة لتحديد حجم الخطر، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ االتف

.2006الجديد مع نهاية عام   

دد من   ام ع ذا الموضوع باهتم ة المصرفية، حظي ه ة الرقاب ي عملي ستمر ف رًا للتطور الم ونظ

ا  الد يف بأنه اس ناص دآتور الي ا ال د عرفه ين، فق راءات  : "ارس د واإلج ن القواع ة م مجموع

ى                         اظ عل ة بهدف الحف وك المرآزي ة والبن سلطات النقدي ا أو تتخذها ال سير عليه واألساليب التي ت



ة                سالمة المراآز المالية للمصارف توصًال إلى تكوين جهاز مصرفي سليم وقادر يسهم في التنمي

  .2"ويحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين وعلى قدرة الدولة والثقة بأدائها االقتصادية، 

ا   ة المصرفية بأنه احثين الرقاب د الب ا عّرف أح ا "آم ي تنجز من خالله مجموعة اإلجراءات الت

اء                       م أثن ذ ومن ث ل التنفي داد الخطط قب عمليات الفحص واإلشراف والتدقيق والمتابعة من أجل إع

ة               التنفيذ وبعده    ايير أو بأي الخطط أو بالمع ه ب من خالل قياس وتقييم األداء الفعلي وتحليله ومقارنت

ى                         ى تحقيق أعل ا وصوًال إل ات ومعالجته شاف االنحراف ك في سبيل اآت يم األداء، وذل وسيلة لتقي

.3"معدالت أداء  

ة المصرفية             ول إّن الرقاب ى الق ال         : مما سبق نخلص إل ارة عن مجموعة اإلجراءات واألس يب عب

ة   سلطة النقدي ا ال وم به ي تق زي(الت ومة  ) المصرف المرآ ة المرس سياسة النقدي ذ ال ضمان تنفي ل

وفر نظام               ذي ي ه، األمر ال ى سالمة عمل بشكل صحيح وتقييم أداء القطاع المصرفي والحفاظ عل

ال ف شكل فّع سهم ب ليم ي الي س ارهم وطني وازده صاد ال تنادا, ي تطور االقت ذا التعريف " واس له

: تحديد خصائص الرقابة بما يلييمكن   

صرف         -1 صدرها الم ي ي ات الت رارات والتظيم راءات أي الق ة اإلج ي مجموع ة ه الرقاب

ليم وال            شكل س دافها ب ق أه ي تحق ضمونها لك د بم ى التقي صارف عل زم الم زي ويل المرآ

 تتعرض لألزمات 

صارف       -2 ى الم وانين وعل ة والق دار األنظم ي إص ق ف و صاحب الح زي ه صرف المرآ الم

ة وال تتعرض لألزمات                   ا لتجارية تطبيق هذه األنظمة بشكل دقيق لكي تحقق أهدافها من جه

 .من جهة أخرى

                                             
 2. 53، ص 1996 ،185 مجلة المصارف العربية ، إتحاد المصارف العربية ، العدد 

 3.  . 1997ة حالة تطبيقية عن المصرف التجاري السوري ، أطروحة دكتوراه ، رأسرقابة وتقييم األداء في القطاع المصرفي مع دكعدان ، حسان ، ال

 



ودعين    -3 وق الم ى حق اظ عل صادية    : الحف ليمة وإقت تثمارية س سياسة إس صرف ل اع الم إن اتب

سالمة أوال ه ال ق ل ذي يحق تثماراته األمر ال ع إس ه لتنوي ا" يدفع اح ثاني م األرب ز , " ث إذا رآ ف

ا حدث مع بنك                        الم ة العجز أو اإلفالس آم صرف على هدف الربح فقط فإنه قد يقع في حال

ام         ول ع ة أيل رذرز في أزم ه يظل في         2008ليمان ب ع فإن ى التنوي ز عل ان الترآي ا إذا آ  أم

 حاالت األمان 

تقييم األداء المصرفي بشكل مستمر ومقارنة التنفيذ بالخطة وفي حال حصل انحراف يعمل                 -4

  تصحيح تلك اإلنحرافات ألنها تؤدي إلى المخاطر المصرف على

ل        -5 ور ب ربح والتط صارف ال ذه الم وفر له صارف ال ت دة م د أو ع صرف واح المة م إن س

ة سوف                  تنعكس على اإلقتصاد الوطني آكل ألن عجز الجهاز المصرفي ووقوعه في األزم

صارف األ    ول للم ة أيل ي أزم ا حصل ف ة آم ي األزم ه ف صاد آل وع اإلقت ؤدي لوق ة ي مريكي

 والبريطانية حيث انتقلت األزمة من المصارف إلى شرآات التأمين ثم القطاعات اإلنتاجية 

 اإلهتمام إن عملية الرقابة المصرفية على نشاط القطاع المصرفي ضرورية جدًا وجديرة ب

والمالحظة، وذلك للحفاظ على حسن تطبيق األنظمة التي يخضع لها وإنجاز الوظائف التي تقع 

. عاتقه والتأآد من تحقيقه لألهداف المرسومة لهعلى  

 وتكمن أهمية الرقابة المصرفية في مجموعة من النقاط أهمها:

. الحرص على حقوق المودعين وإمكان تسديد االلتزامات بمواعيدها. 1  

ل                       . 2 ا في تموي ا المصارف نظرًا ألهميته وم به ه االستثمارات التي تق ى توجي العمل عل

. االقتصادية سواء طويلة أو متوسطة أو قصيرة األجلمشاريع التنمية  

ة    . 3 ي عملي ه ف وم ب ذي يق وي ال دور الحي رًا لل ة نظ صرفي هام اع الم ة القط ر رقاب تعتب

.المدفوعات وخلق النقود وقدرته في التأثير على القوة الشرائية للعملة الوطنية  



ا ومعر             . 4 ة موجودات المصرف وتقييمه ى نوعي ة درجة المخاطر      إمكانية الوقوف عل ف

ة الحد               التي تتحملها، خاّصًة القروض والسلف والحسابات الجارية المدينة، ومن ثم محاول

.من هذه المخاطر  

ى                      . 5 لبًا عل نعكس س د ي ا ق سوق المصرفية، مم منع الترآيز في نصيب المصارف من ال

ا        ذا م ذه المصارف، وه دمها ه نالحظه  المنافسة وعلى نوعية الخدمات المصرفية التي تق

ي  وريةف سوق        س ى ال سوري عل اري ال صرف التج رة للم يطرة آبي اك س  إذ إّن هن

سليفاته         ه وت ر   المصرفية، حيث تشكل ودائع سليفات        % 60 من    أآث ع وت الي ودائ من إجم

. المصارف المتخصصة  

.المصارف وتقيدها بالتعليمات الصادرة عن المصرف المرآزيإلتزام التأآد من مدى . 6     

 

:4إطار لجنة بازل للرقابة المصرفية الفعالةثالثاً ـ   

ة                   ى بيئ اظ عل ى المؤسسات المصرفية ضرورية للحف ة عل ة المصرفية الفعال ة الرقاب تعتبر عملي

ع                 دفوعات وتوزي سوية الم ة ت يًا في عملي اقتصادية قوية باعتبار أن للنظام المصرفي دورًا أساس

وفر              ى جانب ت ة إل ذه الرقاب ل ه سهم في             المدخرات، فوجود مث ة ي املة وفعال صادية ش  سياسة اقت

رد        ى مج صر عل صرفية تقت ة الم ة الرقاب د عملي م تع ذلك ل د، ل الي ألي بل تقرار الم أمين االس ت

السيطرة على المخاطر المختلفة التي تواجهها المصارف بل اتجهت نحو تنمية وتطوير الوسائل               

ك     الضرورية لتخفيض تلك المخاطر والتأآد من أن المصارف تعم       ة وتمتل ليمة وآمن ة س ل بطريق

ة،   رأس شطتها المختلف ام بأن ة عن القي اطر الناجم درء المخ ة أو ل ة لمواجه ات آافي مال واحتياطي

ة                            ة رقاب سبقة لضمان عملي وفر شروط م د من ت ه ال ب ازل أن ة ب ومن هذا المنطلق أوضحت لجن

صرفية ازل    م ادئ ب ن مب دأ األول م شروط ضمن المب ذه ال د وردت ه ة، وق ام فعال صادرة ع  ال

ال مسؤوليات    المصرفي   الشراف   اإلظام   يجب أن يكون لن   : "  الذي ينص على ما يلي     1988 فّع
                                             
4  http://www.bis.org/publ/bcbs.pdf                                   



ى المؤسسات المصرفية       تشترك في  )هيئة(وأهداف واضحة لكل وآالة      ينبغي أن   و, اإلشراف عل

ة         ت ة استقاللية تنفيذي ة     متلك آل هيئ وارد مالئم ة (م ا ). آافي انوني مناسب          آم زم وجود إطار ق   يل

رافها          لإل صرفية وإش سات الم ويض المؤس صل بتف ام تت ك أحك ي ذل ا ف صرفي، بم راف الم ش

ام   المستمر، وسلطات للتأآد من التقيد بالقوانين فضًال عن          سالمة،       اإلهتم ان وال ة باألم ات المتعلق

ة         ين المشرفين وحماي ادل المعلومات ب ات لتب وتوفير حماية قانونية للمشرفين ويجب وضع ترتيب

".ه المعلومات سرية هذ  

 

 كما حددت لجنة بازل ترتيبات معينة للقيام بعملية الرقابة المصرفية الفعالة تمثلت فيما يلي:

 :تحديد المخاطر المصرفية •

ا                    راقبين المصرفيين فهمه ى الم يرتبط بالنشاط المصرفي مجموعة من المخاطر التي يترتب عل

وم ب       ا والتأآد بأن تلك المصارف تق سة التي             وقياسها    إدارته اف، وتتجسد المخاطر الرئي شكل آ ب

:تواجه المصارف بما يلي  

                                     :مخاطر االئتمان .1

ى          اه إل ا االنتب ذا يتطلب منه يعتبر التوسع في منح االئتمان النشاط الرئيس لمعظم المصارف، وه

نح د م ين عن ة للمقترض درة االئتماني درة المق ك المق ر تل ل أن تتغي ن المحتم ان، إذ م هم االئتم

ر                    سداد، وتعتب ى ال درتهم عل وتنخفض بعد فترة زمنية معينة نتيجة لعوامل مختلفة وبالتالي عدم ق

ة مع المصرف          (مخاطر االئتمان أو     ه التعاقدي اء بالتزامات م   ) مخاطر فشل العميل في الوف من أه

شأ        المخاطر التي تواجه المصارف، إضافة إل           ي تن اني الت سبب ترآز  ب ى مخاطر الترآز االئتم

ام   تعامل المصرف مع عميل واحد أو مجموعة محددة من العمالء أو نتيجة                    صناعات   اإلهتم  ب

شطة ذات الحساسية لعوامل                    محددة أو قطاعات اقتصادية أو أقاليم جغرافية أو مجموعة من األن

.اقتصادية واحدة  

 



  :مخاطر الدول أو التحويل .2

دولي يتضمن مخاطر             باإلض إن اإلقراض ال افة إلى مخاطر االئتمان المرافقة لعملية اإلقراض، ف

ذه      دولية تتعلق باألحوال االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية للبلد األصلي للمقترض وتتضح ه

ا                      أآثر  المخاطر   ادًة، أم ر مضمونة ع ذه القروض غي ة، إذ تكون ه  عند إقراض حكومات أجنبي

ة وال يمكن          إلتزام  تحويل فتنشأ عندما يكون     مخاطر ال  المقترض المالي غير محرر بالعملة المحلي

.تحويله بغض النظر عن وضعه المالي الخاص  

   :مخاطر السوق .3

ا                  الرغم مم سوق ب تواجه المصارف خطر خسارة جزء من أصولها نتيجة لتحرآات األسعار في ال

فافية      ن ش ة م بية القائم ايير المحاس ه المع صرفية    تقدم شطة الم ي األن اطر ف ذه المخ د له وتحدي

رات عدم             المختلفة، وتزداد هذه المخاطر عندما تتبنى المصارف مراآز مفتوحة لعمالتها خالل فت

.استقرار أسعار الصرف  

  :مخاطر سعر الفائدة .4

الي للمصرف للتحرآات العكسية في أسعار       ى تعرض المرآز الم دة إل شير مخاطر سعر الفائ ت

الرغم من أن   الفائدة، و  تؤثر على عوائد المصرف وعلى القيمة االقتصادية ألصوله والتزاماته، وب

د                     دد عوائ أنه أن يه هذه المخاطر تشكل جزءًا عاديًا من العمل المصرفي إّال أن اإلفراط فيها من ش

ه ال إن رأسالمصرف وقاعدت ذلك ف واق  إدارةمالية، ل ي األس ة ف ة متنامي ل أهمي اطر تحت ك المخ  تل

.لية المعقدة، وآذلك في الدول التي حررت أسعار الفائدة في أسواقهاالما  

  :مخاطر السيولة .5

ادة أصوله،                  تنشأ بسبب عدم قدرة المصرف على مواجهة خفض التزاماته تجاه الغير أو تمويل زي

وال     ى األم درة للحصول عل ك الق ة وال يمتل سيولة الكافي دى المصرف ال وفر ل دما ال تت ك عن وذل

ذا سينعكس              واء بزيادة االلتزامات     الالزمة س  ة، وه ة معقول وري للموجودات وبتكلف سييل الف أو الت

ى إعسار المصرف              ؤدي إل د ي شديدة ق ه وفي الحاالت ال فالمصرف المرآزي يحدد    , على ربحيت



ين     راوح ب يولة تت سبة س اظ بن ة اإلحتف صارف التجاري ى الم ى % 10عل صرف % 20ال فال

ى الم   دد عل ورية ح ي س زي ف سبة  المرآ اظ بن ة اإلحتف يولة  % 20صارف التجاري كل س ى ش عل

.جاهزة آإحتياطي إجباري   

 

 

  :مخاطر التشغيل .6

ا  دارةتتجسد أهم أنواع مخاطر التشغيل في قصور الرقابة الداخلية وضعف سيطرة مجلس اإل        ، مّم

اسب أو  قد يؤدي إلى خسائر مالية ناتجة عن الخطأ أو الغش أو عدم تنفيذ القرارات في الوقت المن       

ة         سلطات االئتماني ان ال وظفي االئتم اوز م ل تج ليمة مث ر س ة غي صرفي بطريق ل الم از العم إنج

ا المعلومات أو الحوادث                    أ في نظم تكنولوجي سبب الخط شغيل ب المخولة لهم، وقد تنتج مخاطر الت

.آالحرائق الضخمة أو آوارث أخرى  

 :مخاطر قانونية .7

ا    تتعرض المصارف ألشكال مختلفة من المخاط      ة موجوداته ر القانونية التي يمكن أن تخفض قيم

ة في                    أو تزيد من التزاماتها عما هو متوقع، وذلك بسبب عدم توفر المعلومات والنصائح القانوني

المصرف، آذلك قد تتعرض المصارف لتلك المخاطر بسبب الدخول في صفقات معينة والتي ال          

ين      يوجد لها قانون ينظم تعامل الطرف المقابل فيها        تيراد والتصدير ب ات لإلس أوعدم وجود اتفاقي

.البلد والبلد اآلخر مما قد يؤدي لفقدان قيمة الصفقة وخسارة المصرف  

  :مخاطر السمعة .8

صادر أخرى،    ة م د أو نتيج وانين والقواع ع الق تالؤم م دم ال شغيل أو ع ي الت شل ف سبب الف شأ ب تن

ار أن              رًا بالمصرف باعتب ذه المخاطر ضررًا آبي ة          وتلحق ه ى ثق اظ عل ه تتطلب الحف ة عمل  طبيع

.المودعين و المقترضين وبصفة عامة السوق بكامله  

 



 

 

 

 

:تطوير وتنفيذ المتطلبات الحصيفة للرقابة المصرفية  

وم ب     إدارةيلعب المراقبون المصرفيون دورًا حيويًا في التأآد من أن            المخاطر   إدارة المصرف تق

ا و ل المصرفي ورقابته ي العم ة المتأصلة ف ة الرقاب رًا من عملي زءًا آبي شّكل ج ذا ي ضبطها وه

ات       ة والمتطلب تخدام األنظم وير واس ى تط درة عل ون بالق ع المراقب ب أن يتمت صرفية، إذ يج الم

رارات                            ان ق ّل مك ن تح ات ل ذه المتطلب م أن ه ا مع العل ذه المخاطر والحد منه الحصيفة لضبط ه

ايير الت          دارةاإل ة           ، لكنها تفرض حدًا أدنى من المع شطتها بطريق ي تضمن أن المصارف تنجز أن

. مناسبة  

 

 

:وتتمثل تلك المتطلبات بما يلي  

  ):المبدأ السادس ـ مبادئ بازل (  المال رأسكفاية  .1

ة                " ة لكفاي  رأسيجب أن يضع المشرفون المصرفيون حدًا أدنى من المتطلبات الحصيفة والمالئم

ى         المال لجميع المصارف، وينبغي أن تعكس هذه المتط        لبات المخاطر التي يأخذها المصرف عل

ات   ددوا مكون ه ويجب أن يح صاص   رأسعاتق ى امت درتها عل ان ق ي األذه اء ف ع اإلبق ال م  الم

ك                ات عن تل ذه المتطلب ل ه الخسائر وبالنسبة للمصارف النشطة دوليًا على أقل تقدير يجب أال تق

ة ب      ازل الخاص ة ب ي اتفاقي عت ف ي وض ديالتها  رأسالت ال وتع شكل  " الم ث ي ال رأس، حي  الم

ة األسهم ومصدر                      م لحمل راد دائ المملوك ُعنُْْصَر أمانٍ هامًا في العمل المصرفي، فهو مصدر إي

و        دة للنم وفر قاع سائر، وي صاص الخ اطر وامت ل المخ ي تحم سهم ف صرف، وي ل للم تموي

شكل    دار ب ن أن المصرف م هم م ة األس د حمل سًا لتأآ ببًا رئي شكل س ه ي ا أن ستقبلي، آم ليم الم  س



 المال ضروري لخفض مخاطر وخسائر      رأسوآمن، لذلك فإن توفير الحد األدنى لمعدالت آفاية         

صناعة    ي ال تقرار ف ق االس ي المصرف ولتحقي رين ف ساهمين اآلخ ودعين والمقترضين والم الم

ستوى           ل بم ى العم صارف عل شجيع الم صرفيين ت راقبين الم ى الم ب عل ا يج صرفية، وهن الم

د رأس وق الح ستوى  مال يف ا انخفض م روض، وإذا م ى المف ى  رأساألدن د األدن ن الح ال ع  الم

ادة الحد                       ة إلع ك خطط واقعي د من أن المصرف يمل المفروض، فإنه يترتب على المراقبين التأآ

.األدنى إلى طبيعته في الوقت المحدد  

 : مخاطر االئتمانإدارة .2

ه   - أ ادئ    (معايير منح االئتمان والرقابة علي سابع ـ مب دأ ال ازل المب ًا من أي    ):"  ب إن جزءًا هام

نح القروض                      ق بم ا يتعل ه فيم يم سياسات المصرف وممارساته وإجراءات نظام إشراف هو تقي

ستمرة لقروض وحافظات االستثمار        إدارةوالقيام باستثمارات و   يم         " م ة تقي ر عملي ، حيث تعتب

ان و           ة بمنح االئتم ه المتعلق ه جزءًا ه     إدارةسياسات المصرف وإجراءات ة       محفظت ًا من عملي ام

ق            صيفة تتعل ة وح راض مكتوب ات إق ى سياس اظ عل ب الحف ذا يتطل صرفية، وه ة الم الرقاب

ايير الموضوعة                  ًا للمع ة وفق ستندات الالزم ه والم بالموافقة على منح القرض وإجراءات إدارت

ة،             دارةمن قبل مجلس اإل    ك العملي سبة للموظفين المختصين بتل  في المصرف والواضحة بالن

ب  ا يج ا        آم ا فيه ة بم ات االئتماني ستمرة للعالق ة الم ة الرقاب وم بعملي صارف أن تق ى الم  عل

ة                الوضع المالي للمقترضين معتمدة في ذلك على نظم معلومات توفر تفاصيل أساسية عن حال

 .المحفظة االئتمانية بما فيها درجة تصنيف االئتمان

ة خسائر القروض   تقييم نوعية الموجودات وآفاية االحتياطيات والمدخرات لم   - ب دأ  (قابل المب

ازل      ادئ ب امن ـ مب أن المصارف         ):" الث ى قناعة ب يجب أن يكون المشرفون المصرفيون عل

ات   ات واالحتياطي ة المؤون يم األصول وآفاي ة لتقي راءات مالئم اليب وإج ضع سياسات وأس ت

يم ال            "لمقابلة خسارة القروض وأن تتقيد بها      راقبين المصرفيين تقي ى الم سياسات ، أي يجب عل

ة  ة الدوري ى المراجع ه إضافة إل ة احتياطيات يم جودة أصوله وآفاي ا المصرف لتقي ي يتبعه الت



للقروض الفردية ليقتنعوا بأن المصرف يقوم بالمراجعة الدورية لتلك السياسات وينفذها بشكل            

ة                   ة المشاآل االئتماني ة لمواجه ، متتابع، آذلك التأآد من أن المصرف يتخذ اإلجراءات الالزم

ز                         دعيم وتعزي إنهم يطالبون المصرف بت ة، ف ذه المشاآل مقلق أن ه وإذا ما تولد لديهم شعور ب

 .إجراءات اإلقراض ومعايير منح االئتمان وبشكل عام تعزيز قوته المالية

ضخمة   - ت ز و التعرضات ال اطر الترآ ازل     (مخ ادئ ب ع ـ مب دأ التاس ون ): " المب يجب أن يك

د     دارةأن لدى المصارف نظم معلومات تمّكن اإل      المشرفون المصرفيون على قناعة ب      من تحدي

د حاالت انكشاف                ى المشرفين وضع حدود حصيفة لتقيي الترآزات داخل الحافظة ويجب عل

 ". المصرفدارةالمصارف لمقترضين أو لمجموعة المقترضين الذين يمتون بصلة إل

ص          - ث ل الم د تعام صيفة لتقيي دود ح ع ح صرفيين وض راقبين الم ى الم ب عل ع يج رف م

صلين ب رديين أو مجموعة المقترضين المت در إدارةمقترضين ف دود تق ذه الح  المصرف، وه

سبة من  ادة بن ى رأسع صل إل ال ت دًا أو %25 الم ت المصارف صغيرة ج ال آان ي ح ، وف

ة                      ى مستويات عالي اج إل الي تحت وع، وبالت منشأة حديثًا فقد تواجه حدود تطبيقية بما يخص التن

ن  تعكرأسم ال ل صرفيين     الم راقبين الم ى الم ب عل ا يترت ا، آم تج عنه ي تن اطر الت س المخ

ق      ارير تتعل اتهم بتق ه مواف ب من ز والطل اطر الترآ صرف لمخ ة الم ة معالج ة آيفي مراقب

 .بالتعرضات التي تفوق الحدود المخصصة

رتبط    - ج صل أو الم راض المت ازل  (اإلق ادئ ب ـ مب دأ العاشر اءة   ): " المب ع إس ة من بغي

ات               االستعمال الن  دى المشرفين المصرفيين متطلب اشئة عن اإلقراض المحابي يجب أن يكون ل

روض، وأن                      ك الق سديد تل ى ت درتهم عل ا يتناسب وق راد بم بأن تقرض المصارف شرآات وأف

ى           سيطرة عل رى لل بة أخ وات مناس ذ خط ة، وأن تتخ ة فعال ان مراقب نح االئتم ة م تم مراقب ت

 ".  المخاطر أو تخفيضها 

د     - ح وفر الق راض الفريق                   يجب ت ة إق سيئ لعملي اد االستخدام ال ع ازدي راقبين لمن دى الم رة ل

ا خاضعة     رة وآله سوق الح ًا لل تم وفق ك االقراضات ت ن أن تل د م صل بالمصرف والتأآ المت



ؤالء    ة له صورة تمييزي ل ب ن التعام شأ م اطر تن ن أي مخ ة المصرف م ك لحماي ة، وذل للرقاب

 .العمالء

ل       - خ دول والنق دأ ا  (مخاطر ال ازل       المب ادئ ب يجب أن يكون المشرفون       ):" لحادي عشرـ مب

د          د ورص ة لتحدي راءات مالئم ات وإج صارف سياس دى الم أن ل ة ب ى قناع صرفيون عل الم

ة  تثمارية الدولي شطتها االقراضية واالس ي أن امن ف ل الخطر الك د وتحوي ة مخاطر البل ومراقب

 ". واإلبقاء على احتياطيات مالئمة ضد هذه المخاطر

 

 ):المبدأ الثاني عشرـ مبادئ بازل (اطر السوق  مخإدارة .3

يس وترصد                     "   ًا تق دى المصارف نظم أن ل ى قناعة ب يجب أن يكون المشرفون المصرفيون عل

دى المشرفين سلطات لفرض                       م، وينبغي أن تكون ل بدقة وتراقب مخاطر السوق على نحو مالئ

ة    ة أو آلف دود معين ا    رأسح شاف للمخ االت االنك ى ح ة عل سوقية إن مالية خاص ضى  طر ال  إقت

".األمر ذلك   

شكل صحيح                          سوق ب اس وضبط مخاطر ال ام المصارف بقي د من قي راقبين التأآ ى الم يترتب عل

وفير     ة،                     رأسودقيق وت شطته التجاري ك المخاطر، خاصة الناتجة عن أن ة تل الزم لمقابل ال ال  الم

ى ق         دارةوذلك وفقًا لمعايير آمية ونوعية إل      سوق إضافة إل ام    مخاطر ال  المصرف بوضع   إدارةي

.حدود مناسبة وتنفيذ ضوابط داخلية آافية بما يتعلق بالصرف األجنبي  

 ):المبدأ الثالث عشرـ مبادئ بازل( المخاطر األخرى إدارة .4

ة شاملة إل                      "   دى المصارف عملي أن ل ى قناعة ب  دارةيجب أن يكون المشرفون المصرفيون عل

ك مجلس ب(المخاطر  ا في ذل م إدارةم ادارةوإشراف من اإل مالئ د ) العلي ك من أجل تحدي ، وذل

اظ ب           اً االحتف ة آل المخاطر األخرى حيث يكون مالئم ذه   رأس وقياس ورصد ومراقب مال ضد ه

".المخاطر   

 ):المبدأ الرابع عشرـ مبادئ بازل(توفر نظم الرقابة الداخلية  .5



دى المصارف ضوابط داخلي                 "   أن ل د ب ة     يجب على المشرفين المصرفيين تحدي ة لطبيع ة مالئم

ام              سلطة والمسؤولية، وفصل المه وحجم أعمالها، وينبغي أن تشمل ترتيبات واضحة لتفويض ال

ذه            سوية ه ه، وت وله ومطاليب ل أص ه وتعلي ع أموال صرف، ووض زام الم ى إل وي عل ي تنط الت

ذه    د به ار التقيي ة واختب ستقلة مالئم ة م ة أو خارجي ة داخلي وله، ورقاب ة أص ات وحماي العملي

".ضوابط فضًال عن األنظمة والقوانين النافذة ال  

دى           :" )المبدأ الخامس عشرـ مبادئ بازل    (آما نّص    أن ل يجب أن يحدد المشرفون المصرفيون ب

صارمة          د ال ك القواع ي ذل ا ف ة بم راءات مالئم ات وإج ات وممارس صارف سياس رف "الم اع

ة المستوى        " عميلك ة عالي ة ومهني ايير أخالقي الي، وتحول     بحيث تعزز وجود مع في القطاع الم

ة                    ر قصد عناصر إجرامي ة       "دون أن يستخدم المصرف عن قصد أو غي ة الرقاب ، وتهدف عملي

سياسات        ع ال التوافق م صيفة ب ة ح ز بطريق صرفية تنج ال الم ن أن األعم د م ى التأآ ة إل الداخلي

ة          دارةواالستراتيجيات الموضوعة من قبل مجلس اإل       امالت آاف تم في    في المصرف، وأن التع ت

ليم                         دقيق س ذلك وجود ت ة، وآ ة بصورة آمن سلطات المناسبة وأّن حساباتها محفوظة آاف نطاق ال

ب وأن   ت المناس ي التوقي ات وف يم و  إدارةللمعلوم رف وتقي ى التع ادرة عل صرف ق  إدارة الم

.والسيطرة على مخاطر العمل  

 

:اإلطار العام لعملية الرقابة المصرفية المتطورة-"رابعا  

على العناصر األساسية التي تشّكل إطارًا عاماً ) 20- 19- 18- 17- 16(بادئ بازل اشتملت م

: للرقابة المصرفية الفعالة والتي يمكن استعراضها بالنقاط اآلتية  

الفحص (يجب أن يتكون أي نظام رقابي فّعال من بعض أشكال الرقابة في الموقع  

 ).و الميدانيالفحص الخارجي أ(والرقابة خارج الموقع ) الداخلي

 المصرف في إطار إدارةيجب أن يكون هناك اتصال منظم بين المراقبين المصرفيين و 

 .فهمهم لعمليات تلك المؤسسة المصرفية



يجب أن يتوفر لدى المراقبين المصرفيين الوسائل الالزمة لتجميع ومراجعة وتحليل  

 . أساس فردي وموحدالتقارير الحصيفة والنتائج اإلحصائية الواردة من المصارف على

ينبغي توفر االستقاللية التامة للمراقبين المصرفيين في الحصول على المعلومات  

أو من خالل استخدام المدققين ) داخل المصرف(الرقابية إما من خالل فحوص محلية 

 .الخارجيين

إن أحد أهم عناصر الرقابة المصرفية هو أن يكون المراقبون مؤهلين وقادرين على  

 .ة مجموعة األعمال المصرفية وفقًا لقواعد موحدةمراقب

 وجدنا أن هذه سوريةة واقع العمل الرقابي لدى المصارف العاملة في رأس  من خالل د

المصارف مازالت بعيدة عن تطبيق مبادئ بازل للرقابة المصرفية، وليس هناك اهتمام جاد 

ي ضمان سالمة العمل المصرفي بمحاولة تطبيقها على الرغم برأينا من أهميتها البالغة ف

وحمايته من التعرض لمختلف أنواع المخاطر المصرفية، في الوقت الذي تتجه فيه معظم 

المصارف العالمية التي طبقت هذه المبادئ منذ فترة طويلة نحو االستعداد لتطبيق مبادئ أخرى 

.  بها دقًة وصعوبة، وهي مبادئ بازل الثانية بمجرد إقرارها وبدء العملأآثر   

 

 
مفهوم واهداف الرقابة على -"خامسا :الودائع المصرفية   

مبلغ من النقود يسلمه شخص باي وسيلة من وسائل الدفع الى" يعرف قانون البنوك الوديعة بانها  

 شخص اخر الذي يلتزم برده لدى الطلب او وفقا للشروط المتفق عليها ويكتسب المودع لديه

ه الحق في التصرف فيها مع التزامه برد مثلها للمودعملكية النقود المودعة ويكون ل ويكون  

 . "الرد بذات نوع العملة المودعة

المصرفية ينبثق عن مفهوم الوديعة القانوني واهداف هذه الرقابة  ان مفهوم الرقابة على الودائع

ويرتبط تحديد اهداف.  الذي تعمل الرقابة على الودائع بطبيعة اعمال البنوك وباالطار القانوني  



فيمكن تعريف الرقابة على الودائع المصرفية بانها, البنوك بجميع انواعها  في ظله مجموعة " 

ضمن االطار القانوني المعمول به لضمان  االساليب واالدوات التي يستخدمها البنك المرآزي

عةاصحابها عند الطلب او حسب عقد الودي سالمة ودائع الجمهور لدى البنوك واعادتها الى  " .  

ودائع البنوك هو  ويالحظ من التعريف السابق ان الهدف االهم لرقابة البنك المرآزي على

اضافة الى اهداف اساسية اخرى. ضمان اعادة هذه الودائع الى اصحابها    : منها 

 .  هذه الودائعدارةضمان عدم اساءة البنوك إل -

  .ضمان عدم تعدي ادارات البنوك على الودائع -

ن استغالل الودائع االستغاللضما -   .االمثل 

 .ضمان وفاء البنوك بالتزامها نحو اصحاب الودائع -

ال  ضمان االستقرار االقتصادي حيث ان اخالل البنوك بالتزاماتها يؤدي الى تدهور اقتصادي -

  .تحمد عقباه

 السيطرة على عرض النقد -

 

ادوات الرقابة على الودائع -"سادسا :المصرفية   

وادوات تستخدمها البنوك   عند تعريفنا للرقابة على الودائع المصرفية بان هناك اساليبقلنا

واستنادا على هذه المادة وامثالها في  .المرآزية في ظل القوانين المعمول بها لتنفيذ الرقابة

  . الرقابية على البنوك القانون يقوم البنك المرآزي بتنفيذ سياسته

على البنك ان " الى انه 2000لسنة ) 28(البنوك االردني رقم   قانونمن) 36(تشير المادة رقم 

لتلبية متطلبات عمله وان يراعي تنوع موجوداته من اجل تقليل مخاطره  يحتفظ بسيولة آافية

 والمحاسبة السليمة وبما ينسجم مع متطلبات هذا القانون دارةوفق اساليب اإل وان يمارس اعماله



درة بمقتضاه ويمكن تقسيم االساليب واالدوات التيواالوامر الصا واالنظمة يستخدمها البنك  

  : المرآزي للرقابة على البنوك الى

 

 االساليب الكمية ومنها : : أوًال

االحتياطيسياسة نسبة  1- : 

االحتفاظ بنسبة من ودائعها  عادة ما تصدر البنوك المرآزيه تعليمات للبنوك العاملة تجبرها على

ب هذه النسبة مع الحالة التي يمر بهاوتتناس. لديه    . اقتصاد البلد من تضخم او آساد 

" مثال % 20الى % 10 في حاالت التضخم يرفع البنك المرآزي نسبة اإلحتياطي من -

 فتنخفض قدرة المصارف على خلق اإلئتمان ويعالج التضخم 

الى % 20قانوني من  وفي حاالت الرآود يقوم البنك المرآزي بتخفيض نسبة اإلحتياطي ال-

فتزداد قدرة المصارف على خلق اإلئتمان وتتوسع المصارف في منح القروض " مثال% 10

 وزيادة تساهم في اخراج اإلقتصاد من الرآود الذي يعاني منه 

القانونيةنسبة السيولة  2- :  

المشار اليها يطلب البنك المرآزي من البنوك) 36(بموجب المادة   سائلة االحتفاظ بموجودات 

ويقوم, وفقا للعرف المصرفـي منسوبـة الـى مجموع الودائع  البنك المرآزي عادة باصدار  

وهذه النسبة ايضا تعتبر اداة.تعليمات احتساب هذه النسبة  من ادوات الرقابة على االئتمان آما  

  .هو معروف

:الودائع المال الى رأسنسبة  3-  

ميع البنوك بضرورةيتم إصدار تعليمات من البنك المرآزى لج مال البنك عن رأسعدم انخفاض  

وهذا يعني انه على البنك. نسبة معينة من الودائع  مالهرأسالتوقف عن قبول الودائع او زيادة    



نوصول الودائع الى مستوى معيعند   . لقد أثبتت التجارب العملية أن حجم رأس المال للودائع (

آمعيار % 85وأن الودائع تصل الى % 15-14ين في الواليات المتحدة األمريكية يتراوح ب

اضافة إلى ذلك فإن أآثر  المعارف األدبية تصل إلى هذه النسبة وهي من , لحجم رأس المال 

5أهم النسب في المصارف المتطورة   

 االساليب النوعية:  :ثانيًا
 

لمتعلقة بالودائع االساليب المتبعة لضمان سالمة االجراءات ا ونقصد هنا باالساليب النوعية تلك

وتلك االساليب التي تساهم في زيادة آفاءة االساليب الكميـة المتعلقة بالرقابة  .من الناحية العملية

  -: الودائع ومن هذه االساليب على

  التي يجب ان تحتفظ بها البنوك التجارية تحديد انواع االموال السائلة 1- 

تحديد االموال التي تدخل في نسبة  -2  يولةالس   . 

ويقصد به التاآد من صحة العمليات التي-:التفتيش المصرفي الميداني   3- تجري على حسابات  

وصحة االجراءات التي يتم بها فتح الحسابات والتصرف فيها.العمالء  وغيرها من االمور  

 . المتعلقة بالحسابات المفتوحة في البنك

 

 األولويات المحلية في الرقابة المصرفية
 

 بإيجاد التوازن بين – خاصة في الدول ذات الموارد القليلة – أن يقوم المراقبون يجب -1

 ليس 2 يقر هذا المنهج بأن الهدف من بازل ، حيث  واألولويات الرقابية األخرى2 تطبيق بازل

 نه يقوم  حيث أعلى العكس، بل  المال رأسبمجموعة القواعد الجديدة الخاصة بلتزام مجرد اإل

                                             
  5 رئيس قسم المصارف في األآاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية – خالد أمين العبداهللا د.  إدارة اإلئتمان  



انضباط السوق  المال، رأس المخاطر ، آفاية إدارةلى بنية تحتية قوية وتعزيز عملية عبالترآيز 

واالستقرار المالي        

ى تطبيق                  -2 من العوامل األساسية التي يجب أن تقوم الدول بأخذها بعين االعتبار قبل االنتقال إل

ي  قد يحتاج المراف ، هو إذا آان يوجد أساس سليم للنظام الرقابي   2بازل   قبون إلى تقييم الدرجة الت

ق      صاصها بتطبي رة اخت ل دائ صارف داخ ا الم ت به صرفية  "قام ة الم ية للرقاب ادئ األساس المب

ة ة        " الفعال ة الخاص ة التحتي اء البني اس لبن ستخدم آأس ي ت سبقة الت شروط الم ضمناً  ال اح مت بنج

                2ببازل

يم األول   إن تقي راقبين ف ن الم ر م سبة لكثي رة   بالن ل دائ صارف داخ تقوم الم ي س ة الت ات المحلي وي

ازل                    ارات المتاحة في ب ى نطاق الخي أثيره عل ه ت د  ، و2اختصاصهم بتطبيقه في وقت قريب ل  ق

ازل      ل تطبيق ب ر االختصاصات األخرى تأجي ون في دوائ ع 2يفضل المراقب ذل جمي ة وب   وتهيئ

ه      . قشة في السابق  المجهودات لتحسين البنية التحتية األساسية آما تمت المنا        ومع مرور الوقت فإن

اهج الحساسة                يجب على المراقبين القيام بالتفكير في منح المصارف داخل دائرة اختصاصها المن

  .2 المال آما تمت اإلشارة في بازل رأسللمخاطر والخاصة بالقواعد التنظيمية ل

 

 IIتحديد مجال وخيارات بازل 
 

نظم           رأسكفاية  يجب أن يتم تحديد اإلطار المناسب ل       ى أمن وسالمة ال أثير عل تم الت  المال بحيث ي

ستمرة في تقييمات المخاطر            إن            . المصرفي وتشجيع التحسينات الم ل ف ا تمت اإلشارة من قب آم

ة التي تتناسب مع الظروف               ه بالطريق ام بتطبيق راقبين القي التطبيق الفعال لإلطار يتطلب من الم

ع المصارف داخل             ال يتطلب التطبيق الفعال     . المحلية   رة  أيضا تطبيق اإلطار الجديد في جمي دائ

يم الحالي ل      وقد يرغب المراقب  . اختصاصهم ال أو نظام   رأسن في استمرار تطبيق نظام التقي  الم

.بسيط للمصارف غير العالمية داخل دائرة اختصاصهم  



س أما, دمة قد ال تكون هدف جميع المصارف        ويؤآد هذا المنهج أن الطرق المتق      بة للمصارف   بالن

 تعقيدًا ذات النشاط العالمي فإن فريق العمل يقوم بتشجيع المراقبين على التأآد من أنه مع             آثر  األ

ر  مرور الوقت فإنهم يكونوا في موقف يتيح لهذه المصارف إمكانية االنتقال إلى طرق           دما  أآث  تق

ا    رأسوأن يقوموا باستخدام الطرق الحساسة للمخاطر الخاصة ب        ى       2زل المال في ب ه يجب عل  فإن

ازل      ي ب ستخدمة ف اهج الم ال المن د مج ام بتحدي راقبين القي ق   2الم ة للتطبي تكون متاح ي س  والت

. المحلي وآذلك حجم المصارف التي ستقوم بتطبيق اإلطار الجديد  

 

 الخطوات العملية لتطبيق المحاور الثالثة
 

.ن جانب المصارف والمشرفينبالموارد االساسيةملتزام تطبيق اإلطار الجديد يتطلب اإلإن   

ازل     ف إقرار ب يقومون ب ذين س صارف ال شرفون والم ي    2الم ة ف التفكير بعناي دأوا ب ب أن يب  يج

د من سالمة وسرعة التطبيق          ى ال  . استراتجيتهم وأخذ الخطوات المطلوبة للتأآ شرفين م يجب عل

وا بتوصيلها ل   ا ويقوم صرف فيه ة الت م حري توفر له ي س اطق الت ددوا المن ن أن يح صارف، م لم

ا لنجاح االطار التنظيمي ل                 ا أهميته ا له ة حيث انه ال رأسالمتوقع تطبيق المحاور الثالث د  .  الم ق

اني                  اهيم المتضمنة في المحور الث تكون لبعض االختصاصات قواعد تنظيمية تتضمن جزئيا المف

ة             الرغم م   . والثالث ، في هذه الحاالت بعض التعديالت البسيطة فقط قد تكون مطلوب ه     ب ذا فإن ن ه

ي      رات ف ان بعض التغي د يتطلب ث ق اني والثال ور الث إن المح رى ف ي بعض التخصصات األخ ف

ار     ين االعتب ذها بع نظم بأخ وم الم ذي يجب أن يق شريع ال يم   أي, الت وم المشرفون بتقي  يجب أن يق

ستمرة مع           2درجة استعداد المصارف لتطبيق جميع عناصر بازل         ى اتصاالت م  وأن يكونوا عل

صا ال لالم ة االنتق التطبيق رف خالل مرحل ديات الخاصة ب ز التح ضا و,تعزي شرفون أي وم الم يق

زام  بتجهيز ارشادات إضافية للمصارف والمختبرين حتى يتم اإليضاح بالتفصيل لكيفية تقييم اإل           لت

.     داخل دائرة االختصاص2بمعايير بازل   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المبحث الثاني : 
 
  آليات تطبيق الرقابة المصرفية
 
:آلية عمل مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف  
 
ة بهدف عدم                 سلطات النقدي ا ال الرقابة آما ذآرت هي مجموعة اإلجراءات واألنظمة التي تقرره

وطني                 صاد ال ا في اإلقت ع المصارف لتحقيق      , وقوع المصارف في األزمات وتعظيم دوره ودف

راف   سب اإلنح يض ن دافها وتخف راد   أه دم لألف ا وتق ا وأرباحه يرفع امكانياته ذي س ر ال األم

.والشرآات الخدمات المختلفة فتسهم في زيادة حجم اإلنتاج والخدمات   



ة حيث آلف                    إن آلية تطبيق الرقابة ال بد من أن تمر عبر عدد من اإلجراءات واألصول القانوني

دى   ة ل ه وهي مفوضية الحكوم زي إحدى مديريات ورية المرآ المصارف لإلشراف مصرف س

 على تطبيق الرقابة المصرفية 

ة في سورية من                  يمارس مصرف سورية المرآزي دوره الرقابي على مختلف المصارف العامل

سم األوضاع       : خالل مديرية مفوضية الحكومة التي تتألف من قسمين        ة، وق قسم التسجيل والمراقب

.المصرفية  

 يتولى قسم التسجيل والمراقبة القيام بالمهام اآلتية:

استالم طلبات التسجيل من المصارف وإجراء التحقيق الالزم بشأنها ومسك سجل  )1

 .المصارف

 .مراقبة أعمال المراقبين وتنسيقها )2

 :التحري عن صحة المعلومات والوقائع التي تصل إليه في الحاالت اآلتية )3

 عندما يبلغ المراقبون عن وقوع مخالفات للقانون أو عندما ال يتقيد المصرف - أ

 وفقًا ألحكام المادة دارةبالمالحظات الموجهة إلى المديرين وإلى أعضاء مجلس اإل

 : والتي تضمنت ما يلي1953لعام/ 87/من المرسوم التشريعي رقم / 132/

 والمديرين في المصرف دارةـ  على آل مراقب أن يطلع فورًا أعضاء مجلس اإل

.على المخالفات التي يالحظها  

ب على قرار للمصرف يشّكل تنفيذه جرمًا جزائيًا فعليه أن ـ  إذا اطلع المراق

يعترض على تنفيذه، وأن يرفع األمر عاجًال إلى مفوض الحكومة لدى المصارف 

.حيث يوقف هذا االعتراض تنفيذ القرار لمدة ثمانية أيام  

في حال إفالس المصرف أو خضوعه لنظام المصالحة أو السماح له بتأجيل  - ب

 .ت اإلفالسالدفع أو احتماال



في حال تخلف المصرف عن إعطاء المعلومات التي يفرضها القانون أو  - ت

 .عرقلته ألعمال المراقبين

في حال وجود احتماالت خطيرة تحمل مجلس النقد والتسليف على االعتقاد أّن  - ث

 . المصرف غير حكيمة وخطرة أو بأن سيولة المصرف معرضة للخطرإدارة

حمل مجلس النقد والتسليف على االعتقاد أن في حال وجود احتماالت خطيرة ت - ج

 .المراقبين ال يؤدون مهمتهم على الوجه الصحيح

  القيام بعد إجراء التحري المنصوص عليه في الفقرة السابقة بكل تحقيق أو تدقيق بناًء  )4

 .على طلب مجلس النقد والتسليف وتوجيهاته

دا         )5 ه بإع ة وتوجيهات وض الحكوم ب مف ى طل اًء عل ام بن ة   القي ارير المتعلق ع التق د جمي

 .سوريةبوضعية المصارف وبالفعالية المصرفية في 

ة             )6   متابعة الشؤون المتعلقة بالمخاطر المصرفية وتجميع معلومات عن المخاطر االئتماني

 .المتعلقة بزبائن المصارف بشكل دوري وإبالغها بطريقة سرية وسريعة للمصارف المعنية

 التسجيل والمراقبة هو المسؤول عن أعمال الرقابة الميدانية، يمكن القول بشكل عام إّن قسم

، وقد تكون هذه الجوالت سوريةحيث يقوم المراقبون بجوالت ميدانية للمصارف العاملة في 

بناًء على طلب مجلس النقد والتسليف في حاالت استثنائية عند ظهور أي خلل في نسبة معينة 

 من هذه الجوالت هو التعرف على آلية سير العمل من نسب تقييم األداء للمصرف، والهدف

.  المصرفي ضمن المصرف  

 

 كما يتولى قسم األوضاع المصرفية القيام بالمهام اآلتية:

/ 125/جمع وتدقيق الميزانيات والبيانات والكشوف المفروضة بمقتضى المادتين )1

: وهي28/3/1953تاريخ / 87/من المرسوم التشريعي / 126/و  



ى المصارف أن تقّدم سنويًا إلى مجلس النقد والتسليف ميزانًا سنويًا وحساباً ـ يجب عل

مفصًال عن األرباح والخسائر وذلك خالل تسعين يومًا من تاريخ إغالق الدورة 

.الحسابية السنوية  

ـ على المصارف أن تقّدم إلى مجلس النقد والتسليف ضمن المهل التي يحددها بياناً 

رف الدائنة والمدينة، وبيانًا شهريًا بوضعية المصرف بالقطع شهريًا بوضعية المص

.األجنبي  

ـ   آما يجب عليها أن تقّدم إلى مجلس النقد والتسليف بناًء على طلبه وضمن المهل 

التي يحددها آشفًا باالعتمادات التي تبلغ مقدارًا يحدده المجلس المذآور، إضافًة إلى 

.ئق الالزمة لقيام المجلس بمهنتهجميع المعلومات واإليضاحات والوثا  

 سوريةإعداد المعلومات والبحوث اإلحصائية عن الوضع والنشاط المصرفي في ) 2

.اترأسباالشتراك والتعاون مع قسم اإلحصاء وقسم الد  

تقديم معونته الفنية لدى إجراء التحريات والتدقيقات وأعمال الخبرة التي يطلبها مجلس ) 3

.النقد والتسليف  

بالغ مفوض الحكومة لدى المصارف بالمخالفات التي يطلع عليها أثناء ممارسته إ) 4

.العمل  

يقوم قسم األوضاع المصرفية بأعمال الرقابة المكتبية حيث تصل إليه بيانات شهرية من 

:المصارف المتخصصة، وتشمل هذه البيانات على تسعة نماذج تتضمن معلومات حول اآلتي  

 .موجودات المصرف و مطاليبه:  من جزأين ـ ويتألفالنموذج األول •

:    تشمل موجودات المصرف ما يلي  

وتشمل حساب الصندوق والحساب الجاري لدى المصرف :   األموال الجاهزة .1

 .المرآزي

 .  المصارف وغرفة التقاص .2



 .  المديرية العامة والفروع .3

سم القبض ألجل محفظة السندات المحسومة ـ القيم بر:   التسهيالت االئتمانية وتشمل .4

قصير ـ القروض والسلف لعمليات التمويل ـ القروض والسلف والحسابات الجارية المدينة 

بضمانات عينية ـ القروض والسلف والحسابات الجارية المدينة بضمانات شخصية ومن دون 

 .ضمانة ـ الديون قيد التسوية وقيد المالحقة القضائية

 .قساط المكتتب بها غير المسددةاالستثمارات المالية والمساهمات واأل .5

 .الموجودات الثابتة والموجودات األخرى .6

 .القيم العينية المعدة للبيع .7

حسابات األرباح والخسائر، وتشمل الخسارة المدورة من السنوات السابقة إضافًة لنفقات  .8

 .الدورة الحالية

:ب ـ  آما تشمل مطاليب المصرف ما يلي  

ئع تحت الطلب والحسابات الجارية الدائنة والقيم برسم ودائع المقيمين وتتألف من ودا .9

 .الدفع ألجل قصير والودائع ألجل وودائع التوفير والحسابات المجمدة

 .التأمينات المقبوضة .10

 .المصارف وغرفة التقاص .11

 . المرآزيسوريةمصرف  .12

 .األموال المستقرضة .13

 . المال واالحتياطياترأس .14

 . ومطاليب مختلفةالمؤن والفوائد المحفوظة واالستهالآات .15

حسابات األرباح والخسائر وتشمل األرباح المدورة من السابق إضافًة إلى واردات  .16

 .الدورة الحالية

 : ـ ويبين وضع الحسابات النظامية ويشمل ما يلي النموذج الثاني •



 .موجودات المصرف الموضوعة ضمانة لدى المصرف المرآزي .1

 .الغير لحساب المصرفالضمانات العينية والكفاالت التي يقدمها  .2

 .الضمانات العينية الواردة من الغير .3

 .الكفاالت وآتب الضمان الواردة .4

 .الكفاالت والقبوالت المصدرة .5

 .األسناد المعاد حسمها لدى المؤسسات المصرفية األخرى .6

 .القروض والسلف المجهزة لدى المرآزي .7

 .عمليات القطع ألمد .8

 .عمليات التحصيل .9

 .حسابات نظامية مختلفة .10

 . ـ االعتمادات المستندية والكفاالت والقبوالت المصدرةالنموذج الثالث •

 ـ ويشمل توزيع آًال من الموجودات والمطاليب بالعمالت األجنبية وحسب النموذج الرابع •

 .نوع العملة

 ـ ويبين توزيع التسهيالت االئتمانية حسب آونها قابلة للتجهيز أو غير النموذج الخامس •

، آما يبين توزيع القروض والسلف والحسابات الجارية المدينة سوريةرات القابلة بآالف اللي

 .حسب أنواعها

 . ـ ويبين توزيع التسهيالت االئتمانية حسب القطاعات االقتصاديةالنموذج السادس •

 : ـ ويشمل ما يلي النموذج السابع •

 .التسهيالت االئتمانية الممنوحة إلى القطاعات موزعًة حسب المحافظات .1

 .تسهيالت االئتمانية الممنوحة إلى قطاع الزراعة موزعًة حسب المحافظات ال .2

 .التسهيالت االئتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة موزعًة حسب المحافظات .3

 .التسهيالت االئتمانية الممنوحة إلى قطاع الصناعة موزعًة حسب المحافظات .4



 .ة موزعًة حسب المحافظاتالتسهيالت االئتمانية الممنوحة إلى اإلنشاءات العقاري .5

التسهيالت االئتمانية الممنوحة إلى الخدمات والقطاعات األخرى موزعًة حسب  .6

 .المحافظات

 . ـ ويبين الودائع تحت الطلب والودائع ألجل موزعًة حسب المحافظاتالنموذج الثامن •

 . ـ ويبين تفصيل ودائع القطاع العامالنموذج التاسع •

يًا إلى قسم األوضاع المصرفية في مفوضية الحكومة لدى المصارف، يتم تقديم تلك النماذج شهر

حيث يتولى هذا القسم مهمة الرقابة المكتبية وفق دليل عمل معين يتضمن هذه النماذج وشرح 

.الحسابات التي تتضمنها وآيفية ربط هذه النماذج مع بعضها  

ة            ه غرام ات تفرض علي ك البيان ديم تل ا نصت     وفي حال تخلف المصرف عن تق ة حسب م مالي

د األساسي   سورية من قانون مصرف 1 ـ  125عليه المادة  تفرض من   : "  المرآزي ونظام النق

ى آل مصرف             سوريةدون إخطار سابق غرامة قدرها عشرة آالف ليرة          أخير عل وم ت  عن آل ي

ي         ة ف ائق المبين ائر الوث ات وس ات واألوضاع والميزاني ددة ـ البيان ل المح دم ـ ضمن المه  ال يق

.، وهي نفس البيانات التي ذآرناها سابقًا"من هذا القانون / 106/و / 15/المادتين   

سم د       ى              رأس بعد وصول النماذج إلى ق ا إل ي تحتويه ات الت تم إدخال البيان ة األوضاع المصرفية ي

دة                   اذج جدي الحاسب، وذلك للتأآد من عمليات الجمع، وفي حال وجود أي خطأ يتم إعادة طلب نم

ين                 مصححة ومدق  اون ب ى مدى التع ذا يتوقف عل ا، وه يلة م ذه المشكلة بوس تم حل ه د ي قة، أو ق

.المصرف المرآزي والمصرف اآلخر الذي تتم عملية الرقابة عليه  

ف    ن مختل واردة م اذج ال ة للنم ة وعمودي ع أفقي ات جم راء عملي ب إج الل الحاس ن خ تم م ي

إجراء د   سم ب ي الق املون ف وم الع ك يق د ذل صارف، وبع ل  رأسالم اذج تحلي ضمن نم ة تت ات معين

صرف،      ل الم يم أداء عم ددة لتقي سب مح ساب ن تم احت ا ي نوية آم هرية أو س ة ش داول مقارن وج

 سورية إضافًة إلى إصدار نشرات ربعية تعتبر بمثابة تجميع ألعمال المصارف الموجودة ضمن             

ل د        الدراسات  مع جميع فروعها، آذلك تتم بعض        ين مث  مالءة   ةرأس الخاصة بوضع مصرف مع



ة   يولته أو آفاي صرف أو س ذه  رأسالم ال، وه ات  الم د    الدراس س النق ب مجل ى طل اًء عل تم بن ت

سم د             ة األوضاع وجود خطأ       رأس والتسليف فقط، أي أنها ليس لها صفة دورية، وعندما يالحظ ق

ي                         شكل فعل د ب راقبين التأآ ا يطلب من الم أو خلل في نسبة معينة تخّص المصرف المدروس هن

زول          همن صحة    رب، ومن              ذه النسبة وذلك من خالل الن ة الوضع عن ق ى المصرف ومراقب إل

اك بعض                          ا هن ا، وإنم ة وضع المصرف به ة لمقارن المعلوم أنه حتى اآلن ال توجد نسب معياري

م        %/8/النسب التي حددتها  لجنة بازل للرقابة المصرفية مثل نسبة المالءة              ى اآلن ل ، والتي حت

صار   ن م صرف م ا أي م ع    يحققه ى وض ر إل تم النظ ان ال ي ب األحي ي أغل ة، وف فنا الحكومي

اط            اك نق المصرف من خالل نسبة معينة، وإنما يتم تقييم وضع المصرف بشكل عام فقد يكون هن

ا                 سياسة التي تتبعه رٌ      إدارةضعف لكن بالمقابل توجد نقاط قوة، وهنا يكون لل  المصرف دور آبي

ة،          في هذا المجال، فقد تلجأ أحيانًا إلى ت        خفيض نسبة الربحية إال أن سيولة المصرف تكون مرتفع

.وهذا يعطيه هامش أمان  

 

 

 
 
 
 
 
 المبحث الثالث : 

 الرقابة المصرفية والمصرف المرآزي    
 

ال        “ مصرف المصارف ”تعود أهمية المصرف المرآزي      ى ممارسات وأعم آجهة رقابية عل

:باب التالية  لألسسوريةالمصارف العاملة في الجمهورية العربية ال  



ة                    د من جه الي الب تثمارها و بالت تتعامل المصارف مع األفراد من حيث قبول المدخرات واس

ة في       ال و ممارسات           ”  المرآزي    سورية مصرف   ” رقابية متمثل ى أعم وم باإلشراف عل تق

  .سوريةالمصارف العاملة في الجمهورية العربية ال

ا             تتعامل المصارف مع الشرآات المساهمة األخرى      داول األسهم و هن اب وت  من حيث االآتت

وضع الضوابط لهذه االستثمارات سورية المرآزي في تحديد ويبرز دور مصرف   . 

دول                 ا في ال إن زعزعة استقرارالمصارف يؤثر سلبيا على االستقرار المالي في الدولة وربم

ي  دالت صارف  يوج ذه االم شاطات له ث أن ,على أراضيها ن ا   حي ن عملياته ر م ة آثي محفوف

ة           سورية آما أن قيام مصرف     .بالمخاطر العالية  وانين واألنظم داد مسودات الق  المرآزي بإع

ايير المحاسبة       المصرفية له أهمية قصوى نظرًا لضرورة توفيقها مع المعايير الدولية مثل مع

 الدولية و معايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

ازلاتو اق ب ة  2ف ضلى للحوآم ات الف نوالممارس ا م صغير وغيره ل ال وابط التموي  وض

ة للمؤسسات                    ة المحاسبة والمراجع صادرة عن هيئ ايير ال ى المع المعايير الدولية باإلضافة إل

.المالية اإلسالمية ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية   

ة ا   م أشكال الرقاب ة المصرف المرآزي من أه ر رقاب سة تعتب ة الرئي ل الجه ه يمث     لمصرفية، ألن

ى دعم                      ه إل المسؤولة عن ضمان سالمة واستمرارية النظام المصرفي، ويهدف من خالل رقابت

د                   ى التأآ ا يهدف إل دائنين للمصرف، آم وحماية الجهاز المصرفي وحماية حقوق المساهمين وال

ي           وفير إدارة     ولة م من تقيد المصارف بالقوانين واألنظمة والمحافظة على سالمة وس ا وت وجوداته

. احكيمة له  

 



ان    رى نوع صارف األخ ى الم زي عل صرف المرآ ها الم ي يمارس ة الت ة 7 ،6وللرقاب ا الرقاب  هم

: تتمثل في8الوقائية والرقابة الحمائية وأربعة أساليب  

 .الرقابة من خالل الكشوفات والتقارير .1

 .الرقابة من خالل التفتيش المباشر .2

 .لقوانين والتعليمات واألنظمةالرقابة من خالل ا .3

 .الرقابة على منح التراخيص .4

 المرآزي على المصارف العاملة، فيكمن في        سوريةأما الهدف األساسي واألهم لرقابة مصرف       

ةً                     سوري موضع التطبيق والمتمثل سليف ال د والت انون النق وضع األهداف المنصوص عليها في ق

: في  

 .مها وفقًا لحاجات االقتصاد القوميتنمية السوق النقدية والمالية وتنظي .1

 .تثبيت النقد السوري وتأمين حرية تحويله إلى العمالت األخرى .2

 .توسيع إمكانيات استخدام الموارد وزيادة الدخل القومي .3

 .9توجيه السياسة النقدية بما يخدم أهداف الدولة المتمثلة بالتنمية االقتصادية .4

 

 

 قانون النقد األساسي ومصرف سورية المركزي رقم 23 لعام 2002:

المصارف التي    إلتزام   تضمن هذا القانون عدد من األحكام والبنود التي تشدد على ضرورة            

 سيتم إحداثها بالمعايير الدولية 
                                             

265، ص1986التدقيق والرقابة الداخلية في المصارف، اتحاد المصارف العربية، عام  .6 

181،ص2003الغندور، حافظ كامل ، محاور التحديث الفعال في المصارف العربية ، اتحاد المصارف العربية ،    .7 

28، ص 1987 أبو شقرا ، وائل، الرقابة والتفتيش من قبل المصارف المركزية ، اتحاد المصارف العربية ،  .8   

قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد األساسي/ 23/انظر المادة األولى من القانون رقم  .9  



:     حيث ورد ضمن أحكام هذا القانون وتعليماته   

صرف   ع م وريةيتمت ي  س اجرا ف ر ت ة ويعتب صية االعتباري زي بالشخ  المرآ

ع ا ه م د واألعراف المصرفية عالقات ا للقواع نظم حساباته وفق ه وت ر ويجري عمليات لغي

 .والمعايير الدولية وال يخضع لقوانين محاسبة الدولة العامة وأنظمتها

ى    د األدن ادة الح ي أي وقت وجوب زي رر ف سليف أن يق د والت يحق لمجلس النق

ايير ارأسل ع المع سجاما م الءة وان ضيات الم ا لمقت ك طبق ال وذل ة  الم ة لكفاي  رأسلدولي

 .المال

 .تنظم المصارف المرخصة بياناتها المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية 

 

      قانون السرية المصرفية رقم 34 لعام 2005 :

:جاء هذا القانون متماشيًا مع المعايير الدولية من حيث    

ام سرية المصرفية في معرض تطبيق أحك انون ال ام ق ذ بأحك دم األخ شريعي ع  المرسوم الت

م       اب رق ل اإلره وال وتموي سل األم ة غ اص بمكافح اريخ 33الخ ام 2 005/ 5/ 1 ت  وأم

ن     الغ ع ك اإلب ي ذل ا ف اب بم ل اإلره وال وتموي سل األم ة غ ة مكافح رارات هيئ ات وق طلب

.العمليات والحسابات المشبوهة   

ضمن هذا القانون ت: 2005 لعام 33  قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم   

   العديد من األحكام التي تخضع لها المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في الجمهورية 

  من حيث اعتماد األسس الدولية في تحديد الجرائم المنظمة إضافة إلى سوريةالعربية ال

ا يتعلق  طرفا فيها فيمسوريةاعتماد االتفاقيات الدولية واإلقليمية والثنائية التي تكون   

.بقضايا مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب   

  المرآزي يعمل في مجال مكافحة غسل األموال سورية تجدر اإلشارة إلى أن مصرف 

 وتمويل اإلرهاب  بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية وفي طليعتها، مجموعة 



FATFالعمل المالي الدولي  لشرق األوسط وشمالي ، ومجموعة العمل المالي لمنطقة ا  

(إفريقيا  MENA FATF وغيرها من المنظمات الدولية المختصة، وفي هذا اإلطار تم )   

  والتي ال يخفى على أحد منا ما يتطلبه االنضمام من Egmontنيل عضوية مجموعة 

 شروط ومعايير اهمها توافر مجموعة من المتطلبات التشريعية والتنظيمية واإلدارية 

.ع المعايير الدولية المتوافقة م  

 

 

 قانون إحداث المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 

ة  ه التنفيذي ي   :وتعليمات ود الت ام والبن ن األحك دد م ة ع ه التنفيذي انون و تعليمات ذا الق ضمن ه ت

المصارف التي سيتم إحداثها إلتزام تشدد على ضرورة   

:ليماته بالمعايير الدولية حيث ورد ضمن أحكام هذا القانون و تع  

ا      رأسيراعى عند النظر في طلبات مشارآة الشخصيات االعتبارية في           مال المصرف مدى م

ايير                     ا للقواعد والمع ة طبق ة ومالءة مالي تتمتع به آل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمي

 الدولية السائدة 

 التقيد بالمعايير المحاسبية الدولية 

 بة المصرفية  مراعاة المبادئ األساسية الدولية للرقا 

م          ام    24القانون الخاص بالترخيص لمؤسسات الصرافة رق ه   2006 لع  وتعليمات

ة  ى    : التنفيذي ة عل ه التنفيذي انون وتعليمات ذا الق دد ه زام ش ايير  إلت سات بالمع ذه المؤس ه

 : الدولية وذلك في عدة نواحي وهي 

ارة وتعديال   انون التج ام ق ا ألحك ة وفق بية منتظم جالت محاس سك س ه أن تم ت

ا للقواعد واألصول            سوريةومتطلبات مصرف    ذا الخصوص ووفق  المرآزي به

 .المحاسبية الدولية



صرافة ونموذج               شرآات ال آما بين النموذج الخاص بالنظام األساسي الخاص ب

سليف          عقد التأسيس الخاص بمكاتب الصرافة الصادرة بقرارات مجلس النقد والت

بة الدول    ايير المحاس اد مع ة اعتم ذه     الزامي ة له ات المالي داد البيان ي إع ة ف ي

 المؤسسات 
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 المبحث األول 
 
 
 المصرفية نشأة وتطور لجنة بازل للرقابة
 

ديون    المال يعود إرأس بموضوع آفاية اإلهتمام يعتقد البعض أن  ة ال ى أزم ل ة      ة في بداي العالمي

د       الثمانينات من القرن سبب الحقيقي و الوحي ره ال ازل      الماضي ،حيث يعتب ررات ب لصدور مق

بازل "المعروفة باسم  I يعود إلى فترة طويلة قبل ذلك   المالرأس بكفاية اإلهتمام   و الواقع أن" 

وك             انون بن رن التاسع عشر ،صدر ق ذي يحدد     الوالي  ، ففي منتصف الق ة ال ات المتحدة األمريكي

.المنطقة التي يعمل فيها  مال آل بنك وفقا لعدد السكان فيرأسالحد األدنى ل  



ة   و في منتصف القرن العشرين زاد اهتمام السلطات الرقابية عن طريق وضع نسب مالية تقليدي

ذه الطرق   إجمالي األصول ،و لك   المال إلىرأس المال و حجم رأسإلى  مثل حجم الودائع  ن ه

وك نحو     فشلت في إثبات جدواها خاصة في  اه البن ى       ظل اتج ة ، و عل ا الخارجي ادة عملياته زي

و ة ،و ه ة و الياباني وك األمريكي د البن ه التحدي ع  وج ا دف ي م ي واليت ات المصرفيين ف " بجمعي

 نيويورك

بصفة خاصة سنة "لينوي إ و  ة    البحث عن أسلوب مناسب    إلى1952  دير آفاي ال  أسرلتق  الم

 .  المالرأسنسبتها إلى  عن طريق قياس حجم األصول الخطرة و

رة من     ر الفت ى  1974و تعتب رة مخاض حقيقي   1980 إل اد صيغة        فت ر العلمي في إيج للتفكي

ة  ة لكفاي بعض  رأسعالمي ار ل ن انهي ا حدث م ال ، فم ر    الم سنوات اظه ذه ال وك خالل ه البن

مثل مخاطر(  مخاطر جديدة لم تكن معروفة في السابق بل و عمق  ) التسوية و مخاطر اإلحالل 

ثبتأئتمانية بشكل غير مسبوق و هو ما المخاطر اال أى   ن أب  البنوك األمريكية الكبيرة ليست بمن

ار، ففي سنة       ة    1974 عن خطر اإلفالس و االنهي سلطات األلماني هيرث  "  إغالق   أعلنت ال

و الذي آانت له معامالت ضخمة" ستات بنك وك في سو   ق الصرف األجنبية و سوق ما بين البن

سنة أفلس      مما تسبب في خسائر بالغة للبنوك األمريكية و األوربية المتعاملة معه ،و في نفس ال

فرانكيل "   

د عدة سنوات       " ناشيونال بنك ه بع م تبع سلفانيا   " و هو من البنوك األمريكية الكبيرة ث فرست بن

ي    " بنك  بلغت حوالي    بأصوله الت 8 د أن        ب اذه بع دخل إلنق سلطات للت ع بال ا دف ين دوالر، مم الي  

تحقاق    ال االس ق آج دم تواف شكلة ع ى   بلغت م دة عل عر الفائ ات س ين أصوله و خصومه و ثب ب  

ى   دة عل ام    قروضه مداها ، خاصة مع االرتفاع الشديد في أسعار الفائ دوالر ع ال ي    و1980 الت

20بلغت  في البحث عن آلياتو في ظل هذه المعطيات بدأ التفكير  %  ك    المخاطر   لمواجهة تل

ك      ، و إيجاد فكر مشترك بين البنوك المرآزية في دول العالم ين تل سيق ب ى التن المختلفة يقوم عل

الرقابية للتقليل من المخاطر التي تتعرض السلطات لها البنوك ، و نتيجة لذلك تشكلت لجنة بازل  



من مجموعة أو بال للرقابة المصرفية دول    ة     ال صناعية العشر في نهاي ال  تحت إشراف   1974

ازل   ة ب سرا  بنك التسويات الدولية بمدين ة         بسوي ة الخارجي ة المديوني اقم أزم ك في ضوء تف ،و ذل

وك    ا البن وك     للدول التي منحته ذه البن ر ه ة و تعث ام        . العالمي د أقرت ع ازل ق ة ب م أن لجن و األه

النشاط المصرفي  ا لكافة البنوك العاملة في  المال ليكون ملزمرأسموحدا لكفاية   معيارا1988

ه من           دولي أو عالمي آمعيار ودعين في ة الم وي ثق الي للبنك و يق ة المرآز الم ى مكان ة عل    للدالل

ضاها       ازل التي بمقت ة ب صدد اتفاقي ذا ال أصبح   منظور تعميق مالءة البنك ، و أقرت اللجنة في ه

ى مجموع  رأس  تصل نسبة يتعين على آافة البنوك العاملة أن تلتزم بان مالها إل أصولها الخطرة    

ى   ة إل اطرة االئتماني أوزان المخ ا ب د ترجيحه 8بع ى %  ى ، و عل د أدن آح وا   ع أن يوفق الجمي

ام   1992أوضاعهم مع هذه النسبة نهاية ع د آانت    . ذه  و ق ه ى مقترحات       ة عل التوصيات مبني

سميت تلك النسبة  ه اللجنة ، لذلك لهذ الذي أصبح بعد ذلك رئيسا " Peter Cooke " تقدم بها

بال"أو " آوك" المال بنسبةرأسالسابقة لكفاية  دل المالءة    "  أو آما يسميها الفرنسيون أيضا بمع

.األوربي  

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني  
 

 " " أو نسبة "آوكIتعريف لجنة بازل "اتفاقية بازل
 

ة المصرفية هي       ازل للرقاب ة ب ول أن لجن ة الت   يمكن الق ي تأسست و تكونت من مجموعة     اللجن

العشرة و ذلك مع نهاية عام الدول الصناعية  تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة  1974 

د    ك بع أن بازل بسويسرا ،و قد حدث ذل د          ة و تزاي دول النامي ة لل ديون الخارجي ة ال تفاقمت أزم

ديون المشكوك في      سبة ال ا     حجم و ن وك الع  تحصيلها التي منحته ذه     البن ر بعض ه ة و تعث المي



ك  ى ذل ضاف إل وك ،و ي وك    البن ة للبن وك الياباني ب البن ن جان ة م سة القوي ة و  المناف األمريكي

رؤوس أموال تلك البنوك، مع األخذ بعين االعتبار انه في ظل العولمة فان  األوربية بسبب نقص

ة األم  األمريكية و األوربية يزداد انتشار فروعها في أنحاء الع  البنوك تلك د . الم خارج الدول و ق  

و قد" لجنة التنظيمات و اإلشراف و الرقابة المصرفية " تحت مسمى تشكلت لجنة بازل تكونت   

ا،      : من مجموعة العشرة وهي      ة ،إيطالي ا االتحادي سا ،ألماني دا، فرن بلجيكا،آن دا،     ان، هولن الياب

دة   ات المتح دة ، الوالي ة المتح سويد، المملك ة ،  ال سرا واألمريكي سوي سمبورج   در  لوآ و تج

ى       ستند إل ة ال ت شارية فني ة است ازل هي لجن ة ب شأت    اإلشارة أن لجن ا أن ة و إنم ة دولي ة اتفاقي أي

ع مرات       بمقتضى قرار من محافظي البنوك المرآزية للدول ة أرب ذه اللجن الصناعية و تجتمع ه

 سنويا و يساعدها عدد من فرق

انب الرقابة على البنوك ،و لذلك فان قرارات أو توصيات  ة مختلف جورأسالفنيين لد  العمل من

تتمتع بأي صفة قانونية أو إلزامية رغم أنها أصبحت مع مرور الوقت ذات     اللجنة ال  هذه ة    قيم

ة  " رة و تتضمن " فعلي ة و آبي رارات و توصيات اللجن بةصياغةق ايير المناس ادئ و المع   المب

دان بغرض    ماذجللرقابة على البنوك مع اإلشارة إلى ن الممارسات الجيدة في مختلف البل ز    تحفي

ذه         تفادة من ه ايير و االس ادئ و المع ك المب اع تل ى إتب الممارسات  الدول عل ا بعض     .  ذلك تلج آ

دول  ا     المنظمات الدولية ، فضال عن بعض الدول إلى ربط مساعدتها لل  األخرى بمدى احترامه

برامج اإلصالحلهذه القواعد و المعايير الدولية و تتضمن  المالي للصندوق و البنك الدوليين في   

شروط بإلزام الدول بإتباع آثير من األحوال ى         ة عل ة في مجال الرقاب ايير الدولي القواعد و المع

ع      دارةاإل  البنوك و غيرها من قواعد و معايير ازل تتمت ة ب ي تصدرها لجن  السليمة ،فالقواعد الت

به في معظم األحوال تكلفة اقتصادية عند عدم االنصياع لهايصاح بهذا اإللزام األدبي و الذي  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث: 
 
 أهداف لجنة بازل
 

 المال مرهون بدرجة تماشيه مع التطورات الحاصلة رأسالجديد لكفاية  ال شك أن نجاح اإلطار

المصرفية في السوق  رأسضع إطار جديد وشامل لكفاية لذلك تسعى لجنة بازل إلى و. العاملة  

  : األهداف الرقابية التالية على  المال بحيث يرآز

 المالي االستمرار في تعزيز أمان و وسالمة النظام -

  االستمرار في دعم المساواة التنافسية -



 للتعامل مع المخاطر تكوين وسيلة شاملة -

هالترآيز على المصارف النشطة عالميا ، آما إن مبادئ - األساسية يجب أن تكون مناسبة  

 .  المصارف على اختالف درجات تطورها للتطبيق من قبل

شكل حجر    رأسإن اإلطار الجديد المقترح من قبل لجنة بازل لكفاية  ال ينتظر أن ي األساس    الم

ان و سالمة     في عملية الهندسة المالية الجارية حاليا ، حيث يهدف بالدرجة األولى إلى ز أم تعزي

وين     ام المالي الدولي ، و ذلكالنظ ى تك از عل ال آاف  رأسباالرتك ة      م ة المخاطر المالي لمواجه

اإلطار و تعتقد لجنة بازل بأن.المتنوعة و المتزايدة  ى    الجديد يجب أن يحافظ في حده األدنى عل

راهن ل    ال في القطاع   رأسالمستوى ال . المصرفي    الم ى استيعاب        د عل و يرآز اإلطار الجدي

ر المتأصلة في آل المخاط ازل أن        ة ب رح لجن ذا تقت تم توسيع نطاق     المجموعة المصرفية ، ل  ي

 على أساس مجمع آل الشرآات القابضة التي تضم المجموعات المصرفية   اإلطار القديم ليشمل

سلطات       . في النشاطات المصرفية  و التي بدورها تنخرط شدد ال ك يجب أن ت ى ذل و باإلضافة إل

دل رسملة آاف         ةالرقابية على مسأل ع بمع د تطورت    أن آل مصرف ضمن المجموعة يتمت لق

إن  . باتجاه معامالت جديدة ، خاصة التعامل في األوراق المالية و التأمين أنشطة المصارف لذا ف

ذلك                لجنة ادين ، و آ ذه المي تثمارات المصارف في ه ة اس ة معامل ى توضيح آيفي سعى إل ازل ت ب  

ات        األقلي  االستثمارات ذات حقوق سبة لمتطلب ك بالن ة و ذل ات التجاري رأسة في الهيئ ال    و .الم

اللجنة تعترف بأن هناك حاجة فيما يتعلق بالمجموعات المالية المتنوعة، فإن  ة العمل      ى متابع إل

أمين و األوراق     ى شرآات الت ة  مع السلطات الرقابية المشرفة عل المالي ايير       د مع من أجل تحدي

ذهل و يتمي .  المالرأسآفاية  ز عالم المال و االقتصاد بتطور م يتطلب إطارا واسع النطاق و      

تعتقد لجنة بازل أنه لذلك .  المال رأسمرنا لتحديد آفاية  شكل أفضل     يمكن تحقيق هذا الهدف ب

 : من خالل ارتكاز اإلطار الجديد على ثالث دعائم

 



1988 المال آما هي محددة في إطار رأسمتطلبات دنيا ل سلطات  ، و متابعة م ل ال ن قب ة    الرقابي

ة من     . و االنضباطية السوقية   المال، رأسلكفاية  دعائم مطلوب ذه ال و آل من ه ة و     أجل الرقاب

الي     ضا صحة المؤسسات المصرفية       اإلشراف على صحة النظام الم ام وأي شكل ع ب ردة ،    منف

تبداله          ن اس ا ال يمك ا منه أن أي راف ب ن االعت رغم م ى ال اإل عل صرفيةدارةب ة  الم  . الفعال

د المنصرم             لقد جاءت هذه المبادئ نتيجة لألزمات المصرفية التي شهدتها بعض الدول خالل العق

بابها                  وما نتج    م أس ان من أه ديها والتي آ ة ل ة المالي ى األنظم لبية عل عنها من تداعيات وأثار س

ة  يس ضعف األنظم الء   ل ضًا عدم اي ل أي دان فحسب ب ذه البل افي ام اإلهتم المصرفية في ه  الك

ام            الي النظ صارف وبالت ت الم ي حّمل صرفية والت شاطات الم ي الن ة ف اطر الكامن بعض المخ ب

ا  ة انعكست آثاره اًء جّم دولي أعب ي  المصرفي ال ى قطاعات مصرفية ف أخرى عل ة أو ب بطريق

.دول أخرى  

ول         سبتمبر   /صدرت المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفّعالة في أيل 1997 ّم إ      ا    حيث ت قراره

الدول األعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في هونغ آونغ وذلك في شهر                من بعض 

ل                      /األول تشرين ضًا من قب ادئ أي ذه المب ا اعُتمدت ه ام آم مجموعة العمل    "أآتوبر من نفس الع

تقرار   ول االس ئة     ح واق الناش صاديات األس ي اقت الي ف ل     " الم ن قب ا م ى اعتماده افة ال باالض

ا                     صند د به ى التقّي دول األعضاء عل ذين شّجعا ال دولي الل دولي والبنك ال د    . وق النقد ال وبالفعل فق

يم  "في الدول من خالل ما يعرف بـ  استعملت هذه المبادئ آأسس لتقييم النظام الرقابي         برنامج تقي

" (القطاع المالي  FSAP ادئ       ).  ذي تصبو            على أن تطبيق هذه المب الي ال وإجراء اإلصالح الم

ع      ة م سلطات الرقابي اون ال ة وتع ودًا حثيث ان جه دول يتطلب ه ال رى   إلي ة األخ ات الحكومي  الجه

اذ ومؤازرتها في    الي      إتخ ز النظام المصرفي وبالت ة لتعزي دابير الالزم ى استقرار      الت الوصول ال

.القطاع المالي  



ية  ادئ األساس ق المب ال تطبي ي ح ه ف ة المصرفية أن ازل للرقاب ة ب د لجن ة المصرفية  للرقوتعتق اب

ؤدي                      الفّعالة، فإن  ا وي وم بتطبيقه ذي يق د ال الي في البل  ذلك سوف يساعد في تحقيق االستقرار الم

:الى  

 .نشر مفاهيم موّحدة للرقابة المصرفية وبالتالي تسهيل عملية التعاون الرقابي بين الدول .1

دول األخرى من حيث اعتماد  .2 ي ال ع المصارف ف اون م ال للمصارف للتع تح المج ا ف ه

 .لنفس المفاهيم واإلجراءات المّتبعة في هذه الدول

واق       .3 ة واألس سات المالي صارف والمؤس ة للم سلطات الرقابي ين ال ا ب اون فيم ز التع تعزي

 .المالية وشرآات التأمين

 .فتح المجال أمام السلطة الرقابية في إمكانية وضع إستراتيجية لتحسين أدائها .4

ة ي        ة وتفترض              وقد صّممت هذه المبادئ آأطر عام ة مختلف ة رقابي ى أنظم ا عل مكن تطبيقه

ق ف      ة ح سلطة الرقابي نح ال ى م ل عل ة تعم شروط القانوني ن ال ة م وفر مجموع ات ت رض التعليم

ى تطبيق                       ،  واألنظمة الالزمة  ة عل درتها الرقابي ر ق ى حد آبي حيث أن هذا المجال سوف يعيق ال

.المبادئ األساسية بفعالية  

 

 

 

 

 

 

 

 : تهدف لجنة بازل إلى

استقرار النظام المصرفي الدولي ، و خاصة بعد تفاقم أزمة المديونية  المساعدة في تقوية 1- 



العالم الثالث ، فقد توسعت المصارف و بخاصة الدولية منها خالل السبعينات  الخارجية لدول

العالم الثالث ، مما اضعف مراآزها المالية إلى حد آبير تقديم قروضها لدول  آثيرا في  

. 

   الناشئة من الكبيرة والمصارف إزالة مصدر مهم للمنافسة غير العادلة بين المصارف - 2

شان     الفرو قات في ة ب ة الوطني سة      رأسالمتطلبات الرقابي ال المصرفي ، فمن المالحظ مناف  الم

صارف ل    الم رة داخ وة آبي َذ بق تطاعت أن َتْنُف ث اس ة حي صارف  الياباني ة للم واق التقليدي األس  

 رأسلكفاية   ة ، و قد يكون السبب الثاني الرئيسي وراء االندفاع األوربي لتحديد حد أدنىالغربي

 المال

 

قدمتها العولمة المالية العالمية و في م  العمل على إيجاد آليات للتكيف مع التغيرات المصرفية3-

التحرير المالي و تحرير ع من نبو التي ت شريعات و  األسواق النقدية من البنوك ،بما في ذ  لك الت

اتساع و تعميق النشاط المصرفي للبنوك عبر أنحاء العالم في    اللوائح و المعوقات التي تحد من

ةالمعرفي ظل الثورة التكنولوجية و  

 

تداول المعلومات حول تلك  تحسين األساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك و تسهيل عملية4-

مختلفة السلطات النقدية ال األساليب بين  

 

 
 
 
 

 المبحث الرابع 
 
 التفاقية بازل الجوانب األساسية



 

 انطوت اتفاقية بازل على العديد من الجوانب أهمها
 

االئتمانيةالترآيز على المخاطر  1-  : 

ة    ة المال آخذرأسل حيث تهدف االتفاقية إلى حساب الحدود الدنيا ار المخاطر االئتماني  في االعتب

اة مخاطرأساسا باإلضافة إلى مراع ة         ار آفاي شمل معي م ي ا و ل ا   رأسالدول إلى حد م ال آم  الم

دة و مخاطر سعر        1988جاء باالتفاقية عام  ل مخاطر سعر الفائ مواجهة المخاطر األخرى مث

تثمار  اطر االس صرف و مخ ة ال ي األوراق المالي   ف

 : تكوينها  بنوعية األصول و آفاية المخصصات الواجباإلهتمام تعميق  2- 

ث ز حي م ترآي ام  ت ي يجب  اإلهتم ستوى المخصصات الت ة األصول و م ى نوعي ا   عل تكوينه

ه ال   ك ألن ا من المخصصات ،و ذل ديون المشكوك في تحصيلها و غيره يكمن  لألصول أو ال

ا ال   رأستصور أن يفوق معيار  رر بينم ه     المال لدى بنك من البنوك الحد األدنى المق وافر لدي تت

أتي      المخصصات الكافية في نف م ي ة المخصصات أوال ث س الوقت من الضروري آفاي ك     د ذل بع

ة   ار لكفاي ق معي الرأستطبي  .  الم

 : حيث أوزان المخاطر االئتمانية تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من3- 

ى  ة المخاطر      قامت مقررات لجنة بازل على أساس تصنيف الدول إل ى متدني مجموعتين ، األول

  : ،و تضم مجموعتين فرعيتين

  : تضم المجموعة األولى و

ذلك دولتان  يضاف إلى OECD  الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي و التنمية-أ

 .  سويسرا و المملكة العربية السعودية:هما 

بعض الترتيبات اإلقتراضية خاصة مع صندوق النقد الدولي و هي   الدول التي قامت بعقد–ب 

استراليا ،النرويج:  و قد ا سلندا ،الدانمرك ،اليونان و ترآيمسا ،البرتغال ،نيوزلندا ،فنلندا ،أي،الن 



من هذه المجموعة   و ذلك باستبعاد أي دولة1994قامت اللجنة بتعديل ذلك المفهوم خالل سنة 

 .  سنوات إذا ما قامت بإعادة جدولة دينها العام الخارجي5لمدة 

مخاطر المرتفعة و تشمل آل دول العالمفهي الدول ذات ال: أما المجموعة الثانية  عدا التي أشير  

.إليها في المجموعة األولى   

 : لدرجة مخاطر األصول وضع أوزان ترجيحية مختلفة 4- 

اختالف الملتزم باألصل أي  إن الوزن الترجيحي يختلف باختالف األصل من جهة و آذلك

 المال رأسحساب معيار آفاية  المدين من جهة أخرى ، ومن هنا نجد أن األصول تندرج عند

صفر ،: من خالل خمسة أوزان هي  10  % ، 50  % , 100 ، و %  إلتاحة قدر من المرونة  

للسلطات النقدية المحلية الن تختار  في مجال التطبيق للدول المختلفة ، فقد ترآت اللجنة الحرية

ي أنه أصل مخاطر ألصل ما ال يعن تحديد بعض أوزان المخاطر و األهم أن إعطاء وزن

ترجيحي للتفرقة بين اصل و آخر حسب  مشكوك في تحصيله بذات الدرجة ،و إنما هو أسلوب

و الجدول التالي يمثل أوزان المخاطر  درجة المخاطر بعد تكوين المخصصات الالزمة

  : المرجحة لألصول حسب نسبة بال

 درجة المخاطرة نوعية األصول

المطلوبات من +  النقدية-صفر  ات المرآزية و البنوك المرآزية و الحكوم 

بضمانات نقدية و بضمان أوراق*المطلوبات المطلوبة أو + مالية صادرة من الحكومات  

 .  OECD المضمونة من حكومات و بنوك مرآزية في بلدان

من  -  10 إلى  %  50 احسبما يتقرر محلي( المحلية ات المطلوب من هيئات القطاع- %  ( 

النقدية  + OECD  بنوك التنمية الدولية و بنوك دول منظمةقروض مضمونة من - % 20 

 . في الطريق

  . قروض مضمونة برهونات عقارية و يشغلها مالآها - % 50 

مطلوبات من+جميع األصول األخرى بما فيها القروض التجارية  - % 100 قطاع  



مطلوبات+و يبقى على استحقاقها ما يزيد عن عام OECD  منظمةجمطلوبات من خار+خاص  

مساهمات +من شرآات قطاع عام اقتصادية  

جميع الموجودات األخرى+في شرآات أخرى 10 . 

 

بضرب ) التعهدات خارج الميزانية(لاللتزامات العرضية  و تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة

الخطر للتعهد خارج معامل ترجيح األصلي المقابل له في لتزام الميزانية في معامل الترجيح لإل 

الميزانية ، وأصول  الترجيح للتعهدات خارج الميزانية هي آاآلتي معامالت  : 

 :البنود أوزان المخاطرة

االعتمادات(بنود مرتبطة بمخاطر قصيرة األجل تتم بالتصفية الذاتية - % 20 )ةيالمستند   

خطابات الضمان، تنفيذ(بنود مرتبطة بمعامالت حسن األداء - % 50 عمليات مقاوالت أو  

  توريدات

الضمانات العامة( بنود مثيلة للقروض - % 100 )للقروض  11  

ات    5- صرفي   رأسمكون ال الم ازل    (  الم ة ب يات لجن ات توص سب متطلب )ح  :  

ة  د آفاي تم تحدي ي رأس ي ا يل ا لم ال وفق   الم

ة ، بغض النظر        المال لدى البنك باألخطاررأسربط احتياطات  -  شطته المختلف الناتجة عن أن

منة في ميزانية البنك أومتض عما إذا آانت  المال إلى مجموعتين  رأستقسيم  - . خارج ميزانيته 

ريحتين   : أو ش

وق المساهمين     : األساسي   المالرأس -أ ة و االحتياطات    + و يتكون من حق االحتياطات المعلن

ة   +القانونية  العامة و ستبعد  رأساألرباح غير الموزعة أو المحتجزة ،و عند حساب آفاي ال ت   الم

شهرة ا ة  + ل ة التابع وك و المؤسسات المالي ي البن تثمارات ف تثمارات+ االس االس ي   ة ف المتبادل
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وك  وال البن   .رؤوس أم

حيث يشمل:  المال المساند أو التكميلي رأس -ب يم    +احتياطات غير معلنة  ادة التقي احتياطات إع

احتياطات مواجهة ديون متعثرة+    األوراق المالية+اإلقراض متوسط األجل من المساهمين  + 

تتحول األسهم و السندات التي  (  )إلى أسهم بعد فترة  . 

ى        ود عل رض قي ه تف ارة أن در اإلش ا تج ساند رأسآم ال الم   :  الم

دى  - ساند  رأسأن ال يتع ال الم 100 الم ر   %  ن عناص ي رأسم ال األساس  .  الم

سبة        - صم ن ى خ يم إل ادة التقي ات إع ضاع احتياط 55إخ ا  %  ن قيمته م  . 

ن يكون الحدأ - ر محددة        ة أي مخاطر غي ة لمواجه 1.25األقصى للمخصصات المكون من  % 

ول و اتاألص االلتزام ية  أوزانالعرض ة ب رة مرجح  .  الخط

50أن يكون الحد األقصى للقروض المساندة  - من %  ز   رأس   المال األساسي بهدف عدم ترآي

روض    ذه الق ى ه اد عل   االعتم

ل حسب مقررات لجنة بازل آما يلي المارأسآفاية  و بهذا أصبح معدل  :  

الشريحة األولى(  المال رأس ≥) الشريحة الثانية  +  8  %  

 .الخطر مجموع التعهدات و االلتزامات بطريقة مرجحة

 

ة        د لكفاي ازل لإلطار الجدي ة ب وى مقترحات لجن ات   رأستحت ال أن تظل متطلب ال رأس  الم  الم

اس التعرض للمخاطر ، و القواعد المال الرقابي ، و قيرأستتكون من تحديد  المحددة لمستوى    

ك المخاطر رأس سبة لتل ال بالن وم .  الم ق بمفه ا يتعل ا فيم الرأسأم ة   الم إن اللجن ابي ، ف الرق

1988اتفاق  تفضل الحفاظ ، في الوقت الراهن ، على القواعد القائمة في ال  رأسو بالنسبة ل  الم

لجنةالرقابي و قياس التعرض للمخاطر ، تؤآد ال سليمة ،    على أهمية المحاسبة و مبادئ التقييم ال

 المال من خالل   رأسغير الكافية تقلل من فائدة متطلبات  و إن السياسات المحاسبية الضعيفة أو

ع بالمصداقية    رأس إنتاج قوائم مالية تبين نسب  ال مضخمة و ال تتمت اس      م سبة لقضية قي و بالن



ى ثالث         ، فإن المخاطر التي ت   التعرض للمخاطر صنيفها إل ا يمكن ت واجه المصارف في عمله

مخاطر: فئات  ا مخاطرة سعر    (،مخاطرة السوق و مخاطر أخرى ) اإلقراض(التسليف   بما فيه

وتعتقد لجنة بازل) . المخاطرة التشغيلية ، المخاطرة القانونية و مخاطر السمعة  الفائدة ، بأهمية  

آال من هذه المخاطرتوسيع نطاق اإلطار الجديد ليضم بشكل ضمني   . 

 شمولية ،  أآثر لمخاطرة التسليف ترى لجنة بازل أن هدف التعامل مع المخاطرة بشكل  بالنسبة

ة         رأسربط متطلبات  و ه من خالل طرق مختلف   المال بدرجة حساسية المخاطرة ، يمكن تحقيق

طاتتعتمد على الفترة الزمنية قيد النظر و على القدرات التقنية للمصارف و السل .اإلشرافية    

 :   المال الدنيارأس و تنظر اللجنة إلى الطرق الثالث التالية لفرض متطلبات 

. نموذج معدل لإلطار الحالي  1-   

. استخدام المصارف لعملية التقييم الداخلي  -2  

استخدام المصارف لنماذج مخاطر محفظة التسليف-3 .  

نهج   وتقترح لجنة بازل مراجعة الم ائم بالن    ستخدم      الق ذي يمكن أي ي سليف و ال سبة لمخاطرة الت

و في هذا اإلطار، فإن استخدام .  المال ألغلب المصارف رأس آمنهج نمطي الحتساب متطلبات

سليفية         التقييمات االئتمانية ين بعض المخاطر الت ز ب وفر الفرصة للتميي و . الخارجية يمكن أن ي

ذه التقييم   تقترح اللجنة ل المخاطر لمختلف       السماح بإستخدام مثل ه ة تثقي د فئ ة تحدي ات في عملي  

شرآات  أو  الموجودات الدفترية المصرفية ، مثال االلتزامات على الحكومات أو المصارف أو ال

ودات     ق الموج ات توري ن عملي ددة م كال مح اك    .أش صارف، هن ى الم ات عل سبة لاللتزام وبالن  

ة دو     يم الحكوم ى تقي از عل ا االرتك ر ، فإم د النظ اران قي ا   خي ا و إم صرف المؤسس فيه ة الم ل  

إضافة إلى ذلك ، تعتزم اللجنة إدخال أوزان مخاطر. االعتماد على تصنيف المصرف ذاته تزيد  

100عن  و تعترف لجنة. في حالة بعض الموجودات ذات المخاطر األعلى%  بازل بأن السماح  

ات  لمتطل بإستخدام تقييم مؤسسات التقييم االئتماني الخارجي لتخدم آأساس ة    رأسب ال الرقابي الم

ك    ن تل ة ع ة الوطني سلطات الرقابي ا ال ي أن يخضع لرض ا يخص   ينبغ ك فيم سات و ذل المؤس



ا  شفافية ،      احترامه ا ال ا فيه دنيا ، بم ايير ال للمع الموضوعية، االستقاللية ، المصداقية و امتالك      

ن المنهج المرتكز  بالنسبة لبعض المصارف المتطورة ، ترى اللجنة بأ و سجل من العمل الناجح

ضايا  .  المال رأسالداخلي يمكن أن يشكل أساسا لفرض متطلبات  على التقييم ة الق و تدرس اللجن  

نهج و تطويره ذا الم ية المرتبطة به . األساس ى صعيد المصارف األ ر وعل ي   تطورا وآث الت

ذه  ى ه دة عل سليف المعتم اطر الت اذج مخ إن نم ة ، ف صنيفات الداخلي ستخدم الت صن ت و (يفات الت

و قد صممت هذه النماذج الستيعاب.شهدت هي األخرى تطورا)عوامل أخرى مخاطر المحفظة   

ات        ة التقييم ي حال ده إال ف ام ال نج صر ه و عن ل ، و ه سليفية آك ة أو   الت ة الخارجي االئتماني

و على الرغم من ذلك ، لم تتطور بعد. التصنيفات الداخلية ة       ا في عملي بشكل يمكن الرآون إليه

.  المال الرقابيةرأسديد متطلبات تح  

ة  دارةتمخض عن التطور الحديث إل و قد شتقات االئتماني   مخاطر التسليف من خالل استعمال الم

اطر   ذه المخ ب ه ي تجن وهري ف سن ج صاديا و  . تح ا اقت رح منهج ازل تقت ة ب ذا،فإن لجن ر ل أآث  

سوية  هذه المخاطر،بحيث يغطي المشتقات االئتمانيإدارةمالءمة في مجال  ة، الضمانات،وت ود    بن

ة        .خارج الميزانية زمن دور أساسي في عملي أن لعامل ال ازل ب ة ب د المخاطر    وتعترف لجن تحدي

ة       . التسليفية اإلجمالية ذه الحقيق ا ألخذ ه رى ضرورة حالي ا ال ت لكنه ة      ارات آفاي بالحساب إلعتب

ة   .  المال، ما عدا في حاالت محدودة   رأس درس اللجن ا  وت حالي ناسبة إلدخال عامل    الطرق الم  

سليفية      يم المخاطر الت ة تقي ة  .األجل في عملي تم لجن سوق من أجل        وته ازل بعنصر مخاطرة ال ب

ين االلتزامات      ة ب سجام في المعامل ا المصرف بغرض        تعزيز االن دخل فيه واالرتباطات التي ي

أمين ت    االتجار وتلك التي يدخل فيها المصرف بغرض ة  االستثمار طويل األجل،ومن أجل ت غطي

مالية آافية للبنود المرتبطة بأغراضرأس  .االتجار 

 

 

 



 

 

د ي اإلطارالجدي ق ف و ري اطر الت ح أوزان مخ الي يوض دول الت  .الج

 

 (%) أوزان المخاطر لشرائح التو ريق

 
أوزان المخاطرو الشرائح   

من     - %20 AAA TO –AA 
 
 A TO –A+من   - 50 % 
 
 BBB TO –BBB+من  -%100 
 
من   -%100 +BB TO -B  
 
+B BELOW  %150-  
 
+B UNRATED  %100 12 
 

التشغيلية التي شكلت  وتعلق لجنة بازل أهمية متناهية على المخاطر األخرى،ال سيما المخاطرة

الندالع بعض المشكالت المصرفية الهامة خالل المصدر األساسي   .السنوات األخيرة 

 أوزان المخاطر لاللتزامات األخرى 

 المخاطر نااللتزامات أوزا 

معاملتها مثل  االلتزامات على الحكومات ومؤسسات القطاع العام غير المرآزية يمكن 

 دولها االلتزامات على المصارف لتلك الدولة أو مثل االلتزامات على
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 المصارف االلتزامات على مؤسسات األوراق المالية مثل االلتزامات على 

 %50القروض المضمونة آاملة بالرهونات العقارية  

  BB– و BB+ وشرائح التوريق بين مستويات B – مستوى األوراق المصنفة دون 

%150 

 %100 التزامات أخرى 

 

  :بنود خارج الميزانية

 20%اللتزامات آلجال تقل عن سنة ا 

 50% من سنة أآثر آلجال  االلتزامات 

 

واع من المخاطر األخرى ،ومن المقترحات في          وتقترح ذه األن ذا المجال   اللجنة متطلبات له ه

الي   رأسمتطلبات  فرض اليف أو إجم رادات و التك مالية على مقياس معين لحجم األعمال مثل اإلي  

ات اد متطلب ة،أو إيج اس الداخلي ة القي اد أنظم ة، اعتم ة الحق ي مرحل ة  الموجودات ،أو ف تمييزي

ى  از عل ك باالرتك ة، و ذل شغيلية العادي اطر الت ال ذات المخ ا لمؤسسات األعم راءات ش ئعة إج

 .االستخدام لتقييم تلك المؤسسات

شكل      تم ب ازل ته ة ب ذلك،فإن لجن دة المرتبطة بالتزامات المص        آ ر بمخاطرة سعر الفائ رف اآبي

ل تثمارية ذات األجل الطوي ى وضعية مخاطر الصرف و ظروف  االس اد عل ك باالعتم ،و ذل

و بناء على ذلك،تقترح اللجنة. السوق ات    سبة    مالية لمخاطرة رأس تطوير متطلب دة بالن  سعر الفائ

دفها ي ه ات الت ن   لاللتزام ى م دة أعل عار الفائ اطر أس ون مخ ث تك ل األجل،حي تثمار طوي االس

 .آبير المعدالت الوسطية بشكل

 

 



 

 

 متابعة آفاية رأس المال من قبل السلطات اإلشرافية

 

ة   سلطات اإلشرافية      تهدف عملي د ال ة تأآ ة  (المتابع ال رأسمن أن وضعية   ) الرقابي  البنك و   م

ه ذه    آفايت ين ه ذلك لتمك ا، و آ ي يحمله ة الت اطر اإلجمالي تراتيجية المخ ة و اس ع بني ية م  متماش

ة         اءة و فعالي دخل في الوقت المناسب بكف سلطات من الت ة   . ال ة المتابع ستند عملي ة    وت ى أربع عل

:مبادئ متكاملة و أساسية و هي  

شطتها    - صارف ألن ة الم ع ممارس توق ستوى   ال يف رأسبم دنيا   م دود ال وق الح  

ة   -  يم آفاي ات تقي ا ؛      رأس أن يتوفر لدى المصارف عملي ة مخاطره ة متماشية مع بني ال الكلي   الم

ة دون انخفاض    سعي السلطات الرقابية للتدخل في -  ال  رأسمرحلة مبكرة من أجل الحيلول  الم

دال   قف المع ت س ة أتح صيفةت الوقائي و الح . 

 

سوقي ة  ضباطية ال   االن

أعمالها بشكل آمن و سليم و فعال، و أيضا تحفيزها للحفاظ   المصارف على ممارسةتعني تحفيز

مالية قويةرأسعلى قواعد  ستقبال من جراء           ة م ة أي خسائر محتمل ى مواجه دراتها عل لتعزيز ق

ذلك . تعرضها للمخاطر   وب ان و سالمة      ة أم يا لتقوي سوقية عنصرا أساس ضباطية ال شكل االن ت

ا و   تت و. القطاع المصرفي طلب االنضباطية السوقية الفعالة توافر المعلومات الدقيقة و في أوانه

اء من إجراء تقييمات صحيحة للمخاطر         التي تمكن  ادة درجة     . مختلف األفرق ذا يعني زي و ه

يم       رأسالمصارف عن هيكل  إفصاح اتها المحاسبية لتقي ة المخاطر و سياس ة و بني ال و نوعي   الم

ا و تك ولها و التزاماته عأص ل م صارف للتعام تراتيجيات الم ضا إس صات ، و أي وين المخص  

  المال المطلوب ،و آذلك التفاصيل الكميةرأسالمخاطر و أنظمتها الداخلية لتقدير حجم 



م و النوعية عن المراآز المالية للمصارف و أدائها العا   

 المبحث الخامس 
 
 

 (1995-1998) تعديالت اتفاقية بازل
 
1995في نيسان  ت لجنة بازل لإلشراف المصرفي مجموعة من االقتراحات أصدر اإلشرافية  

تعريف مخاطر   المال بإدخال مخاطر السوق التي تتحملها البنوك و يمكنرأسلتطبيق معايير 

نتيجة للتحرآات في  السوق بأنها مخاطر التعرض لخسائر لبنود متعلقة بالميزانية أو خارجها

لمقترحات على البنوك للحصول علىأسعار السوق ، و قد تم عرض هذه ا مالحظات البنوك و  

الرئيسية في هذه المجموعة  األطراف المشارآة في السوق المالية عليها ،و قد آانت الورقة

و قد وضعت اللجنة  .  1998سنة  المال فيرأسعبارة عن ملف تخطيطي التفاقية بازل لكفاية 

رأسيد  نماذج داخلية لتحدصياغة خطة للسماح للبنوك ب  المال الالزم لمقابلة مخاطر السوق  

ورقة مصاحبة تبين الطريقة التي تخطط لها  ،والتي قد تختلف من بنك إلى آخر ، آما تم إصدار

الستخدام المقارنات بين الجهات اإلشرافية  النتائج النموذجية و األداء الفعلي فيما يتصل بأنظمة  

 .  المالرأساس لتطبيق آفاية  آأس البنوك قياس المخاطرة الداخلية لدى

مالية رأس المال في توفير ضمانات رأسفي اتفاق   يتمثل الهدف من استحداث هذا التعديل-ب

ضد مخاطر األسعار التي صريحة و محددة  تتعرض لها البنوك خاصة تلك الناشئة عن  

 . أنشطتها التجارية

1995القتراح نيسان   إن السمة الرئيسية-ج تجابة لطلب أطراف الصناعة  تمثلت في االس

باستخدام نماذج ملكية داخلية لقياس مخاطر السوق آبديل الستخدام   للبنوك المصرفية بالسماح

نيسان  الذي وضع في  إطار القياس الموحد  ، و الذي آان من المقترح تطبيقه على 1993

فرت عن خطة  للجنة بازل أس المناقشات و المالحظات التي وردت جميع البنوك ، إال أن

رأسللسماح للبنوك بتحديد  إحصائية  المال الالزم لتغطية المخاطر السوقية من خالل نماذج  



حد أدنى من الحيطة و الحذر و الشفافية و التمشي مع اشتراطات  داخلية ، و من اجل ضمان

ستخدم جميع البنوك ، اقترحت اللجنة بعض المعايير الكمية و النوعية لت  على مستوىل المارأس

استخدام نماذج ملكية داخلية و من بين هذه المعايير ترغب في  مع البنوك التي :  

 . المخاطرة اليومية ضرورة حساب -

≥ استخدام معامل ثقة  - 99 %  

التداولتعادل عشرة أيام من  أن تستخدم حزمة سعريه دنيا- . 

 .األقل عام أن يشمل النموذج فترة مراقبة تاريخية مدتها على -

 المال منها ما رأس  من ناحية أخرى تضمنت مقترحات اللجنة طرق إحصائية نمطية لحسابو

من هذه الطرق ما يسمى  تتبعه البنوك التي تتعامل في عقود المشتقات على مستوى آبير ، و

   مخاطر التعامل في عقود المشتقاتإدارةبمقياس 

 : و لتوضيح هذه الفكرة نعطي المثال التالي

 . مليون دوالر20السابق و التي تعبر عن الخسائر المحتملة تبلغ  في اليوم VAR قيمة -

 .  مليون دوالر12 يوما السابقة حوالي 60خالل  VAR قيمة متوسط -

 

 . العاملين السابقين في االعتبار و بالتالي يكون التقدير مع اخذ

  48 = 4 × 12 ) درجة معامل أضاف1+معامل مضاعف  ( 3× 12

 مليون دوالر 20األولى و البالغة   مليون دوالر اآبر من القيمة48 فإن القيمة األخيرة و بالتالي

 .  مليون دوالر48البالغة     و من ثم فان البنك يأخذ في االعتبار القيمة األآبر

 

 

 

 



 

 المبحث السادس 
 

  Mc Donaugh أو نسبة مالءة II  الجوانب األساسية التفاقية بازل
 

2001 ثانيآانون ال 16في   تحديدا و تفصيال حول اإلطار   أآثر  تقدمت لجنة بازل بمقترحات 

د ين و       الجدي ن المعني ا م ات عليه ال التعليق ت إرس صرفية ، و طلب الءة الم دل الم سابق لمع  ال

ات  صين و الهيئ ا صندوق (المخت دولي و منه د ال ار ) النق ة شهر أي ل نهاي قب ان من2001   و آ

ة ال  ع أن تصدر اللجن ل المتوق اق قب ذا االتف ة من ه سخة النهائي ام   ن ة ع رة   لكن2001 نهاي لكث

قيقوم االتفا  2005الردود و المالحظات ، تم تمديد مهلة التطبيق حتى عام  ة     ى ثالث الجديد عل

ي  س ه  :أس

ة      1- ة مستحدثة لحساب آفاي ال المرجح  رأس طريق ة مخاطر       الم الزم لمواجه بالمخاطر و ال

شغيل و اطر الت سوق و مخ انال اطر االئتم  .  مخ

ن   2-  ره م ك أو غي ون البن ة ، أي أن يك ة و المراقب ة للمراجع ة فعال ود طريق مان وج ض

د          المؤسسات  داخلي لتحدي يم ال ة للتقي ة اآللي ة الخاضعةإلشراف الجهات الرقابي ال رأسالمالي   الم

ذلك  ة ب يم المخاطرالمرتبط الل تقي ن خ ك م صادي و ذل  . االقت

ذا يتطلب من أي بنك أو مؤسسة        نظام فاعل النضباط 3-  تقراره ،و ه السوق و السعي إلى اس

وم  ة أن تق د رأسباإلفصاح عن  مالي ة لتحدي ا و مدى تعرضها لألخطار ، و الطرق المتبع  ماله

دير          حجم الخطر وا من تق ا ، و ليتمكن م به ى عل ا عل حتى يكون عمالء هذه المؤسسات و دائنوه

ذه  التي يواجهونها نتيجة تعام المخاطر ة   .المؤسسات  لهم مع ه سبة لكفاي ال سمحت  رأسوبالن   الم

سوق ، و    المال الالزم لمقابلة مخاطر رأسالخطة الجديدة للبنوك بوضع نماذج داخلية لتحديد  ال

ذه        ي ه ق إذ تعط ي التطبي ة ف ا المرون ت له ا منح ر، آم ك آلخ ن بن ف م ي تختل ة   الت االتفاقي



المصارف و    تعقيدا في هذا التحديد حسب حجم ر أآثالمصارف حرية اختيار مناهج مبسطة أو 

 قدرتها 

%  8معدل المالءة اإلجمالية على التعامل مع تلك المخاطر ،و مع أن االتفاق الجديد أبقى على

  : على مكونات النسبة آما يلي  إال انه ادخل بعض التعديل 1988 لعام Iآما ورد في بازل 

 المال رأسليدخل ضمن الشريحة الثالثة ل  قصير األجلسمح للبنوك بإصدار دين متأخر الرتبة -

جزء من مخاطرها السوقية و ، و ذلك لمواجهة   المال اإلجمالي يتكون من رأسبهذا يصبح  

الشريحة الثانية ) + األرباح المحتجزة+االحتياطات+المدفوع  المالرأس(الشريحة األولى 

و هذا)  المال المساندرأس( Iآما هو محدد في بازل   الدين متأخر الرتبة (الشريحة الثالثة  +

و هذا) قصير األجل   المال من الطبقة الثالثة يجب أن تتوفر فيه الشروط التاليةرأساألخير أي  

:  

 يكون على شكل قروض مساندة لها فترة استحقاق أصلية ال تقل عن سنتين و أن تكون في أن -

250حدود  ى المخصص لدعم المخاطر السوقية مال البنك من الطبقة األولرأسمن   %   . 

 . أن يكون صالحا لتغطية المخاطر السوقية فقط، بما في ذلك مخاطر الصرف األجنبي -

الحد و   المال و ذلك حتى تضمنرأسيجوز استبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من  -

 %250هو 

دة أوالخضوع لنص التجميد الذي ينص على عدم جواز دفع الفائ - أصل الدين إذا آان ذلك  

ماليةرأسال  مال البنك إلى حد أدنى من متطلباتهرأس الدفع سوف يخفض  . 

الشريحة + الثانية   المال أآبر من أو يساوي الشريحةرأسأن تكون الشريحة األولى من  -

اللجنة أن يكون هذا القيد رهنا باإلرادة الثالثة و قد قررت   . الوطنية 

مخاطر االئتمان و   المال اإلجمالية للبنك يتم إيجاد صلة رقمية بينرأس عند حساب نسبة

طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقية في  مخاطر السوق عن الناتج إلى   ثم إضافة12.5

و بما أن المخاطرة السوقية قد. المخاطرة  مجموع األصول المرجحة ألوزان  تختلف من بنك  



رقا إحصائية لقياس هذه المخاطرةآلخر فقد تضمنت مقترحات اللجنة ط  Valuate risk 

models  

صبح  الي ت دة    و بالت صرفية الجدي الءة الم سبة الم  =McDonough ن

الي   ال رأسإجم ريحة( الم ريحة+1ش ريحة+2ش )3ش  

أوزان ة ب ول المرجح اطرة األص سوقية+(المخ اطرة ال اس المخ )12,5×مقي   

ة ك األصول المرجح ى ذل اطرة  و معن أوزان المخ سوقية م+( ب اطرة ال اس المخ ×قي 12.5 ( 

الي   ن إجم ر م ون اآب ب أن تك ـ  رأس يج ال ب ى األ  12.5 الم رة عل ر  م آث  . 

ى      د حافظ عل د ق ازل الجدي وال الخاصة        و إذا آان مقترح ب دنيا لألم ات ال منطق حساب المتطلب

 فانه طور طريقة %  8المترتبة و حصرها عند مستوى آنسبة بين األموال الخاصة و المخاطر

رجيح المخاطر ، حيث         قياس هذه المخاطر من خالل إدخال امالت ت ة مست مع رات جذري تغيي

 القانونية للمقترضين بل على نوعية القرض في حد ذاته ، أصبحت ال تتوقف على الطبيعة

رق راح ط ى اقت افة إل ي  باإلض ا ف ت أساس ر تمثل اس الخط دة لقي  : جدي

يط   - ي ترتكز    " La notation externe " الخارجي  المقاربة المعيارية المتمثلة في التنق الت

صنيف ى ت يط عل االت التنق سب وآ اطر ح المخ  . 

المخاطر   مقاربة التنقيط الداخلي للقرض ،و هي طريقة قاعدية جديدة تقوم على أساس تصنيف-

سبة       ك بالن ة و ذل وك المعني ا    اعتمادا على احتماالت العجز المتوقعة من طرف البن لكل حوافظه

وك و  تعلق األمر بالجماعاتسواء ( المحلية و مؤسسات القطاع العام ، البن مؤسسات االستثمار    

سبة للتطبيق            الخواص ،المؤسسات الصناعية و التجارية ،العمالء       وك بالن حيث  مطلوب من البن

IIالعملي لبازل  :  أن تلتزم بطبيق المحاور الثالة المذآورة آنفا والتي نص عليها اتفاق بازل وهي

  

  المال رأسمتطلبات الحد ألدنى ل .1

 عملية المراجعة الشاملة  .2



 انضباط السوق  .3

ة        رأسوننطلق في شرح عام للمحور األول هو متطلبات الحد األدنى ل           ه آفاي  المال وما يطلق علي

 رأسوهو ما يعني أن على البنك أن يحتفظ ب         , على األقل   % 8 المال والذي يجب أن يكون       رأس

ال  ال باإلض رأس(م ة      الم شريحة الثاني ى وال شريحة األول األحرى ال ات أو ب ى اإلحتياطي افة ال

ال رأسل ل عن )  الم أوزان  % 8ال تق ة ب ات العرضية المرجح ن األصول واإللتزام أوزان (م

IIمخاطر اإلئتمان آما هو وارد في الوثيقة النهائية لبازل        و     صادرة في يوني سواء   ( 2004 وال

اري   آان البنك يطبق األسلوب النمطي      اني ومن      )  أو المعي داخلي للتصنيف اإلئتم أو األسلوب ال

ان        ة حساب أوزان مخاطر             . ثم حساب وزن مخاطر اإلئتم ذآر أن طريق ان   من الجدير بال اإلئتم

ازل    ا لب ازل          IIطبق ا لب ان طبق ا عن حساب مخاطر اإلئتم ا تام I تختلف اختالف ة  ( ) 1988وثيق

Iحيث أن مخاطر اإلئتمان طبقا لبازل        ان                 مغ  ا أوزان مخاطر اإلئتم ازل بينم ة ب ل لجن طاة من قب

IIطبقا لبازل    ذآر أن    .  تعتمد على درجة التصنيف اإلئتماني لكل أصل على حدة       من الجدير بال

.فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان ) المعياري(معظم البنوك العربية ستطبق األسلوب النمطي   

(مالية رأسهناك أعباء  CAPITAL CHARGE وهي أن البنك ال بد ,  مخاطر السوق مقابل) 

سوق   رأسأن يحتفظ بقيمة معينة من        المال لمواجهة مخاطر السوق طبقا لوثيقة إضافة مخاطر ال

ام         رأسإلى معدل آفاية     ة المصرفية في ع ازل للرقاب ة ب ى  1996 المال والتي أصدرتها لجن  عل

ام  ارا من ع وك اعتب ا البن ذه الوثي . 1997ان تطبقه د نصت ه وك ان وق ه يمكن للبن ى أن ة عل ق

ساب        م ح ن ث سوق وم اطر ال ساب مخ لوبين لح د األس ار أح ة   رأستخت الزم لمواجه ال الم  الم

سوق   اطر ال ي    . مخ لوب النمط ا األس لوبان هم ذان األس اري(وه اذج  ) أو المعي لوب النم أو أس

. الداخلية والذي يعتمد بدرجة آبيرة على استخدام النماذج الكمية  

ساب   بعد أن يتم ا    ان            رأسحت ة مخاطر اإلئتم الزم لتغطي ال ال ل من األصول     % 8( الم ى األق عل

ا   أوزان مخاطره ة ب ات العرضية مرجح ساب ) واإللتزام تم احت ة رأسي وب لتغطي ال المطل  الم

ة            ة مخاطر      رأسحيث أن     ( 1996مخاطر السوق آما هو وارد في وثيق وب لغطي ال المطل  الم



ات        ات أسعار الصرف ومخاطر        السوق يجب أن يغطي مخاطر تقلب دة ومخاطر تقلب أسعار الفائ

ة            اطر الفرعي واع المخ ي أن سلع وه عار ال ات أس اطر تقلب ة ومخ عار األوراق المالي ات أس تقلب

سوق   اطر ال ة لمخ اذج    ) المكون لوب النم ك ألس تخدام البن ة اس ي حال لوب النمطي وف ا لألس طبق

 الداخلية فان

سوق يتم من خالل حساب مخاطر السوق بواسطة النموذج           ر أس المال الالزم لتغطية مخاطر ال      

ة مخاطر       رأسيضاف  .  المال الالزم لتغطية تلك المخاطر       رأسالمستخدم ثم     المال الالزم لتغطي

ة             رأسالسوق الى    دل آفاي سبة مع ال  رأس المال الالزم لمواجهة مخاطر اإلئتمان في بسط ن ,  الم

  : المال عبارة عن رأسحيث إن معدل آفاية 

=                         المال رأسمعدل آفاية   
 
 

ى         رأسوعند اضافة   % . 8ويجب أال يقل هذا المعدل عن        سوق ال  المال الالزم لمقابلة مخاطر ال

ادل            م يع ارة عن            5البسط فإنه يجب اضافة رق ام وهو عب ة       رأس في المق وب لمقابل ال المطل  الم

% 8ل  وهو مقلوب ا12.5مخاطر السوق مضروبا في   

ان أن          من الجدير بالذآر أنه من األفضل للبنوك التي تستخدم األسلوب النمطي في مخاطر اإلئتم

.تستخدم األسلوب النمطي فيما يتعلق بمخاطر السوق   

اء     ضا اعب اك اي اختالف      ) مالرأس (مالية رأسهن شغيل وهي تختلف ب ة مخاطر الت إضافية لتغطي

ا      , المنهجية أو األسلوب الذي يطبقه البنك     ار منه حيث إن هناك ثالثة أساليب يمكن للبنك أن يخت

ذآر    .  وهي أسلوب المؤشر األساسي واألسلوب النمطي وأسلوب القياس المتقدم         ومن الجدير بال

ذي يحدد          تأن معظم البنوك في الدول النامية والدول العربية          سيط ال  رأسطبق اسلوب المؤشر الب

شغي    ة مخاطر الت وب لتغطي ال المطل سبة  الم سنوات    % 15ل بن دخل في ال الي ال من متوسط اجم

ذا األسلوب سوف                   . الثالث السابقة    ا له إن البنك طبق أما اذا آان البنك سيستخدم اسلوب النطي ف

(يقسم الخدمات التي يقدمها الى ثمانية خطوط أعمال  BUSINESS LINES ساب   )  تم احت وي

  المالرأس
 

األصول واإللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطرها



دخل لكل خط        راو      متوسط اجمالي ال ال وتت ة آ    من خطوط األعم دخل المطلوب مال رأس ح نسب ال

ع أسلوب القياسي     % . 18الى % 12لتغطية مخاطر التشغيل ما بين    اما بالنسبة للبنوك التي تتب

اطر       ساب مخ تم ح ال وي وط أعم ى خط دمها ال ي تق ات الت دمات والمنتج سم الخ ا تق دم فإنه المتق

تم حساب               م ي ال  رأسالتشغيل من خالل نماذج يستخدمها البنك ومن ث ة مخاطر        الم الزم لتغطي  ال

ا حساب                 . تشغيل  لا الزم     رأسمن الجدير ذآره أن أسهل األساليب التي يمكن من خالله ال ال  الم

شغيل هو أسلوب المؤشر األساسي               ة       رأسويضاف   . لتغطية مخاطر الت وب لتغطي ال المطل  الم

ة              دل آفاي سط في حساب مع ال ويضرب في        رأسمخاطر التشغيل الب وب    ( 12.5 الم  %8مقل

.قام النسبة مويضاف الناتج الى )  المال رأسالحد األدنى لكفاية   

ة         ارة عن                رأسالنتيجة النهائية هي أن معدل آفاي سط وهو عب ال سيتكون من الب ال   رأس الم  الم

شغيل         اطر الت سوق ومخ اطر ال ان ومخ اطر اإلئتم ة مخ وب لتغطي ن   , المطل ون م ام يتك والمق

ة     ية مرجح ات العرض ول وااللتزام ى    األص افة ال ان باإلض اطر اإلئتم أوزان مخ ال رأسب  الم

ه      ضافا الي سوق م اطر ال ة مخ وب لتغطي شغيل    رأسالمطل اطر الت ة مخ وب لتغطي ال المطل  الم

  . 12.5مضروبا ب 

يم شامل لمدى                        دى البنك تقي شاملة وتتطلب أن يكون ل أما المحور الثاني وهو عملية المراجعة ال

التي يواجهها البنك وأن يكون لدى البنك استراتيجية للمحافظة           المال لتغطية المخاطر     رأسآفاية  

  المال المطلوب رأسعلى مستوى 

 المخاطر المصرفية وبصفة خاصة    دارةيتطلب هذا المحور أن يكون لدى البنك سياسات جيدة إل   

سياسات              مخاطر اإلئتمان  ذه ال ى تكون ه سيولة حت ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر ال

ى تعريف المخاطر وقياسها و                 جيدة ال  سياسات عل ذه ال شتمل ه ا  بد أن ت ا   إدارته (  والتخفيف منه

.ورقابتها أي التأآد من أن تنفيذها يتم بطريقة سليمة ) العمل على تخفيفها إلى أقصى حد ممكن   

IIال شك أن هذا المحور يعتبر من أهم المحاور في بازل  وقد . ان لم يكن أهمها على اإلطالق  , 

ائج أش ة ارت نت ازل  الدراس ق ب ة عن تطبي اد المصارف العربي ا اتح ي أجراه دول II الت ي ال  ف



ة  دل آفاي ق مع ة تحق دول العربي ي معظم ال وك ف ى أن البن ة إل ي اطار رأسالعربي ى ف ال حت  الم

دل     IIبازل  دا من مع  بل ان هناك الكثير من الدول العربية التي تحقق بنكها معدل أآبر بكثير ج

ازل              II المال المطلوب بموجب بازل      أسرآفاية    ليس معنى هذا ان تلك البنوك أصبحت تطبق ب

II ة             دل آفاي ة             رأس وذلك ألن العبرة ليست بتحقيق مع رة بتطبيق لمحاور الالث ال ولكن العب  الم

ة أن         ,  المخاطر   إدارةبالكامل وخصوصا المحور الثاني والخاص ب      وك العربي ى البن ولذا يجب عل

. مخاطر واضحة ومحددة وجيدة إدارةاسات يكون لديها سي  

صح البن    ب أن تف سوق يتطل ضباط ال ث والخاص بان ور الثال ا المح ا  أم م معلوماته ن معظ وك ع

ام    (لعامة  لوسياساتها   وا               ) أو الجمهور الع سوق أن يقيم ساعد المشارآين في ال ذا اإلفصاح سي وه

ك  ادة اله     , البن الل اع ن خ ستعد م د ان ت وك ال ب ان البن ذا ف ك    ل ن تل صاح ع ة لإلف ة الالزم يكل

 المعلومات 

ازل     ال يقتصر    التطبيق السليم لب II دى             وافر ل د أن تت ة فقط ولكن الب ى تطبيق المحاور الثالث عل

ة اإل  ك وظيف زام البن دة لإل    لت اك وح ون هن ي أن يك ال وه زام واإلمتث زام (لت القوانين  إلت ك ب البن

ات د والتعليم س اإل) والقواع ة لمجل دم  مبادارةتابع اطر ع ك مخ ب البن ى يتجن ك حت رة وذل ش

.االلتزام  

ين شرآاء البنك            دارةالحوآمة و التي تعني بصفة عامة اإل       ة ب مساهمين،  ( الرشيدة وتحديد العالق

ك من خالل هيكل تنظيمي           ) الخ... ، زبائن دارةمجلس اإل  ومحاولة تالفي تعارض المصالح وذل

ضمن   ع وي صالح الجمي ق م م يحق ك وخإدارةمحك صورة واضحة إدارةصوصا  البن اطر ب  المخ

دة . وجي  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 المبحث السابع 
 

 13االتفاقية إيجابيات و سلبيات
 

 -I   المالرأسإيجابيات معيار آفاية 
  

ت المعيار فيما يلي تتمثل أهم إيجابيا :  

 على التفاوت في قدرة المصارف اإلسهام في دعم استقرار النظام المصرفي العالمي و إزالة 1-

 . المنافسة

أآثر  المال في المصارف و جعلها رأسعلى معايير  المساعدة في تنظيم عمليات الرقابة 2-

 .واقعية

المشروعات المصرفية مجرد حملة أسهم ينتظرون العائد منها على  لم يعد المساهمون في 3-

ا حيث أن بل أقحم ذلك المعيار مساهمة البنوك في صميم أعماله غرار المشروعات األخرى

 بسالمة المراآز المالية اإلهتمام الخطرة مع تصاعد  بزيادة األصول   المالرأسوجود زيادة 

 إتخاذ البنوك و إدارةمجالس  مسؤولية الجمعيات العمومية في اختيار  للبنوك ضاعف من

من جديدة   مال البنك بمساهمات رأس األمر زيادة إقتضى  المناسبة حتى لو  القرارات المالية

 المساهمين الخاصة عند تعرض البنك لمخاطر وفق تقدير الجهات الرقابية ،و هو ما من أموال

و   فاعلية للمساهمين بما يساند الجهات الرقابية في عملها بلأآثر الوصول إلى دور  شانه 
                                             

www.wikipedia.org13 
 



 . يساند البنوك ذاتها

فكرة سريعة عن على تكوين  أصبح في المتاح للمساهم العادي أو لرجل الشارع القدرة 4-

مكوناته و عناصره دوليا و بذات  سالمة المؤسسات المالية و ذلك من خالل أسلوب متفق على

آخرالصورة بين دول و أخرى أو بين بنك و  . 

من   إلى األصول ذات المعامل األقلاتجاهاأآثر سيدعو تطبيق المعيار إلى أن تكون البنوك  5-

تب عليه االرتفاع النسبي في درجة األمان من ، و هو ما قد يترالمخاطرةدرجة حيث  أصول  

 البنوك حيث ستضيف البنوك ضمن تكلفة حيازة األصول ما يقتضيه األمر في االحتفاظ

  الخطرة و استبدالها بأصول أقلاألصولبيع مال مقابل ، بل ربما ستسعى أيضا إلى رأسب

المال رأسمخاطرة ،إذا ما صعب عليها زيادة عناصر  . 

 

 
 -II  رأسسلبيات معيار آفاية  :المال 
 

اره   1-  ذي يخت ثمن ال ون ال د يك ك لإلالق زام بن ة لت ار آفاي ورأسبمعي ال ه وين   الم دم تك ع

ي     ة ف دة و ملزم ات موح ع سياس ة تتب ن الدول م تك ك إذا لك ة ، ذل صنيف  المخصصات الكافي ت

اع األسلوب المشار    فإذا ما قام بنك . المخصصاتاألصول و احتساب  ه ما باتب د      إلي ك ق إن ذل ف

سرع            انه أن ي ا من ش ادة االحتياطات و هو م اح لزي ي تضخم األرب باستنزاف  يعن ذا     البنك ، ل

ة      ات الرقاب ب جه ن جان ة م صات المكون ة المخص ة آفاي ين متابع  . يتع

د  2- وك التهرب من اإل      ق زام  يحاول أحد البن درج خارج       لت ي تن ان الت دائل االئتم ى ب اه إل باالتج  

ة   إغفال تضمينها لمقام النسبة ، األمر الذي ينبغي متابعته من جانب سلطات الميزانية مع  . الرقاب

ة إضاف          3-  ذآور هي إضافة تكلف ار الم لبيات المعي م س د أه ى يتع ة عل المشروعات المصرفية    

ؤدي خدمات شبيهة إذ     موقف أضعف تنافسيا من المشروعات غير المصرفية التي  تجعلها في ت

ادة     ا زي د      رأسعناصر  يتعين عليه ة عن ه من تكلف ا يتطلب ال بم ادة األصول الخطرة      الم و . زي



 المال رأسزيادة عناصر   وحدة نقدية أصول خطرة تتطلب100إليضاح ذلك نشير إلى أن آل 

 8بمقدار 

حدات نقدية ، فلو آان سعر الفائدة السائد في و 15السوق   ى تطبيق      %  ة عل ة المترتب ان التكلف ف

صبح  ار ت 1.2المعي ةوح ى تكلف ضاف إل دة ت ى    ة للحصول عل وال الالزم ى األم الحصول عل

ل     ا يجع و م رة ، و ه ول خط ي أص تخدام ف د     االس وارد و عائ ة الم ين تكلف ضيق ب امش ي اله

)األصول الثابتة( أنها تخوفت آثيرا من االستثمارات  آما يعاب على االتفاقية. االستخدامات  

را ا آبي ا وزن ( وأعطته سبب ا %100)  ذا ب رة الو ه ا رأسلنظ ث تعتبره مالية للمصارف حي

ار التوجه     . مصارف تمويل و ليست مصارف تنمية ين االعتب آذلك في جانب األوزان أخذت بع

صين م   السياسي للدول ، حتى و لو لم ع   تصرح بذلك، فال يعقل أن تكون دولة آال ثال و هي راب

د ث التق ن حي ة م مدول اطر  دول ذات المخ ع ال صنف م م ت صادي ث ةاالقت . العالي   
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ام                     ه الدستورية ع ة واليت ذ بداي  نهج   2000لقد نهجت سورية بقيادة السيد الرئيس بشار األسد من

ر ا   ة، ويعتب ة ومدروس ة ومتتالي ة متدرج وات عملي شامل وقامت بخط الي اإلصالح ال اع الم لقط

ة  اح عملي ة وإنج ة خدم را بغي را آبي ويرا وتغيي هد تط ث ش الح حي اطرة اإلص صرفي ق والم

ا                صاد م اإلصالح الهادفة إلى تحسين أداء االقتصاد السوري ورفع آفاءته وتنافسيته استعدادا القت

.بعد النفط  

ل جزء من حاجات                       ر في تموي شكل آبي القطاعات  إن المصارف العامة في سورية قد ساهمت ب

ة      ة والخدمي صناعة والزراع يما ال ة والس صادية المختلف ر أداة   .14االقت ة تعتب صارف العام  فالم

اب الحضور                            ى غي ًا إل ك طبع ود ذل صادية في سورية ويع ة االقت ة التنمي أساسية في تحقيق عملي

زمن     ن ال ة م رة طويل ة لفت صارف الخاص وي للم .الق  

ص  ل الم ات العم لبيات ومعوق ض س ي بع ا يل وريةوفيم ي س :رفي ف  

سليفات    -1 تئثار الت سبب الس ود ال ي ويع اتج المحل ي الن صرفية ف سليفات الم ساهمة الت  ضعف م

سليفات     وم أن الت ن المعل صرفية وم سليفات الم ل الت ن مجم ر م سبة األآب ل بالن صيرة األج ق

وين ال     ادة التك ي زي ر ف ساهم األآب ر الم ل تعتب ة األج صرفية طويل ارأسالم ادة اإلنت .جمالي وزي  

ول                      -2 ة هي مصارف متخصصة في قب ة، فمصارفنا العام  سيطرة الخدمات المصرفية التقليدي

م        .. الودائع ومنح التمويل اإلقراضي والتي تتسم أغلبيتها بأمدها القصير         ة ل ذه الخدمات التقليدي فه

ة الجمهور                       دى عام ة المصرفية ل اب الثق ك هو غي نلحظ تغييرها منذ عقود طويلة والسبب في ذل

ى  وآ ائمين عل ة الق رى     إدارةذلك أغلبي رة أخ صرفية آثي دمات م رف خ م تع ي ل صارف فه  الم

ا  ويلي وغيرهم أجير التم ة والت اطة التأميني .آالوس  

تثمارية واضحة    -3 ة اس ه مهم يس لدي دخرات ول ع للم سة تجمي يس مؤس زي ل  المصرف المرآ

ـ  ه ب صر مهام ث تنح :حي  
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ضائع ال         - ة الب الزم               المحافظة على التناسب بين آمي د ال ة النق وطني وآمي صاد ال ة في االقت متداول

داول  ذا الت .له  

ة          - سياسة النقدي اق ال من نط ة ض ذه المهم دخل ه ًا وت ًا وخارجي ة داخلي ة العمل ظ قيم . حف  

الل اإل - ن خ سيولة م ظ ال إجراء حف ام ب زام  القي يلت اطي اإللزام سياسة االحتي .ب  

دخرات       وفير الم ون بت ة فتك صارف العام ام الم ا مه ب   أم ت المناس ة وبالوق سيولة الالزم .. وال

ع  ع الودائ ا يتناسب م سليف بم ى  .. وبتخطيط الت اد عل ادة االعتم ه زي ذي نالحظ في ي الوقت ال ف

و           سليفات نح ذه الت شكل ه ث ت راض حي ة لإلق وال الالزم وفير األم ي ت زي ف صرف المرآ الم

ى وصلت      ولكن نالحظ أنها أخذت في الت      .. 1997من إجمالي الودائع عام     % 61.48 راجع حت

ى  ام % 20.28إل .2005ع  

د للقروض قصيرة                       -4 ق النق ة األجل وخل ين االدخار للقروض طويل ط ب  آما تظهر مشكلة الخل

ة للمصارف             دة الذهبي ل            «األجل في خرق واضح للقاع سلف ألجل طوي ة األجل ت وارد طويل الم

سلف ألجل قصير   وارد قصيرة األجل ت ة في الخروج عن  » والم ع وجود مرون دة م ذه القاع ه

ا                   سليف فيم ذا الت حيث تقوم المصارف المتخصصة بالتسليف دون أن يكون هناك معيار علمي له

ات   وارد والتوظيف ص الم .يخ  

ذه المصارف تعمل                 -5  الضعف الواضح في سياسات االئتمان والتسليف لدى مصارفنا آما أن ه

ة     و.. على مبدأ التعليمات الجاهزة التي تصلها من السلطات العليا    ر متناسبة مع الحال سياساتها غي

د  ي البل صادية ف سنوات    .. االقت الل ال ة خ ا الحكوم ي اتبعته ية الت ة االنكماش سياسة النقدي ثًال ال فم

ا         وم به ب أن تق ي يج سليف الت ان والت ات االئتم ز سياس وض بتحفي ب أن تع ت يج ية آان الماض

ود      ة الرآ صادي ومعالج شاط االقت ك الن صارف لتحري .الم  

ة في سورية                     ومما تقدم  ول إن المصارف العام  من سلبيات ومعوقات العمل المصرفي يمكن الق

صرفي            ل الم ال العم ي مج سية ف ديات الرئي ذه التح ن ه ديات وم ن التح ة م تواجه مجموع :س  

ى          :  التحدي التكنولوجي  -1 ة حت احتل العنصر التكنولوجي مكانة مهمة في عمل المصارف الدولي



ن األ    ر م ي آثي دمًا ف بح متق رى آ   أص ة األخ ر اإلنتاجي ى العناص ان عل ادر  رأسحي ال والك  الم

شري صرفية    .. الب ة الم ة والربحي دالت اإلنتاجي ى مع رًا عل رًا آبي رك أث ًا تت ا راهن .. فالتكنولوجي

ة في مصارفنا                ا المصرفية الحديث وبالمقابل يتضح أن هناك ضعفًا واضحًا في تطبيق التكنولوجي

سنوات         . التجاري والعقاري باستثناء نسبي للمصرف    .. العامة فقد حقق المصرف التجاري في ال

اً     ة                .. القليلة الماضية تقدما ملموس دفع اإللكتروني بالعمل ة ال حيث طرح المصرف التجاري بطاق

ر         .. المحلية والعمالت األجنبية وبطاقات مسبقة الدفع      باإلضافة إلى عمله لتوطين رواتب عدد آبي

ي   ة والخاصة ف سات العام ن المؤس وق    م سين ف د خم ت زائ ة اإلنترن د إصداره بطاق ورية بع س

دم المصرف   .. الراتب وبذلك يكون المصرف قد ساهم بإصدار أول بطاقة ائتمان في سورية       ويق

ى آشف بحرآات حساب                   خدمات إلكترونية عبر موقعه على اإلنترنت مثل إمكانية الحصول عل

دأ          ة وب ة واألجنبي ة المحلي ة عن طرق            البطاقة اإللكترونية بالعمل اتورة اإللكتروني ة الف ديم خدم  بتق

ع           ا أن رف اتف المحمول آم ى        رأسالصرافات اآللية لله ه عل ال المصرف من يعزز من قدرت  م

ا أن                            دة آم اق جدي تح آف ه بف سمح ل ه وي د نطاق عمل توظيف موجوداته بصورة أشمل وأعم ويزي

ات   ع العملي شمل جمي وم لي ه الي شاط عمل ع ن د توس اري ق صرفية المصرف العق سهيالت الم  والت

م  وم رق د صدور المرس ك بع ي / 31/وذل ه 30/4/2005ف دم لزبائن ث أصبح المصرف يق  حي

ة             شطة البرمجي بية المتطورة واألن الخدمة المصرفية المميزة من خالل استخدامه األجهزة المحاس

اد       ة االعتم اري بطاق زة الصراف      Syria cardويصدر المصرف العق ع أجه ستخدم م  التي ت

المي  ا ام مصرفي ع ى نظ ة عل دًا ومبني دة ج ة مصرفية جي ك منظوم ا يمتل ع آم اط البي ي ونق آلل

Phoenix ونظم خدمات إلكترونية متقدمة تجعله قادرًا على التحول إلى مصرف شامل بسرعة 

ية .قياس  

ستقبل يجب أن              : وبذلك يمكن القول   إن تقدم وتطور العمل المصرفي في المصارف العامة في الم

ا ال      يقوم ع  شري وال   رأس لى عنصرين أساسيين وهم ى تحقيق         رأس مال الب ي لكي نصل إل مال التقن

ة    صرفية والمالي ات الم عيد المنتج ى ص ة عل زة نوعي .قف  



د ازدادت              :  تحدي االبتكار المالي   -2 ة المتجددة باستمرار فق ارات المالي نعيش اليوم عصر االبتك

و  سبب التط ك ب ساعًا وذل ددًا وات ة ع صاالت  األدوات المالي ات واالت ا المعلوم ر لتكنولوجي ر الكبي

ة   ودة عالي ة وبج دمات المتنوع ديم الخ ى تق صارف عل ين الم سة ب صارفنا .. والمناف ين م ى ح عل

ة         ألوراق المالي ة ل سندات واألسهم في سوق نامي .العامة ما زالت تعيش التجربة األولية لطرح ال  

رف العامة السورية بعيدة آثيرًا عن تطبيق         ال تزال المصا  :  تحدي المعايير المصرفية الدولية    -3

ة في اإل       ازال              دارةالمعايير الدولية المتبع ة ب ل لجن ة المصرفية الموضوعة من قب ذه  ..  والرقاب فه

ة،   ة دائم ة تطوري يش حال ة تع ا الدولي ة، فمعاييرن صارفنا العام رًا لم ديًا آبي شكل تح ال ت الح

ى مخاطر ا            ر عل شكل آبي ا   والمعايير الحديثة ترآز ب ة تجنبه سوق وآيفي سورية   .. ل والمصارف ال

اني في                         ا فسوف تع د فيه ة التجدي ايير موضع التطبيق ومواآب إذا لم تستطع اليوم وضع هذه المع

ى سورية                     م يجب عل دولي، ومن ث المستقبل من االستبعاد والتهميش على المستويين اإلقليمي وال

ق    ا يتعل صوصًا فيم صرفي، وخ وات اإلصالح الم راع بخط ة،  اإلس ل واألتمت دريب والتأهي  بالت

ن            د م ى المزي سعي إل صرفي، وال ز الم ف التمرآ ورة، وتخفي بية المتط نظم المحاس ال ال وإدخ

ون                         درة الزب سليم وق ى أساس المشروع ال ل عل د من التموي سليف والمزي رار الت االستقاللية في ق

سين الرقاب   تثمارية وتح ة واالس ات االدخاري ع المنتج سديد، وتنوي ى الت تخدام عل صرفية باس ة الم

ة صرفية الحديث ات الم .التقني  

ام   % 26.33لقد تطورت اإليداعات المصرفية ونسبة الودائع إلى الناتج فارتفعت من              1990ع

ى  ام % 30.73إل ى 1992ع ام % 29.72 وإل ة  1993ع ع بداي ن م ذه 1994 ولك دأت ه  ب

ود االقتصادي وانخفاض حجم التعامل             ام         النسبة باالنخفاض نتيجة الرآ ة ع  المصرفي ومع بداي

ى 1997 دريجيًا لتصل إل د ت سبة بالتزاي ذه الن دأت ه ام % 52.87 ب ى 2003ع ل عل ذا دلي  وه

ي         ع األجنب ازة القط دة وحي عار الفائ ك أس ق بتحري ا يتعل دة فيم ة الجدي رارات النقدي ة الق .إيجابي  

اتج يتضح                 رأسولدى د  وفير مع الن ع الت ة وودائ داً        ة العالقة بين الودائع اآلجل ة ج ة متين ا عالق أنه

اد  ع ألجل سوف يمكن من إيج دة لمصلحة الودائ ك أسعار الفائ ة تحري ى أن عملي دل عل ذا ي وه



ي    زة ف ي المصارف والمرآ ة ف اع الخاص الموظف ع القط تزيد ودائ دة إذ س تثمارية جي دة اس قاع

ل  ع ألج .الودائ  

ا     بعد خمس سنوات من انطالق      : وبالنسبة للمصارف الخاصة يمكن القول     المصارف الخاصة إنه

صناعية            ل االستثمارات ال زال       .. تبتعد عن القروض الطويلة األجل لتموي سائل ال ت اني من م وتع

يس       .. عالقة آمسألة تحويل العمالت األجنبية والتعامل معها       داع ل ى اإلي فعملها ال يزال يقتصر عل

توضع لها سياسة واضحة  فلم  .. فهي في وضعها الحالي ال تستطيع خدمة اإلصالح المنشود        .. إال

سياسة        ضع ل م تخ صدير ول اج والت ة اإلنت راض لخدم يع اإلق ا وتوس دخرات وتوظيفه ذب الم لج

صرفية      د الم ال الفوائ ي مج ة ف حة ومرن .واض  

ي    ا يل ين م ام يتب ة باألرق صارف الخاص ذت الم :وإذا أخ  

راوح حجم الود               الدراسات  لقد توقعت    ة أن يت ا منظمات دولي ع في أحسن      األولية التي قامت به ائ

ين  وال ب ذا    50 و30األح ك، إذ بلغت أضعاف ه ت عكس ذل ائع أثبت ن الوق ون دوالر، ولك  ملي

ون دوالر  300 مليون دوالر وبنك بيمو نحو   90المبلغ، فقد حقق بنك سورية والمهجر نحو          ملي

ي والسبب الحقيقي وراء هذا االرتفاع عودة جزء آبير من األموال السورية التي آانت مودعة ف    

ام          سياسية في ع ع القطاع الخاص      2005مصارف لبنانية عقب المشكالت ال ا ارتفعت ودائ ، آم

انون                ين شهري آ ة ب في المصارف الخاصة بالليرات السورية أربعة أضعاف خالل الفترة الواقع

ى نحو        11.8 من   2006 وآب   2005الثاني   ا ارتفعت      50 مليار ليرة إل رة سورية آم ار لي  ملي

رة سورية   18.1 مليارات ليرة سورية إلى 4.3لقطاع بالليرة السورية من تسليفاته إلى ا   مليار لي

ة                    % 15وأصبح يشكل نحو     ان ال يتجاوز في بداي د أن آ من سوق اإلقراض للقطاع الخاص بع

ام   سبة  2005ع دى المصارف          % 3.7 ن ي ل القطع األجنب ع القطاع الخاص ب ا أن ودائ فقط آم

ضاعفت    د ت ة ق رات تق3.5الخاص د        م اص فق ي الخ القطع األجنب سليف ب سبة للت ا بالن ًا، أم ريب

و     ى نح سبة إل ذه الن ت ه اوز  % 40ارتفع ت ال تتج د أن آان %.9بع  

و    ه نح ة وتتج ة ومكبل ت بطيئ راض المصرفي مازال ات اإلق ضح أن آلي ابقًا يت ر س ا ذآ ن آم ولك



شراء م    روض ل ار وق صناعيين والتج روض لل نح ق ثًال، وم سيارات م راء ال ل ش اء تموي واد البن

راض واالستثمار                        ا في مجال اإلق م تحقق المنتظر منه ا ل ة، أي إنه واإلسكان، والقروض الفردي

ى                           اليف الحصول عل ى تك رده إل ك م ك المصارف أن ذل ى عمل تل ائمون عل حتى اآلن ويرى الق

ابع   وم الط ات ورس أمين والرهون ارة ت ع إش ى وض افة إل ة باإلض ت مرتفع ي ظل رض الت الق

ا ى  وه.. وغيره سبته إل صل ن ا ت رض% 5ذا م ن الق .م  

بق   ا س ى م اء عل :بن  

وج         -1 ى الول ة عل صارف الخاص شجيع الم ز لت ة التحفي اع سياس ة اتب ى الحكوم ب عل  يج

ددة              صادية المتنوعة والمتع ي      .. بالمشروعات التي تتناسب مع الحاجات االقت شاطات الت م الن وأه

دخل  ي ت ا هي الت ى دخوله دة عل ز المصارف الجدي ل يجب تحفي سليف الطوي ات الت  ضمن عملي

ى جانب  .. والمتوسط األجل ا إل ة أعماله ى ممارس ز المصارف الخاصة عل ى تحفي باإلضافة إل

دم         رأسإذ تساهم هذه المصارف في دعم          .. المصارف الحكومية الجديدة   ذي يق ال الخاص ال  الم

ر     ..  ماله الخاص  رأسعلى مشروعات تحتاج لتمويل أآبر من        ول إن الق رة   ويمكن الق ارات األخي

سهيالت                  ديم قروض وت التي صدرت بشأن السماح للمصارف المرخصة ببيع القطع األجنبي وتق

سوريين         ار ال صدرين والتج ال والم ال األعم ى رج دودة إل ر مح ة غي نح  .. إئتماني رارات م وق

ذه        ز ه ي تحفي ر ف شكل آبي ساهم ب صرفية ست دة الم عار الفائ ك أس صرفية وتحري سهيالت الم الت

صارف  دمًاالم ور ق ى التط ..عل  

ذهبي للمصارف من حيث -2 الوث ال دأ الث ذ بمب ي سورية األخ ة ف ى المصارف العام  يجب عل

وفير                    ذه المصارف من حيث ت السيولة واألمانة المردودية وذلك لتحقيق األهداف المرجوة من ه

ة عال  ي مجاالت ذات مردودي وارد ف الزم بالوقت المناسب ومن حيث توظيف الم ل ال ة التموي ي

.ومأمونة  



شديد           با البنك المرآزي    ويقوم   الدور األهم في هذا التطوير والتحديث من خالل وظائفه العديدة وت

الل  ن خ ك م ة وذل سات المالي ى المؤس ة عل لطته الرقابي صرف س ابي وم شرف رق  دوره آم

م     للمصارف فقد  شريعي رق اريخ   ) 87(  ُأْحِدث مصرف سورية المرآزي بموجب المرسوم الت ت

ن آب  28/3/1953 ي األول م شاطه ف ورية وباشر ن ي س د األساسي ف ام النق ضّمـن نظ ذي ت  ال

ة     . 1956 سة عام ه مؤس ى أن زي عل صرف المرآ ذآور الم شريعي الم وم الت ّرف المرس د ع لق

ه من                       ي تصدر إلي ة الت مستقلة يعمل تحت رقابة الدولة و بضمانتها، و في حدود التوجهات العام

دي    إدارةاب الدولة امتياز إصدار األوراق النقدية و        مجلس الوزراء و يمارس لحس      الصندوق النق

الي          ) الصرف األجنبي ( مكتب القطع    إدارةو يتولى    ة الم ل الحكوم يعمل  . آما أنه يلعب دور عمي

سليف في حدود صالحياته            د والت ات مؤسسات النق سيق فعالي ى تن ضًا عل المصرف المرآزي أي

ه   صدر إلي ي ت ة الت ات العام ة    والتوجيه سياسات المالي داف ال ق أه ا يحق وزراء بم س ال ن مجل  م

ذ              . والنقدية والمصرفية للدولة   ى حسن تنفي سهر عل آما يمارس الرقابة على الجهاز المصرفي وال

تكتتب   .أحكام نظام النقد األساسي وما يتفرع عنه من أنظمة وتعليمات وضوابط نقدية ومصرفية            

ل  ة بكام سارأسالدول ضع ح صرف و تخ ام مال الم ذ الع از 1967باته من ة الجه ى مراقب  إل

ة    ه               . المرآزي للرقابة المالي ة دمشق ول سي في مدين ع المرآز الرئي ًا في       ) 11( يق ًا موزع فرع

.مراآز المحافظات السورية  

  الوظائف الرئيسية لمصرف سورية المرآزي 

 1 - إصدار النقد الوطني: 
ا   ة ويم از ينحصر بالدول سوري امتي د ال ورية  إصدار النق صرف س صرًا م از ح ذا االمتي رس ه

ة                 ـّوه المضطرد ومواآب وطني ونم المرآزي لحساب الدولة بما يّلبي احتياجات تطور االقتصاد ال

ة       صادية واالجتماعي ات االقت ف القطاع ي مختل اء ف ة والبن ة التنمي سورية   . عملي رة ال ر اللي تعتب

ـد األس               د حدد نظام النق سوري وق د ال ي يجوز           الوحدة القياسية للنق ة الت ـات األوراق النقدي اسي فئ

ة       ود المعدني سبة للنق ال بالن ذلك الح ديلها وآ ـحبها وتب ول سـ دارها وأص از  . إص صر امتي إن ح



ى  ادرة عل دة الق ة الوحي ه المؤسسة المالي وطني بمصرف سورية المرآزي يجعل د ال إصدار النق

. التداول النقدي بكامله من الناحية الماديةإدارة  

 
 2 - المصرف المرآزي مصرف المصارف: 
وم     ث يق صارف حي صرفًا للم د األساسي م ام النق ام نظ زي بموجب أحك ر المصرف المرآ يعتب

سلف           روض وال نح الق ا وم ي عنه رائها والتخل ة وش ناد التجاري سفاتج و األس صم لل ادة الخ بإع

صارف ر للم رض األخي اره المق صادية باعتب ات االقت ف القطاع شاطات مختل ذه. لن ري ه  تج

ى آون       . العمليات عن طريق المصارف إذ انه ال يتعامل مع األفراد بصورة مباشرة             النظر إل و ب

دير       سليفية وتق سياسة الت مصرف سورية المرآزي مصرفًا للمصارف فإنه يستطيع مراقبة تنفيذ ال

. مدى تناسبها مع متطلبات االقتصاد القومي  

 3 -إصدار األسناد الوطنية العامة والمساهمة في المفاوضات الدولية المالية: 
ات                 إجراء عملي وم ب يصدر مصرف سورية المرآزي األسناد الوطنية العامة لمختلف اآلجال و يق

ة أو      تبديلها وتسديدها وبصورة عامة سائر األعمال المالية المتعلقة بالقروض التي تصدرها الدول

دفوعات و  ة للم ات الدولي ي مفاوضات االتفاق ساهم ف ا ي ا، آم ع تكفله د جم اص ويعق القطع و التق

ضًا في مفاوضات القروض و االستقراضات          ساهم أي االتفاقات التطبيقية الضرورية لتنفيذها، وي

دي           اون النق ذآورة في مجاالت التع الخارجية المعقودة لحساب الدولة ويمثلها في المفاوضات الم

. الدولي  

 4 - االحتياطي اإلجباري للمصارف: 
اطي الخاص        ُيلِزم مصرف سورية ا     اري واالحتي اطي اإلجب لمرآزي المصارف بتوظيف االحتي

ا                     سبة من وفره المشكل من ِقبلها بسندات صادرة عن الدولة أو مضمونة من قبلها، أو بتوظيف ن

. النقدي في سندات الدين العام وتوظيف جزء من ودائعها في سندات الدولة  

 



 5 - القيام بمهام مصرف الدولة والوآيل المالي لها: 
ة                        ام بوظائف مصرف الدول د األساسي القي ام نظام النق يتـولى المصرف المرآزي بموجب أحك

وأمين صندوقها ووآيلها المالي داخل األراضي السورية وخارجها في جميع العمليات المصرفية        

.وعمليات الصندوق والتسليف العائدة للدولة  

 6 - الدور اإلشرافي لمصرف سورية المرآزي:
وم مص ى  يق دى المصارف باإلشراف عل ة ل ورية المرآزي من خالل مفوضية الحكوم رف س

ايير      دث المع اع أح ى إتب ك عل ي ذل ل ف ورية و يعم ي س ة ف ة و الخاصة العامل صارف العام الم

. الدولية في هذا المجال  

: أساسية أخرى هي" آما يتولى مصرف سورية المرآزي مهاما   

.  مكتب القطع لحساب الدولةإدارة -  

ي و- القطع األجنب ات الخاصة ب ع العملي ي إدارة إجراء جمي ة من القطع األجنب ات الدول  احتياطي

. وحفظه وتدعيم استقرار أسعار العمالت األجنبية  

. مال مؤسسات مالية خاضعة ألحكام قانونية خاصةرأس اقتناء -  

ه أن يؤسس أ - ود ، ول ل النق سهيل نق أنها ت ن ش ي م ات الت ع العملي ي  إجراء جمي شترك ف و أن ي

. مكاتب للتصفية أو للتقاصإدارةتأسيس و  

وام       رة لألع سية العاش ة الخم ت الخط د لحظ سياق فق ذا ال ي ه رورة ) 2010 – 2005(وف ض

د                        ة للخطة، حيث تعتم ى األهداف النهائي ة للوصول إل تحقيق معدالت النمو االقتصادي المطلوب

ة و    تثمارات العام م االس ادة حج ى زي ية عل صورة أساس ة   ب ا والعربي ة منه ة، الوطني الخاص

:واألجنبية، بصورة متزامنة ومتالزمة مع أمرين  

 



رارات   : أوًال زي وللق ورية المرآ ة لمصرف س تقاللية التام دي وضمان االس اع النق تطوير القط

.هاإتخاذالتي يقوم ب  

.تطوير القطاع المالي و المصرفي والسياسات المالية وإقالع السوق المالية: ثانيًا  

د من                    و ع معدالت النمو االقتصادي من خالل جذب مزي إن نجاح عملية التنمية االقتصادية ورف

ق          سعي لخل م ال د ت و، وق ة النم ز عملي االستثمارات إنما هو مرهون بإيجاد قاطرة قادرة على تحفي

ل حجر        منظومة عمل مصرفي متكاملة تقوم على تفعيل دور مصرف سورية المرآزي الذي يمث

ة ومنوعة من خالل الئحة من                       األساس في هذ   دة مصرفية واسعة متين ة وربطه بقاع ه المنظوم

.القوانين والقرارات والتشريعات الناظمة التي تسن بما يتناسب والمعايير واألعراف الدولية  

 

:ويمكن إيجاز السيرورة التي انتهجتها عملية إصالح القطاع النقدي على النحو اآلتي  

:صرف سورية المرآزيعلى صعيد إصالح م_ أوًال   

ه                      د أن غيب عن عمل صادية بع فقد تم إعادة إحياء دور مصرف سورية المرآزي في الحياة االقت

م           د األساسي رق انون النق ك من خالل صدور ق ام  ) 23(لمدة تقارب أربعين عاما وذل  2002لع

ا              ه بإع ل دور  والذي يعد مفصال هاما في تاريخ السياسة النقدية في سورية فإلى جانب قيام دة تفعي

انون   ذا الق م ه د رس ي سورية، فق ى ف ة األعل سلطة النقدي اره ال ى اعتب سليف عل د والت مجلس النق

ار         الخطوة األولى على طريق استقالل مصرف سورية المرآزي إذ نص بشكل واضح على اعتب

ي                 ة الت صادية العام ستقلة تعمل ضمن التوجهات االقت ة م مصرف سورية المرآزي مؤسسة مالي

ى تعميق استقاللية مصرف سورية                  تقر ذه الخطوة وحرصا عل ها رئاسة الوزراء، واستكماال له

اه                انون باتج المرآزي وضمان مصداقيته وشفافية إجراءاته يجري اليوم العمل على تعديل هذا الق



سيق مع وزارة                          م وبالتن د ت ة أخرى فق دا من االستقاللية ومن ناحي منح المصرف المرآزي مزي

س  ة وبم ين        المالي ة ب يح العالق ة وتوض ى منهج ل عل ة العم ة والدولي ات العربي اعدة بعض الجه

ة بموجب المرسوم                المصرف المرآزي ووزارة المالية من خالل إطالق أذونات وسندات الخزين

ة       2007لعام  ) 60(التشريعي رقم    ذ بداي ، ومن جانب آخر فقد بدأ مصرف سورية المرآزي من

 واختيار نظام الصرف     إدارةلسبل لممارسة وظائفه الطبيعية ب     بالسعي إليجاد أفضل ا    2005عام  

.األمثل والتدخل بالسوق للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية  

 

:على صعيد إصالح القوانين والقرارات والتشريعات الناظمة_ ثانيًا   

ة             ا    لقد حظيت عملية إصالح الئحة القوانين والقرارات والتشريعات الناظمة بأهمي ة باعتباره بالغ

ة   ا اإلمكاني ب، ويعطيه ن جان ى سورية م ة إل يح فرصة دخول المؤسسات المالي ذي يت سيج ال الن

ا    اتها بم ا وممارس ة عمله ضبط آلي ر، ضمن ضوابط ت ب آخ ن جان ه م شاطها وتنويع ة ن لممارس

سياق ي     ذا ال ي ه ة، وف ايير العالمي ة والمع سلطة النقدي ل ال ن قب ددة م داف المح تالءم واأله ن ي مك

ن   ائم م و ق ا ه ى صعيد إصالح م امين المنصرمين عل اريخي خالل الع الحديث عن منعطف ت

ا يخدم أهداف                  ا بم تشريعات وقوانين وقرارات في المجال النقدي والمالي واستصدار المزيد منه

المرحلة، ويمكن إجمال القوانين والقرارات والتشريعات المصدرة بغية استكمال عملية اإلصالح            

:ي في ثالثة فئاتالمصرف  

:تشريعات إحداث المؤسسات المالية  

ن      ة م عة ومتنوع دة واس ى قاع ة إل ة بحاج صرفي متكامل ل م ة عم ق منظوم ار أن خل ى اعتب عل

م استصدار عدد من                     د ت ة فق ذه المنظوم ان األساسية لعمل ه المؤسسات المالية التي تشكل األرآ

:مؤسسات يمكن إجمالها بما يليالتشريعات والقوانين الناظمة الستحداث مثل هذه ال  



  القاضي بإحداث المصارف الخاصة2001لعام ) 28(القانون رقم 

  القاضي بإحداث المصارف اإلسالمية2005لعام ) 35(المرسوم رقم 

  القاضي بإحداث مؤسسات ومكاتب للصيرفة2006لعام ) 24(القانون رقم 

م     ام   ) 15(المرسوم رق اهي      القاضي بإحداث مصارف تع       2007لع صغير والمتن ل ال نى بالتموي

 في الصغر

ا مؤسسات          2005لعام  ) 43(المرسوم التشريعي رقم      القاضي بإحداث مؤسسات التأمين بما فيه

 التأمين التكافلي اإلسالمي

واع العمل            شتى أن ة في سورية ب ة والمالي ة النقدي اء البيئ لقد ساهمت هذه التشريعات جميعها بإغن

ة    صارف تجاري ن م الي م أمين    الم رآات ت يرفة وش سات ص المية ومؤس صارف إس ة وم تقليدي

ع                ات جمي ة متطلب تقليدية وإسالمية ومؤسسات للتمويل الصغير، ولهذا انعكاس آبير من حيث تلبي

ة،                    ذا من جه اعي، ه سوق االجتم صاد ال شرائح المجتمع السوري األمر الذي يتناسب ومبادئ اقت

السياسة النقدية من حيث آون هذه المؤسسات هي   ومن جهة أخرى، فإنه يخدم أهداف ومتطلبات        

ر           الجهات األساسية المتأثرة بقرارات السياسة النقدية التي يتوقف مفعولها وقدرتها في إحداث األث

.النهائي المطلوب على مدى استجابة هذه المؤسسات وطريقة استجابتها  

:التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات المالية  

ا     ة                      إن هدف إصالح القط اد بيئ ى إيج ه الخطة الخمسية العاشرة ال يتوقف عل ا حددت الي آم ع الم

ه                   ع منتجات شيطه وتنوي الي وتن سوق الم عمل مصرفي ومالي فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى تعميق ال

ة بتفكيك                    رارات الكفيل د من الق وقنوات عمله لذا فقد حرصت السلطة النقدية على استصدار العدي



ة  ة القديم ود المالي لوب    القي كاله وبأس ع أش صرفي بأوس ل الم ي العم ة الفرصة للخوض ف  وإتاح

ه،                      ا ال عودة عن ه سورية منهج ذي أعلنت اعي ال تنافسي حر يتناغم ومبادئ اقتصاد السوق االجتم

سليف         د والت س النق رارات مجل ا لق ة ووفق سلطات النقدي ت ال صر قام ال ال الح بيل المث ى س فعل

:بالخطوات التالية  

ا                     إحداث السوق ما   • ة وفيم ا من جه ا بينه يح تعامل المصارف فيم  بين المصارف التي تت

القطع   سورية أو ب الليرة ال واء ب رى س ة أخ ن جه زي م صرف المرآ ين الم ا وب بينه

 .األجنبي

ة        • امش حرآ صارف ه اء الم ة وإعط دة المدين عار الفائ ر أس دالت  % 4تحري ول مع ح

 .الفوائد الدائنة المحددة من قبل مجلس النقد والتسليف

 .السماح للمصارف بإصدار شهادات إيداع مصرفية •

 .السماح للمصارف بتمويل آافة المستوردات للقطاعين الخاص والمشترك •

:القرارات والتعليمات الخاصة بالرقابة على المؤسسات المالية وضبط آلية عملها  

ى عمل    ولعل إصالح هذا الجانب يعد من أهم مناحي اإلصالح إذ أن انتفاء وجود رقابة مال          ة عل ي

ات العمل وانحراف الممارسات عن القواعد                     المؤسسات المالية من شأنه أن يؤدي إلى تشتت آلي

ايير    ع المع ة م سجمة ومتواآب ة من ة مالي ى بيئ ة للوصول إل سلطات النقدي ل ال ن قب الموضوعة م

دى ال         از  والممارسات الدولية آما أن وجود مثل هذه التشريعات يعزز تطبيق مبادئ الحوآمة ل جه

ة المصرفية من   سوية الرقاب اء ب ى االرتق ذا حرص مصرف سورية المرآزي عل المصرفي، ل

صرفية،           ة الم ة الرقاب ة بعملي صارف المعني دى الم ة ل ية الحكوم ة مفوض وير مديري الل تط خ

سليف من             د والت ام مجلس النق ى قي وتدريب العاملين فيها وزيادة مهاراتهم وخبراتهم، باإلضافة إل

الل قرارا ى      خ ة وعل بية الدولي ايير المحاس م المع ق أه اد تطبي ه باعتم ازل  رأست ايير ب  2ها مع

ايير          إدارةآمعايير   ان، والتعليمات      إدارة مخاطر السيولة، والتعليمات الخاصة بمع  مخاطر االئتم



دود  ة، والح ر المنتج ديون غي ات لل وين المؤون ام تك ديون، ونظ اطر ال صنيف مخ ة بت الخاص

ا  سموح به صوى الم شغيلية،    الق اطر الت ات الخاصة بالمخ صرفية، والتعليم اطر الم ز المخ  لترآ

ة  ايير آفاي ة     رأسومع دى مديري اطر ل ة المخ سم خاص بمرآزي تحداث ق ب اس ى جان ال، إل  الم

.المفوضية  

ى    2005لعام ) 33(ومن جانب آخر فقد تم استصدار المرسوم التشريعي رقم     ة عل  بهدف الرقاب

ا من عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهابالعمليات المصرفية وحمايته  

وم     از المرس د أج صرفية فق ة الم ايير الرقاب ن مع دة ع المية بعي صيرفة اإلس ست ال ) 35(ولي

ة       بة والمراجع ة المحاس ن هيئ ل م ن آ صادرة ع ايير ال ق المع رض تطبي زي ف صرف المرآ للم

ا     المية، م ة اإلس دمات المالي س الخ المية ومجل ة اإلس سات المالي صرف  للمؤس د حرص الم يؤآ

ة                 أنها شأن المصارف التقليدي ذه المصارف وإخضاعها ش المرآزي على توفير مقومات نجاح ه

.لرقابته وألسلوب عمل ومعايير موحدة تنسجم وتطلعات السياسة النقدية وأهدافها  

 

ل       ة عم ى منظوم ول إل ي الوص ة ه الح المبذول ود اإلص ة لجه رة والملموس ائج المباش إن النت

ينة، واسعة، ومتنوعة، فاليوم هناك في سورية على صعيد المصارف ستة مصارف               مصرفي مت 

ة مصارف                  عامة شاملة تعمال جنبا إلى جنب وبالتنافس مع تسعة مصارف خاصة إلى جانب ثالث

ا   الدراسة  إسالمية تم الترخيص لها حديثا باإلضافة إلى العديد ت الترخيص التي مازالت قيد               ، أم

رافة فقد تم الترخيص حتى اليوم لثمان شرآات صيرفة ومكتبين إضافة            على صعيد شرآات الص   

ة            ة األوراق الثبوتي ى صعيد صناعة      .إلى الطلبات األخرى التي مازالت بانتظار استكمال آاف وعل

ن      دد م ا لع رخيص قريب ع الت ن المتوق أمين وم سات الت ن مؤس دد م رخيص لع م الت د ت أمين فق الت

.ميمؤسسات التأمين التكافلي اإلسال  



 

صادية             إن الهدف من إصالح النظام المالي إنما يكمن في تلبية متطلبات واحتياجات المجتمع االقت

ه              ار اإلصالح وأهداف واالجتماعية من جهة، وفي تأمين تربة مناسبة وخصبة قادرة على إنتاج ثم

.من جهة أخرى  

ات ة وبتوجيه اد من الحكوم دعم ج أن المصرف المرآزي ب د ب ى اح يس وال يخف عل سيد رئ  ال

رًا في             ًا آبي امين الماضيين نجاح اه، إذ حقق خالل الع الجمهورية قد قطع شوطًا آبيرًا بهذا االتج

ة                      ة ومعلن ى قواعد ثابت ا عل دأ رد الفعل وإنم ى مب بناء دعائم سليمة لسياسة نقدية فعالة ال تقوم عل

ى        حيث حدد مصرف سورية المرآزي استقرار األسعار هدفا له على المدى ال            ا عمل عل د آم بعي

سياسة            د من ادوات ال ل مزي استهداف سعر الصرف على المدى المتوسط مع سعيه المستمر لتفعي

 النقدية غير المباشرة

ويمكن إيجاز الخطوات التي اتخذها المصرف المرآزي في سبيل بناء سياسته النقدية على النحو          

:التالي  

أمين     .1 ه بت ق هدف ن تحقي زي م صرف المرآ ن الم د تمك رة   لق عر صرف اللي تقرار س  اس

ي                سياسية الت السورية على الرغم من األزمات الحاصلة في دول الجوار والضغوطات ال

ام                   ع أسعار الصرف خالل ع ى سورية، ولعل تتب ر       2006تمارس عل وم خي  وحتى الي

رة     دليل على ذلك حيث يحافظ سعر الصرف على استقراره مع ارتفاع تدريجي لقيمة اللي

  .2006داية عام السورية منذ ب

سليف من                  .2 د والت إضافة إلى ذلك تمكن المصرف المرآزي من خالل ما اتخذه مجلس النق

ذي               قرارات من تأمين المناخ المالئم للوصول إلى توحيد سعر صرف الليرة السورية وال



م                            وزراء رق يس مجلس ال سيد رئ رار ال ا لق ام الجاري وفق ع الع ه في مطل تم بدء العمل ب

  .20/12/2006تاريخ ) 5787(

سعر صرف       إدارةآما أعلن المصرف المرآزي تبنيه نظام سعر صرف يضمن            .3 ة ل  فعال

سلة         ا ب ل ربطه ي مقاب دوالر األمريك سورية بال رة ال اط اللي ك ارتب ستقر، وف ي، م حقيق

وزراء     " وحدة حقوق السحب الخاصة   "عمالت   يس مجلس ال وذلك موجب قرار السيد رئ

م  اريخ ) 3424(رق ات      ، 15/8/2007ت ن تقلب سورية م رة ال ة اللي ة قيم ك لحماي وذل

زان        ع مي ب وواق سورية يتناس رة ال عر صرف اللي ل س ة ولجع صرف العالمي عار ال أس

 .المدفوعات السوري

ية هذا إلى جانب ما قام به مصرف سورية المرآزي لتصحيح دورة القطع في سور

ينص على وجوب  الذي 26/12/2006تاريخ ) 249( والمعدل بالقرار رقم 25/4/2006

خ تاري) 197(إرساء دعائم سوق نقدية سليمة إذ اتخذ مجلس النقد والتسليف قراره رقم 

  الذي ينص على وجوب26/12/2006تاريخ ) 249( والمعدل بالقرار رقم 25/4/2006

اعتماد المصارف التعليمات الخاصة بمراآز القطع األجنبي، نظرًا ألهميتها في حماية 

 تقلبات أسعار الصرف، آذلك للحد من المضاربة على الليرة السورية، المصارف من مخاطر

وإعادة دورة القطع إلى وضعها الصحيح من خالل دخول المصرف المرآزي آالعب أساسي 

في السوق النقدية وتدخله في بيع وشراء القطع األجنبي من المصارف وفق ما ينص عليه هذا 

.ظ على قيمة العملة الوطنيةالقرار، وبالتالي تعزيز دوره في الحفا  

ر   24/5/2006تاريخ ) 201( القرار رقم إتخاذآما قام مجلس النقد والتسليف ب    .4 ذي أق  ال

د  ون مصرف سورية المرآزي ق ذلك يك صرافة وب ة ال ة مهن ة لمزاول ات التنفيذي التعليم

ا            ضم جزء آبير من سوق القطع األجنبي غير الرسمي ضمن سوق القطع الرسمي، مم

ات القطع وضمان                   يضمن تفع  ى عملي ة عل يل قدرة مصرف سورية المرآزي في الرقاب

 .استقرار نظام الصرف



اري      .5 ع المصرف التج ل م ى التعام ي عل ر األمريك ار الحظ ب آث ك ولتجن ب ذل ى جان إل

ام مصرف سورية المرآزي ب         اذ السوري ق م   إتخ رار رق اريخ  184 الق  23/1/2006 ت

دوالر ا      ن ال دال م ورو ب ة الي اد عمل ام      العتم اع الع امالت القط ع تع ي جمي ي ف ألمريك

 .والمشترك

ة  ديل هيكل دها لتع ي اعتم ة الت ه التدريجي ى خطت اد عل سليف وباالعتم د والت ام مجلس النق ذلك ق آ

د ب     ر الفوائ و تحري ال نح صارف واالنتق دى الم ع ل اذالودائ م  إتخ رار رق اريخ ) 216( الق ت

ددة  16/8/2006 ة المح د المدين ن الفوائ ل م ذي جع سليف    وال د والت س النق رارات مجل ا لق  وفق

ا                        ة في سورية الخاصة منه ع المصارف العامل ا جمي سترشد به السابقة مجرد معدالت تأشيرية ت

ؤخرا ب            اذ والعامة وذلك آخطوة أولى نحو تحرير الفوائد آما قام م م      إتخ راره رق اريخ  ) 289( ق ت

عدالت الفوائد الدائنة   حول م % 2± والذي أعطى المصارف العاملة هامش حرآة        18/6/2007

  .3/12/2005تاريخ ) 174(التي أقرها قرار الفوائد األخير رقم 

الي  إتخاذومن ناحية هيكلة السوق المالي وتعميقه فقد تم      حزمة من اإلجراءات لتطوير السوق الم

صارف           رد م ت مج د أن آان املة بع ة ش صارف عام تة م ى س وم عل شتمل الي بحت ت ي أص الت

ى         متخصصة، وثمانية    أمين إل مصارف خاصة وثالثة مصارف إسالمية وعدد من مؤسسات الت

د            ألوراق           الدراسة   جانب عدد من طلبات الترخيص التي ما زالت قي ى سوق دمشق ل ، إضافة إل

ة توسيع             د ترافقت عملي ه، وق الي وتعميق المالية والتي سيكون لها دور آبير في تنشيط السوق الم

ز ذه بتطوير المصرف المرآ سوق ه د من ال صدار العدي ى المصارف، واست ة عل ة الرقاب ي آللي

ة ولعل            ايير الدولي ات والمع ع المتطلب الي في سورية م شاط الم ساق الن رارات التي تضمن ات الق

.أهمها معايير بازل للرقابة المصرفية  

د من                         . 6 الي من خالل طرح مزي  آذلك فقد قام المصرف المرآزي بتنويع نشاط السوق الم

ستوردات             المنتجا ع م ل جمي ت المصرفية آشهادات اإليداع المصرفية، والسماح للمصارف بتموي



م   وزراء رق يس مجلس ال سيد رئ رار ال ك بموجب ق شترك وذل ) 5204(القطاعين الخاص والم

ة من                      15/11/2006تاريخ   م استصدار حزم ضا ت ر آامل الحساب الجاري أي ق بتحري   المتعل

ذا           القرارات التي تخول المصارف التع     امل بالقطع األجنبي وتقديم خدمات جديدة للمواطنين في ه

المجال ، آالسماح بفتح حسابات بالعمالت األجنبية وتحرير جميع العمليات غير التجارية آشراء              

راض   ع ألغ ة القط ان      الدراس دمات االئتم صال خ ى إي ل عل م العم ا ت شفاء، آم سفر واالست  وال

م          المصرفي إلى الطبقات االجتماعية الفق     ام    15يرة حيث تم إصدار المرسوم رق ذي   2007 لع  ال

.يسمح بإحداث مؤسسات مالية للتمويل الصغير والمتناهي في الصغر   

سليف لإل              د و الت زام   وفي ظل الجهود المبذولة من قبل مجلس النق صادرة       لت ادئ ال بالقواعد و المب

ة ، و     بة الدولي ايير المحاس صرفية ، وبمع ة الم ازل للرقاب ة ب ن لجن اطر  ع صر المخ رض ح  بغ

ائم صحيحة و                     ة عمل مصرفي ذات دع ى منظوم ا ، للحصول عل المصرفية ومراقبتها ومتابعته

ة                   ايير الدولي ات والمع قوية و لتطوير السوق المالي و اتساق النشاط المالي في سورية مع المتطلب

رارات ال  ن الق د م سليف بإصدار العدي د و الت ام مجلس النق ة المصرفية ، ق ى للرقاب ي تهدف إل ت

ة         ى آاف ة عل ات المالي ن األزم سورية م ة ال ة العربي ي الجمهوري صرفية ف ة الم ة المنظوم حماي

:األصعدة و أهم هذه القرارات   

م   .1 رار رق اريخ 4ب/ م ن  / 395الق ات  29/5/2008 ت اد التعليم اص باعتم  الخ

ن    د م ك للح ا وذل سموح به ويالت الم سهيالت والتم صى للت د األق اطر الخاصة بالح  مخ

ى آل مجموعة                     اري أو إل التسهيالت والتمويالت الممنوحة لكل شخص طبيعي أو اعتب

ـ    ا حدد أال      % 25مترابطة، والذي حددها ب وال الخاصة للمصرف، آم من األم  يتعدى  

سهيالت  مجموع  ستعملة  المصرف  من  الممنوحة  والتمويالت  الت ل  من  أو الم ائن  قب  الزب

ا ( أيهم ر   )أآب ا من آل  يتجاوز  والتي   ه سبة   وال  من  % ١٠ ن صافية  الخاصة  األم  ال

 .األموال هذه أمثال حدود ثمانية للمصرف



م  /114(  و تعديالته بالقرارات     2/1/2005  تاريخ    4ب/ م ن    / 100القرار رقم    .2

اريخ 4ب/ ن  رار 2005/ 28/2 ت اريخ 4ب/ م ن  / 173، والق  ، 29/11/2005 ت

رار  اريخ 4ب/ م ن  / 248و الق رار 26/12/2006 ت  4ب / م ن  / 329 ، و الق

اريخ  صوى      ) 30/10/2007ت دود الق ة بالح ات الخاص اد التعليم ة باعتم و الخاص

ي        ة ف صارف العامل ى الم ب إل صرفية والطل اطر الم زات المخ ا لترآ سموح به الم

رار     ضمنه الق ا يت م م رار و أه ذا الق ق ه ى تطبي ل عل سورية العم ة ال ة العربي الجمهوري

د نسب التو   دى المصارف الم    تحدي سبة  رأس ظيف في الخارج ل وال  % 75لة بن من األم

سبة  دى المؤسسة األم بن صافية % 75الخاصة ول وال الخاصة ال د نصت , من األم وق

المادة السادسة من القرار المذآور أعاله على تفادي المصرف التوظيف لدى المصارف             

ر آمن             اطق غي ديها نصوص أو         ذات المخاطر العالية أو تلك المتواجدة في من ه أو يوجد ل

د و         , أنظمة تمنع أو تعيق تحويل األموال الفائضة         ة مجلس النق إضافة إلى اشتراط موافق

التسليف على أن تكون االستثمارات الخارجية لدى دول يوافق عليها المجلس ، آما حدد               

ا   وذل ) أسهم و سندات      ( القرار المشار إليه نسب التوظيف في االستثمارات المالية          ك بم

سبة   ا % 20ال يتجاوز ن سندات  ، آم املة األسهم و ال صافية ش وال الخاصة ال من األم

رار        سبة           329سمح التعديل الوارد في الق التوظيف بن وم ب مع  % 100 للمصارف أن تق

ه بحسب وآاالت     +Aاشتراط أن تكون المصارف ذات تصنيف عالي جدًا   أو ما يعادل

ر    , التصنيف العالمية    ار عدم تجاوز المساهمات ومشارآات المصرف في             آما حدد الق

ر       ة وغي ة المادي ه الثابت افي موجودات ى ص افة إل ة باإلض سات المالي صارف والمؤس الم

  .المادية والمالية مجموع أمواله الخاصة الصافية

بمقررات بازل  لتزام   يهدف القرار إلى اإل    24/1/2007 تاريخ   4ب/ م ن  / 253القرار رقم    .3

ة الم  ة   للرقاب اس آفاي ة بقي ع      رأسصرفية الخاص سجاًما م سوق ان اطر ال ضمينها مخ ال وت  الم



وال الخاصة للمصارف ،            ٢٠٠٦الصادرة في حزيران    ) ٢( مقررات بازل    ة األم ة بكفاي  المتعلق

ديها في أي                      سبة المالءة ل دنى ن ة أال تت حيث ألزم القرار المصارف العاملة في الجمهورية العربي

ة              إضافة% 8وقت آان عن     سوق المحددة والعام  إلى تعريف المخاطر و بشكل خاص مخاطر ال

رورية الخاصة إلحتساب نسبة المالو وضع النماذج الض  

 

 
 
:على سبيل المثال ال الحصر  تم تحديد تثقيل مخاطر اإلئتمان للمصارف وفق الجدول الرفق   

 

 نسب التثقيل للمصارف

 الجهة أو وفقاً للتصنيف الذاتي

  الحساب المدين 
 درجة

  التصنيف 

نسب التثقيل 

 

 للدول 

ب التثقيل نس

تابع لتصنيف  للقطاع العام 

مبالغ تستحق خالل  الدولة

 ثالثة أشهر 
مبالغ تستحق بعد 

 ثالث أشهر

%صفر  ـ الجمهورية العربية السورية  %20م  %20م  %20م  %20م   

 الدول األخرى ومصارفها 

 المركزية
AAA  ـ AA- صفر% %20م  %20م  %20م  %20م   

  A-  ـ  A+ 20م% %50م  %50م  %20م  %50م   

  BBB-  ـ BBB+ 50م% %100م  %100م  %20م  %50م   

  B-  ـ BB+ 100م% %100م  %100م  %50م  %100م   

%150م B-Bأقل من     %150م  %150م  %150م  %150م   

%100م دول غير مصنفة    %100م  %100م  %20م  %50م   

د و     .4 م       اتخذ مجلس النق راره رق سليف ق اريخ   ) 197(الت م       25/4/2006ت القرار رق دل ب  والمع

م      26/12/2006تاريخ  ) 249( رار رق اد           4ب  /م ن  /362 والق ى وجوب اعتم ذي ينص عل  ال

ة المصارف من                     ا في حماي ي، نظرًا ألهميته المصارف التعليمات الخاصة بمراآز القطع األجنب

د من ال ذلك للح ات أسعار الصرف، آ ادة دورة مخاطر تقلب سورية، وإع رة ال ى اللي مضاربة عل

سوق             ى وضعها الصحيح من خالل دخول المصرف المرآزي آالعب أساسي في ال القطع إل

اظ               ز دوره في الحف الي تعزي ع وشراء القطع األجنبي من المصارف وبالت ه في بي النقدية وتدخل



ة   ة الوطني ة العمل ى قيم اظ بمراآ   , عل ة االحتف رار إمكاني دد الق ث ح ا ال  حي شغيلية  بم ع ت ز قط

سبة               % 5يتجاوز نسبة    من األموال الخاصة الصافية وتكوين مرآز قطع بنيوي بما ال يزيد عن ن

رار                 % 60 ذا الق ه ه ا ينص علي صافية وفق م ه ال         , من األموال الخاصة ال رار أن ا وضح الق آم

ه  يجوز للمصرف لدى االحتفاظ بمراآز قطع تشغيلية صافية أن يتعدى مرآز القطع ا    إلجمالي لدي

  . من مجموع صافي أمواله الخاصة األساسية% 40نسبة 

ة وأصبح     . 5 صورة ملحوظ وطني ب صرفي ال اع الم ور القط د تط ك فق ة ذل ر بنتيج شاطاً       أآث  ن

ن عرض   د م ك الب ى ذل ة عل ة، وللدالل                                                         وفعالي

:ليةبعض المؤشرات الما  

ام  ة ع ين بداي ة ب رة الواقع ام 2005خالل الفت ة ع شكل 2007 ونهاي شاط المصرفي ب  ازداد الن

.ملحوظ ، من حيث الودائع والتسليفات بالليرات السورية والقطع األجنبي   

سورية والقطع                   الليرة ال سوري ب دى القطاع المصرفي ال حيث ارتفعت إيداعات القطاع الخاص ل

ام      2005اقعة بين عام    األجنبي في الفترة الو    رة سورية       433 من    2007 ومنتصف ع ار لي  ملي

ى  شاطه،   600إل ادة ن اع المصرفي وزي ة بالقط ادة الثق ى زي دل عل ذا ي ورية، وه رة س ار لي  ملي

ة النصف                   ويعود الجزء األآبر من هذا النشاط إلى توسع المصارف الخاصة التي حازت في نهاي

ر    على   2007األول من عام     ـ         % 30 من    أآث ارب ال ع أن تق داعات ومن المتوق % 35من اإلي

.2007في نهاية عام   

رة   25ومن الملفت للنظر االرتفاع الكبير في إيداعات القطع األجنبي حيث ارتفعت من            ار لي  ملي

ام          126 إلى   2005سورية في بداية عام      ر    ،   2007 مليار ليرة سورية في منتصف ع  من   أآث

.في الخاصمنها مودعة لدى القطاع المصر% 75  



ع    ى صعيد ودائ ع األصعدة فعل ى جمي شاط المصارف الخاصة عل سارع ن ره ت دير ذآ ن الج وم

ام         ة ع شاطها في بداي الليرات    2005القطاع الخاص ابتدأت المصارف الخاصة ن ع ب  بحجم ودائ

ع القطاع الخاص              % 8.6السورية والقطع األجنبي يعادل      سبة لودائ سوق بالن من إجمالي حجم ال

ام         حيث  (فقط   ع القطاع الع تبعاد ودائ م اس ام              -ت دى القطاع المصرفي الع ي مازالت مودعة ل  - الت

ة  ين المصارف الخاصة والمصارف العام ة ب ات المقارن ام )لغاي ة ع ع نهاي  وصلت 2005، وم

ذه الحصة    2007، اليوم ومع نهاية الشهر السابع من عام % 14.6هذه الحصة إلى     تطورت ه

% .31لتصل إلى   

ى صع ا عل درة  أم ت المصارف الخاصة ق د أثبت ي فق القطع األجنب اع الخاص ب داعات القط يد إي

ام                          ة ع ع حيث بلغت حصة المصارف الخاصة مع بداي آبيرة على اجتذاب هذا النوع من الودائ

ه  2005 ا قيمت ى      % 35.2 م صل إل ي لت القطع األجنب اص ب اع الخ داعات القط الي إي ن إجم م

ام            م % 75.6 و   2005مع نهاية عام    % 60.6 سابع من ع شهر ال ة ال ر     2007ع نهاي ذا أث  وله

.آبير في تعزير صافي األصول األجنبية في سورية  

ة من  سليفات المقدم الي الت د تطورت إجم ة للقطاع الخاص فق سليفات المقدم ى صعيد الت ا عل أم

ى          127المصارف العامة والخاصة للقطاع الخاص من           رة سورية إل ار لي رة     265 ملي ار لي  ملي

ام سورية ف سليفات 2007ي منصف ع الي الت  حيث بلغت حصة المصارف الخاصة من إجم

ام                ة ع ه      2005المقدمة للقطاع الخاص بالليرة السورية والقطع األجنبي مع بداي ا قيمت % 6.8 م

.2007مع نهاية الشهر السابع من عام % 21و إلى % 8.4لتصل في نهاية العام إلى   

ي   وآما هو الحال بالنسبة للودائع يبرز       نشاط المصارف الخاصة في مجال التسليف بالقطع األجنب

شاطها ب               ذه المصارف ن دأت ه ام       % 8.4الممنوح للقطاع الخاص حيث ابت ة ع  2005مع بداي



ى  صل إل ام % 38.8لت ة ع ع نهاي اوزة 2005م ام  % 62 متج ن ع سابع م شهر ال ة ال ع نهاي م

2007.  

ول   يمكن الق ة ف ارة الخارجي ل التج ى صعيد تموي ا عل شكل أم شطت وب أن المصارف الخاصة ن

ام واحد                د مرور ع سوق بع ل ال ملحوظ حيث تمكنت من استحواذ الجزء األآبر من عمليات تموي

م         وزراء رق س ال يس مجل سيد رئ رار ال دور ق ى ص ط عل اريخ ) 5204(فق  15/11/2006ت

د وصلت حصة             ي، فق القطع األجنب  القاضي بالسماح للمصارف المرخصة بتمويل المستوردات ب

يس      سيد رئ رار ال ا لق ذة وفق ستوردات المنف ل الم ات تموي الي عملي ن إجم صارف الخاصة م الم

%.95 ولغاية الشهر التاسع فقط 2007مجلس الوزراء المذآور خالل عام   

ا سورية                         .6 رة والنجاحات التي حققته ود الكبي  في هذا السياق أيضا البد من الحديث عن الجه

ة خاصة في مصرف                  في مجال مكافحة غسل األموال       م استحداث هيئ ل اإلرهاب حيث ت وتموي

وال                    ق بمكافحة غسل األم ا يتعل سورية المرآزي تعنى بالرقابة على العمليات المصرفية وبكل م

د       2003لعام  ) 59(وتمويل اإلرهاب وذلك بموجب أحكام المرسوم رقم          والذي تم تعديله فيما بع

م  وم رق ام ) 33(بموجب المرس سجم 2005لع الي،   لين ل الم ة العم ع توصيات مجموع ذلك م ب

ام   ة ع وال المبرم ة لمكافحة تبييض األم ة الدولي ى االتفاقي ضمام إل د قامت سورية باالن ذلك فق آ

شرق األوسط   1999 ة ال الي لمنطق ل الم ة العم ي تأسيس مجموع ة ف ورية بفعالي اهمت س ،  وس

ذا المجال             د انتخبت سورية في عضوية           .وشمال أفريقيا لتكون قاعدة للتعاون اإلقليمي في ه  وق

ة    . فريق التقييم المشترك واستضافت أولى اجتماعات هذه المجموعة  آذلك آانت سورية أول دول

ت    د أثبت ا، وق مال أفريقي شرق األوسط وش ة ال الي لمنطق ل الم ة العم ل مجموع ن قب ا م تم تقيمه ي

وال        سورية من خالل هذا التقييم شفافية عالية والتزامًا آبيرًا بالمعاي          ير الدولية لمكافحة غسل األم

الل          سورية خ اص ب شترك الخ يم الم ر التقي شات تقري ه مناق ا أآدت ذا م اب، وه ة اإلره ومكافح

د في                         ذي انعق ا ال شرق األوسط وشمال أفريقي ة ال الي لمنطق االجتماع الرابع لمجموعة العمل الم



ع عشر من ش                 اني الماضي،       مدينة العين بدولة اإلمارات العربية المتحدة في الراب شرين الث هر ت

ل اإلرهاب                    وال وتموي ة غسل األم دول لمواجه آما تم توقيع مذآرات تفاهم مشترآة مع بعض ال

ى       ورية إل ضمام س ود بان ذه الجه ل ه ؤخرا توجت آ ات، وم ذه االتفاق دة ه يع قاع سعى لتوس ون

ة     107مجموعة إيغمونت وبذلك يصبح عدد أعضاء مجموعة إيغمونت          ات مالي  من   . وحدة تحري

دة والبحرين وقطر               ة المتح ارات العربي ط هي، اإلم ة فق ة عربي ات مالي ا ست وحدات تحري بينه

.ومصر ولبنان وسورية  

ام المصرف المرآزي ب د ق ؤخرا فق اذوم ائج إتخ تلحظ نت ي س دة والت رارات الجدي ة من الق  حزم

344: حيث قام بما يلي2008العمل بها خالل عام   

د         .7 م      إصدار قرار مجلس النق سليف رق اريخ   ) 344(والت ى       12/12/2007ت ذي ينص عل  ال

ا بموجب                      روع للمصارف المرخص له ى ف ا إل ة الحرة وتحويله ة بالمنطق إلغاء المصارف القائم

م     ام  ) 28(القانون رق ق أوضاعها          2001لع دتها ستة أشهر لتوفي ة م ذه المصارف مهل نح ه  وم

.وفق مضمون هذا القرار  

ي غ رار خطوة ف ذا الق ر ه ة يعتب ي الجمهوري ة ف ة المصارف العامل ة بهدف ضم آاف ة األهمي اي

ة       ق آاف الل تطبي ن خ زي، م ورية المرآ صرف س رافية لم ة اإلش سورية تحت المظل ة ال العربي

ع المصارف المرخصة                     ى جمي ا عل سارية حالي ة للعمل المصرفي وال القوانين والتعليمات الناظم

.عاملة في المنطقة الحرة، على المصارف ال2001لعام ) 28(وفقا للقانون   

ل                   ة من قب إن هذا اإلجراء من شأنه توحيد السوق المصرفية السورية، وتوحيد الممارسات المتبع

ذلك أال وهي  ة ل ة المخول ا بالجه ى سالمة أدائه ة، وحصر اإلشراف عل ع المصارف العامل جمي

ة   مصرف سورية المرآزي، مما يضمن تطبيق هذه المصارف لجميع المعايير المصر            فية العالمي

رارات             ة المصرفية، والمضمنة في ق ازل للرقاب ايير ب ا والسيما مع والممارسات المتعارف عليه



اطر            كال المخ ع أش ن جمي سوري م صرفي ال ام الم ة النظ دف حماي سليف به د والت س النق مجل

.واألزمات المصرفية  

وانين          . 8 ا لق ه وفق رخص ل ستثمر الم ن الم ي تمك ة الت ة الالزم داد اآللي تثمار   إع شجيع االس ت

ة                    الغ بالعمل ى شكل مب بالحصول على قرض خارجي بالعملة األجنبية لصالح مشروعه سواء عل

ده عن طريق المصارف            األجنبية أو على شكل مقدمات عينية، ومن ثم تسديد هذا القرض وفوائ

ة        ة األجنبي ستثمر بالعمل ساب الم تح ح ه ف م لدي ذي ت صرف ال ق الم ن طري دا ع سورية وتحدي ال

شاطه                     و سديد سواء من حصيلة ن ستثمر الت دور الم ه، حيث يكون بمق استجرار القرض من خالل

غ             ل المبل وم بتحوي ذي يق ذآور ال ذا القطع من المصرف الم بالقطع األجنبي أو من خالل شراء ه

.إلى الخارج  

ى د              إتخاذيعتبر   خول   هذا القرار خطوة متممة لقوانين تشجيع االستثمار إذ أنه يشجع المستثمر عل

ك             رأسالسوق السورية دون الحاجة لتجميد قدر آبير من          ه وذل ام ب وي القي ماله في المشروع المن

ك                      ا أن ذل ة، آم سديد عن طريق المصارف المحلي نظرا لتوافر إمكانية اقتراضه من الخارج والت

وفير                          ى ت از المصرفي عل درة الجه ة بق شاطها ويعزز الثق ة من تعميق ن يمكن المصارف المحلي

.هيالت المطلوبة لجذب حرآة االستثمار األجنبيالتس  

تقاللية     .9 ن االس د م و مزي ال نح ويره واالنتق الي وتط صرفي والم ام الم دف النهوض بالنظ  به

ديات المفتوحة         دات والبل دن والبل والالمرآزية، فقد عمد المصرف المرآزي إلى نقل حسابات الم

غ     ي تبل شق والت سي بدم ر الرئي دى المق دة 1585ل صاص     وح سب االخت ه ح ى محافظت ل إل آ

ا               2/1/2008المكاني وذلك ابتداًء من      سوية معامالته دى ت ادة ل ة ع ، حيث تلجأ الوحدات اإلداري

ال         ( ى  ) آحاجتها مثال لتسديد فاتورة هاتف، آهرباء،خزينة مالية، أقساط مصارف، آشوف أعم إل

ش    زي بدم ى المصرف المرآ ساباتها إل ن ح الغ م ل بالمب ب تحوي ال آت دوره  إرس وم ب ذي يق ق ال



ل    ث يعم ة ضمنها حي دة اإلداري ع الوح ي تق ة الت رع المصرف بالمحافظ ى ف ل إل إجراء التحوي ب

ك الحسابات                   الفرع على إتمام التحويل إلى الجهة صاحبة العالقة، لذا فإن أية عملية تحويل من تل

ام تح              ة يضمن إتم ذه اآللي اد ه ل عن أسبوعين، إن اعتم الغ من    آانت تستغرق مدة ال تق ل المب وي

ى المصرف المرآزي             ل إل اب التحوي سليم آت وم ت نفس ي حسابات البلديات وعلى مستوى القطر ب

ى        ا إل ل من تكاليفه ا يقل األمر الذي يسهل آثير من اإلجراءات اإلدارية التي آانت متبعة سابقا آم

ال           زمن ال ام  حد آبير ويضمن الحفاظ على دقة وسرعة اإلنجاز ضمن الحد األدنى من ال زم إلتم

.مثل هذه التسويات  

زي   .10 صرف المرآ ين الم ة ب صرفية الجاري ويالت الم ع التح ى جمي والت عل اء العم  إلغ

وة     ات، آخط ة المحافظ ي آاف رى ف صارف األخ ين الم ا وب ا وبينه ة وفروعه صارف العامل والم

ت منوطة  مهمة على طريق تنظيم األعمال المصرفية وتشميلها لمجموعة من النشاطات التي آان         

سابقا بجهات ُأخرى، والمقصود هنا عمليات نقل األموال التي آانت تتم خارج النظام المصرفي                 

وم   إدارةعن طريق شرآات النقل المرخص لها من قبل         البريد لممارسة األنشطة البريدية التي تق

.بها المؤسسة لقاء دفع مبلغ معين   

ين       )  يورو –ر  دوال( إحداث غرفة مقاصة للعمالت األجنبية         .11 ل ب والتي تؤمن سهولة التحوي

ى مصرف م  ة إل صارف دون الحاج ل،  رأسالم ة التحوي ى عملي ة عل والت المترتب اء العم ل، إلغ

ات                   ل، جعل عملي ات التحوي ا عملي ة التي تتطلبه ال اإلداري د والوقت وتخفيض األعم توفير الجه

ال            ين المصارف       المقاصة مغلقة داخل سورية، في حين آانت عمليات التقاص ب ة ب عمالت األجنبي

نعكس في                 رأسالعاملة تتم عن طريق م     ر ت ًا أآب ًا وتكاليف ستغرق وقت ليها في الخارج، األمر الذي ي

ة عن          ارتفاع تكلفة منتجات هذه المصارف المقدمة لزبائنها، إضافة إلى التعقيدات اإلدارية الناجم

.لرأسوجود طرف ثالث إلتمام العملية أال وهو المصرف الم  



ى    .12 ادة عل روع المصرف آخطوة ج ة ف ة لكاف تقاللية آامل رع دمشق وإعطاء اس  إحداث ف

.طريق بناء دولة المؤسسات وترسيخ الشفافية والتفويض بالصالحيات وتحمل المسؤوليات  

ة ووضع           .13 ذ اآلني للحوال شكل يضمن التنفي  تنفيذ مشروع الحوالة االلكترونية بين الفروع ب

ساب  غ بح روع    المبل اقي ف ي ب شاء غرف المقاصة ف شروع إن ذ م ر، وتنفي شكل مباش ستفيد ب الم

دفوعات          . المصرف  اء نظام الم نظم المصرفية المتطورة وبن ديم ال اء وتق ى مشروع بن إضافة إل

ة                        سويات اإلجمالي ر شروط نظام الت داد دفت والتسويات، حيث انتهى المصرف المرآزي من إع

ى مناق   ل عل ري العم ا يج ة، آم ذي    اآلني شامل ال صرفي ال ام الم ق النظ ة لتطبي ة الالزم شة اآللي

ة، وبهدف                    صالها بالمصارف العامل سهل ات بعض وي يضمن تكامل أقسام المصرف مع بعضها ال

ام                       د ق ة المتطورة فق ة البنكي ذه األنظم ليم له ى تطبيق س خلق البيئة التشريعية الالزمة للوصول إل

ا أعد د        المصرف المرآزي بإعداد مسودة مشروع قانو      ة، آم امالت االلكتروني نظم المع ة رأس ن ي

.آاملة حول اآللية الواجب إتباعها لترميز الشيكات تمهيدا للتعامل بالشيكات االلكترونية   

ا              امين المنصرمين م ة خالل الع سياسة النقدي إن جميع هذه القرارات واإلجراءات التي اتخذتها ال

د           هي إال مجموعة من الخطوات المتسقة والمتنا       ة األم ة ضمن خطة طويل . غمة تشكل خطوة أولي

:فالطريق مازالت طويلة ومازال هناك العديد من الخطوات التي البد من استكمالها وأهمها  

دفوعات                  .1 زان الم إلغاء أنظمة الرقابة على النقد والتحرير الكامل للحساب الجاري من مي

 .ميزان المدفوعاتمالي من رأسوالبدء بالتحرير التدريجي والمضبوط للحساب ال

سجام مع                      .2 ة واالن ازل آامل ايير ب ى تطبيق مع ة المصرفية وصوال إل تطوير عملية الرقاب

ى وضع                ة من مصرف سورية المرآزي بالعمل عل م تكليف لجن المعايير الدولية وقد ت

 .2 إلى تطبيق معايير بازل 1اآللية الالزمة للتحول من تطبيق معايير بازل 



ايير ال  .3 ل لمع داد دلي ة     إع ة الداخلي ايير الحوآم صارف ومع ى الم ق عل ي تطب ة الت حوآم

 .ضمن المصرف المرآزي والتي من شأنها تحسين اإلجراءات الداخلية

م  .4 د األساسي رق انون النق ديالت المناسبة لق ع التع ام ) 23(رف انون إحداث 2002لع  وق

سياس   ى صعيد ال سجمة مع التطورات الحاصلة عل أتي من ة المصارف الخاصة بحيث ت

 .النقدية خالل العامين المنصرمين وتلبي حاجة تطوير القطاع المصرفي

صارف الخاصة     .5 ن الم د م رخيص لمزي ن خالل الت الي م سوق الم ق ال تمرار بتعمي االس

 .واإلسالمية

 .إصدار تشريع يسمح بممارسة عمليات التمويل والرهن العقاري .6

 .إصدار تشريع يسمح بممارسة عمليات التمويل التأجيري .7

ات                  إن .8 ة عمل حول متطلب شاء هيئة ضمان الودائع حيث تم االنتهاء مؤخرا من إعداد ورق

 .إنشاء هذه الهيئة

ه      .9 ة ب دة المنوط ام الجدي ا يتناسب والمه زي بم صرف المرآ ة الم ي هيكل ر ف ادة النظ إع

ي                   ع وشراء القطع األجنب ات بي ع عملي آإحداث مديرية األسواق المالية التي تتضمن جمي

 المحلي أو في السوق العالمي وعمليات استثمار االحتياطي األجنبي مع            سواء في السوق  

ة إل  ة المتبع ي اآللي ادة النظر ف ة خاصة  دارةإع داث مديري ذلك إح ات، آ ذه االحتياطي  ه

زي،   دارة من المصرف المرآ دفع الُم ة ال ات أنظم شغيل آلي ام ت ولى مه دفع تت ة ال بأنظم

دف          ة ال ى أنظم ع األخرى حيث قطع المصرف المرآزي           وتنفيذ مسؤوليات اإلشراف عل

شروط الخاص بتطبيق                     ر ال داد دفت شوطا آبيرا في هذا المجال وقد انتهى مؤخرا من إع

ة   دفوعات اإلجمالي سوية الم ام ت ع   ) RTGS(نظ ر صفحات موق ه عب الن عن م اإلع وت

ة م  مصرف سورية المرآزي االلكتروني انون رق ضمن الق ام 28وت  الخاص 2001 لع

ى         رأس رف الخاصة رفع الحد األدنى ل     بتأسيس المصا  ة إل مال المصارف الخاصة التقليدي

ى          15 مليارات ليرة سورية والمصارف اإلسالمية إلى        10 رة سورية إضافة إل  مليار لي



ك العرب واألجانب من             سبة تمل ى   49رفع الحد األقصى لن ة إل سبة   60 بالمئ ة ولن  بالمئ

ن  ة م ساهمة الشخصيات االعتباري ة إل49م ى  60ى  بالمئ ا إل ة رفعه ع إمكاني ة م  بالمئ

 . بالمئة شريطة أن تكون هذه الزيادة لتغطية مساهمات المؤسسات العامة75

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المبحث الثاني 
 

 القواعد االحترازية المطبقة في سورية
 

وانين    مؤخرًا، ف سوريةفي ظل سياسة اإلصالح المالي التي انتهجتها الحكومة ال         دة ق قد صدرت ع

اع         ل دور القط ا تفعي ن جملته ديث وم وير والتح ة التط ي خان ا ف صب جميعه شريعات ت وت

انون مصرف          وآان. المصرفي د األساسي         سورية من جملة هذه القوانين ق  المرآزي ونظام النق

م  /رق 23 ام /  لع ساتية  2002 ر المؤس ع األط سليف ووض د والت س النق ل دور مجل ذي فّع  ال

ي والعمالني ة المصرفية الت ي  آوأة للرقاب دى المصارف الت ة ل ى مفوضية الحكوم ا ال ت مهامه ل

 المرآزي  سورية وأولى الخطوات التي اتخذها مصرف        . تعمل من خالل توجيهات هذا المجلس     

ي  ة الت د الرقابي ي إرساء القواع شرية وف وادره الب ل آ ادة تأهي ي إع ة اإلصالح آانت ف في عملي

ز ات األجه سجم وممارس دولي    تن د ال ى صندوق النق أ ال ث لج الم، حي ي الع ة ف ة المتقّدم ة الرقابي

ة  ه الرقابي اء قدرات ي بن ة ف ة الالزم ساعدة الفني ده بالم ب مصرف  . لتزوي صندوق طل ى ال د لّب وق

ة أعوام ساعدا                   سورية ارب الثالث ا يق ا لم ة المصرفية ، وأقام  المرآزي وأوفد خبيرين في الرقاب

س د والت س النق ا مجل ن  خالله ر م داد الكثي ى إع صارف عل دى الم ة ل ية الحكوم ليف ومفوض

درات والمؤهالت                      ة الق ى المساعدة في تنمي ضوابط المصرفية باالضافة ال نظم وال التعليمات وال

. المرآزيسوريةالبشرية لمالك مفوضية الحكومة لدى مصرف   

مساعدة الفنية المرآز اإلقليمي لل(وما زال الصندوق من خالل مرآزه اإلقليمي في بيروت 

(للشرق األوسط  METAC  سوريةيقّدم المساعدة الفنية الالزمة التي يحتاجها مصرف ) 

.المصرفي المرآزي في برنامجه لإلصالح  

 

 

 

 



 
 المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفّعالة:15
 

:ليةتنقسم هذه المبادئ الى خمسة وعشرين مبدًأ أساسيًا تنضوي تحت العناوين الرئيسية التا  

 ).المبدأ األول: (المتطلبات والشروط المسبقة لرقابة مصرفية فّعالة .1

 ).المبدأ الثاني حتى المبدأ الخامس: (الترخيص وهيكلة المصارف .2

دأ        : (المعايير واألنظمة االحترازية والمتطلبات األساسية للرقابة      .3 سادس حتى المب دأ ال المب

 ).الخامس عشر

 ).المبدأ السادس عشر حتى المبدأ العشرون: (تحديد األساليب المستمرة للرقابة .4

 ).المبدأ الواحد والعشرون: (المتطلبات األساسية لتوفر المعلومات الخاصة بالرقابة .5

 ).المبدأ الثاني والعشرون: (الصالحيات المعطاة للسلطة الرقابية .6

 ).المبدأ الثالث والعشرون حتى المبدأ الخامس والعشرون: (الرقابة خارج الحدود .7

وانين        س سجام الق دى ان ن م د م ادئ والتأآ ذه المب ة ه رات التالي ي الفق ث ف ستعرض الباح وف ي

  بهذه المبادئسوريةواألنظمة النافذة والقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف في 

 
 

:المبدأ األول  

 

 يجب أن يتضمن نظام الرقابة المصرفية الفّعال مسؤوليات وأهداف واضحة ومحددة لكل هيئة

وينبغي أن تملك آل من هذه الهيئات استقاللية العمل . تشارك في الرقابة على المصارف

آما أنه من الضروري وجود إطار قانوني مناسب، يتضمن تعليمات تنفيذية . والموارد الكافية

ت  تتعلق بترخيص المؤسسات المصرفية ورقابتها المستمرة وإعطاء الجهة الرقابية صالحيا

آما أن هذه التعليمات . بالتعليمات الرقابية ذات العالقة بالسالمة والحماية الماليةلتزام فرض اإل
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يجب أن تمنح السلطة الرقابية والمراقبين الحماية القانونية، والسماح بتبادل المعلومات بين 

.الجهات الرقابية وحماية سرية هذه المعلومات  

:ينقسم المبدأ األول الى ستة أجزاء  

لرقابة المصرفية الفّعال المسؤوليات واألهداف الواضحة لكل هيئة تضمين نظام ا .1

 .تشارك في الرقابة على المصارف

ينبغي أن تتمتع آل من هذه الهيئات باستقاللية العمل والموارد الكافية وفقًا لمعايير  .2

 .محددة

ينبغي وجود إطار قانوني مناسب للرقابة المصرفية، يتضمن تعليمات تنفيذية تتعلق  .3

 .رخيص المؤسسات المصرفية ورقابتها المستمرة وفقًا لمعايير محددةبت

يجب توفير إطار قانوني مناسب للمراقبة المصرفية يتضمن صالحيات نظامية لغرض  .4

بالتعليمات الرقابية ذات العالقة بالسالمة والحماية المالية، وذلك وفقًا لتزام فرض اإل

 السليمة وأساليب الرقابة دارةرف، واإللمعايير محددة تشمل الترخيص وهيكلة المصا

 .المصرفية المستمرة، ومتطلبات المعلومات الالزمة للرقابة المصرفية

إطار قانوني مناسب يتضمن الحماية القانونية للمراقبين ضد الدعاوى القضائية بسبب  .5

 .التدابير التي يتخذونها أثناء قيامهم بواجباتهم

يئات الرقابية المحلية المسؤولة عن سالمة النظام السماح بتبادل المعلومات بين اله .6

 .المالي وحماية سرية هذه المعلومات وفقًا لمعايير محددة

(من المادة " هـ"و " ج"وبالرجوع إلى الفقرتين  1-2 /من القانون )  23 لعام /  ، يّتضح أن 2002

 في جميع مجلس النقد والتسليف هو السلطة التي تتابع عمل الجهاز المصرفي والتي تبحث

القضايا المتعّلقة بعمله، آما يتوّلى هذا المجلس مراقبة المهنة المصرفية وتوجيه فعاليتها من 

خالل مفوضية الحكومة لدى المصارف التي ُحّددت مهامها من خالل الفصل الثاني من القانون 

 صالحية يةسورآما أن القسم الحادي عشر من هذا القانون أعطى السلطة الرقابية في . المذآور



إال أن استقاللية العمل والموارد . بالتعليمات الرقابية من خالل إجراءات محّددةلتزام فرض اإل

 تبقى منقوصة من خالل عدم إعطاء مجلس النقد والتسليف سوريةالكافية للسلطة الرقابية في 

في بعض مواد آما جاء " يقترح" القرارات واالجراءات الالزمة بدًال من أن تخاذسلطة آاملة إل

/القانون  23 آما أن الموارد الكافية تتطّلب وجود سلم رواتب مناسب يسمح للسلطة الرقابية /. 

هذا باالضافة الى أن القانون لم يأت . استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وهو غير متوفر حاليًا

دهم بسبب التدابير على ذآرالحماية القانونية للمراقبين ضد الدعاوى القضائية التي قد تقام ض

.التي يتخذونها أثناء قيامهم بواجباتهم عن حسن نّية  

 

:المبدأ الثاني  

 

يجب تحديد النشاطات المسموح بها للمؤسسات المرخصة والخاضعة للرقابة المصرفية، بكل 

الى أقصى حد ممكن على أن تنّص القوانين المصرفية “ مصرف”وضوح وضبط استعمال آلمة 

لسماح ألية مؤسسة ال تحمل صفة مصرف أو بنك من تلقي الودائع من بوضوح على عدم ا

(استنادًا إلى المادة .الجمهور 1-93 /من القانون )  23 لعام /   فانه لم يسمح لغير 2002

أو أي " مصرف" المرآزي أن تستعمل تسميات مثل سوريةالمؤسسات المسجلة لدى مصرف 

(آما أن المادة . تسمية مشابهة لها في أية لغة 12 /من القانون رقم )  28 لعام /   والمادتين 2001

)85 (و)  86 /من القانون )  23 منعت غيرالمصارف المسّجلة من ممارسة عمليات قبول / 

/الودائع من الجمهور وإعادة إقراضها باالضافة الى أن القسم الخامس من القانون  23 يحّدد / 

.النشاطات التي يسمح للمصرف بممارستها  

 
:المبدأ الثالث  

  



ات                    ايير ورفض طلب رخيص الحق في وضع المع سلطة الت  المؤسسات التي ال      ينبغي أن يكون ل

ي المعايير ة    . الموضوعةتلب ة ملكي يم هيكلي ى، تقي د أدن رخيص، آح ة الت شمل عملي ي أن ت وينبغ

 المؤسسات المصرفية 

ار موظفي اإل    ا وآب اراتهم   دارةوأعضاء مجالس إداراته اءاتهم ومه ار ( من حيث آف اءة معي الكف

ة  FIT&PROPERوالمالءم ة ووضعها )  ضوابط الداخلي شغيلية وال ا الت يم خططه ذلك تقي وآ

ك قاعدتها ال        ك أو المؤسسة األم مصرفاً      . ماليةرأس المالي المتوقع، بما في ذل دما يكون المال وعن

ذا ا     .أجنبيًا، فانه يجب الحصول على موافقة السلطة الرقابية في البلد األم           ى ه إن    استنادًا إل دأ، ف لمب

/من القانون رقم    ) الرابعة(المادة   28 لعام  /  ى             2001 ين عل ة القّيم ار سمعة وأهلي  أخذت باالعتب

رخيص         إدارةالمصرف من أعضاء مجلس         ى الت ة عل نح الموافق ل م ذيين قب دراء تنفي ا أن  . وم آم

/التعليمات التنفيذية للقانون     28 (أعاله الصادرة بموجب قرار وزير االقتصاد الرقم  /  2060 ) و/

د            26/9/1992تاريخ    حّددت الشروط الالزمة والبيانات المالية والمعلومات الواجب تقديمها عن

.طلب الحصول على الترخيص لتقييم المالءمة والقوة المالية لألشخاص والمؤسسات  

ة                    يم أهلي سليف بتقي د والت دى المصارف ومجلس النق ة ل ام مفوضية الحكومي ى قي هذا باإلضافة إل

الكي  ة ومصدر  م ة الملكي فافية هيكلي ن ش ق م سيين والتحق سي رأسالحصص الرئي ال التأسي  الم

رتهم    دارةوالتأآد من أهلية وآفاءة أعضاء مجلس اإل        وآبار الموظفين في المصرف من حيث خب

معيار الكفاية والمالءمة (واستقامتهم  Fit and Proper Test وما يشمله ذلك من المهارات ) 

رة   ة والخب ال المطلوب ي األعم ل       ف ات تجع ائي أو معلوم جّل جن ود أي س دم وج صرفية وع الم

.الشخص غير مؤهل لشغل وظائف هامة في البنك  

 

 

 

 



 
 
:المبدأ الرابع  

 
ي د      ق ف ة الح سلطة الرقابي ون لل ب أن يك سات     رأسيج هم المؤس ك أس ة بتمل ات المتعلق ة الطلب

. والموافقة على ذلك أو الرفضالمصرفية أو ترآيزها أو نقلها أو سيطرة أطراف أخرى عليها  

/من القانون رقم ) الرابعة(لقد أشارت المادة  28 لعام /  2001  المرآزي سورية الى أن مصرف 

وم بد رار          رأسيق دار ق وزراء إلص يس ال ى رئ راح ال د االقت ا بع م يحيله رخيص ث ات الت ة طلب

رأي          وآان سابقاً (الترخيص   ا وّضحت التعليمات     آم ).يمر عبر وزير االقتصاد والتجارة ألخذ ال

/التنفيذية للقانون    28 (والصادرة تحت الرقم    /  2060 اريخ           ) و/ صاد والتجارة بت ر االقت عن وزي

26/9/2001 رخيص        ديم طلب الت ل تق ا قب ع   .  االجراءات والشروط الواجب اعتماده وفي جمي

د عن          رأساألحوال، فان حّصة الشخص الطبيعي من مجموع         مال المصرف يجب اّال تزي 5 %  ،

ا أّن حصة الشخص االعتباري يجب اال تتعدى         آم 49 تثناء حصة     رأسمن  %  مال المصرف باس

25الدولة في المصارف المشترآة التي يمكن أن تصل الى  . المالرأسمن %   

 

:المبدأ الخامس  
 
ينبغي أن يكون لدى السلطة الرقابية صالحية وضع المعايير المناسبة لمراجعة عمليات التملك 

ستثمارات التي يقوم بها المصرف والتأآد من أن المؤسسات والمنشآت المنتسبة الكبيرة أو اال

.الى أخطار غير ضرورية أو تعيق الرقابة الفعالة للمصرف ال تعّرضه  

/لم يسمح القانون  28 لعام /  2001 / وآذلك القانون  23 لعام /   بأن تتجاوز حصة 2002

وحصة الشخص االعتباري % 5 الشخص الطبيعي 49 آما أن أي . مال المصرفسرأمن % 

.  المرآزيسوريةتمّلك أو تفّرغ عن أسهم يجب أن يحظى بموافقة مسبقة تصدر عن مصرف 

/للقانون  هذا باالضافة الى أن التعليمات التنفيذية 28 لعام /   الصادرة بموجب قرار وزير 2001



(االقتصاد والتجارة تحت الرقم  2060 لواجب تنفيذها ، حّدد المعايير ا26/9/2001تاريخ ) و/

مال رأستمّلكهم أية حصص في  من قبل األشخاص الطبيعيين واألشخاص االعتباريين قبل

.المصرف  

 
 
:المبدأ السادس  

 
ات      ى لمتطلب د أدن ة وضع ح سلطة الرقابي ى ال ين عل ي   رأسيتع ار الت س األخط ا يعك ال بم  الم

ات        ذًة باال   رأسيتعّرض لها المصرف، وأن تحّدد مكّون ال المصرف آخ درة المصرف     م ار ق عتب

ذه                    . على احتواء الخسائر   ل ه دولي، فيجب أال تق ى المستوى ال ة عل سبة للمصارف العامل أما بالن

. المالرأسالمتطلبات عن تلك التي وردت في اتفاق بازل بشأن   

ة       ات آفاي ول متطلب ازل ح ة ب ة لجن ي وثيق اء ف ا ج دًا لم دأ تأآي ذا المب ر ه ي رأسيعتب ال الت  الم

يوليو  /وزتم صدرت في  1988 اس   " تحت عنوان  دولي لقي ايير   رأسنطاق التوافق ال ال ومع  الم

ا         رأسُعرفت باتفاقية بازل األولى لكفاية       والتي"  المال رأس ديالت عليه ى التع  المال باالضافة ال

ة      اني              التي وردت في الوثيق انون الث ة في آ ذه اللجن صادرة عن ه اير   /ال ين وان      1966  تحت عن

سوق    المال لكي تتضمن     سرأتعديل اتفاقية   " ة            ". مخاطر ال ى اتفاقي ة األول د حّلت محل الوثيق وق

IIبازل   يونيو  / التي صدرت بتاريخ حزيران     وان حيث عالجت موضوع            2004  تحت نفس العن

د          آفاية رؤوس أموال المصارف من ضمن مفهوم جديد يرتبط         ك بع ذه المصارف وذل بمخاطر ه

1999مشاورات عّدة بدأت في العام       ة          مع     ذه اللجن دول األعضاء في ه رغم من أن         .ال ى ال عل

ادة  (الم 6 انون )  ن الق /م 28 ام /  لع 2001 ّددت  د ح ل رأس ق صرف عام ل م ى لك ي  مال أدن ف

1.5 بمبلغ   سوريةالجمهورية العربية ال   سليف في طور           سورية مليار ليرة     ، فإن مجلس النقد والت

ر مع           مشروع تعليمات خاصة بكفاية األموال الخاصة لدى       مناقشة ى حد آبي  المصارف ينسجم ال

ة  ات لجن ازل  متطلب ب II      ل دى آ وال ل ذه األم ستوى ه ت م ي ربط ة الت وال الخاص ة األم  لكفاي



سوق                    ة ومخاطر ال شمله من مخاطر ائتماني مصرف باألخطار المصرفية التي يتعرض لها وما ت

ات    ولهذه الغاية، فان مشروع المالءة المصر. باالضافة الى المخاطر التشغيلية    ّدد مكّون ذا ح فية ه

ّدد         رأس سوق              المال بشّقيه األساسي والمساند آما ح ان ومخاطر ال ل مخاطر االئتم معدالت تثقي

ازل       ات ب ع متطلب ر م وال   IIوالمخاطر التشغيلية والتي تنسجم بمضمونها الى حد آبي ة األم  لكفاي

.الخاصة  

 
:المبدأ السابع  

 

بالتقييم المستقل لسياسات وممارسات وإجراءات آجزء أساسي من نظام المراقبة يجب القيام 

 دارةالمصرف المتعلقة بمنح القروض واالستثمارات  وتقييم االجراءات التي يّتبعها المصرف إل

 إدارةبالرغم من أن هذا المبدأ قد وّضح مسؤولية  .مخاطر االئتمان والمحافظ االستثمارية

ومسؤوليتها في ممارسة االجراءات التي  المصرف في وضع السياسات االئتمانية الخاصة به 

من شأنها المحافظة على التسهيالت الممنوحة وتوزيع االستثمارات والتوظيفات على قاعدة 

 مخاطر االئتمان، فقد دارة في انشاء نظام واضح إلدارةواسعة من النشاطات ومسؤولية هذه اإل

صول السليمة لعملية منح ساعد مجلس النقد والتسليف المصارف على وضع الضوابط واأل

:االئتمان وذلك من خالل عدة قرارات صدرت عنه في هذا المجال المتمّثلة بـ  

 

 دارة الذي حّدد المعايير الدنيا إل19/12/2004تاريخ ) 4ب /م ن/93(القرار رقم  

مخاطر االئتمان بما ينسجم والتعليمات التي صدرت عن لجنة بازل في هذا المجال في 

 .2000 عام سبتمبر/أيلول

 الذي فرض على المصارف ضرورة 19/12/2004تاريخ ) 4ب /م ن/95(القرار رقم  

االحتفاظ بملفات تسليف تحتوي على آافة المعلومات الكمية والنوعية الخاصة بزبائنها، 



مما يساعد الى حد آبير في تقييم المخاطر الناشئة عن التسهيالت االئتمانية الممنوحة 

 .اليهم

 
 
 
 

: الثامنالمبدأ  
 

ة                  يتعين على السلطة الرقابية أن تتأآد من أن المصارف تضع سياسات وإجراءات وقواعد مالئم

ذه               د به لتقييم نوعية األصول وآفاية مخصصات واحتياطات خسائر القروض وأن المصارف تتقي

.السياسات والقواعد واالجراءات  

ى أن المصارف مسؤولة عن وضع األ                  دأ صراحة ال ة واالجراءات المناسبة      يشير هذا المب نظم

سهيالتها        ى ت سائر عل ة الخ صات لمواجه ات والمخص ة المؤون ولها وآفاي ة أص يم نوعي لتقي

ى نظام مصرفي             اّال أن مجلس النقد   . االئتمانية والتسليف ووعيًا منه بمسؤولياته في المحافظة عل

سجم مع ال           سليم يعمل ضمن أطر واضحة من        سليمة تن سياسة ال ايير    االجراءات وال ادئ والمع مب

م            رار رق د أصدر الق اريخ   ) 4ب  /م ن /94( المصرفية الدولية، فق ت ّدد      19/12/2004 ذي ح  ال

ل        معايير تصنيف مخاطر الديون والطرق الواجب اتباعها       ات والمخصصات مقاب  لتكوين المؤون

.الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة  

 
:المبدأ التاسع  

 
سلطة ال  ع ال ن اإل  يجب أن تقتن ات تمّك ة معلوم صارف أنظم دى الم أن ل ة ب د دارةرقابي ن تحدي  م

الترّآزات في المحافظ االئتمانية، ويتعّين على هذه السلطة وضع حدود معقولة للحد من تعّرض                 

اط وثيق                      ردين أو لمجموعة من المقترضين ذوي ارتب اني لمقترضين منف المصارف لخطر ائتم

ة( دأ ع   ).ذوي العالق ذا المب نّص ه ين     ي د المقترض ف وتحدي رورة تعري ى ض ة"ل " ذوي العالق



ا من               ووضع حدود للتعامل معهم      ل من المخاطر التي يمكن للمصرف التعرض له ك للتقلي وذل

ى دفق من المعلومات                 . هذا التعامل  وهذا األمر يتطلب وجود نظام معلوماتي يؤّمن الحصول عل

ا   الالزمة لحصر األشخاص ذوي العالقة وآذلك        ه         لحصر مخ ا أخذت ب ة، وهو م طرهم االئتماني

رة  (الفق 2 ـ- ادة ) ه من الم 99 انون  / من الق 23 ام /  لع 2002 د   ي أعطت الحق لمجلس النق الت

ى                والتسليف تعيين الحد األقصى للتسليف الذي يجوز للمصرف منحه الى شخص واحد بالنسبة ال

ه المجلس من خالل اصداره           رأس م   مال المصرف واحتياطاته وهذا ما قام ب رار رق (الق 101 م /

ب  /ن 4 تاريخ  )  سبتها             2/1/2005 راض ن وال      20% الذي وضع حدودًا قصوى لالق  من األم

ى شخص                        ة ال سهيالت ائتماني د منحه ت ا عن الخاصة للمصرف التي ال يجوز للمصرف تجاوزه

ة  (واحد طبيعي أو اعتباري أو الى مجموعة مترابطة من األشخاص              بحيث عّرفت   ) ذوي العالق

ات         .  رابعة من القرار المذآور األشخاص المترابطين     المادة ال  داد البيان ة الع آما أن القواعد العام

م                       وزراء رق يس مجلس ال سيد  رئ رار ال صادرة بموجب ق المالية الدورية لألوضاع المصرفية ال

ة حسب                 5/5/2004) 4844( ة اإلفصاح عن الترآزات االئتماني وفر إمكاني  قد ُأعّدت بشكل ي

اذج          القطاعات االق  (تصادية وحسب األشخاص المستفيدين وذلك من خالل النم 1-12 (حتى   )  1-

22 .المرفقة بهذه القواعد)   

دأ  ذا المب ع(إال إن ه دأ التاس ة ) المب ع آلي ة لوض ودًا حثيث ذل جه صارف أن تب ن الم ب م يتطل

ى مفوضية الح        ا ال ة وتوفيره ة  معلوماتية لديها تمّكنها من تأمين تلك المعلومات بصورة دائم كوم

.لدى المصارف لكي تقوم هذه األخيرة بمراقبة ترآز األخطار  

 
 

:المبدأ العاشر  
 
يتعين على السلطة الرقابية، ومن أجل منع إساءة استعمال االقراض المرتبط بمصارف صغيرة 

أو متخصصة، أن تشترط على المصارف إقراض الشرآات المترابطة واألفراد على أساس حرّ 



(on arm’s-lengthونزيه  ، وأن تتم مراقبة هذه التسهيالت االئتمانية بصورة فّعالة، وأن )

لقد تطلب هذا المبدأ ضرورة التعريف الشامل .التدابير المناسبة لضبط األخطار والحد منها تتخذ

وأن يكون للسلطة الرقابية حق تقدير مدى اعتبار " األطراف المترابطة أو المتصلة"لمصطلح 

من ) أ-3(استنادًا إلى ذلك، فقد حّظرت الفقرة .ت وأشخاص مرتبطينالجهات واألشخاص آجها

(المادة  100 /من القانون )  23 لعام /   على المصارف المرّخصة فتح اعتمادات أو منح 2002

 المصرف ومديره العام وأقربائهم حتى إدارةقروض أو سلف بأي شكل لرئيس وأعضاء مجلس 

سليف وضع حدودًا للتعامل مع المؤسسة األم والمصارف الدرجة الثالثة آما أن مجلس النقد والت

25والمؤسسات الشقيقة والتابعة ال تتجاوز  وذلك وفق قراره  من األموال الخاصة للمصرف% 

تاريخ ) 4ب / م ن/100(رقم  2/1/2005 والتوظيفات مع    وبشرط أن تكون حدود اإليداعات

 إدارة ر مسبق يوافق عليه مجلسهذه المصارف والمؤسسات الشقيقة والتابعة موضوع قرا

 إن تنفيذ هذا. المصرف باالضافة الى ضرورة اعالم الجمعية العمومية لمساهمي المصرف بذلك

المبدأ يتطلب من المصارف أيضًا العمل على إرساء قاعدة معلوماتية شاملة تؤّمن توفير 

ه المالية لديها وحجم المعلومات الالزمة فيما يخّص الجهات التي يقوم المصرف بتوظيف موارد

.هذه التوظيفات وذلك بصورة مستمرة  

 
:المبدأ الحادي عشر  

 

ة                       د ومتابع دى المصارف سياسات واجراءات مناسبة لتحدي أن ل ة ب يجب أن تقتنع السلطة الرقابي

ة        راض الخارجي ات االق ي عملي وال ف ل األم اطر تحوي ة ومخ اطر المحلي بط المخ ة /وض الدولي

.لسيطرة عليها، واالحتفاظ باحتياطي آاف ضد هذه األخطارونشاطات االستثمار، وا  

ي   ة ف صارف العامل ل الم وريةإّن تعام رى والم س صارف األخ ع الم ي رأس م صارف ف لين والم

د          س النق راري مجل الل ق ن خ يحها م ّم توض ة ت روط معّين ّددة وش وابط مح ه ض ارج تحكم الخ

م   سليف رق اريخ ) 4ب / م ن/100(والت م 2/1/2005ت اريخ ) 4ب /م ن/114( ورق ت



سبتها           اللذين وضعا حدودًا للتعامل مع       28/2/2005/ ّدى ن من  % 75المصارف بحيث اال تتع

صرف   ل م صافية لك وال ال ادة  . األم ا أن الم م     ) ج-4(آم سليف رق د والت س النق رار مجل ن ق م

اريخ ) 4ب / م ن/120( سؤوليات 15/3/2005ت ّددت م ة  إدارة ح يم ومتابع ي تقي  المصرف ف

.ر المحلّية ومخاطر التسديد ومخاطر تحويل األموالالمخاط  

 
 
 

:المبدأ الثاني عشر  
 
ينبغي أن تتأآد السلطة الرقابية من أن لدى المصارف أنظمة فّعالة تقيس وترصد مخاطر السوق 

آما ينبغي أن يتوّفر للسلطة الرقابية الصالحيات لفرض حدود . بدقة وتضبطها بشكل مناسب

( المال رأسأو فرض أعباء على /معينة و capital charge خاصة بالتسهيالت االئتمانية ) 

وعيًا من مجلس النقد والتسليف بمخاطر السوق التي تشمل مخاطر . خطار السوقالمعّرضة أل

 األسهم وما يمكن أن تؤديه هذه المخاطر من نتائج سلبية سعر الفائدة ومخاطر القطع ومخاطر

تاريخ ) 4ب /م ن/107( صدر القرار رقم ضاع المصرف في حال حصولها، فقدعلى أو

 مخاطر سعر دارةرورة وضع سياسة  واضحة إل الذي طلب من المصارف ض13/1/2005

 المصرف وإدارته العامة   وإمكانية هذه إدارةالفائدة واالشراف المباشر عليها من قبل مجلس 

األخيرة على قياس ومراقبة ومتابعة هذه المخاطر وقدرتها على وضع سياسات واجراءات  

والتسليف للمصارف حرّية االختيار وقد أعطى مجلس النقد . هذه المخاطردارةآافية ومناسبة إل

بين إحدى الطريقتين لتحليل وقياس مخاطر سعر الفائدة، التحليل بواسطة طريقة فجوة 

(االستحقاق  Maturity Gap Analysis والتحليل بواسطة طريقة متوسط األمد ) 

)Average Duration Analysis مع ضرورة التبليغ عن)   نتائج هذا التحليل الى  

.لمرآزي بصورة شهريةالمصرف ا  



آما أن مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية قد ُأخذت باالعتبار عند قياس آفاية األموال الخاصة 

(للمصارف ومالءتها بحيث ُحّملت هذه األموال  بأعباء  Capital Charges لقاء هذه ) 

.المخاطر  

عمليات القطع األجنبي آما يعمل مجلس النقد والتسليف حاليًا على وضع تعليمات خاصة بتنظيم 

 إدارةالمصارف وتحديد قيمة مراآز العمالت األجنبية التي يمكن حملها، وواجبات  لدى

.المصرف في مراقبة ومتابعة مخاطر القطع  

 

:المبدأ الثالث عشر  
 

 دارةعلى السلطة الرقابية أن تتأآد من أن لدى المصارف إجراءات عمل شاملة وفّعالة إل

وتحديد وقياس )  العليا على هذه المخاطردارة واإلدارةك إشراف مجلس اإلبما في ذل(المخاطر 

 رأسومتابعة ومراقبة جميع المخاطر الكبيرة األخرى، وذلك حيثما تدعو الحاجة، واالحتفاظ ب

لقد تطّرق العديد من قرارات مجلس النقد والتسليف لموضوع .مال آافي لتغطية هذه المخاطر

ومخاطر ائتمانية ومخاطر تشغيلية ومخاطر  من مخاطر سيولة  المخاطر وما تشملهإدارة

:لقد شملت هذه القرارات التعليمات التالية. السوق  

 الذي حّدد واجبات ومسؤوليات 15/3/2005تاريخ ) 4ب /م ن/120(القرار رقم  .1

 .  المخاطرإدارة العامة في دارة واإلدارةمجلس اإل

 الذي حّدد التوصيات والتعليمات 19/9/2004تاريخ ) 4ب /م ن/74(القرار رقم  .2

 المصرف وإدارته العامة في هذا إدارة مخاطر السيولة وواجبات مجلس إدارةالخاصة ب

 .المجال

 الذي حّدد المعايير السليمة لمنح 19/12/2004تاريخ ) 4ب /م ن/93(القرار رقم  .3

يتها في  المصرف في هذا الشأن لناحية مسؤولإدارةالتسهيالت االئتمانية وواجبات 



 دارة مخاطر االئتمان ومقدرة اإلدارةوضع وتحديد استراتيجية وسياسة واضحة إل

 . هذه المخاطر وقياسها ومتابعتهاإدارةالعامة على 

 الذي حّدد مسؤوليات وواجبات 13/2/2005تاريخ ) 4ب /م ن/106(القرار رقم  .4

النسبة لمسؤوليات  المخاطر التشغيلية وآذلك األمر بإدارة المصرف لجهة إدارةمجلس 

 العامة ومقدرتها على تحديد وتقييم ومراقبة والعمل على التخفيف من دارةوواجبات اإل

 .آما حّدد هذا القرار الطرق الممكن اتباعها لقياس المخاطر التشغيلية. هذه المخاطر

، الذي بّين واجبات ومسؤوليات 13/1/2005تاريخ ) 4ب /م ن/107(القرار رقم  .5

 مخاطر سعر الفائدة والطرق المّتبعة إدارةلمصرف وادارته العامة في  اإدارةمجلس 

 .لقياس هذه المخاطر

:المبدأ الرابع عشر  
 
على السلطة الرقابية أن تتأآد من أن المصارف تضع ضوابط رقابة داخلية فاعلة تتناسب 

ض ترتيبات واضحة لتفوي: وطبيعة وحجم نشاطاتها المالية، على أن تشمل هذه الضوابط

الصالحيات والمسؤوليات، والفصل بين الوظائف التي ينتج عنها التزامات على المصرف 

، والتسويات بين هذه )المطلوبات(وصرف األموال، وأساليب تسجيل الموجودات والغرامات 

العمليات، وحماية موجودات المصرف، ووظائف التدقيق الداخلي والخارجي، وأخيرًا إنشاء 

ة تطبيق التعليمات الختبار مدى التقيد بهذه الضوابط وبالقوانين واألنظمة وحدة  تتوّلى مراقب

) 4ب /م ن/120(استنادًا إلى هذا المبدأ، فقد صدر عن مجلس النقد والتسليف القراران .األخرى

 اللذان حّددا األسس السليمة الرساء نظام ضبط داخلي 15/3/2005تاريخ ) 4ب/م ن/121(و

ة،  المخاطر المصرفيإدارة العامة في دارة واإلدارةات مجلس اإلسليم في آل مصرف وواجب

 ألزم المصارف تضمين هيكليتها 30/3/2005 تاريخ )4ب/م ن/123(آما أن القرار رقم 

االدارية دائرة دائمة للتدقيق الداخلي بما يتناسب وحجم هذه المصارف وطبيعة عملياتها والعمل 



. ية والكفوءة مع ضرورة منح استقاللية لعمل هذه الدائرةعلى تزويدها بالعناصر البشرية الكاف

آما أن هذا القرار حّدد واجبات ومسؤوليات هذه الدائرة واالجراءات الالزمة لتنفيذ مهامها على 

.الشكل المطلوب  

 
 
 
:المبدأ الخامس عشر  

  
علة بما في على السلطة الرقابية أن تتأآد من أن المصارف لديها سياسات وأساليب واجراءات فا

(“إعرف عميلك“ذلك قواعد صارمة لـ Know Your Customer-KYC تعّزز المعايير ) 

األخالقية والمهنية العالية في القطاع المالي وتحول دون استخدام المصرف من قبل العناصر 

.المجرمة عن قصد أو عن غير قصد  

تاريخ ) 33( رقم بمراجعة سريعة لمرسوم مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل االرهاب

والذي شّكلت بموجبه هيئة لمكافحة غسل ) 59الذي حّل محل المرسوم رقم  (1/5/2005

األموال ومكافحة تمويل االرهاب، يتبّين أنه يتماشى مع الضوابط والمعايير المعمول بها عالمياً 

افحة حيث أخذ باالعتبار توصيات صندوق النقد الدولي لجهة تضمينه بالنصوص الالزمة لمك

وذلك من خالل مهمة خاصة بذلك قامت بها أحد بعثات  غسل األموال ومكافحة تمويل االرهاب

وقد وضعت هذه الهيئة خمسة تعاميم موّجهة الى المصارف والمؤسسات .الصندوق مؤخرًا

، آما "إعرف عميلك"والشرآات تتضمن األساليب واالجراءات الواجب أن تتبعها لجهة مفهوم 

لة، رأسب والشروط الواجب التقّيد بها فيما يخّص العالقة مع المصارف المحّددت األسالي

واالبالغ عن العمليات المشبوهة، والتصريح عن المستفيد االقتصادي، ومراقبة العمليات 

.العابرة  

 
 



:المبدأ السادس عشر  
 
:         ينبغي أن يتألف نظام الرقابة المصرفية الفّعال من أسلوبين للمراقبة  

 
ثاني من خالل الرقابة األول الرقابة المكتبية من خالل البيانات والتقارير الدورية وال 

من خالل مراجعة هيكلية مفوضية الحكومة لدى المصارف التي تعمل وفق توجيهات .الميدانية

 مجلس النقد 

لعام / 23/والتسليف والُموآل اليها مهام الرقابة المصرفية بموجب الفصل الثاني من القانون 

، يتبّين أن هذه الهيكلية تتضمن دائرتان تتوليان أعمال الرقابة الميدانية والرقابة المكتبية 2002

حيث تتوّلى دائرة التدقيق المكتبي مراقبة المصارف بصورة مستمرة من خالل مجموعة من 

طر البيانات والتقارير التي يتجاوز عددها األربعون نموذجًا تغطي آافة النشاطات والمخا

آما أن دائرة التدقيق الميداني تقوم بمراقبة المصارف ميدانيًا من خالل مجموعة . المصرفية

وقد خضع مراقبو هاتان الدائرتان الى برامج تدريبية مكّثفة ومتواصلة في . مدّربة من المراقبين

  وفي خارجها وذلك من قبل جهات محلّية وعربية ودوليةسوريةداخل الجمهورية العربية ال

هؤالء  مختلفة، وآان لصندوق النقد الدولي الدور الهام في هذه البرامج التدريبية علمًا بأن

المراقبين قد باشروا بإجراء مهمات رقابية ميدانية ومكتبية تستند الى منهجية علمية وحديثة 

 حيث 

ع صدرت عن هؤالء المراقبين عّدة تقارير تقييم للمصارف سّلطوا فيها الضوء على األوضا

اال أن عدد المراقبين الحالي ال يكفي . المالية واالدارية لهذه المصارف والمخاطر التي تواجهها

الجراء الرقابة الشاملة والموّحدة على آافة المصارف العاملة خاصة مع ازدياد عدد المصارف 

المرخصة أو في طورالترخيص والمتوقع دخولها الى النظام المصرفي السوري في المدى 

.ريبالق  

 



 
:المبدأ السابع عشر  

 

ينبغي أن تقوم السلطة الرقابية بإجراء اتصال منتظم مع ادارات المصارف وأن تكون على 

ونظرًا ألهمية هذا المبدأ ولضرورة اجراء .من فهم عمليات هذه المصارف درجة واسعة

التواصل من أهمية التواصل التام بين السلطة الرقابية وادارات المصارف العاملة وما يشّكله هذا 

للحفاظ على نظام مصرفي ومالي سليم، فإن صندوق النقد الدولي يوصي دائمًا المصارف 

المرآزية بضرورة التواصل الدائم مع ادارات المصارف العاملة ضمن نطاق اشرافها ويحثّ 

عمد  قدوانطالقًا من هذا المبدأ، ف. على مشارآتها الرأي فيما يتّم اصداره من قرارات وتعليمات

آفاية " المرآزي مؤخرًا الى انتهاج هذه السياسة فقام بارسال مسوّدة قرار سوريةمصرف 

.تها والتأآد من مدى قدرتها على تطبيق ما جاء فيهارأسالى المصارف لد" األموال الخاصة  

 المرآزي يلحظ هذا األمر ويشّجع اتباع سياسة سوريةآما أن برنامج عمل حاآم مصرف 

دوري مع ادارات المصارف للتباحث معها وتسليط الضوء على الصعوبات والعوائق االجتماع ال

.التي تواجهها خالل ممارسة نشاطها  

 
 
:المبدأ الثامن عشر  

 
ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وسائل للحصول على التقارير الدورية واالحصائيات الواردة 

 من

consolidated (المصارف على مستوى آل وحدة وعلى مستوى موّحد وأن تعمل على ) 

.هذه التقارير واالحصائيات ة وتحليلرأسد  

آما تّمت اإلشارة إليه، فإن مجلس النقد والتسليف ألزم المصارف باعداد بيانات وتقارير دورية 

متعددة ومنها أنظمة القواعد العامة العداد البيانات المالية الدورية للمرآز الرئيسي للمصرف 



 على حدة، باالضافة الى بيانات أخرى تشمل المرآز الرئيسي للمصرف ريةسووفروعه في 

( والخارج وذلك بما ينسجم والمعايير الدولية للتقارير المالية سوريةوفروعه في  IFRS وفق ) 

 والتعديالت 5/8/2004تاريخ ) 4844(ما جاء بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 

،بحيث تفّرع عن هذه البيانات المالية 28/2/2005تاريخ ) 906(عليه بموجب قراره رقم 

هذه . العديد من التقارير الفرعية التي تمّثل قاعدة أساسية للرقابة الميدانية والرقابة المكتبية

البيانات، وبالرغم من أن اعدادها هي من مسؤولية ادارات المصارف، فإن على المراقبين 

لعام / 23/من القانون ) 109/1(لنقد والتسليف وفقًا للمادة الداخليين المعّينين من قبل مجلس ا

 وعلى المفتشين الخارجيين المعّينين من قبل الجمعية العمومية للمساهمين، المصادقة 2002

 علمًا بأن مفوضية الحكومة لدى. على صحة هذه البيانات قبل ارسالها الى مفوضية الحكومة

نات وفق نظام معلوماتي موّحد ُيعتمد من آافة المصارف قد عمدت الى أتمتة هذه البيا

 بحيث يمكن من خالله استخراج المعلومات سوريةالمصارف العاملة في الجمهورية العربية ال

الكفيلة بمراقبة ومتابعة النظام المصرفي واصدار االحصاءات المصرفية والمالية التي تساعد 

.ة عند تنفيذ سياسته النقدية والرقابية القرارات المناسبإتخاذمجلس النقد والتسليف على   

 
 
 
 
 

:المبدأ التاسع عشر  

 

ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وسيلة للتثّبت بصورة مستقلة من صحة المعلومات التي ترد 

إن .اليها إما عن طريق التفتيش الميداني أو عن طريق استخدام مدققي حسابات خارجيين

الرغم من ضرورة تصديقها من قبل برية التي تعّدها المصارف والبيانات المالية والتقارير الدو

المراقب الداخلي والمفّتش الخارجي للمصرف، فإن مفوضية الحكومة لدى المصارف تقوم 

بمراقبة والتدقيق في هذه البيانات والتقارير مرة أخرى للتأآد من أّنها قد أعّدت على أساس دقيق 



 المصارف لالستفسار منها عن أية أرصدة أو أية معلومات ومتجانس حيث يتّم االتصال بادارات

آما أن نظام الرقابة . قد تظهر بصورة غير طبيعية أو غير اعتيادية عند تحليل هذه البيانات

المكتبية الذي تّم وضعه يساعد الى حّد آبير على إظهار أية تغيرات قدتطرأ على أوضاع 

علمًا بأن  ).   (Early Warning Indicatorsالمصارف وذلك من خالل نظام يعرف بـ 

 قد ألزم المصارف بعدم 5/8/2004تاريخ ) 4844(قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 

نشر بياناتها المالية الختامية السنوية قبل الحصول على الموافقة المسبقة للمفوضية الحكومة لدى 

. المرآزيسوريةالمصارف في مصرف   

 

:المبدأ العشرون  

 

لعناصر األساسية في الرقابة المصرفية قدرة السلطة الرقابية على مراقبة المجموعة من ا

يتطّلب هذا المبدأ دراية ومعرفة بالهيكلّية الشاملة للمؤسسات  .المصرفية وذلك على أساس موّحد

المصرفية التي تعمل في نطاق سلطة الرقابة آما يتطلب ضرورة التأآد من أن المصارف 

لمتواجدة خارج الحدود تخضع لرقابة مباشرة من هيئات رقابية واشرافية أخرى، التابعة لها ا

للوحدات المصرفية بحيث  باالضافة الى ذلك، فان هذا المبدأ يتطّلب مراجعة النشاطات الشاملة

ال تكون هناك أية عوائق في وجه الرقابة على جميع المؤسسات التابعة للمصرف أو للمجموعة 

-12(إن المادة .ح القوانين المصرفية للسلطة الرقابية في فرض هذه المعاييرالمصرفية وأن تسم

 قد سمحت للمصارف المساهمة برؤوس أموال مصارف 2001لعام / 28/من القانون ) 1/ب

 المرآزي بهذا الخصوص وبناء سوريةعربية أو أجنبية ضمن الحدود التي يحددها مصرف 

ة للمصارف الصادرة بموجب قرار السيد رئيس الوزراء على ذلك، فان البيانات المالية الدوري

 28/2/2005تاريخ ) 906( والتعديالت عليه بموجب قراره رقم 5/8/2004تاريخ ) 4844(

 قد أفردت حسابات 



خاصة بالعمليات التي تجرى مع المصارف والمؤسسات الشقيقة والتابعة وذلك بغرض مراقبتها 

ضية الحكومة لدى المصارف ببيانات تفصيلية تبّين عن آثب وٌطلب من المصارف تزويد مفو

من % 25حجم التعامل مع المؤسسة األم والمصارف الشقيقة والتابعة وبحدود ال تتجاوز نسبة 

 من قرار 2 من البيانات الدورية والنموذج رقم 5-1النموذج (األموال الخاصة للمصرف 

اال أن تنفيذ هذا المبدأ بالكامل ). 2/1/2005 تاريخ 4ب /م ن/100مجلس النقد والتسليف رقم 

:يتطّلب ما يلي   

 

توقيع مذّآرات تفاهم مع السلطات الرقابية في الدول التي قد تتواجد فيها مصارف تابعة  

 .سوريةللمصارف ال

 ال تعترض على مراجعة سوريةالتأآد من أن الدول التي قد تتواجد فيها وحدات مصرفية  

 .ومراقبة نشاطات هذه الوحدات

 
:المبدأ الواحد والعشرون  

 

 يجب أن تتأآد السلطة الرقابية من أن آل مصرف يحتفظ بسجالت صحيحة معدة وفقًا لسياسات 

وممارسات محاسبية متكاملة، تمّكنها من تكوين رأي حقيقي وصحيح عن الوضع المالي 

ي تعكس وربحية نشاطه وأن تتأآد من أن المصرف يقوم بنشر بياناته المالية الت للمصرف

.بصورة صحيحة مرآزه المالي  

:هذا المبدأ يفرض على السلطة الرقابية الواجبات التالية  

 التأآد من أن البيانات المالية للمصارف قد أعّدت وفقًا لمعايير المحاسبة المقبولة دوليًا، 

 المصرف عملت على اخضاع بياناتها المالية السنوية الى التدقيق من إدارةالتأآد من أن  

بل مفتشي الحسابات الخارجيين وذلك وفقًا لممارسات التدقيق المقبولة دوليًا، وأن ق

 .تتضّمن هذه البيانات رأيًا واضحًا من قبل هؤالء المفتشين



التأآد من أن المعلومات المتوفرة في سجالت المصرف قد تّم التثّبت منها دوريًا عبر  

 .الرقابة الميدانية والتدقيق الخارجي

تعليمات خاصة بالتقارير تضع بوضوح المعايير المحاسبية الواجب اتباعها أن تصدر  

 .عند اعداد التقاريرالرقابية

أن تطلب السلطة الرقابية من المصارف استخدام قواعد تقييم ثابتة وواقعية وان األرباح  

 .التي تعلنها هي أرباح صافية بعد استبعاد المخصصات المناسبة للقيم الثابتة

 .البيانات المالية للمصارف للموافقة المسبقة للسلطة الرقابية قبل نشرهاأن تخضع  

لتزام أن يلتزم مفتش الحسابات الخارجي أن يرفع للسلطة الرقابية تقارير تبّين مدى اإل 

بمعايير الترخيص أو االخالل بالقوانين المصرفية أو بالمعلومات التي تدعوه لالعتقاد أّن 

 .ن تكون ذات تأثير ملموس لمهام السلطة الرقابيةمن شأن هذه المعلومات أ

من القانون المصرفي ) 106(و) 105(التزامًا بهذا المبدأ والشروط المرافقة له، فإن المادتين 

قد ألزمت المصارف المرّخصة بتقديم ميزانية سنوية وحسابًا مفصًال عن  2002لعام/ 23/

. بة الدولية ومصّدقين من قبل مفتشي الحساباتاألرباح والخسائرمنّظمين وفقًا لمعايير المحاس

آما أن القواعد العامة العداد البيانات المالية الدورية لألوضاع المصرفية الصادرة بموجب 

 والتعديالت عليه بموجب 5/8/2004تاريخ  )4844(قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 

اعد الواجب اتباعها عند تقييم  حّددت الطرق والقو2/2005//28/تاريخ ) 906(قراره رقم 

علمًا بأن المصارف ال يمكنها نشر بياناتها المالية اال بعد . الموجودات عن األرباح الحقيقية

 من القواعدالعامة العداد 18المادة (أخذ الموافقة المسبقة لمفوضية الحكومة لدى المصارف 

).البيانات المالية الدورية لألوضاع المصرفية  

: النقد والتسليف قد أصدر عّدة قرارات تنسجم ومتطلبات هذا المبدأ منهاآما أن مجلس  

 



 الذي ألزم المصارف ضرورة اعتماد 27/6/2004تاريخ ) 4ب /م ن/64(القرار رقم  

 .معايير المحاسبة الدولية عند اعداد بياناتها المالية

تاريخ ) 4458(وزراء رقم من قرار السيد رئيس مجلس ال) 12(القسم الثاني من المادة  

والتعديالت عليه الذي نّص على األصول الواجب اتباعها عند تقييم محفظة 5/8/2004

 .39األوراق المالية بما ينسجم والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 الذي يوضح األصول الواجب اتباعها 19/12/2004تاريخ ) 4ب /م ن/94(القرار رقم  

مخصصات والمؤونات المناسبة لقاؤها وعدم لتصنيف مخاطر الديون وآيفية احتساب ال

ترحيل الفوائد المسجلة على الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة الى حساب 

 .األرباح والخسائر

 
:المبدأ الثاني والعشرون  

 

  االجراءات تخاذينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وأن يكون تحت تصرفها تدابير رقابية آافية إل

دنيا   (في الوقت المناسب عندما تفشل المصارف في تلبية الشروط النظامية           التصحيحية   سبة ال آالن

ة الرأس لكفاي ي وضع  )  الم ودعين ف ع الم ون ودائ دما تك ة أو عن ات نظامي دوث مخالف د ح وعن

ر رخيص           . خط حب ت ى س درة عل صوى، الق االت الق ي الح دابير، ف ذه الت شمل ه ب أن ت ويج

.المصرف أو التوصية بسحبه  

: طّلب هذا المبدأ  يت  
ى عل بير التصحيحية وفرض الغرامات التداإتخاذأن يتوّفر للسلطة الرقابية سلطة  

 .خطورة أوضاعهب المصارف حس

أن تتمكن السلطة الرقابية من تقييد نشاطات المصرف وتقييد الموافقة على نشاطات أو  

رف ومنع مسؤولي تملكات جديدة وتعليق سحوبات المساهمين وتقييد تحويل أصول المص



المصرف الحاليين من ممارسة العمل المصرفي واستبدال المدراء وأعضاء مجلس 

 . أو حتى فرض دمج المصرف المخالف مع مصارف أخرىدارةاإل

أن تطّبق السلطة الرقابية الغرامات والعقوبات ليس على المصرف المخالف فحسب بل  

 . األمرإقتضى   اذا دارةأيضًا على مجلس اإل

 في القسم الحادي عشر منه، مفوضية الحكومة لدى المصارف 2002لعام / 23/ح القانون من

 المرآزي التي تعمل ضمن توجيهات مجلس النقد والتسليف سلطة فرض سوريةفي مصرف 

والقرارات / 23/العقوبات والغرامات المناسبة على المصارف التي تخالف أحكام القانون 

وتطال هذه الغرامات أيضًا وفي بعض األحيان أعضاء . سليفالصادرة عن مجلس النقد والت

اال أن هذا القانون لم يشر في أية مادة من مواده الى التدابير .  المصرف ومدرائهإدارةمجلس 

التصحيحية التي يمكن للسلطة الرقابية أن تلجأ اليها بحق المصارف التي تكون أوضاعها المالية 

.لتعّثرأو االدارية حرجة أو معّرضة ل  

 
:المبدأ الثالث والعشرون  

 

يتعّين على السلطة الرقابية ممارسة الرقابة الموحًّدة  والشاملة على المؤسسات المصرفية 

الناشطة دوليًا والخاضعة لرقابتها، وممارسة المتابعة الصحيحة والتطبيق الصحيح للقواعد 

 المؤسسات على نطاق عالمي، النظامية فيما يتعلق بجميع جوانب النشاط الذي تقوم به هذه

.وتحديدًا في الفروع األجنبية لهذه المؤسسات وشرآائها والشرآات التابعة لها  

:          يتطّلب هذا المبدأ من السلطة الرقابية ما يلي  
 

 .سلطة الرقابة على نشاطات المصارف المحلّية في الخارج 

ى فروعها األجنبية  المصرف تمارس االشراف الصحيح علإدارةالتأآد من أن  

 .والمؤسسات التابعة لها



أن يكون للسلطة الرقابية في البلد األم سلطة اقفال المكاتب في الخارج أو فرض القيود  

 على دارةعلى نشاطاتها اذا رأت أن رقابة السلطة الرقابية في البلد المضيف أو رقابة اإل

 .تتعرض لهافروعها في الخارج هي غير آافية بالنسبة للمخاطر التي 

 المصرف على عمليات فروعها في إدارةأن تتأآد السلطة الرقابية من أن اشراف  

الخارج ومؤسساتها التابعة تتّم بصورة أوثق وأشمل عندما يكون الوضع العام لمخاطر 

 . خطورةأآثر النشاطات األجنبية 

 حسب حجم أن تضع السلطة الرقابية ترتيبات لزيارة المواقع الخارجية دوريًا وذلك 

لم تشر أية . المخاطر التي تتعرض لها هذه المواقع واالجتماع بالسلطات الرقابية في البلد

 المرآزي سورية الى األمور أعاله، اّال أن مصرف 2002لعام / 23/مادة من القانون 

مع األردن ولبنان حول مراقبة فروع المصارف " مذآرات تفاهم"قد عمد الى توقيع 

وبالرغم من صعوبة تنفيذ هذا المبدأ بسبب السرية المصرفية . ارج في الخسوريةال

المطّبقة في بعض البلدان، فان عقد اتفاقات أخرى سوف يتطّلب المزيد من التواصل 

 والسلطات األخرى في البالد سوريةوالتفاهم بين السلطة الرقابية في الجمهورية العربية ال

 .سوريةية التي قد تتواجد بها فروع أو وحدات مصرف

 
 
 
 
 
 
 
 
:المبدأ الرابع والعشرون  

 



ادل                  ة وتب ة األخرى المعنّي سلطات الرقابي دة هو االتصال بال ة الموّح من العناصر الرئيسية للرقاب

.المعلومات معها، خاصة السلطات الرقابية في البلد المضيف  

اهم    ذآرات تف كل م ى ش مية عل ات رس ب وضع ترتيب دأ يتطل ذا المب ق ه (إن تطبي Memo of 

Understanding      (          شكل ادل المعلومات ب د المضيف لتب ة في البل سلطات الرقابي مع ال

صارف ال       صحيح  روع الم الي لف ول الوضع الم ارج  سوريةح ي الخ ة ف صارف التابع  والم

ا ا ومخاطره ة عملياته ة   . ومراقب ي الجمهوري ة ف سلطة الرقابي ى ال ة، عل ة ثاني ن ناحي ه وم اال أن

ة ال ول   ريةسوالعربي ات ح ي المعلوم ن تلق ة للمؤسسات األم م سلطات الرقابي ضًا لل سمح أي  أن ت

ة ال                 ة العربي ذا  . سوريةأوضاع الفروع والمؤسسات التابعة لها التي تعمل في داخل الجمهوري وه

ة            ة العربي ي الجمهوري ة ف سلطة الرقابي ا ال ن خالله ق م ة تّتف يغ معّين اد ص رورة ايج ي ض يعن

سلطات      سوريةال روع للمصارف ال            مع ال ا ف دان التي تتواجد فيه ة للبل ة   سوريةالرقابي  حول آيفي

.اجراء الرقابة الموّحدة  

 
:المبدأ الخامس والعشرون  

 
يتعين على السلطة الرقابية أن تطلب من المصارف األجنبية العاملة ضمن نطاق اشرافها بأن 

مارستها من المؤسسات المحلية تمارس في عملياتها المحلية المقاييس العالية ذاتها المطلوب م

وأن يتوفر لهذه السلطة صالحية تبادل المعلومات التي تحتاج اليها السلطة الرقابية في البلد 

.المضيف لهذه المصارف وذلك لغرض القيام بالرقابة الموّحدة  

 أية مادة تسمح للمصارف األجنبية من فتح فروع لها داخل 2002لعام / 23/لم يلحظ القانون 

 يجب أن تكون سوريةفجميع المصارف العاملة في الجمهورية العربية ال. سوريةراضي الاأل

 مع امكانية أن تكون المساهمة األجنبية في هذه المصارف بحدود ال تتعّدى سوريةمصارف 

.مال المصرفرأسمن % 49نسبتها   



 تعتبر وحدات يةسوروهذا يعني أن آافة الوحدات المصرفية العاملة في الجمهورية العربية ال

. أعاله/ 23/ تخضع ألحكام القانون سوريةمصرفية   

 

 نتائج المقارنة ومعوقات النظام الرقابي المصرفي في سورية:
 

نتيجة لمقارنة مبادئ بازل للرقابة المصرفية الفّعالة والقرارات التي صدرت عن مجلس النقد 

ارات قد لّبت العديد من متطلبات هذه والتسليف الخاصة بالرقابة المصرفية، تبّين أن هذه القر

.المبادئ حيث بلغ عدد المبادئ التي تم التقّيد بها ستة عشر مبدًأ آما يبّينه الجدول السابق  

) 16(و) 12(و) 6(و) 2( أما المبادئ التي لم يتّم التقّيد بها بشكل آّلي أو جزئي آالمبادئ

:مور منهافمرّدها الى عّدة أ) 24(و) 23(و) 22(و) 20(و) 17(و  

سليف ومصرف           ة      سورية عدم تمّتع مجلس النقد والت د بالصالحيات الالزم  المرآزي بع

ة في معظم دول                     ه في المصارف المرآزي للقيام بدورهما آما يجب حسبما هو معمول ب

انون       ي الق ر ف ادة النظ ب اع ا يتطّل و م الم، وه ام / 23/الع ا  2002لع ة اعطائهم  لجه

واد   القرا إتخاذاالستقاللية في    -120(و) 3-117(و) 2-105(رات الرقابية وخاصة الم

انون  ) 4-122(و) 5 ن الق ام / 23/م ادة  2002لع ى الم افة ال انون  ) 4( باالض ن الق م

 .2001لعام / 28/

صرف      ين الم ة وب صارف العام ك الم صفتها مال ة ب ين وزارة المالي سيق ب عف التن ض
 .المرآزي

 
د تصدر عن مصرف      ازدواجية القرارات الخاصة بعمليات القطع         سورية األجنبي التي ق

ا                 رارات وهو م المرآزي وعن مكتب القطع واحتمال ظهور تعارض في مضمون هذه الق

 يضعف دور المصرف المرآزي في استعمال أدوات السياسة النقدية آما يجب



ذ            صارف اآلخ دد الم ة بع صرفية مقارن ة الم ال الرقاب ي مج ة ف وادر العامل دد الك ة ع قّل

روع                باالزدياد ذه المصارف والف ة ه  وآثرة عدد فروع المصارف العاملة مما يجعل مراقب

 .أمرًا صعبًا ويتطّلب وقتًا طويًال النجازه

ل عائق    راقبين تمّث ة للم وافز المدفوع ب والح آلة الروات اءات  "اض تقطاب الكف ام اس  أم

 .والمهارات الجديدة أو االحتفاظ بالعناصر الجيدة من المراقبين

ات مجلس             عدم جهوزية    المصارف العامة من النواحي البشرية واللوجستية في تلبية متطلب

دى  سوريةالنقد والتسليف ومصرف    المرآزي مما يجعل عمل مراقبي مفوضية الحكومة ل

 .المصارف في ظل تلك الظروف صعبًا

ؤتمر اإل  الل م ن خ ازل  دارةوم ن ب ول م يدة والتح ازل1 الرش ى ب ي  2 إل د ف ذي عق ورية  ال  س

ؤخر رى" ام اآم مصرف ي ة ح دآتور أديب ميال ي سورية ال سوري ف صاد ال  المرآزي أن االقت

ه من تحقيق                   اآلونة األخيرة أثبت قدرة آبيرة على التكيف مع امتالآه عوامل استقرار ذاتية تمكن

ذه      ن ه ة ع ار الناجم م اآلث ى معظ ب عل صادي والتغل و االقت ة النم ع عملي ة ودف ة المتوازن التنمي

م  ديات رغ صادنا     التح ا اقت ي يواجهه ديات الت ضغوطات والتح ل ال ... آ  

ى   وم عل ة تق ل مصرفي متكامل ة عم ق منظوم ساعي لخل ى الم ة إل ار ميال ق أش ذا المنطل ومن ه

دة             سوريةتفعيل دور مصرف      المرآزي الذي يمثل حجر األساس في هذه المنظومة وربطه بقاع

وانين ة ومنوعة من خالل الئحة من الق ة مصرفية واسعة متين شريعات الناظم رارات والت  والق

ة  راف الدولي ايير واألع ب والمع ا يتناس سن بم ي ت .الت  

امج اإلصالح المصرفي  ررة لبرن ى أن الخطوات المق اآم إل وه الح ي  ون الي والت ر الم  والتحري

اءة المصارف   ع آف ى رف ى إل سية العاشرة تهدف بالدرجة األول ي إطار الخطة الخم تنضوي ف

الل إي ن خ ة م اليالعامل اع م اد قط در    ج ا تج ن م ات ولك ة االحتياج ى تلبي ادر عل رن ق وي م  ق

ال ال يمكن أن يتحقق دون وجود                      اجح وفع اإلشارة إليه أن الوصول إلى قطاع مالي ومصرفي ن

ة واالستقاللية              شفافية   سياسة نقدية واعية رشيدة تتمتع بقدر آاف من المرون اغم   وال سجم   تتن وتن



ة   سياسة المالي ع ال .م  

ادىء اإل        وآذلك ة ومب ددت          دارة التطبيق العملي لمفهوم الحوآم ذي اختلفت اآلراء وتع يدة ال  الرش

ًا من مسؤولية مصرف           ه وانطالق ة    سورية حول اصطالح تعريف موحد ل  المرآزي في الرقاب

اخ                   أمين المن على السوق وتنظيمها والتي أنيطت به بموجب القانون سعى المصرف المرآزي لت

ا   ق مب م لتطبي الل اإل  المالئ ن خ ة م زام دئ الحوآم الن     لت الل اإلع ن خ صاح م شفافية واإلف بال

ا                     ة وجعله ة النقدي ة البيئ ة وتنقي سليمة والمرن ة ال سياسة النقدي ر  الواضح عن أهداف ال فافية  أآث  ش

ة      وزات الموازن ل عج اف تموي ة وإيق ع وزارة المالي شابكات م ض الت الل ف ن خ .م  

ة             وتطرق ميالة إلى الدعم الفني الكبير        الذي يقدمه صندوق النقد الدولي من خالل المساعدة الفني

ازل        ايير ب ا مع للشرق األوسط في مجال تطوير نوعية البيانات المصرفية وتطوير الرقابة وأهمه

ا          رة التي حققته ل اإلرهاب              سورية مذآرًا بالجهود الكبي وال وتموي  في مجال مكافحة غسل األم

ة خاصة                والذي نصت عليه معايير الحوآمة تحت        م استحداث هيئ ساد حيث ت وان مكافحة الف عن

.في المصرف تعنى بالرقابة على العمليات المصرفية  

االقتصاد السوري اليوم فرصًا عديدة وواعدة لألعمال واالستثمار في آافة المجاالت يوفر

  ما يلفت االنتباهأآثر والقطاعات وباألخص السياحية والمصرفية والتكنولوجية والتجارية و

 في مباشرة عدة مصارف عربية خاصة هنوعية االنفتاح المصرفي الحاصل وتجلت أبرز صور

 والترآيز على نقل المصرف المرآزي من دوره الرقابي سوريةنشاطها في السوق المصرفية ال

السابق المحدود نسبيًا إلى دوره الجديد الذي يتناغم مع دور المصارف المرآزية في سائر دول 

...العالم  

 هو خير دليل على حرص القيادات المصرفية سوريةإن الحضور المصرفي العربي في و



العربية على تعميق وتوطيد الروابط بينهم لما فيه المصلحة المصرفية واالقتصادية وأن تكون 

16. ساحة أساسية لتطوير هذا التعاون المصرفي العربيسورية  

اي              سعى المصارف لتطبيق المع ازل        وانه من الطبيعي أن ت واردة في ب ى       2ير ال ك عل ة ذل  ألهمي

وطني، وال                صاد ال العمل المصرفي وتطوره وخلق مناخ مريح لجميع أطراف التعامل داخل االقت

ايير اإل              سليمة ومع ة ال ايير والحوآم ا نرغب       دارةسيما أننا بحاجة لتطبيق هذه المع يدة، آونن  الرش

الم الخارجي، ومن دون            أن نجذب االستثمارات، ونسعى لتطوير عالقاتنا المالي       ة مع الع ة والنقدي

وق        صرفية وضمان حق دمات الم ديم الخ ى لتق ة أرق ى مرحل دأب للوصول إل سعى ب ا ن ك أنن ش

شهدها  ي ت صادية الت ي ظل التحوالت االقت املين ف ة . سوريةالمتع دة الناظم شريعات الجدي أن الت

. 17لعمل المصارف آان لها دورها في تقديم الخدمات بشكل سهل  

ة                     لق ادئ المصرفية الدولي سجمت مع المب رارات ان د أصدر المصرف المرآزي مجموعة من الق

ة ،                   ازل الدولي المقررة في لجنة بازل ، وهو يسعى بشكل مستمر لتطبيق هذه القرارات ومعايير ب

د               ة ق لكن انخفاض مستوى الوعي المصرفي وتخلف التقانات المصرفية وأنظمة الربط اإللكتروني

ة المتطورة ال                 تخفض من نسب   د من المصارف األمريكي ة اإللتزام بالمعايير الدولية رغم أن العدي

 تلتزم حتى اآلن بهذه المعايير وال تطبقها 

سورية في تجنب الخسارة والتعرض                  IIإن تطبيق معايير بازل       ال شك أنه يساعد المصارف ال

ل        لمخاطر السيولة ،لكن هذه المصارف تعاني بطبيعتها من فائض من ف            سيولة حيث ال تق ائض ال

وبالتالي الودائع معطلة ، ألن المصرف  % 50نسب التوظيف وإستثمار األموال في أفضلها عن   

المرآزي يخشى من أن إالزام المصارف بزيادة حجم ودائعها قد يؤدي إلى وقوعها في األزمات        

ا  ة ويوزعه سليف اإلجمالي ة الت دد خط ذي يح و ال زي ه صرف المرآ م أن الم ن رغ ى ظ عل

دة ألن                  المصارف لكي تلتزم بها ، جو اإلستثمار بشكل عام اليشجع على إقراض إستثمارات جدي
                                             

  16السيد عدنان قصار رئيس اإلتحاد العام لغرف التجارة العربية 

  17الدآتور حسين الفحل أستاذ في آلية اإلقتصاد في جامعة دمشق 



سوق                   صينية التي دخلت ال فتح األسواق قد أدى إلخفاق الصناعة الوطنية وخسارتها أمام السلع ال

.السورية دون قيد أو شرط  

ي ضعف التوظي  ة اليعن ي المصارف التجاري ة ف وال معطل اء األم ا إن بق در م تثمار بق ف واإلس

من التوسع الصناعي والزراعي " يعني توجه المستثمرين للمضاربة بالعقارات بدال  

را ة     " وأخي ا اإلداري وير أنظمته دة لتط ورية جاه ي س ة ف ة والخاص صارف العام سعى الم ت

ى درجة        IIوالمصرفية بهدف اللحاق بالمصارف المتقدمة واإللتزام بقواعد بازل           التي تحقق أعل

مان للمصارف أ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المبحث الثالث 
 
 المالءة المصرفية في البنوك الخاصة في سورية
 

ى حد سواء                    وك عل يعتبر موضوع المالءة من المواضيع المهمة لكل من السلطات الرقابية و البن

.آونها تمثل أهم عنصر من عناصر متانة  وضع البنوك  

ار      في هذا اإلطار فقد عملت السلطات ا       ا معي لرقابية على تقديم مقاييس مختلفة للمالءة آان أبرزه

ة    100 و الذي  طبقه ما يزيد على         1988 المال الذي أقرته لجنة بازل عام        رأسآفاية   ن إ.  دول

ه دفعت                        اط الضعف في د من نق رز العدي سنوات الماضية أف التطبيق العملي لذلك المعيار خالل ال

ديالت عل       ى إجراء تع ى          لجنة بازل إل اس المالءة اصطلح عل د لقي ار جدي راح معي را اقت ه و أخي ي

  .Basel 2تسمية 

وك                       اس المالءة للبن ق بقي وك اإلسالمية مشاآل تتعل ة و البن سلطات الرقابي لقد واجهت آل من ال

ا ال                        وك حيث أنه ك البن وال تل ة الخاصة لمصادر أم ى الطبيع اإلسالمية ترجع بصورة رئيسية إل

ا        ى اختالف                       تتطلب عائدا ثابت ة أن تتحمل الخسارة إضافة إل ة النظري ا يمكن من الناحي ا أنه آم

.طبيعة األدوات المالية اإلسالمية عن األدوات المالية  التقليدية  

  مالءة البنوك تعريفها وقياسها

ة                رأسيلعب   وك وسالمة األنظم مال البنوك دورًا هامًا في المحافظة على سالمة ومتانة وضع البن

ة يمكن              المصرفية ب  ر متوقع ع أي خسارة غي ذي يمن شكل عام حيث أنه يمثل الجدار أو الحاجز ال

ام تعمل                     شكل ع أن يتعرض لها البنك من أن تطال أموال المودعين، فكما هو معلوم فإن البنوك ب

شمل             تفي بيئة    دة ت ه تعرضها لمخاطر عدي شأ عن  كتنفها درجة عالية من عدم التأآد األمر الذي ين

  .لمخاطر االئتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية والمخاطر االستراتيجيةابشكل رئيسي 



سيين                         تيمكن أن    وعين رئي ى ن وك إل ا البن شأ عن المخاطر التي تتعرض له ي تن سم الخسائر الت      ق

 :هماأخذًا بعين االعتبار القدرة على التنبؤ بوقوع الخسارة وحجم الخسارة 

سائر التي تحدث بشكل متكرر ألي بنك ويكون حجم هذه الخسائر  وهي الخ :الخسائر المتوقعة
 .عادة صغيرًا

 
على البنك عادة ما  وهي الخسائر التي قليًال ما تحدث إال أن أثرها  :الخسائر غير المتوقعة

 .ايكون آبير
 
 

  :هذا ويلخص الشكل التالي توزيع الخسائر التي يمكن أن تواجه البنوك وآيف يمكن تغطيتها
 

 
 

توزيع الخسائر: )1(الرسم رقم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –إن الشكل السابق لتوزيع المخاطر التي تواجهه البنوك ال يعتمد على طبيعة نشاط البنك 

تقليدي أو إسالمي على الرغم من بعض التباين في أهمية بعض أنواع المخاطر بين النوعين 

 . ولكنه يمثل الشكل العام لتوزيع المخاطر-من البنوك

رت ن        رأسبط ي ل م ة لك يع المهم ن المواض ر م ي تعتب وك والت الءة البن ا بم ا وثيق ال ارتباط  الم

سلطات ا    ه ال ي تواج ئلة الت إن األس ار ف ذا اإلط ي ه سها وف وك نف ة والبن سلطات الرقابي ة ال لرقابي

:والبنوك عادة هي ما يلي  

 آيف يمكن تعريف المالءة ؟ -

 تكرار الخسارة

خسائر غير متوقعة خسائر متوقعة   غير متوقعةخسائر آبيرة

 المصاريف
رأس المال التشغيلية  مالءودائع الع



 
 آيف يمكن قياسها ؟ -

 
 اسب لهذه المالءة ؟ما هو الحد األدنى المن -

 
ك    سار البن ة إع ك باحتمالي دى البن الءة ل ة الم ف درج ن تعري  يمك

)The likelihood of insolvency اع       ) ة يعني ارتف ذه االحتمالي ، بمعنى أن انخفاض ه

(درجة مالءة البنك  Greenspan 1998 .( 

ى   ت المنحن زء تح ساحة الج ت م ا قل ه وآلم سابق فإن م ال ى الرس النظر إل  ب

ك                    ) ر آبيرة غير متوقعة   خسائ( اع درجة مالءة البنك حيث أن تل من الرسم فإن ذلك يعني ارتف

وع خسارة بحجم ال يكفي              ا زاد           رأسالمساحة تمثل احتمالية وق ه فكلم ه، وعلي ال لتحمل  رأس الم

).المساحة تحت المنحنى(المال آلما قلت هذه االحتمالية   

س           د اعتمدت ال ة             فيما يتعلق بقياس المالءة، فق ة المالي سبة الرافع دة ن سنوات عدي ة ول لطات الرقابي

)Leverage Ratio( 

= الرافعة المالية       
 
(مقياسا للمالءة إلى أن جاءت مقررات لجنة بازل  Basel I ك  1988عام )  م والتي رأت في تل

ًا للمالءة             رأسالنسبة حدًا أدنى ل     ل مقياس ا ال تمث ال ولكنه ة اإلعسار   ( الم ا ال  ) احتمالي ز   آونه  تمي

.بين موجودات البنك تبعًا لدرجة المخاطرة  

 رأسمقررات لجنة بازل جاءت لتقدم تعريفًا للمالءة يأخذ بعين االعتبار طبيعة الدور الذي يلعبه 

 المال إلى رأسالمال في تحمل الخسارة وحماية أموال المودعين وميزت بناًء على ذلك 

 المال المساند، آما أنها أخذت بعين االعتبار أسر المال األساسي ورأسشريحتين رئيسيتين هما 

التباين في مخاطر موجودات البنوك، وعليه فقد قسمت تلك الموجودات إلى أربعة فئات رئيسية 

  المالرأس
 الموجودات



(بناء على درجة المخاطر لكل فئة منها حيث أنها أعطت أوزانا ترجيحيـة  0 % ، 20 % ،

50 % ، 100(% 

. بناء على درجة مخاطرة الموجودات  

: المال وفقا للجنة بازلرأسى ما سبق فان معيار آفاية بناء عل  

 

( المال رأسنسبة آفاية  Basel 1(=                             

 

لوب   ى أس النظر إل اسب ام  القي ازل ع ة ب ه لجن ذي اقترحت ة  1988 ال ول أن اللجن ن الق  يمك

سار  ة إع ي احتمالي الءة وه ف الم ع تعري سجم م اس ين لوب قي ديم أس ت تق ك إال أن حاول  البن

ا             ان أبرزه ه آ ة علي ديالت مهم راء تع ى إج ت إل شاآل دفع دة م ه ع ذا واج اس ه لوب القي أس

ام   ي ع سوق ف اطر ال افة مخ ه   1996إض ى تعديل رًا عل ل أخي ى العم سبة وإل ام الن  لمق

الءة      د للم ار الجدي الل المعي ن خ وهري م شكل ج ة (ب الرأسآفاي سمى  )  الم ا ي أو م

Basel II 

 : Basel 2  المعيار الجديد لكفاية رأس المال
ار      عدة عيوب ونقاطBasel 1 المال رأسأفرز التطبيق العملي لمعيار آفاية  ضعف في المعي

 .Basel 2دفعت إلى قيام لجنة بازل بالتقدم بمعيار جديد للمالءة 

Basel 1أعطى   وك         اه البن ًا اللتزامات القطاع الخاص تج ًا ترجيحي (  وزن 100 تثناء  %)  باس

(مال نسبته رأسض السكنية أو بمعنى آخر طالب المعيار البنوك باالحتفاظ ب    القرو 8 ذه   %)  من ه

ة               ًا لدرج وك وفق ين البن ز ب دم التميي ا ع ين، أولهم رين مهم ك أم ن ذل شأ ع د ن ات وق االلتزام

ا  ة للمخاطر"مخاطرته دم الحساسية الكافي شكل " ع ات القطاع الخاص تختلف ب حيث أن التزام

وك   آبير ضمن البنك ا    ا              . لواحد وبين البن ثًال التزامات القطاع الخاص تختلف درجة مخاطره فم

اع            سب القط د ح ك الواح من البن ا وض ة مكوناته ة وطبيع سياسة االئتماني سب ال وك ح ين البن ب

  المالرأس
 

األصول الخطرة المرجحة



…والظروف االقتصادية، طبيعة الضمان  .  الخ  

اطر المنخف     ة المخ ودات ذات درج ل الموج وك بنق ن البن د م ام العدي ا قي ارج وثانيهم ى خ ضة إل

(الميزانية من خالل التوريق      Securitization اع درجة مخاطرة              )  ه ارتف شأ عن ذي ن األمر ال

.الجزء المتبقي من محفظة موجودات البنك  

ار أحد   Basel 1 المال رأسإضافة إلى ما سبق فإن المعيار الحالي لكفاية   لم يأخذ بعين االعتب

ا    أهم المخاطر التي تواجه البنوك وهي المخ     ازل بأنه ة ب ة  "اطر التشغيلية التي عرفتها لجن احتمالي

سبب أحداث                  ة، أو ب الخسارة التي قد تنشأ عن فشل أو عدم آفاية عمليات داخلية، أشخاص، أنظم

ة ر       ". خارجي وجي الكبي ور التكنول سبب التط اطر ب ن المخ وع م ذا الن ة ه د زادت أهمي ذا، وق ه

ي            والتعقيد في طبيعة وحجم الخدمات التي تقدم       ى الخسائر الت ة عل ها البنوك لعمالئها، ومن األمثل

سرقة، تلف أو              ال وال ة الحاسب، االحتي شل أنظم ة بف تنشأ عن المخاطر التشغيلية الخسائر المتعلق

اطر     شغيلية المخ اطر الت شمل المخ صالحيات، وت اوز ال ائق وتج اظ بالوث دم االحتف إضاعة أو ع

ازل ة ب ًا لتعريف لجن ة وفق ذا، . القانوني ة ه ا اللجن ي عرفته تثنائية الت ى المخاطر االس النظر إل وب

ذه   ول أن ه ن الق المية يمك ة واإلس سات المالي ة للمؤس بة والمراجع ة المحاس ن هيئ ة ع المنبثق

ل                 المخاطر تندرج ضمن المخاطر التشغيلية وأن ما جاءت به اللجنة بخصوص هذه المخاطر يمث

. بنوك اإلسالمية والتقليدية خطوة متقدمة في تحديد المخاطر التي تواجه ال  

ام                ازل في منتصف ع ة ب دمت لجن د تق دم فق ة    1999بسبب ما تق د لكفاي ار جدي ال  رأس بمعي  الم
:يهدف إلى  

 
. تعزيز سالمة ومتانة النظام المالي والمصرفي-        

. تعزيز التنافسية بين مؤسسات الجهاز المصرفي-        

.اجه البنوك تغطية أشمل للمخاطر التي تو-        

 تطوير أساليب لقياس والمخاطر تتميز بدرجة عالية من الحساسية للمخاطر التي تواجه                 -      



.البنوك  

ي وفي                   -         ى أساس دول شطة المصرفية عل رة التي تمارس األن وك الكبي ى البن  الترآيز عل

وك ال             ل البن ن قب ه م ب تطبيق ن المناس ل م ائل تجع ادئ ووس ضمن مب ت يت س الوق صغيرة نف

.ومتوسطة الحجم  

 ثالثة أرآان هي قياس الحد األدنى Basel 2 المال رأسهذا، وقد تضمن المعيار الجديد لكفاية 

الءة   ة الم ضمنته     -لدرج ذي ت د ال دأ الوحي و المب Basel1 وه ة   - سلطات الرقابي ة ال  ومراجع

.ومراقبة السوق  

 Basel  2 المالرأس المعيار الجديد لكفاية  أرآان):2(الرسم رقم 

 

 

 
 
 
 
 
 
 المبدأ األول: الحد األدنى لرأس المال.
 
:يمكن تلخيص هذا المبدأ من خالل المعادلة التالية  

 
( المال رأسنسبة آفاية  Basel 2( =                                                          

   
 

 :يص ذلك بما يليفيما يتعلق بقياس مكونات النسبة في المعيار الجديد فيمكن تلخ
 

-أ .ال تغيير في تعريف بسط النسبة   

 :مخاطر االئتمان تقاس بمجموعة من الطرق هي -        ب

 متانة وضع البنك

الرآن الثاني  الرآن الثالث الرآن األول
 الحد األدنى لرأس المال مراجعة السلطات الرقابية  مراقبة السوق

 

  المالرأس
 

مخاطر التشغيل+ مخاطر السوق + مخاطر االئتمان



1( ا فيمخصوصا  ستخدمة حاليًا مع بعض التعديالتطريقة معيارية تستند إلى الطريقة الم 

.يتعلق باالعتماد على مؤسسات التصنيف االئتماني  

2( قييم الداخلي من قبل البنك لمخاطر االئتمانطريقة مبسطة تستند إلى الت   

 Foundation Internal Rating Based Approach 

3(  طريقة متقدمة تستند إلى التقييم الداخلي من قبل البنك لمخاطر االئتمان 

 Advanced Internal Rating Based Approach 

 :مخاطر السوق وتقاس باآلتي -     ج

1( .طريقة معيارية   

Standardized approach         

2 ( .نماذج تقييم مطورة من قبل البنوك لقياس المخاطر   

Internal- rating approach                   

-    د :المخاطر التشغيلية وهنالك ثالث طرق لقياسها هي   

1( (طريقة المؤشر الرئيسي   Basic Indicator Approach.( 

.قياس مخاطر التشغيلوهي تستند إلى مؤشر معين يستخدم ل   

2( (طريقة معيارية   Standardized Approach وهي تستند إلى تقسيم أنشطة ) 

.البنك إلى مجموعات مختلفة وتحديد المخاطر التشغيلية لكل منها  

3 ( للمخاطر التشغيلية) مــن قبـل البنك(طريقــة القيـــاس الداخلـــي    

) Internal Measurement Approach.( 

ل                       إن أسا  ا تمث ل إنه اس المخاطر ب ى لقي ا ذات حساسية أعل ل فقط طرق ليب القياس السابقة ال تمث

ـر   ةأفضل الممارسات المصرفي  اس المخاطــــــ ( لق Best Practice ازل     )  ة ب ان لجن ه ف وعلي



اس و          يلة أفضل لقي د آوس يس آمتطلب    إدارةتوصي بان يتم النظر إلى المعيار الجدي  المخاطر ول

.ية فقطللسلطات الرقاب  

 
 
 

 المبدأ الثاني: مراجعة السلطات الرقابية.
 
وع        Basel 1في  سيطة حيث يعطى آل ن ة ب  تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر يتم بصورة آلي

في  . من أنواع األصول وزنا ترجيحيا معينا بناءا على طبيعة األصل  Basel 2   األمر مختلف 

دادها البنك   بدرجة آبيرة حيث أن تحديد الوزن الترجيحي للمخاط     ر يعتمد على مدخالت يقوم بإع

شغيلية، أو مؤسسات                      سوق أو المخاطر الت ان أو ال داخلي لمخاطر االئتم اس ال آما في طرق القي

ان              اس مخاطر االئتم ة لقي ا سبق يتطلب       . تصنيف ائتماني خارجي آما في الطريقة المعياري إن م

ات القي       وفر متطلب ن ت د م ة للتأآ سلطات الرقابي ة ال سة    مراجع ك أو مؤس ستوى البن ى م اس عل

اني  صنيف االئتم رات(الت ات، الخب خ...البيان ه  )ال اد علي ة االعتم اس وإمكاني ة القي ة دق ، ومراجع

. ها في حالة تراجع المالءةإتخاذإضافة إلى اإلجراءات الواجب   

 المبدأ الثالث: مراقبة السوق.
 

وك    يولي المعيار الجديد لقياس المالءة أهمية آبيرة لمراقب        ى البن ة السوق آجهة رقابية إضافية عل

ين          د من المعلومات لتمك وفي إطار ذلك فان المعيار الجديد يطلب من البنوك اإلفصاح عن المزي

وك باإلفصاح عن مستوى         . المشارآين بالسوق من القيام بهذا الدور    ام البن ا سبق يتطلب قي إن م

.  على مستوى البنك وقياس المخاطردارةالمالءة واألساليب المستخدمة إل  

-: المال بما يليرأسفي ضوء ما تقدم يمكن تلخيص أبرز مالمح المعيار الجديد لكفاية   

). المالرأس( ال تغيير جوهري في بسط النسبة -  



سوق     - اطر ال ار مخ ين االعتب ذ بع ( األخ Market Risk شغيـــل )  اطر الت ومخ  

)Operational Risk (، إضافة إلى مخاطر االئتمان ) Credit Risk. ( 

ى أن يكون دور             - وك، عل ل البن اس المخاطر مطورة من قب  االعتماد بشكل آبير على نماذج لقي

.السلطات الرقابية مراجعة دقة هذه النماذج والتأآد من فاعليتها  

ى                     - اًء عل ا بن واع المخاطر يمكن للبنك اعتماده وع من أن  توفر مجموعة من البدائل لقياس آل ن

.الرقابية وتوفر اإلمكانيات الالزمة الستخدامهاموافقة السلطات   

. حساسية للمخاطر مقارنة بالوسائل القديمةأآثر  وسائل القياس الجديدة -  

يض           - ل بتخف اطر تتمث ها للمخ اليب قياس ي أس ة ف ة الدق ى درج اًء عل وك بن وافز للبن ك ح  هنال

. المالرأسمتطلبات   

ودعين        بإفصاح البنوك عن بياناتها الما     اإلهتمام   - ين الم لية وطرق قياسها للمخاطر آوسيلة لتمك

.والمقترضين من تقييم مخاطر تلك البنوك  

 معيار آفاية رأس المال للبنوك اإلسالمية
 
وك                       اس المالءة للبن ق بقي وك اإلسالمية مشاآل تتعل ة و البن سلطات الرقابي لقد واجهت آل من ال

ة الخاصة          ى الطبيع ا ال              اإلسالمية ترجع بصورة رئيسية إل وك حيث أنه ك البن وال تل  لمصادر أم

ى اختالف                             ة أن تتحمل الخسارة إضافة إل ة النظري ا يمكن من الناحي ا أنه ا  آم تتطلب عائدا ثابت

.طبيعة األدوات المالية اإلسالمية عن األدوات المالية  التقليدية  

سابقة     لقد بذلت محاوالت لتقديم مقياس لمالءة البنوك اإلسالمية يأخذ بعين االعتب           ارات ال ار االعتب

ة اإلسالمية               ة و المحاسبة للمؤسسات المالي و يعد أبرز هذه المحاوالت ما قامت به هيئة المراجع

ة              سبة آفاي سط  ن ام وب ال  رأسإال أن تلك المحاولة تميزت بعدم االنسجام بين بنود آل من مق  الم

.ثر على مالءة البنكالمقترحة وعدم تضمين مقام النسبة بعض المخاطر التي يمكن أن تؤ  



ودات       ة موج ن طبيع ر ع شكل آبي ف ب المية تختل وك اإلس ات البن ودات ومطلوب ة موج إن طبيع

ة                         سبة آفاي ة حساب ن ة منهجي ه عدم مالءم شأ عن ذي ين  رأسومطلوبات البنوك التقليدية األمر ال

.المال آما تم اقتراحها من قبل لجنة بازل للبنوك اإلسالمية  

ئلة الت م األس ي لعل أه شارآة ف تثمار الم ة حسابات االس ذا المجال هو طبيع ا في ه م طرحه ي ت

ازل ل                  ) حسابات االستثمار المشترك    (الربح   ة ب ا أن تعريف لجن ع آم ا ليست ودائ  رأسحيث أنه

ه   . المال التنظيمي ال يشمل مثل هذا النوع من الحسابات     هذا ونلخص فيما يلي أهم ما توصلت إلي

ة   ة آفاي ال المنرأسلجن المية       الم ة اإلس سات المالي ة للمؤس بة والمراجع ة المحاس ن هيئ ة ع بثق

. بهذا الخصوص1999في البيان الصادر عنها في مارس ) اللجنة(  

  -: المال للبنوك اإلسالمية يمكن احتسابها آما يلي رأسوضحت اللجنة أن نسبة آفاية 

 

= للبنوك اإلسالمية الكفايةنسبة   

  
 
 
 

.مخاطر للموجودات تنسجم مع أوزان المخاطر التي حددتها لجنة بازلهذا، ويتم إعطاء أوزان   

د خلصت  ذا المجال وق ي ه صين ف اش واستطالع آراء المخت ذآرة نق داد م ة بإع د قامت اللجن لق

-:اللجنة بناء على ذلك إلى ما يلي  

-أ شأ عن                  ة تن ة العادي ر المخاطر االئتماني   حسابات االستثمار    إدارةهنالك مخاطر أخرى غي

.المشترك  

-ب تثمار أو  حصول              إدارةتنشأ عن مخالفة    " استئمانية"هنالك مخاطر     ود االس ود عق  البنك قي

ة                   إدارةتعدي أو إهمال في      ة قانوني ستثمرين حيث يكون البنك مسؤوًال من ناحي وال الم  أم

.في هذه الحالة  

مخاطر االستثمار، احتياطيات إعادة التقويم+ دفوع، االحتياطات المال المرأس  
 

باستثناء ( المطلوبات+مال المصرف رأسالممولة من (األصول الخطرة المرجحة 
))حسابات االستثمار المشترك  

 من حسابات االستثمار المشترك%50  + 



-ج  الضغوط التي هنالك نوع آخر من المخاطر يمكن أن يتعرض له البنك اإلسالمي يتمثل في 

التخلي عن                      ك ب تثمار المشترك وذل ى حسابات االس د عل ديل العائ ا لتع يمكن أن يتعرض له

ة               جزء من العائد على حقوق المساهمين وذلك للتمكن من المنافسة في السوق، وسّمت اللجن

". المخاطر التجارية المنقولة"هذا النوع من المخاطر   

-د ي ب و    واردة ف ـر ال سبب المخاطـــ ة (ج ب ة المنقول تئمانية، التجاري م) االس تم ض ي  

.من حسابات االستثمار المشترك لمقام النسبة%) 50(  

ة الخاصة لحسابات االستثمار        سبب في المعامل ود ال ذا، ويع ذه الحسابات   ه ى أن ه المشترك إل

ل حالة خسارة االستثمارات التي يتم تمويلها من خاللها تتحمل هي هذه الخسارة و ال تتحم                 وفي

تئمانية                 شأ من المخاطر االس د تن ي ق دار الخسائر الت ا إال بمق حقوق مساهمي البنك أي جزء منه

).ب، ج(والمخاطر التجارية المنقولة الواردة في   

ة         ة المنقول ول أن حسابات    .  لعل من المناسب هنا توضيح المقصود بالمخاطر التجاري يمكن الق

تثمار     االستثمار المشترك تشبه إلى حد آبير في طب        يعتها األموال المستثمرة ضمن صناديق االس

( المشترك  Mutual Funds والهم بموجب      )  ة سحب أم زة إمكاني إال أنها تعطي المستثمر مي

ستثمرة         . إشعارات قصيرة األجل   وال م ذه األم وك اإلسالمية هي أن ه اإلشكالية التي تواجه البن

سيول        ة من ال ا       في موجودات ال تتمتع جميعها بدرجة عالي ذي يجعل من الصعب عليه ة األمر ال

ى    د عل ستخدم العائ د ت وك اإلسالمية ق إن البن ه ف رة، وعلي الغ آبي ة بمب حوبات مفاجئ ة س مواجه

ذي               حقوق مساهمي البنك لدعم العائد على حسابات االستثمار المشترك لتجنب اإلعسار المالي ال

.قد ينشأ عن سحب ودائع االستثمار المشترك  

ظ أن   ذا، ويالح ا ال      ه سبة آونه سط الن شترك ضمن ب تثمار الم سابات االس درج ح م ت ة ل اللجن

ا     ن اعتباره ه ال يمك الي فإن سبة وبالت ام الن ي مق ة ف ا اللجن ي عرفته اطر الت ن المخ ل أي م تتحم

وك      رأسجزءا من   ا البن  المال التنظيمي الذي يمكن أن يتحمل خسائر التي يمكن أن تتعرض له



.اإلسالمية  
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مخاطر الموجودات الممولة من حسابات االستثمار المشترك   
ى     المية إل وك اإلس وال البن صادر أم م م ل أه شترك تمث تثمار الم سابات االس وم أن ح ن المعل م

ة    جانب الحسابات الجارية وحقوق المساهمين، وتختلف طبيعة هذه الحسابات عن ال            ع العادي ودائ

ة                ين البنك والمودع في البنك اإلسالمي هي عالق ة ب ة العالق في البنوك التقليدية في آون طبيع

سداده بغض           زم البنك ب مضاربة في حين أن الوديعة في البنك التقليدي هي عبارة عن قرض يلت

. النظر عن نتائج أعماله  

ين صاحب حسا            ى       إن طبيعة العالقة بين البنك اإلسالمي وب ة عل ب االستثمار المشترك والمبني

ن الممكن  ل م د-أساس المضاربة تجع ة العق د ألصحاب حسابات -حسب طبيع ون العائ  أن يك

ة             ة النظري ع من الناحي ا يمن االستثمار المشترك متغيرًا ويعتمد على نتائج االستثمار وال يوجد م

  . من أن يكون هذا العائد سالبًا في حالة خسارة استثمارات البنك

ة                        ر العالق ى حد آبي شبه إل  إن هذه العالقة بين حسابات االستثمار المشترك والبنك اإلسالمي ت

شترك     تثمار الم ناديق االس تثمار و ص سابات االس ين ح  (Mutualب

 (Funds                     ع سيط هو أن موجودات صناديق االستثمار المشترك تتمت  مع اختالف جوهري ب

ا وشراؤها في األسواق         عادة بدرجة عالية من السيولة آونها في       ة يمكن بيعه  العادة أوراق مالي

ن ال يمكن                ارة عن أدوات دي المالية في حين أن موجودات البنوك اإلسالمية هي في الغالب عب

. بيعها بسهولة حيث ال تزال تحتل المرابحة الجزء األآبر من نشاط البنوك اإلسالمية   

شا            وك اإلسالمية وترآز ن شاط المرابحة يجعل من الصعب          إن طبيعة موجودات البن طها في ن

ام والتي                 شكل ع عليها مواجهة سحوبات مفاجئة آبيرة لحسابات االستثمار المشترك أو الودائع ب

ة حدوث خسارة                        د أو في حال من الممكن أن تحصل في حالة حدوث انخفاض ملموس في العائ



تثمار المش                  البا بمعنى أن أصحاب حسابات االس د س ذه       آبيرة تجعل العائ ترك سيخسرون في ه

. الحالة جزءًا من رؤوس أموالهم المستثمرة مع البنك اإلسالمي  

ا صناديق االستثمار المشترك من حيث سيولة              زة التي تملكه ك المي  إن البنك اإلسالمي ال يمل

ذي يجعل من الممكن                    تثمار، األمر ال الموجودات وعدم السهولة النسبية في سحب أرصدة االس

اء ون إعط ببًا وراء    أن يك الب س د س شترك أو عائ تثمار الم سابات االس ى ح نخفض عل د م  عائ

تثمار      " إعسار البنك بسبب أن المودعين الذين خسروا جزءًا من ودائعهم          أصحاب حسابات االس

.من الممكن أن ينتقلوا لبنك آخر " المشترك وغيرهم من المودعين  

ة إ           ا احتمالي ه أن الخسائر        إذا ما رجعنا إلى تعريف المالءة وآونه ا ال شك في ك، فمم عسار البن

ة   "التي تتعرض لها حسابات االستثمار المشترك        ى إعسار         " المخاطر التجاري ؤدي إل يمكن أن ت

ا بالكامل جزءًا من موجودات البنك                        ة من خالله البنك وبالتالي يجب أن تكون األصول الممول

. الخطرة المرجحة ضمن مقام النسبة   

ًا في        صحيح أن البنك اإلسال    ذلك تجاري زم ب ه مل مي غير ملزم تعاقديًا بتغطية هذه الخسائر إال أن

اطر      اطي مخ اح واحتي دل األرب اطي مع ود احتي رر وج ا يب و م سوق وه ي ال سة ف ضوء المناف

. االستثمار  

الي   ساؤل الت صدد الت ذا ال ار به د يث ودعين   :  ق ن الم ر م دد آبي تفظ ع ن أن يح ن الممك يس م أل

ذا األمر                       بودائعهم مع البنك   صدد أن ه ذا ال ول به ة الخسارة، ويمكن الق  اإلسالمي حتى في حال

ة                  ا وهي حال ممكن في حالة عدم وجود مؤسسة مصرفية إسالمية أخرى يمكن نقل الحسابات له

ى حسابات                    ع عل د المتوق ة أن متوسط العائ ة الحدوث أو في حال أصبحت في الوقت الراهن قليل

د الحالي        -لقادمة  االستثمار المشترك في الفترة ا     د       -على الرغم من انخفاض العائ ى من العائ  أعل

ه في                   ودع سيحتفظ بوديعت إن الم المتوقع لدى مؤسسة مصرفية إسالمية أخرى، وبمعنى آخر ف

ك  بن



)B1 (إذا آانت العائد المتوقع خالل الفترة القادمة )  n على استثماراته أعلى من العائد المتوقع ) 

(ات مع بنك إذا ما وضع هذه االستثمار B2   -:ويمكن تمثيل ذلك من خالل المعادلة التالية ) 
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ارب         والعائد على حسابات االستثما    اإلسالمية البنوك   ألداءإن المتابع     ه مق ى ر المشترك يجد أن  إل

س                  ل حد آبير    شكل رئي ود ب ك يع ة ولعل ذل وك التقليدي دى البن ى  يلعائد على الودائع ل  أن معظم    إل

وك  ه البن ذي تقدم ل ال ة اإلسالميةالتموي ة لكلف ل مقارب ذا التموي ة ه ل المرابحة وأن آلف  هو تموي

. التمويل الذي تقدمه البنوك التقليدية بالفائدة  

ى حسابات االستثمار المشترك              في ضوء    د عل شكل   ما سبق وفي ضوء أن توقعات العائ ستند ب ت

دفع               فان  العائد في السنة الحالية      رئيسي إلى  ا ي ة ال يوجد م ة العملي ى ه ومن الناحي اد    إل أن ب  االعتق

(العائد المتوقع خالل الفترة  n (بنك  مع على االستثمارات)  B1  من العائد المتوقع أعلى  سيكون)

( هذه االستثمارات مع بنك تما وضعإذا  B2 . خاصة عند عدم تحقق ذلك بالفترة الحالية)  

ك   ات البن ا توظيف ي تتعرض له ي أن المخاطر الت ا سبق يعن ة من خالل اإلسالميإن م  الممول

سبة          ام الن  آون  حسابات االستثمار المشترك يجب أن تأخذ بعين االعتبار وان تكون جزءًا من مق

الي إعسار                   الخسائر التي قد   ودعين والت أموال الم  تنشأ عن هذه المخاطر قد تتسبب في المساس ب

.  البنك من الناحية العملية  

  المال وطبيعة الخسائررأس مكونات بسط نسبة آفاية 
 

 يمكن القول أنها تتكون من       )3( آما في المعادلة      المال رأس مكونات بسط نسبة آفاية      إلىبالنظر  

ريحتين ا وعتين أو ش ي مجم ى  وه ال رأسألول ات الم ريحة ،واالحتياطي ي ش ص  وه تخ

ين   ي ح ل ف شكل آام ساهمين ب شترآة  أنالم وال م ي أم ة ه شريحة الثاني ين ا ال ساهمين ب لم



ودعين النظر   .والم ىوب ب أن    إل ي يج اطر الت س المخ ام يعك ذا المق ظ أن ه سبة، نالح ام الن   مق

ه في نفس الوقت ي               ر أن ا من المخاطر        ت يتحمل خسائرها مساهمو البنك غي المخاطر  "ضمن نوع

.والتي يتحملها المساهمون والمودعون" التجارية المنقولة  

ودعين مع البنك            أنوعليه يمكن القول أن هنالك نوعين من المخاطر يمكن           وال الم ى أم  تؤثر عل

ا      إلى وتؤدي   اإلسالمي ا مساهمو             و األول   ، خسارة جزء منه هي المخاطر التي يجب أن يتحمله

ك وه شغيليةالبن اطر الت تئمانية (ي المخ اطر االس ا  )المخ ان حجمه ي إذا آ ى والت ة األول  بالدرج

ك سيؤدي               إن ذل ى آبيرًا بحيث ال تكفي حقوق المساهمين لتغطيتها ف د      إعسار  إل شكل أآي .  البنك ب

سوق                     وهي الثاني ة ومخاطر ال ا المخاطر االئتماني د أبرزه ي ُيع ة الت ة االعتيادي  المخاطر التجاري

ل الموجودات،       م لنوع من المخاطر يتحمله المودع والبنك بقدر مساهمة آل منه           وهذا ا  ا في تموي

اطر  ذه المخ ضاوه ؤدي أي ن أن ت ى يمك سار إل ك إع الءة" البن ى الم ؤثر عل ى " ت ؤثر عل ا ت ألنه

ى حقوق المساهمين بقدر حصتهم في تمويل الموجودات وألنها قد تعرض البنك             سبب   إعسار  إل  ب

تثمار المشترك                السيولة في حالة     ى حسابات االس د عل اد في العائ  خسارة جزء     أواالنخفاض الح

.  منها، ويالحظ أن هذا النوع من المخاطر لم يتم تضمينه بالكامل لمقام النسبة   

 مخصص   األولىبسط هو بالدرجة    ال بسط النسبة مرة أخرى نجد أن الجزء األول من           إلىبالنظر  

ل    لمواجهة الخسائر التشغيلية في حي     اني والمتمث ات ن أن الجزء الث ة   باالحتياطي  مخصص لمواجه

دل                     ات مع تم استخدام احتياطي ه ال يمكن أن ي مخاطر السوق والمخاطر االئتمانية، بتعبير آخر فان

تثمار  اطر االس ات مخ اح أو احتياطي ودات    األرب اطر الموج شغيلية أو مخ اطر الت ة المخ لمواجه

صادر أم  ن م ة م رة الممول ة الخط سابات  المرجح تثناء ح ات باس ة والمطلوب ك الذاتي وال البن

ة   ن ناحي شترك، م تثمار الم رىاالس ساهمين أخ وق الم ان حق دفوعرأس" ف ال الم  +  الم

ه                   " االحتياطيات ة، وعلي ا اللجن ا عرفته ة آم ة المخاطر التجاري ال يمكن أن يتم استخدامها لمواجه

ل منه    ين آ اجزين مختلف ل ح سبة يمث سط الن إن ب ة  ل مخصصامف ة مجموع ن   مواجه ة م مختلف



. المخاطر إال انه ال يمكن جمعها آما هو مقترح في المعيار الذي اقترحته اللجنة   

ى                            ا عل ل أثرهم ين لتقلي ا حاجزين مختلف وعين من المخاطر يقابلهم ك ن إن ما سبق يعني أن هنال

ك  ودعين(البن ى الم ج ا    ) عل ة دم ي حال ا ف اجزين مع ذين الح ج ه ن دم ه ال يمك ر أن اطر غي لمخ

ك  التاليينالمختلفة، ويلخص الشكلين     م   . ذل ا من       :)3(الرسم رق تم مواجهته ي ي ع الخسائر الت  توزي

 خالل حقوق المساهمين

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

اح              :)4(الرسم رقم    دل األرب اطي  +  توزيع الخسائر التي يتم مواجهتها من خالل احتياطي مع احتي
 مخاطر االستثمار

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الخسارة حجم

تكرار 
ة ا الخ

 خسائر متوقعة
متوقعة غيرر آبيرةخسائ خسائر غير متوقعة  

 ودائع العمالء حقوق المساهمين أرباح السنة

خسائر ) +استئمانية(خسائر تشغيلية 
الممولة من (األصول الخطرة المرجحة 

باستثناء ( المطلوبات+رأسمال المصرف 
))حسابات االستثمار المشترك  

 حجم الخسارة

 تكرار الخسارة

خسائر غير متوقعة خسائر متوقعة   متوقعة غيرائر آبيرةخس

احتياطي مخاطر االستثمار+ احتياطي معدل األرباح  أرباح السنة  ودائع العمالء 

خسائر مخاطر ائتمانية 
)تجارية(ومخاطر سوقية 



 
 
 
 
 

فصل بين مصادر األموال المستخدمة لمواجهة الخسائرزالة الإ  
 
سميته                  إذا ما نظرنا إلى مصادر األموال المستخدمة لمواجهة الخسائر غير المتوقعة أو ما يمكن ت

ة   ذه الحال ي ه وال    رأسف ن أم ارة ع ا عب زءًا منه رى أن ج المي فن ك اإلس ي للبن ال التنظيم  الم

شأ عن خسارة                 تخص مساهمي البنك تنازل عنها المساهمون      د تن ر ق ة لتجنب خسارة أآب  طواعي

دأ    . حسابات االستثمار المشترك في حالة انخفاض عائد أصحاب هذه الحسابات          ذا المب ان ه إذا آ

ة    ة التطبيقي ه من الناحي وًال ب ة ومعم ة النظري وًال من الناحي دل  iمقب اطي مع ك احتي ا يعكس ذل  آم

ا    (وق المساهمين األخرى، بمعنى أنه يمكن        العائد فإنه يمكن تعميم هذا المبدأ ليشمل حق        يس لزام ل

يهم تثمار           ) عل سابات االس ن ح ة م ك الممول ات البن رض توظيف ة تع ي حال ك وف ساهمي البن لم

وا            ستقبلي أن يقوم ه الم ك أو أدائ الءة البن ى م ؤثر عل ن أن ت رة يمك سائر آبي ى خ شترك إل الم

ك    وال البن صادر أم ن م صتهم م تخدام ح ساهمي(باس وق الم ب  ) نحق سائر لتجن ذه الخ ة ه لتغطي

. خسارة أآبر يمكن أن يتعرضوا لها في حالة إعسار البنك   

ة الخسائر لتصبح                         وال المخصصة لمواجه ين مصادر األم اة ب تح قن إن ما سبق يعني أن ذلك يف

:على النحو التالي  

 
 
 
 
 

ك   وال البن صادر أم ن م ين م وعين المختلف ن إدراج الن ن الممك ل م بق يجع ا س سط إن م ضمن ب

وال  دفق في األم ك ت ه سيكون هنال اد بأن ى االعتق دفع إل ا ي دم وجود م رغم من ع ى ال سبة عل الن

 حقوق المساهمين

 +احتياطي معدل األرباح 
 احتياطي مخاطر االستثمار



ة                   ة من الناحي ر مشكلة حقيقي ك ال يعتب ة إال أن ذل باتجاه حقوق المساهمين ألسباب شرعية وعملي

ساهمي      وق الم ة بحق سبيًا مقارن ر صغيرا ن وال يعتب صادر األم ن م زء م ذا الج ون ه ة آ ن العملي

وق المساهمين آون                    د خسارة حق ة بع ة العملي وآونه ال يمكن أن يستمر بنك في العمل من الناحي

. السلطات الرقابية في هذه الحالة ستقوم ببيعه أو إدماجه أو تصفيته   

 Basel 2 المال المقترحة للبنوك اإلسالمية في إطار رأس  نسبة آفاية 
 

ه ال ي تواج اطر الت ة المخ ي نوعي النظر إل م  ب ا ت ي ضوء م ة وف وك التقليدي وك اإلسالمية والبن بن

 المال للبنوك اإلسالمية سيتكون   رأسسابقًا يمكن القول أن مقام نسبة آفاية      ) 1(نقاشه في الجزء    

ة،        اطر االئتماني ي المخ ة وه وك التقليدي ازل للبن ة ب ددتها لجن ي ح اطر الت واع المخ س أن ن نف م

شغيلية     ة        المخاطر السوقية، والمخاطر الت وك التقليدي ا ستختلف عن البن سبية له ة الن  إال أن األهمي

. تبعًا لطبيعة نشاط البنك اإلسالمي واألدوات المالية اإلسالمية التي يستثمر بها  

 يمكن Basel 2 المال المقترحة للبنوك اإلسالمية وفقـا لـرأسفي ضوء ما تقدم فإن نسبة آفاية 

:تمثيلها آما يلي   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذا                   فيما يت  ازل به ة ب ل لجن علق بأساليب قياس مختلف أنواع المخاطر فان المنهجية المعتمدة من قب

.الخصوص تمثل إطارا عاما يصلح للبنوك السالمية والتقليدية على حد سواء  

وك    سبة البن ى نفس ن اج إل وك اإلسالمية ال تحت ان البن ة ف ة العملي ن الناحي ه وم ى أن ا إل شير هن ن

 
 حقوق المساهمين

 
+ احتياطي معدل األرباح 

اطي مخاطر االستثماراحتي

مخاطر التشغيل+مخاطر السوق+مخاطر االئتمان  

+



ك  ون البن ة آ ودعين  التقليدي سارة للم ن أي خ زء م ل ج ا تحمي ستطيع دوم أصحاب (اإلسالمي ي

ك                      ) حسابات االستثمار المشترك   ؤدي ذل ام دون أن ي اح الع ك ألرب ل جزء من ذل من خالل تحمي

دة    iiإلى حدوث سحوبات تؤدي إلى إعسار البنك         دفع الفائ ا ب  في حين أن البنك التقليدي ملزم دائم

.  المتعاقد عليها مع المودع  

الفصل بين أنواع المخاطر التي تواجه البنوك اإلسالمية    
 
وك اإلسالمية                   واع المخاطر التي تواجه البن وع من أن على الرغم من وجود تعريف محدد لكل ن

ا أو                       شأ عنه ين الخسائر التي تن ز ب ه يصعب التميي ة فان ة العملي والبنوك التقليدية فانه ومن الناحي

د الح          ًا خاصة عن ًا من األمور                   حتى قياسها آمي د قياسها آمي شغيل والتي ُيع ديث عن مخاطر الت

ردد         ى الت ع إل الصعبة للغاية حتى مع التقدم الكبير الذي حصل في هذا المجال وهو األمر الذي دف

ة   سبة آفاي ام ن ى مق اطر إل ن المخ وع م ذا الن رار ضم ه ذي سبق إق ر ال ال ضمن رأسالكبي  الم

الءة   د للم ار الجدي Basel 2المعي سيم    ، و ة تق ة النظري ن الناحي ن م ه يمك م أن ه ورغ ه فان علي

سبة   سط الن د الجزء من ب الي تحدي ى مجموعات وبالت وك اإلسالمية إل ي تواجه البن المخاطر الت

ا            ه آم دًا تحقيق ة أمر صعب ج الذي سيتحمل هذا الجزء من المخاطر فان ذلك ومن الناحية العملي

ة أن            ة العملي تمكن أصحاب حسابات               أنه ال يمكن أيضا من الناحي ه أو ي ة ب سلطات الرقابي وم ال تق

ة                  وفر المعلومات وآلف االستثمار المشترك من القيام به  في ظل الصعوبة الكامنة في ذلك وعدم ت

. ذلك   

أن الخسائر                   ول ب إن الق إضافة إلى صعوبة الفصل بين أنواع المخاطر وخاصة مخاطر التشغيل ف

ا           ال أو التقصير أو التعدي أمر                التي قد تنشأ عنها يجب أن يتحمله ا نتيجة اإلهم المصرف آونه

ا أن                         شاط مصرفي آم يصعب القبول به آون هذه الخسائر المختلفة هي جزء ال يتجزأ من أي ن

المخاطر االئتمانية جزء ال يتجزأ من أي نشاط مصرفي، بمعنى أنه ومن الناحية العملية ال يمكن             

الي           وصف هذه الخسائر بأنها خسائر ناشئة عن       ل مساهمي البنك وبالت ال من قب  التعدي أو اإلهم



.فإنه ال يتوجب أن يقوموا بتحملها  

ًا أخرى من                        ك أنواع إن هنال ا ف د المسؤولية عنه عالوة على صعوبة الفصل بين المخاطر وتحدي

المخاطر التي تواجه البنوك والتي ال يمكن قياسها آميًا بصورة سهلة مثل المخاطر االستراتيجية                

ا سائر    ومخ ذه الخ اس ه ن قي ه ال يمك سائر إال أن ك لخ د تعرض البن اطر ق ي مخ سمعة وه طر ال

ان من الممكن                        ى حد سواء وإن آ وعليه فإنه سيتم تحملها من قبل المودعين ومساهمي البنك عل

ه           ونهم مسؤولين عن ساهمو البنك آ القول هنا أن هذا النوع من المخاطر من األجدى أن يتحمله م

). دارةخاصة المخاطر االستراتيجية آونها مسؤولية مجلس اإل (بالدرجة األولى  

ى                  اء عل إن ما سبق يدفع إلى االستنتاج إلى أنه يصعب من الناحية العملية الفصل بين المخاطر بن

. المسؤولية التي تترتب على آل من المودعين والمساهمين  

ة        ل عدم إمكاني صدد هو هل يمث د المسؤولية عن الخسائر     السؤال الذي يمكن إثارته بهذا ال  تحدي

 عائقا أمام تحديد مستوى المالءة للبنوك اإلسالمية ؟

د مستوى               نعتقد بهذا الصدد أن عدم إمكانية تحديد المسؤولية عن الخسائر ال يمثل عائقا أمام تحدي

ة                         ة أي ساهمين لمواجه وال الم اة تمكن من استخدام أم اد قن ة إيج المالءة للبنوك اإلسالمية في حال

سم    ي الق ه ف م تبيين ا ت ة وآم ر متوقع سائر غي ن  )3(خ سؤولية ع د الم ة تحدي دم إمكاني ، إال أن ع

ة                     ستخدم لمواجه وال التي يمكن أن ت الخسائر يمثل عائقا حقيقيا في حالة التمييز بين مصادر األم

.وآما هو الحال اآلن ضمن المعيار الحالي) عدم وجود قناة(الخسائر   

ة              إن موضوع المالءة يعد      سبب أهمي ة وب من المواضيع الهامة لكل من البنوك اإلسالمية والتقليدي

هذا الموضوع فقد حرصت آل من البنوك والسلطات الرقابية على تطوير أساليب لقياس المالءة               

ى  Basel 1 المال آما تم اقتراحها في رأستطورت من نسبة الرافعة المالية إلى نسبة آفاية   إل

ة المعيار الجديد للمالء Basel 2. 

المية    وك اإلس ل فرصة للبن وك تمث ه البن ي تواج اطر الت واع المخ ف أن اس لمختل اليب القي إن أس



. للمخاطر التي تواجههاإدارتهاوالتقليدية لتطوير قياسها و  

ة  للمؤسسات                   على الرغم من الجهد المبذول من قبل اللجنة المنبثقة عن هيئة المحاسبة والمراجع

 المال يقيس بشكل مالئم مالءة البنوك اإلسالمية إال أن           رأستقديم معيار لكفاية    المالية اإلسالمية ل  

ذي ال يمكن               ام األمر ال سط والمق هذا المعيار يواجه مشكلة عدم االنسجام بين مكونات آل من الب

ة               . معه اعتباره مقياسًا مالئمًا للمالءة     درة من الناحي دم الق ضًا بع  عالوة على ما سبق فإنه يتميز أي

وك اإلسالمية                        العملية على تحديد المسؤولية عن الخسائر الناشئة عن المخاطر التي تواجه البن

. وبالتالي تحديد الجزء من بسط النسبة الذي سيستخدم لمواجهة هذه الخسائر  

ل جزءًا من موجودات                          ة من حسابات االستثمار المشترك تمث ات البنك الممول إن توظيف أيضًا ف

ه ومن     رأس يجب أن تؤخذ بعين االعتبار في مقام نسبة آفاية       البنك الخطرة والتي   ال حيث أن  الم

.الناحية العملية فإن الخسائر الناشئة عنها قد تؤدي إلى إعسار البنك  

ائم              ه وضمن الوضع الق ة              (إن ما سبق يعني أن ين المسؤولية عن الخسائر وعدم إمكاني الفصل ب

ف الم    ة مختل ساهمين لمواجه وق الم تخدام حق اطراس ك     ) خ إن هنال ة ف ة الفعلي ن الناحي ه وم فإن

ساهمين    وق الم سية بحق ة الرئي ق بالدرج دها يتعل وك اإلسالمية أح الءة للبن ين للم ين مختلف مقياس

اطر      تثمار والمخ اطر االس اح ومخ دل األرب ات مع ق باحتياطي ر يتعل شغيلية واآلخ اطر الت والمخ

.االئتمانية والسوقية  

 قيام المساهمين باستخدام حقوق المساهمين لتغطية الخسائر غير إن فتح المجال أمام إمكانية

المتوقعة التي يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على العائد على حسابات االستثمار المشترك 

وبالتالي على مالءة البنك يجعل من الممكن من الناحية العملية دمج جميع مصادر أموال البنك 

عملية الدمج هذه في بسط نسبة . ئر ضمن وحدة واحدةالتي يمكن استخدامها لمواجهة الخسا

 المخاطر إضافة جميع إدارة المال تجعل من الممكن أيضًا وألغراض قياس المالءة ورأسآفاية 

المخاطر إلى مقام النسبة وتقلل بدرجة آبيرة من أهمية تحديد المسؤولية عن الخسائر غير 



.  المتوقعة التي يمكن أن تواجه البنك  

اس              رأسسبق يعني أن نسبة آفاية      إن ما    نفس أسلوب قي اس ب  المال للبنوك اإلسالمية يمكن أن تق

ة  سبة آفاي ف  رأسن د تختل اطر ق واع المخ سبية ألن ة الن ة وإن آانت األهمي وك التقليدي ال للبن  الم

.بسبب اختالف طبيعة نشاط البنوك اإلسالمية  

ت      ة أي خسارة     من الجدير اإلشارة هنا إلى فائدة أخرى إلمكانية اس وال المساهمين لمواجه خدام أم

ام البنك اإلسالمي لتوظيف                تح المجال أم ل في ف غير متوقعة لحسابات االستثمار المشترك تتمث

الي                   سبيًا وبالت ى ن ات ذات درجة مخاطرة أعل مصادر أموال حسابات االستثمار المشترك بتوظيف

ة أي      تحقيق عائد أعلى لكل من البنك وألصحاب هذه الحسابات آ        ان البنك تغطي ه سيكون بإمك ون

.   المالرأسخسارة غير متوقعة من خالل حسابات   

ات                ومن هنا نجد أنه      ة وضع حد أدنى لمتطلب سلطة الرقابي ا يعكس       رأسيتعين على ال ال بم  الم

ا    ي يتعّرض له ات   األخطار الت ّدد مكّون ار   رأسالمصرف، وأن تح ذًة باالعتب ال المصرف آخ  م

. احتواء الخسائرقدرة المصرف على  

ي                    ك الت ات عن تل أما بالنسبة للمصارف العاملة على المستوى الدولي، فيجب أال تقل هذه المتطلب

شأن      وردت في  ال  رأساتفاق بازل ب ازل                     . الم ة ب ة لجن ا جاء في وثيق دًا لم دأ تأآي ذا المب ر ه يعتب

ة   ات آفاي ول متطلب ي رأسح ي صدرت ف ال الت وز  الم و /تم يولي 1988 وا اق "ن  تحت عن نط

ة         والتي"  المال رأس المال ومعايير    رأسالتوافق الدولي لقياس     ى لكفاي ازل األول ُعرفت باتفاقية ب

ا التي وردت في الوثيق        المال باالضافة الى التع    رأس ة في      ة ديالت عليه ذه اللجن صادرة عن ه ال

سو       المال لكي   رأستعديل اتفاقية   " تحت عنوان    1966آانون الثاني    د  ". قتتضمن مخاطر ال وق

ازل             ة ب ى اتفاقي ة األول اريخ     ) 2(حّلت محل الوثيق ي صدرت بت ران  الت و   /حزي  تحت   2004يوني

ن    صارف م وال الم ة رؤوس أم ث عالجت موضوع آفاي وان حي س العن د   نف وم جدي ضمن مفه

ام       ي الع دأت ف ّدة ب شاورات ع د م ك بع صارف وذل ذه الم اطر ه رتبط بمخ ع1999ي دول   م ال



انون    ) 6(على الرغم من أن المادة      .األعضاء في هذه اللجنة    ام   / 28/من الق د حّددت     2001لع  ق

رة     1.5 بمبلغ   سوريةالجمهورية العربية ال   مال أدنى لكل مصرف عامل في     رأس ، سورية  مليار لي

دى     فإن مجلس النقد والتسليف في طور مناقشة مشروع        تعليمات خاصة بكفاية األموال الخاصة ل

ازل      المصارف ينسجم الى حد آبير مع      ةاألموال الخاصة التي ربطت        ) 2( متطلبات لجنة ب لكفاي

ا ا وم ي يتعرض له دى آل مصرف باألخطار المصرفية الت وال ل ذه األم شمله من  مستوى ه ت

شغيلية               ى المخاطر الت سوق باالضافة ال ة ومخاطر ال ان مشروع       . مخاطر ائتماني ة، ف ذه الغاي وله

ل          الما رأسالمصرفية هذا حّدد مكّونات      المالءة ّدد معدالت تثقي ل بشّقيه األساسي والمساند آما ح

 مخاطر االئتمان

ازل              ات ب ر مع متطلب ى حد آبي سجم بمضمونها ال ي تن شغيلية والت ومخاطر السوق والمخاطر الت

)II   الخاصلكفاية األموال) 
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م .م. شسورية –البنك العربي  (ARAB BANK-SYRIA  S.A)   
 

 ارتباطًا وثيقًا بعائلة شومان ومؤسسه 1930يرتبط تاريخ البنك العربي الذي تأسس عام 

عبدالحميد شومان، الذي زخرت حياته الشخصية بنجاحات استثنائية ومنقطعة النظير مقارنة 

ه وزمنه، حيث آان لرؤية وطموح عبد الحميد شومان المؤسس الفضل في إنشاء مصرف بعمر

 .عربي لعب وما يزال دورا مهما في تشكيل حياة األمم واقتصادياتها

 البنك العربي إدارة خلفه نجله عبد المجيد شومان الذي تولى رئاسة مجلس 1974وبعد وفاته عام 

 للبنك، حيث عمل على زيادة نشاطات البنك المصرفية وعمل على إضافة الكثير من االنجازات

 .من خالل توسيع شبكة فروعه في مختلف أنحاء العالم واهم المراآز المالية العالمية

 منصب - حفيد المؤسس - عاما من الخبرة المصرفية تقلد عبد الحميد شومان 30 من أآثر ومع 

 رئيسًا لمجلس 2005لمجيد شومان في العام المدير العام، ومن ثم انتخب بعد وفاة والده عبد ا

 البنك العربي حيث واصل سياسة العطاء، وحافظ على األهداف النبيلة للبنك، ونقل األداء إدارة

إلى مستويات جديدة من التميز والتفوق، آما عمل على تعزيز موقع البنك المتقدم وحضوره في 

نشاطاته وفروعه ومستوى الخدمات والمنتجات الساحة المصرفية العالمية، واالرتقاء بعملياته و

المصرفية التي يقدمها لعمالئه باإلضافة إلى تطوير وتعميق مفهوم العمل المصرفي وزيادة 

 .االنجازات الكبيرة لهذه المؤسسة العمالقة

سي في األردن                     ره الرئي دير من مق وغدا البنك العربي اليوم بيتا للخبرة المصرفية العريقة، حيث ي

م                 اآبر  شبكة فروع مصرفية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ويتمتع بموقع متميز في أه

شر مجموعة                 ارات حيث تنت األسواق المالية العالمية من خالل تواجده في ثالثين دولة في خمس ق

ان،          400البنك العربي من خالل       سطين، لبن قيقة في آل من األردن، فل ة وش رع ومؤسسة تابع  ف

يمن،             سوريا، ال  ان، ال مملكة العربية السعودية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، عم



دة،      ة المتح سا، المملك ا، النم سرا، الماني سودان، سوي ا، ال ونس، ليبي ر، ت رب، الجزائ صر، المغ م

ا        ستان، آوري صين، آازاخ نغافورة، ال ة، س دة االمريكي ات المتح بانيا، الوالي ا، اس سا، ايطالي فرن

ى توسيع نطاق                     .لجنوبية، استراليا،ترآيا ا ة الماضية عل وعمل البنك العربي خالل األعوام القليل

ر              انتشاره وتعزيز تواجده العالمي لتقديم خدماته ومنتجاته المصرفية والحلول المالية المتنوعة ألآب

ام                 سورية في الع ة ال ك  2005قاعدة من العمالء فعاد للعمل الى الجمهورية العربي  عن طريق    وذل

يس ي   تأس ك العرب صادي        - البن الح االقت اح واإلص امش االنفت ى ه أتي عل وة ت ي خط ورية ف س

اون وا             والذي شراآة   بدأته الحكومة السورية، وعلى هامش تطلعات القطاع الخاص السوري للتع ل

ام            .باإلتجاه العربي والخارجي    ليتطور   2005حيث ابتدأ البنك العربي في سورية مع فرعين في ع

دود ال  و صل لح يا    21ي سورية وتماش اطق ال ف المن شمل مختل رع ت صرف   "  ف رارات الم ع ق م

رة    3 مليار ليرة سورية إلى      1.5من رفع رأسماله من     " المرآزي قام البنك العربي مؤخرا      مليار لي

ي           سورية   ان البنك العرب ة  ات ال مؤسس من ال  وبهذه الخطوة آ ة  المالي شعر  التي  ضخمة ال عربي تست

شراآة                  صالحية التي  التحوالت اإل  دخول ل د لل ا تمه ا آم اون معه سوري وتتع صاد ال شهدها اإلقت  ي

سارعة      صادية مت ورات اقت شهد تط ي ت سورية الت سوق ال ات ال ع قطاع تراتيجية م      .إس

ى المساهمة في                    سورية ال سوق ال ة االقتصاد    ويسعى البنك العربي من خالل تواجده في ال  خدم

ث ن حي سوري م دما ال ديم الخ ر  تق ا عب ي راآمه ة الت صرفية المتقدم ن  ت الم ة م ه الطويل  خبرات

سوري باالقتصادات األخرى من                       صاد ال ى المساهمة في ربط االقت العمل المصرفي باإلضافة ال

ارات        30خالل فروع البنك العربي المنتشرة في         ة في خمس ق ى      ، دول ادة الطلب عل ة لزي ومواآب

ك ل   تح البن المية ف صرفية اإلس دمات الم راءات    الخ تكمل اإلج ر واس ي قط المية ف ذة إس ي ناف عرب

سودان من خالل البنك                       شريعة اإلسالمية في ال الالزمة لمباشرة عملياته المصرفية وفق قواعد ال

 مليون دوالر أمريكي ويعمل       50مال قدره   رأسالعربي السوداني المملوك بالكامل للبنك العربي وب      

 .مية في أبو ظبيالبنك العربي حاليا على تأسيس نافذة إسال



ويعد البنك العربي واحدًا من أقوى الدعائم األساسية لالقتصاد العربي من خالل شبكة فروعه 

ومؤسساته الممتدة في البلدان المختلفة ومتانته المالية، ويعمل البنك دائما على تعزيز الرسالة التي 

البلدان التي يعمل بها أنشئ من اجلها وذلك عن طريق تمتين الروابط التجارية بين مختلف 

 .وتطوير منتجاته وخدماته المصرفية

ال من   ة األعم صاد وتطوير بيئ ة االقت ى خدم وم عل تراتيجية واضحة تق ي اس ك العرب ى البن ويتبن

سياحية          صناعية وال ة وال ات التجاري ف القطاع ي مختل شاريع ف ن الم ر م دد آبي ه ع الل تمويل خ

ل   ة والنق ة والثقافي شائية والتعليمي ي     واإلن ة ف روات الطبيعي وارد والث تخراج الم شاف واس  واستك

دم     ث ق شقيقة حي ة وال ساته التابع ة ومؤس ه العالمي بكة فروع ا تواجدت ش دول وحيثم ن ال ر م الكثي

ادق          ة والفن د العلمي كانية والمعاه شاريع اإلس شاء الم ة وإن ة التحتي ق البني شاء مراف روض إلن الق

دمتها          والجامعات والمدارس والمدرجات الرياضية    ة وفي مق  والثقافية والصناعات الحيوية المختلف

ات    ل البحري والبتروآيماوي ة والنق منت والمالح صلب وصناعة االس د وال از والحدي صناعة الغ

ي           اهم ف ا س سدود، آم ة ال ة وإقام منت واألدوي شاب واالس وم واألخ والذ واأللمني مدة والف واألس

ة والمواصالت من طرق             مشاريع إنتاج الطاقة وتوليد الكهرباء وتحلية      اه واالتصاالت الهاتفي  المي

 .وسكك حديدية وموانئ ومطارات وشرآات طيران

صنيفا                    وديز ت ه مؤسسة م ا، حيث منحت ويصنف البنك العربي ضمن اآبر المؤسسات المالية عالمي

ى توقعات      A3 للمتانة المالية وبدرجة     A2بدرجة   ل باإلضافة ال   للعملة األجنبية على المدى الطوي

ستقبلية   ورز         Stable Outlookم د ب تاندر آن تش وس دوليتان في ا أآدت مؤسستا التصنيف ال ، آم

 . مع مؤشر مستقر-Aعلى تصنيف البنك العربي طويل األجل للعملة األجنبية بمستوى 

غ        2008وفي نهاية العام     ا حيث بل  أظهرت ميزانية مجموعة البنك العربي تناميا في مختلف بنوده

د المخصصات         مجموع األرباح  ون دوالر         (1.061 قبل الضرائب وبع ار وواحد وستون ملي ) ملي



ع  ة م ام  964مقارن ن الع رة م نفس الفت ون دوالر ل درها 2007 ملي ادة ق ون دوالر 97 أي بزي  ملي

دره  ادة ق دل زي سبة %10وبمع ع العمالء بن ع مجموع ودائ ى % 27وارتف ار 31.4ووصل ال  ملي

سهيالت ا وع الت ع مجم سبة دوالر وارتف ة بن ى % 16الئتماني صل ال ع 22.5لي ار دوالر وارتف  ملي

 %.19 مليار دوالر وبنسبة زيادة مقدارها 45.6إجمالي الموجودات الى 

 

 
 

سورية -بنك بيبلوس  
 
اني من حوالي        سورية بنك بيبلوس ًا،  55 لبناني األصل، يعمل في القطاع المصرفي اللبن  عام

15باتجاه المنطقة من  امتد ملك حاليًا في لبنان  عامًا، وي 70 ولديه .  فرعًا في    مصارف شقيقة7

بتأسيس بيبلوس   أوروبا منتشرة في بلجيكا ولندن وباريس وقبرص، وبدأ البنك ينظر إلى أفريقيا

سودان ران . ال ي حزي ام وف ن ع سوق ال  2006م ي ال ل ف دأ العم .سورية ب  

وك    سورية بيبلوس   " ممل 41.5 ان و    %"  "لبيبلوس لبن 7.5 ة   %"  ك، و  لمنظم أوب 51 ، موّزعة  %  

دود     وريين، وبح ساهمين س ى م ن     150عل دأ م صهم تب هم، وحص ف س  5% أل

مال بيبلوسرأس 40 سورية -  فروع في محافظات 7حوالي " ، ويملك حاليا مليون دوالر أميرآي

. سورية مختلفة      

 

شام اإلسالميبنك   
ة في        شام اإلسالمي ، شرآة مساهمة مغفل ول    7  تأسس بنك ال دره   رأس ، ب 2006أيل ال ق  م

ُسجِّل في ِسجل المصارف بالمصرف   و14809 سجل تجاري رقـم – سورية مليارات ليرة  5

15(المرآزي برقم  ( ُيعتبر بنك الشام اإلسالمي أول مصرف إسالمي في, شريعة  سورية   يتخذ ال



و تخضع أنشطة و عمليات البنك لرقابة مصرف. اإلسالمية منهجًا له ة   المرآزي و رسورية  قاب

.الهيئة الشرعية   

ة     يهدف ة وفق آلي صادية واالجتماعي ايرة   البنك اإلسالمي إلى تحقيق الربح ودعم التنمية االقت مغ

ى أساس     وفير عل ع الت شرعية،    للبنك التقليدي، حيث يقبل الودائع االستثمارية وودائ المضاربة ال

ربح المتحقق وال يمكن         ة من ال ة معلوم سبة مئوي ودعين ن رام      ويحدد للم داره وقت إب ة مق معرف

وال من خالل     العقد، ألنه نسبة من الربح الحاصل وهو مجهول، ثم يستثمر البنك اإلسالمي األم

ال،  . الخ..والسلم واإلجارة  عقود متنوعة آبيع المرابحة والمشارآة واالستصناع فعلى سبيل المث

لو أن : ظهر من خالل المثال التاليوالفائدة في البنك التقليدي ي الفرق بين الربح في بيع المرابحة

سيارة،    شخصًا أراد شراء شتري ال سيارة عن طريق البنك التقليدي فإن البنك يمنحه قرضًا وال ي

ذاهوالربا  ومن ثم فإن ا البنك  .الفائدة ال تكون مقابل السيارة وإنما مقابل القرض،وه اإلسالمي   أم

ا للمتعامل ب        م يبيعه ا ث سيارة ويحرزه شتري ال يًال، فيكون   فإنه ي ى قل ثمن أغل ه      ذي يدفع ثمن ال ال

آما أن البنك التقليدي يزيد  .المتعامل مقابل السيارة وليس مقابل القرض، وهذا هو الربح الحالل

ذا        ود له سداد، وال وج ن ال ل ع أخر المتعام د ت دة عن ي الفائ المي   ف ك اإلس ي البن  . ف

مشارآة األرباح(آذلك فان تفعيل مفهوم عقد المشارآة   ا      ) الخسائر و  ى م انه الوصول إل من ش

 .المطلوبة يسمى باالستثمار األمثل ويحقق العدالة

س . مليار ل3 فروع في سورية برأسمال قدره 5تصل فروع بنك شام اإلسالمي ألى   

 

  الدولي اإلسالمي سوريةبنك 
ين القطاعين الخ                     اص برؤية مصرفية ومالية إسالمية متطورة، وفي إطار شراآة استراتيجية ب

ة قطر، تأسس بنك     سوريةفي آل من الجمهورية العربية ال  ى    سورية  ودول دولي اإلسالمي عل  ال

ة ب سورية شكل شرآة مساهمة      رة     رأس  مغفل ارات لي دره خمسة ملي رار   سورية مال ق ، بموجب ق

ة ال       ة العربي وزراء في الجمهوري م  سوريةالترخيص الصادر عن السيد رئيس مجلس ال م /67 رق



اريخ  ي    7/9/2006بت المي ف صرفي اإلس ل الم ة العم ذانًا بانطالق ورية إي ك  س ارس البن ، وليم

م              شريعي رق ام المرسوم الت ام  35أعماله المصرفية، وفق أحك ام     2005 لع اب أم تح الب ذي ف ، ال

.سوريةإنشاء وتأسيس بنوك إسالمية في   

ستثمرين القطريين، يتصدرهم                       ة من الم دى نخب رة تأسيس البنك ل بنك قطر    لقد جاءت والدة فك

م          ة إدراآه راد، نتيج المية واألف سات اإلس شرآات والمؤس ن ال ة م المي ومجموع دولي اإلس ال

ان استراتيجي آمن     سوريةوقناعتهم بجدوى االستثمار في    زة، ومك  باعتبارها بيئة استثمارية محف

د  وقد تشكلت في حينه لجنة مؤسسين من دولة قطر برئاسة الشيخ الدآتور خا  . لالستثمار العربي  ل

د           إدارةبن ثاني آل ثاني رئيس مجلس         بنك قطر الدولي اإلسالمي، وعضوية الدآتور يوسف أحم

س   ضو مجل ة ع شيبي   إدارةالنعم ط ال د الباس سيد عب المي، وال دولي اإلس ر ال ك قط رئيس /  بن ال

زة ومتواصلة مع مصرف                   ودًا متمي  سورية التنفيذي لبنك قطر الدولي اإلسالمي، الذين بذلوا جه

د                المرآزي الي واالستثماري، وق ، ومختلف الجهات الرسمية ذات العالقة بالعمل المصرفي والم

رة تأسيس البنك         سورية بارآت هذه الجهات هذا التوجه االستراتيجي القطري نحو               إلخراج فك

سويقية، وتنظيم                  اءات وإجراء اتصاالت ت د لق ة المؤسسين بعق إلى حيز الوجود، حيث قامت لجن

ة لد  ل مكثف ة د أسرورش عم سوق، ومراجع دوى    رأسة ال دت ج ي أآ صادية الت دوى االقت ة الج

.سوريةتأسيس هذه المؤسسة المصرفية اإلسالمية على األرض العربية ال  

ام    28ووفقًا ألحكام قانون إحداث المصارف الخاصة، والمشترآة رقم          دم مؤسسو     2001 لع ، تق

رخيص           ى الت ام     البنك القطريين بطلبات للترخيص، وتم الحصول عل ول ع شكل  2006 في أيل  لي

 سورية ، وبداية إلنطالقة بنك     سوريةحدثًا تاريخيًا هامًا في تاريخ إنشاء المصارف اإلسالمية في          

المي دولي اإلس والي    , ال المي ح ورية اإلس ك س ك بن ث يمل ا17حي شق  "  فرع ي دم ة ف موزع

.س . مليار ل5وحلب وعدد من المحافظات األخرى برأسمال قدره   

 

 



 

ر الوطني بنك قط  
QNBأسس   سبة        1964 عام    از قطر لإلستثمار بن  آأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جه

نما  .الباقية% 50والقطاع الخاص بنسبة الـ     % 50 QNB        وك في ر البن ين أآب  وتوسع لُيصبح ب

سبة            الي موجودات      % 40المنطقة والمؤسسة المالية الرائدة في البالد، باستحواذه على ن من إجم

صرفيالقط شمل   ,. اع الم صرفية ت دمات الم ات والخ ن المنتج ة م ة آامل ك مجموع دم البن يق

ة و تثمار والخزان راد  إدارةاإلس المية لألف صرفية اإلس دمات الم ات والخ روات والمنتج  الث

دى  .والشرآات والمؤسسات الحكومية داخل وخارج قطر     ول QNB      روع في ر شبكة من الف  أآب

 فرعًا ومكتباً   11باإلضافة إلى   ) بما فيها ثالثة فروع متحرآة    (ًا   فرعًا ومكتب  44دولة قطر تشُمل    

يعتبر  .جهاز صراف آلي  160 من   أآثر  للخدمات المصرفية اإلسالمية و    QNB     أول بنك تقليدي 

QNBيبادر إلى توفير خدمات ومنتجات مصرفية إسالمية من خالل               ذي تأسس          اإلسالمي ال

ام  د .2005ع ويتوسع تواج QNB شكل دة حول  الخارجي ب اطق أخرى جدي شمل من  سريع لي

اريس          دن وب ويتواجد   . العالم إضافة إلى فروعه الحالية في لن QNB ًا في       شمل      22 حالي دًا وت  بل

ا           : فروعه  ران وليبي ه في إي ى المكاتب التمثيلي نغافورة إضافة إل ان، الكويت وس يمن، ُعم ا . ال آم

تح  QNBافت ة م    دم مجموع ث يق سودان حي ي ال المي ف ه اإلس صرفية   فرع دمات م ات وخ نتج

عزز  .إسالمية متكاملة  QNB      ى  تواجده اإلقليمي من خالل عدة استحوا ذات ومنها استحواذه عل

سبة  ي األردن  33.5ن ل ف ارة والتموي كان للتج ك اإلس هم بن ن أس ن ٢٣،٨ و  ٪ م ال رأس٪ م  م

سبة        ى ن دة وعل ة المتح ارات العربي ة اإلم ره دول دولي ومق اري ال ك التج ن ال% 50البن ك م بن

رة اإلسالمية بالدوحة         % 20التونسي القطري ونسبة     ك البنك حصة        . من شرآة الجزي ا يمتل آم

ي % 49 ف QNB ورية –  ع  س تراك م س باالش ري تأس وري قط اص س صرف خ و م ، وه

.2009 الذي سوف يباشر أعماله مع نهاية عام سوريةمؤسسات عامة وخاصة   



دة بإسم      ؤخرًا شرآة إستثمار جدي "وأسس البنك م QNB Capital ذراع االستثماري    "  وهي ال

ة والمؤسسات                    شرآات والجهات الحكومي تثمارية لل للبنك حيث توفر مجموعة من الخدمات االس

ارج ي قطر والخ ضم. ف QNB Capital   وت ي    عة ف رة واس ل متخصص ذو خب ق عم  فري

ة ا            ا    العمليات المصرفية والخدمات االستشارية يقدم الخدمات المالية للشرآات في منطق يج، بم لخل

ديون والمشاريع،                  ة، ال دماجات واإلستحواذات، حصص الُملكي ات اإلن فيها االستشارات في عملي

ع   . باإلضافة إلى إجراء مختلف أنواع البحوث       ويتمت QNB         ر من ع يعتب اني مرتف  بتصنيف ائتم

ل                      دة مث ة الرائ االت التصنيف العالمي ت "األعلى في المنطقة وذلك استنادًا إلى عدد من وآ اندرد س

ورز د ب وديز"، "آن تش"، "م ال انتليجنس"و" في ه ". آابيت دة لخدمات وائز عدي ى ج ك عل از البن وح

ة             ة العالمي دارات المالي ن اإلص د م ل العدي ن قب ز م ه الممي رة وأدائ ة المبتك ه اإلبداعي ومنتجات

وم . المتخصصة ويق QNB  ف ه لمختل ة ورعايت ساعداته اإلجتماعي امج م ر برن ٍل عب دوٍر فاع  ب

وطني        . نشطة اإلجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر        األ ان بنك قطر ال  سورية  -وآ

ة       /باشر في أغسطس   ا بقيم ا أولي ا عام رة   1.7آب طرح ار لي ات    سورية  ملي ، حيث تجاوزت طلب

  مرة1.7االآتتاب قيمة المعروض 

 
 
 
 
 

 سورية  –ام اإلسالمي  بنك ش   , سورية –بنك بيبلوس   , سورية –يخضع آل من البنك العربي  

وطني      , سورية – الدولي اإلسالمي    سوريةبنك  ,  ا من المصارف     سورية  –بنك قطر ال  وغيره

ة        سورية  الشراف ورقابة المصرف المرآزي في         سوريةالخاصة العاملة في     ا آانت تجرب   ولم

ي  وريةالمصارف الخاصة ف ا س سير بخط دأت ت د ب دة وق ة جدي و التطور "  هي تجرب ة نح حثيث

ذه           سوريةلتقدم  لذلك عين على السلطات الرقابية في         وا ا ه سير عليه  وضع أسس ومبادئ عامة ت



وك لإل زام البن ات لت ة  رأسبمتطلب ى لكفاي د ادن وك بح ذه البن ث  التزمت ه ال حي ال رأس الم  الم

سليف في طور     رأس آحد ادنى لسوريةمليار ليرة  1.5يصل الى  د والت  المال ولكن مجلس النق

ر مع                 مناقشة مشر  ى حد آبي وع تعليمات خاصة بكفاية األموال الخاصة لدى المصارف ينسجم ال

ازل  ة ب ات لجن (متطلب II ل  )  دى آ وال ل ذه األم ستوى ه ي ربطت م وال الخاصة الت ة األم لكفاي

سوق                    ة ومخاطر ال شمله من مخاطر ائتماني مصرف باألخطار المصرفية التي يتعرض لها وما ت

ة المصارف الخاصة هي         باالضافة الى المخاطر التشغ    لفنا ان تجرب يلية ولما آانت آما سبق واس

ي  دة ف ة جدي ذ سوريةتجرب وك الخاصة ومن ان البن ي طور التحديث والتطوير ف ل والزالت ف  ب

ا   سورية المال التي فرضها البنك المرآزي في رأسنشأتها التزمت بمعايير آفاية     والتي حدد فيه

ى ل د األدن ال رأسالح 1.5 الم ار رة  ملي ورية لي ل س ك آضمان لعم صرف وذل ل ال ة لعم  آبداي

.المصرف وحماية أموال لمودعين  

بمقررات بازل   " والتزاما I  مبدأ 25 والتي يطبق المرآزي منها حوالي ستة عشر مبدأ من أصل   

ديم معلومات عن مدى تطبيق                           ة والتي تختص بتق تبانة التالي ا بعمل االس آما سبق وقلنا فإننا قمن

ي المصارف الخ وريةاصة ف ازل س ررات ب ذه  I لمق ا ه ي تواجهه صعوبات الت دى ال ضا م  وأي

ى     IIالمصارف في االنتقال الى تطبيق مقررات بازل  تبانة عل ذه االس  وقد قام الباحث بتوزيع ه

ابقا  موظفين في  سورية البنك العربي في     "(المصارف الخاصة المذآورة س وس في     - بنك بيبل

ل      -سورية  – والمهجر  سوريةبنك  - سورية –بنك عودة   -سورية دولي للتجارة والتموي البنك ال

ام اإلسالمي        - سورية – دولي اإلسالمي        -سورية  –بنك ش ى      ) سورية  –البنك ال   باالضافة ال

ديم      سوريةاستبانات تم توزيعها على موظفين في البنك المرآزي في           تبانه لكل      20 وقد تم تق  اس

ى              انت استبان 110بنك وتم الحصول على      تبانة عل ذه االس ساعد ه  في المجمل ويأمل الباحث أن ت

ديمها               ام الباحث بتق تبانات التي ق  60إعطاء المعلومات الدقيقة والصحيحة  فتكون مجموع األس

سورية البنك العربي في     "(استبانه للعينة التي قام الباحث باختيارها والمؤلفة من بنك بيبلوس    -

ي  وريةف ودة   -س ك ع ورية –بن وريةك بن - س ر س ورية – والمهج ارة    -س دولي للتج ك ال البن



   والبنك     ) سورية –البنك الدولي اإلسالمي     -سورية –بنك شام اإلسالمي     - سورية –والتمويل  

 استبانه من األستبانات المقدمة وسيقدم الباحث        110وقد تم الحصول على       سوريةلمرآزي في   ا

(  برنامج لهذه  االستبيانات من خالل" آامال" تحليال SPSS( 

دى       ى                    اوبعدها سيكون ل ا للحصول عل ة التي سيعتمد عليه ات التحليلي لباحث مجموعة من البيان

ازل  ررات ب ق مق دى تطبي ائج حول م Iنت ي  وك سورية ف ا البن ي تواجهه صعوبات الت دى ال  وم

 II الى مقررات بازل I في االنتقال م مقررات بازل سوريةالخاصة في 

 
 
 

 التحليل اإلحصائي
 
:السؤال األول   
I يوجد لديك معرفة تامة باتفاقية بازل ؟   
 

النسبة 
 المتراآمة

النسبة 
 الصحيحة

  التردد النسبة

36.7 
100.0 

36.7 
63.3 

100.0 

36.7 
63.3 

100.0 

11 
19 
30 

 نعم
 ال

 المجموع
 
ازل                 ررات ب Iيالحظ الباحث أن  النسبة األآبر من العينة ليس لديها معرفة تامة بمق آانت   حيث  

ا      %36.7النسبة  دى المصارف التي أجرين  ليس لديها هذه المعرفة وهذا يشكل عامل ضعف ل

ة في   ب على   الدراسة   والتي يمكن تعميم نتائج هذه       الدراسة  عليها    سواء  سورية اقي البنوك العامل

 آانت خاصة أو عامة

 

  :الثانيالسؤال 

Iيقوم المصرف بتطبيق مقررات بازل  ؟   

 

النسبة 
اآمةالمتر  

النسبة 
 الصحيحة

  التردد النسبة

 نعم 17 56.7 56.7 56.7



100.0 43.3 
100.0 

43.3 
100.0 

13 
30 

 ال
 المجموع

 

 من المصارف تطبق مقررات      %56.7يالحظ الباحث من خالل التحليل االحصائي أن مانسبته         

ازل Iب ي  سبة للمصارف ف د بالن ر جي ذا أم شمل مصسورية وه ة ت سى أن العين ن النن رفين  ولك

ى أن المصارف                ؤدي ال ذا ي سوري وه خاصين ومصرف حكومي متمثل بالمصرف المرآزي ال

ا    سوريةالخاصة من الطبيعي أن تقوم بتطبيق مقررات بازل والسيما أن وجودها في               وعملها فيه

سوق ال             وأن سوريةليس من وقت بعيد األمر الذي يجعلها متحضرة لمخاطر السوق الجديدة أي ال

سبة األغلب من                %43.3مانسبته    من المصارف التطبق هذه المقررات وباعتقاد الباحث أن الن

 النسبة األخيرة هي المصارف العامة العاملة في الدولة

 

 

:الثالثالسؤال   

Iالبنك يجد صعوبة في تطبيق معايير بازل  ؟ سورية في   

النسبة 
 المتراآمة

النسبة 
 الصحيحة

  التردد النسبة

93.3 
100.0 

93.3 
6.7 

100.0 

93.3 
6.7 

100.0 

28 
2 

30 

 نعم
 ال

 المجموع
 

ذا            "  ليس جديدا  سوريةأن العمل المصرفي في      ولكن يبقى التمشي مع التطورات الحاصلة في ه

 من المصارف يجد صعوبة في تطبيق           %93.3المجال هو البطيء نوعا ما حيث نجد مانسبته         

ة        ي  سوريةمصرفية ال   الهذه المقررات نظرا لطبيعة البيئ ذه              وال ى وقت آاف لتطبيق ه اج ال  تحت

لمصارف  الصارمة من المرآزي يضع       الخاصة للرقابة   االمقررات آما وأن خضوع المصارف      

ي ا د صعوبة ف سه يج ون المرآزي نف ازل آ ررات ب ق مق ة تطبي ي وضع صعب ناحي لخاصة ف



زي      ه للمرآ ذي قدم تبيان ال الل االس ن خ ث م ده الباح ا وج ذا م ررات وه ذه المق ق ه تطبي

مصارف الخاصةوال  

 
 
 
 
 
 
 
:السؤال الرابع  
I يحقق المصرف فائدة من تطبيق مقررات بازل ؟   

النسبة 
 المتراآمة

النسبة 
 الصحيحة

  التردد النسبة

90.0 
100.0 

90.0 
10.0 

100.0 

90.0 
10.0 

100.0 

27 
3 

30 

 نعم
 ال

 المجموع
 

ر              ازل  على الرغم ن أن النسبة األآبر من المصارف تجد صعوبة في تطبيق مق رات ب I إال إن 

سبته  ق  %90مان دة من تطبي ة يجدون فائ املين في المصارف سواء الخاصة والعام  من الع

%10 وان مانسبته Iمقررات بازل  ر من    يجدون تحقيق اللعاملينا من  د من تطبيق    ال  لكثي فوائ

.هذه المقررات  

 

:السؤال الخامس  
Iتطبيق معايير بازل    ؟غيره من البنوكتجعل للبنك ميزة تنافسية عن . 

النسبة 
 المتراآمة

النسبة 
 الصحيحة

  التردد النسبة

83.3 
100.0 

83.3 
16.7 
100.0 

83.3 
16.7 
100.0 

25 
5 
30 

 نعم
 ال
 المجموع
 

لمصارف أن تطبيق مقررات بازل      اترى النسبة األآبر من العاملين في        I   زة  تجعل للمصرف مي

ة    تنافسية عن غيره وهذا األمر طبيعي آما يراه    م أربع سؤال رق الباحث فهو يبدو آنتيجة حتمية لل



ى ان تطبيق    ي  من الذي تم توز %83.3حيث نجد أن ما نسبته  وا عل ع االستبيان عليهم قد وافق

Iمقررات بازل . يحقق مزايا تنافسية للمصرف  

 
 
 
 
 
 
:السؤال السادس  

Iتطبيق المصرف لمقررات بازل  ؟  هي ضرورة  

النسبة 
 المتراآمة

النسبة 
صحيحةال  

  التردد النسبة

 نعم 30 100.0 100.0 100.0
 

 

املين في               ل الع ى          ابين االستبيان على أن هناك إجماع من قب ة عل ة الخاصة والعام لمصارف آاف

ازل  ررات ب ع Iأن تطبيق مق ة م ذه اإلجاب د آانت ه سبة لعمل المصارف وق  هي ضرورة بالن

شه           ذي تعي سوري ال سوق ال      لمصا ااألخذ باالعتبار للواقع ال دة       سوريةرف آون ال  هي سوق جدي

ي  ة ف سبة للمصارف الخاصة العامل ذ سوريةبالن ا من ا تقريب ذه المصارف أعماله دأت ه  حيث ب

سوق المصرفية ومن                        ا ال ة المخاطر التي تحمله ة بكاف بضع سنوات وهذا األمر يجعلها غير ملم

ق     ى ان تطبي وظفين عل ة الم ن آاف تبيان م ات االس ة إجاب اءت آاف ا ج ازل هن ررات ب ي I مق  ه

 ضرورة قصوى

 

 

:السؤال السابع  
  ؟I يبني المصرف سياساته االئتمانية على أساس تطبيق مقررات بازل

النسبة 
 المتراآمة

النسبة 
 الصحيحة

  التردد النسبة

83.3 
100.0 

83.3 
16.7 

83.3 
16.7 

25 
5 

 نعم
 ال



 المجموع 30 100.0 100.0
 

ق مق  د أن تطبي صارف تج ت الم ا آان ي ان   لم ن الطبيع ان م ة ف ي ضرورة حتمي ازل ه ررات ب

تبيان            1 على أساس مقررات بازل      ةالبنوك تبني سياساتها االئتماني    ده من نتيجة االس  وهذا ما نج

اس    83.3% ى أس ة عل اتها االئتماني ي سياس وآهم تبن رون أن بن صارف ي ي الم املين ف ن الع  م

  Iمقررات بازل 

 
 
 
 السؤال الثامن
ل تطبيق مقررات باز I ؟  آافية لحماية البنك من المخاطر آافة  

النسبة 
 المتراآمة

النسبة 
 الصحيحة

  التردد النسبة

33.3 
100.0 

33.3 
66.7 

100.0 

33.3 
66.7 

100.0 

10 
20 
30 

 نعم
 ال

 المجموع
 

ازل           %66.7ترى نسبة    ة        I من العاملين في المصارف ان تطبيق مقررات ب ة لحماي  ليست آافي

ة الم ن آاف ذه المصارف م رى الباحث ان ه اطر وي سبة اخ ل المصرفي ملن دا ألن العم ة ج نطقي

ي  وريةالخاص ف الي ف  جس ال وبالت د الح وك   إدي تواجه البن صرفي س ل الم ورات العم ع تط ه م ن

Iمخاطر وصعوبات ال تحتويها مقررات بازل  . ومنها المخاطر التشغيلية  

 

:السؤال التاسع  
ه على تطبيق مقررات بازل يملك المصرف األدوات الكافية التي تساعد I؟  

النسبة 
 المتراآمة

النسبة 
 الصحيحة

  التردد النسبة

6.7 
100.0 

6.7 
93.3 

100.0 

6.7 
93.3 

100.0 

2 
28 
30 

 نعم
 ال

 المجموع
 



 سوريةلمصارف لعاملة في ا من العاملين الذين شملهم هذا االستبيان ترى ان  %93.3إن نسبة 

يق مقررات بازل  ليست لديها األدوات الكافية لتطب     I ه أمر طبيعي أنلباحث  ا وهذا آما أسلف وبين      

ا و         سورية  العمل المصرفي الخاص في       نأل د آم د العه  خضوع المصارف الخاصة       أن هو جدي

ه المتالك األدوات لتطبيق      سورية الى رقابة شديدة من المرآزي في       ة بقوانين  سيجعلها محكوم

.هذه المقررات   

 
 
 
:السؤال العاشر  

رف بمتابعة التطورات والتعديالت التي تطرأ على اتفاقيات لجنة بازليقوم المص  
النسبة 
 المتراآمة

النسبة 
 الصحيحة

  التردد النسبة

80.0 
100.0 

80.0 
20.0 

100.0 

80.0 
20.0 

100.0 

24 
6 

30 

 نعم
 ال

 المجموع
 

ي    املين ف ن الع رة م سبة آبي رى ن ى   ات صل ال تبيان ت ملها االس ي ش صارف الت لم  أن   80%

د   أنالمصارف تقوم بمتابعة التطورات التي تطرأ على مقررات بازل ويرى الباحث           هذا أمر جي

ي          سوريةالمصارف في    آون ة الت ة التطورات آاف سها ومواآب ى تطوير نف  ترغب في العمل عل

اطر     ال المخ ي مج صرفي وخاصة ف ل الم ى العم رأ عل ي تط ث  الت ك حي ا البن ه أن يتعرض له

ا     هذه المصارمطلوب من   دة وم ف مضاعفة جهودها في هذا المجال آونها دخلت الى سوق جدي

. زالت في طور التكوين المصرفي الجديد  

 

:السؤال الحادي عشر  
؟ يتواصل البنك مع المصرف المرآزي لالطالع على تطورات هذه االتفاقيات  

النسبة 
 المتراآمة

النسبة 
 الصحيحة

  التردد النسبة

 نعم 26 86.7 86.7 86.7



100.0 13.3 
100.0 

13.3 
100.0 

4 
30 

 ال
 المجموع

 

ي  سورية –آون المصرف المرآزي   ة ف ى المصارف الخاصة العامل ديدة عل ة ش  يفرض رقاب

 إن  البنوك الخاصة     %86.7 والتي وصلت الى     الدراسة   فترى النسبة األغلب من عينة       سورية

.لمرآزي فيما يتعلق بتطورات اتفاقية بازلاعلى تواصل تام مع   

 

 

 

:السؤال الثاني عشر  

  ؟IIاطلع البنك على مقررات بازل
النسبة 
 المتراآمة

النسبة 
 الصحيحة

  التردد النسبة

93.3 
100.0 

93.3 
6.7 

100.0 

93.3 
6.7 

100.0 

28 
2 

30 

 نعم
 ال

 المجموع
 

ة في             وك الخاصة العامل روع لمصارف في               سورية لما آانت البن تبيان هي ف  والتي شملها االس

اصة في الدول التي قد تم البدء فيها بتطبيق مقررات بازل         الخارج وخ  II ذه  إ  ف  ى   ان ه وك عل لبن

IIاطالع تام بمقررات بازل   آما بين الباحث ومن خالل المؤتمرات سورية - المرآزيأن  وآما 

ا في    ي يقيمه ازل جاءت       سورية الت ات ب ى اتفاقي ي طرأت عل ى آخر التطورات الت  لالطالع عل

%93.3نسبة  جابات على االستبيان إن البنوك على اطالع بمقررات بازل  من اإل II.  

  

 

:السؤال الثالث عشر  
II وبازل Iترون هناك فرق بين مقررات بازل  ؟   

النسبة 
 المتراآمة

النسبة 
 الصحيحة

  التردد النسبة

 نعم 28 93.3 93.3 93.3



100.0 6.7 
100.0 

6.7 
100.0 

2 
30 

 ال
 المجموع

 

ازل           أن إجابات االستبيان تبين    النسبة القليلة من     ررات ب ين مق رق ب ه ال ف I   و II       ذه  حيث بلغت ه

ى              %6.7النسبة   ات تصل ال ر من اإلجاب سبة األآب ا آانت الن د  %93.3 من اإلجابات بينم  تؤآ

ازل  ررات ب ين مق ات ب ود فروق ى وج IIوIعل رى الباحث  ة أل أن وي ر دقيق ات غي ذه اإلجاب  ن ه

IIمقررات بازل    لمقررات بازل    قد جاءت مكملة      I            ى مخاطر شغيل ال  آونها تضيف مخاطر الت

  .Iالسوق والمخاطر االئتمانية التي شملتها مقررات بازل 

 

:السؤال الرابع عشر  

  ؟II قادرة على مواآبة تطبيق مقررات بازل سورية البيئة المصرفية في أنيرى البنك 
النسبة 
 المتراآمة

النسبة 
 الصحيحة

  التردد النسبة

6.7 
100.0 

6.7 
93.3 

100.0 

6.7 
93.3 

100.0 

2 
28 
30 

 نعم
 ال

 المجموع
 

ازل                سورية البيئة المصرفية في     أنيبين االستبيان    ررات ب ة تطبيق مق ادرة عل مواآب ر ق   II غي

 غير قادرة على مواآبة تطبيق  سورية البيئة المصرفية في أنحيث  وصلت نسبة الموافقين على       

%93.3 الى   IIمقررات بازل      سورية  البيئة المصرفية في     أنقابل آانت النسبة التي قالت ب     وبالم

ررات           %6.7قادرة على مواآبة تطبيق هذه المق ع    رى الباحث    ا ومن وق ا  سورية  أنلحال ي  م

. زالت بحاجة الى المزيد من الوقت حتى تصبح جاهزة لتطبيق هذه المقررات  

 
 
:السؤال الخامس عشر  

II لفروعكم في الخارج تطبق معايير باز ؟   

النسبة 
 المتراآمة

النسبة 
 الصحيحة

  التردد النسبة

 نعم 19 63.3 63.3 63.3



100.0 36.7 
100.0 

36.7 
100.0 

11 
30 

 ال
 المجموع

 

وك    سورية ه آون البنوك الخاصة لعاملة الخاصة العاملة في  أنآما أسلف الباحث ب  روع لبن  هي ف

ازل خارجية عاملة في دول قد دخلت مرحلة تطبيق مقررات ب II من  %63.3  فقد جاءت نسبة

ازل   ررات ب ق مق تبيان تطب شملها االس ي ي وك الت ذه البن روع ه ى إن ف دل عل ات ت IIاإلجاب  أن و

ازل        %36.7النسبة  ررات ب ى عدم تطبيق مق ي جاءت عل د     II من اإلجابات الت  في الخارج ق

روع في الخارج وهو            سورية–جاءت من البنك المرآزي      ازال في       آونه ال يوجد لديه ف سه م  نف

II للدخول في طور تطبيق مقررات بازل      الدراسة  مرحلة   سابقة      حيث بين الباحث      في الفصول ال

ذه الدراسة  من خالل  ازل سورية - المرآزيأن ه ررات ب ق مق يبدأ تطبي ام II س ة ع ي بداي  ف

2009. 

 
 
:السؤال السادس عشر  

II تطبيق مقررات بازل أنتعتبرون  تطوير العمل الرقابي  لضمان  هي خطوة ايجابية نحو 
  ؟السالمة المصرفية

النسبة 
 المتراآمة

النسبة 
 الصحيحة

  التردد النسبة

86.7 
100.0 

86.7 
13.3 

100.0 

86.6 
13.3 

100.0 

26 
4 

30 

 نعم
 ال

 المجموع
 

ازل      الدراسة  ن  أعلى الرغم من     ررات ب ل المصارف    II بينت على عدم البدء بتطبيق مق  من قب

سبة      ريةسو العاملة في    ررات                %86.6 إال إن ن رة لتطبيق مق ة الكبي دت األهمي ات أي  من اإلجاب

سالمة المصرفية في حين إن              IIبازل   ة لتطوير العمل المصرفي لضمان ال  وإنها خطوة ايجابي

دل                      %13.3نسبة   ذه النسب ت سالمة وه ة لضمان ال ك األهمي ازل تل  لم تجعل لتطبيق مقررات ب

ازل               لوعي لدى العاملين    اعلى مدى    ررات ب ة مق تبيان ألهمي ي شملها االس في المصارف والت II  

 وتطبيقها في المصارف



 
:السؤال السابع عشر  

 
IIيطبق البنك مقررات بازل   ؟ ) المالرأسالمتطلبات الدنيا ل( المتعلقة بنسب السيولة فقط

النسبة 
 المتراآمة

النسبة 
 الصحيحة

  التردد النسبة

50.0 
100.0 

50.0 
50.0 

100.0 

50.0 
50.0 

100.0 

15 
15 
30 

 نعم
 ال

 المجموع
 

 لكل إجابة نعم و %50يرى الباحث إن نسب اإلجابة على هذا السؤال قد جاءت متساوية بمقدار 

ط                    سيولة فق ال  وهذا التساوي قد جاء من آون لمصارف تطبق مقررات بازل فيما يتعلق بنسب ال

ا          ازل فيم ررات ب ى تطبيق مق ا      ولكن أيضا تسعى المصارف ال ي م شغيل والت ق بمخاطر الت  يتعل

.زالت حديثة وهذا ما جعل اإلجابات على هذا السؤال تأتي متساوية  

 

 
:السؤال الثامن عشر  

IIيهتم البنك بتطبيق معايير بازل    ؟ المتعلقة بمخاطر التشغيل
النسبة 
 المتراآمة

النسبة 
 الصحيحة

  التردد النسبة

60.0 
100.0 

60.0 
40.0 

100.0 

60.0 
40.0 

100.0 

18 
12 
30 

 نعم
 ال

 المجموع
 

ق   ان أوآما بين الباحث من خالل السؤال السابق       ا يتعل لبنوك تسعى الى تطبيق مقررات بازل فيم

ين إن       %60بمخاطر التشغيل من هنا جاءت اإلجابة على هذا السؤال بما نسبته              من اإلجابات تب

ررات                 شغيل حيث جاء التطوير في مق ا          البنوك تهتم بمخاطر الت ذه المخاطر ولم شمل ه ازل لت ب

تم           II تسعى الى تطبيق مقررات بازل       سوريةآانت البنوك العاملة في      ه من المفروض إن ته  فان

  .بمخاطر التشغيل التي تعتبر النوع الحديث من المخاطر التي تتعرض له البنوك

 
 
:السؤال التاسع عشر  

 على II على تطبيق مقررات بازل  قادر في الوقت الحاضرسورية البنك المرآزي في أنترون 
؟ سوريةالبنوك في   

  التردد النسبةالنسبة النسبة 



 الصحيحة المتراآمة
26.7 

100.0 
26.7 
73.3 

100.0 

26.7 
73.3 

100.0 

8 
22 
30 
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تبيان         سورية ترى النسبة الغالبة من الموظفين العاملين في المصارف في           ذا االس  والتي شملهم ه

ازل               سوريةنك المرآزي    الب أن ررات ب ى تطبيق مق ادر عل ر ق ين الباحث من        II حاليا غي د ب  وق

ى         رأس خالل د د وصلت ال سبة ق ذلك نجد الن ذه الفرضية ول ته ه رون   73.3%  المرآزي  أن ي

سؤال          سورية  غير قادر على تطبيق هذه المقررات في الوقت الحاضر وآما أسلف الباحث في ال

15رقم   ررات ب     أن  ا طور        سورية ازل في     تطبيق مق ة          الدراسة    هو حالي دأ مع بداي  وسوف يب

2011.  

 

:العشرون الواحد والسؤال  
  ؟تعرض لها البنوك بحسب أهميتهات التي  المخاطررتب

 المخاطر التشغيلية المخاطر االئتمانية مخاطر السوق المخاطر المصرفية
 3 2 1 3 2 1 3 2 1 درجة األهمية

 13 6 11 5 16 9 10 12 8 التكرار
 43.3 20 26.6 53.316.6 33.330 26.640 النسبة المئوية

 

بازل(ن اتفاقية بازل الجديدة إ II قد ضمنت المخاطر التشغيلية من ضمن المخاطر التي يتعرض ) 

سابق          الها   ل اإلحصائي ال شغيلية ومن خالل التحلي سوق والمخاطر الت لبنك اضافة الى مخاطر ال

اطر ا رار المخ د ان تك و نج شغيلية ه (لت 11 سبته  )  أي مان ى 26.6% ة األول من المرتب  ض

رار مخاطر              ان   اللمخاطر التي يتعرض لها البنك في حين ان تك سوق آ (ل 8 ضا   )  سبته أي أي مان

)26.6% ة               )  وهذا من ضمن المرتبة األولى من حيث األهمية آما نجد تكرار المخاطر األئتماني

(هو   9 (أي مانسبته   )  30% ر  ئتمانية هي األاطر اإلخ المأنخالل االستبيان وبهذا نجد من  )    آث

دم       أ ى ع ة ال ذه النتيج رد الباحث ه تبيان وي ملهم االس ذين ش وظفين ال ر الم ة نظ ن وجه ة م همي



األخص في                 فالمعر ام وب شكل ع دة ب ة الكاملة للموظفين بالمخاطر التشغيلية التي هي مخاطر جدي

."اصة حديثا التي بدأ فيها عمل المصارف الخسوريةالسوق ال  

 
: والعشرونالثانيالسؤال   

؟ هل ترى أن السوق المصرفي السوري يحتوي على جميع هذه المخاطر  
النسبة 
 المتراآمة

النسبة 
 الصحيحة

  التردد النسبة

86.7 
100.0 

86.7 
13.3 

100.0 

86.7 
13.3 

100.0 

26 
4 

30 

 نعم
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س       ذا ال سابقة نجد في ه ئلة ال سبة  طبعا من خالل األس ؤال أن ن د أن     86.7% ات تؤي  من اإلجاب

وال  ) التشغيل -االئتمانية-السوق( يحتوي على جميع هذه المخاطر      سوريةالسوق المصرفي في     ول

ى   سورية وبقيت المصارف العاملة في سورية -ذلك لما سعى المرآزي  ة ال  سواء الخاصة والعام

(تطبيق مقررات بازل  II-I (.   

 

 
 
 

:رون والعشلثالسؤال الثا  
IIهل ترى ان مقررات بازل   ؟سورية تدعم البنوك التجارية في عملها في 

النسبة 
 المتراآمة

النسبة 
 الصحيحة

  التردد النسبة

70.0 
100.0 

70.0 
30.0 

100.0 

70.0 
30.0 

100.0 

21 
9 

30 

 نعم
 ال

 المجموع
 

سبة                   يجد سؤال إن ن ذا ال ى ه ة عل %70 الباحث  أخيرا من خالل اإلجاب د ان   من اإلجاب     ات تؤآ

IIمقررات بازل     آون السوق المصرفي يحوي على       سورية تدعم البنوك التجارية في عملها في        

. االتجاهاهذا ما يجعل مقررات بازل تأخذ هذجميع المخاطر التي سبق وذآرها الباحث و  

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النتائج والتوصيات:
 
 النتائج:
 

ديم     العديد من الثغرات و المال ا  رأسيتجنب اإلطار الجديد لكفاية      ة في اإلطار الق لمشكالت القائم

واع                  رأس أفضل ل    إدارةإذ يوجه المصارف نحو      ين مختلف أن شكل عادل ب ز ب ه يمي ا ان ال آم  لم

ى توجيهات                    اء عل ة بن ه المصارف العربي القروض حسب جودتها وان تصنيف الديون أمر جارت

ي      المصارف المرآزية العربية وهذا تطور ايجابي على   از المصرفي العرب ة الجه مستوى مواآب

ازل ة ب دة للجن ات الجدي صنيفات أو .للتوجه ى الت زه عل ضا ترآي د أي ات اإلطار الجدي ومن ايجابي

اس     التقييمات االئتمانية الداخلية والخارجية للمصارف  ر  من اجل تحقيق قي ة لمخاطرة   أآث  واقعي

ا         رز معي ة عدم السداد المحتملة للطرف المدين مما سوف يف شكل واضح في     رأس ر آفاي ال ب  الم

االت         ل وآ ن قب اني م يم ائتم ى تقي صلت عل د ح ة ق صارف العربي ن الم ة م ان قل سياق ف ذا ال ه

ة     التصنيف العالمية في المنطقة العربية       د     رأسلكن اإلطار الجديد لكفاي ى العدي وي عل ال يحت  الم

ة  ة تمييزي صف بطبيع ه يت لبياته ان ى س رات وأول ن الثغ د الحكوم م ي ةض ة  ف دول النامي  ال

ح           شكل واض دم ب ار يخ ذا  اإلط ان ه الي ف ة وبالت ة العربي ا دول المنطق ن بينه صارفها  وم وم

(المصارف الكبرى لدول مجموعة العشر        G10 ك             )  ة وذل ة عالي صنيفات ائتماني ع بت والتي تتمت

سب        عكس   ة ن يا وهو  مصارف الدول النامية التي حصل البعض منها على تصنيفات ائتمانية متدني

شكل ضغوطات  ا ي ات  م ادة متطلب ا من اجل زي ة المصنفة ائتماني ى المصارف العربي  رأسعل



ال إ ى اعلالم ستويات ىل رة ا الم سب آبي ة بن ة  لحالي ة المصرفية العربي ر ان األنظم د الكثي ويعتق

:رئيسية يمكن إيجازها آالتاليستنضم إلى االتفاقية الجديدة يحدوها في ذلك عدة أسباب   

ف    ان   شكل مكث ة ب ت منفتح د بات دولي وق اق ال ي النط ل ف ة تعم صارف العربي م الم معظ

 العالمية واسع على األسواق 

ة من                 سورية مشارآة مصارفنا في       صناعة المصرفية العالمي ضايا ال د في ق شكل متزاي  ب

ديات الل المنت ي  خ ة ف صارف العالمي سة الم ة ومؤس ة الدولي سة المالي ة للمؤس  العالمي

 نيويورك 

رة                 قط  سنوات العشر األخي اعتنا المصرفية وسلطاتنا النقدية في سورية قد أرست خالل ال

صناعة المصرفية                  ا في ال ايير المعمول به أساسات واضحة قضت باعتماد القواعد والمع

 العالمية 

المصارف السورية ستنضم الى اتفاقية بازل الجديدة يحدوها في ذلك التحسينات التي  

ى مفهوم آفاية الرساميل مقارنة مع بازل األولى لناحية دقة قياس تدخلها اإلتفاقية عل

 المخاطر والمرونة في التطبيق

رى الباحث                     ومن هنا جاء اهتمام الباحث من خالل درأسته بالقطاع المصرفي في سورية حيث ي

ول         ون دخ ع آ دة ينب ازل الجدي ررات ب ق مق و تطبي ورية نح ي س ة ف صارف العامل أخر الم إن ت

سورية في طور                  المصارف   سوق المصرفية ال ا آانت ال الخاصة الى سورية هو حديث العهد ولم

شغيلية التي تمس                   التحديث والتطوير فإن هناك مخاطر عديدة يرى الباحث من أهمها المخاطر الت

سورية                  سوق ال ا ال السوق السورية ولذا آان تطبيق مقررات بازل الجديدة ضرورة قصوى يتطلبه

سة خاصة وأن المصارف          لمواآبة التطورات ا  ى المناف درة عل ة والق لحاصلة في األسواق العالمي

سعى                    دة أو ت ازل الجدي ررات ب ة تطبق مق الخاصة العاملة في سورية هي فروع لمصارف خارجي

ة                    سوقية المطلوب ى تحقيق الحصص ال ادرة عل روع ق ذه الف الى تطبيقها وبالتالي يجب ان تكون ه

ايي       ة في سورية سواء                   منها ولذا يرى الباحث أن مع دة تتطلب من المصارف العامل ازل الجدي ر ب



ال   ي مج ة ف تراتيجيتها خاص ي اس يا ف را اساس ا تغيي ة عموم ة أو عام صارف خاص ت م أآان

ى                  ممارسات اإلقراض      اظ عل شكل مستمر للحف سعي ب ان وال إذ عليها الترآيز على مخاطر االئتم

ع ج      ربحية صحية وستجد هذه    د  وبالنتيجة يكون الباحث ومن خالل             المصارف نفسها أمام واق دي

ة                 البحث الذي قدمه قد اجاب     هذا ا أن المصارف العامل ين فيه على الفرضية التي وضعها والتي ب

ي  واء آانت خاصةسوريةف ة   س ة البيئ ة بطبيع د من المشكالت المتعلق اني من العدي ة تع أم عام

ا في د       والتي آان الباحث   سوريةالمصرفية في    ررات          ترأس قد بينه ا مشكالت التطبيق لمق ه  ومنه

 .   نظرا للخصوصية في الواقع السوري IIبازل   الىI  والصعوبة في االنتقال من بازل Iبازل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التوصيات
 
-1 ة              وك العام راض للبن ات اإلق ي عملي اطر ف يالت المخ ار تثق ين االعتب ذ بع رورة األخ ض

  على السواءسورية يوالخاصة العاملة ف

-2 ة       رتبط                  رأس  التحكم بحرآي ذا ي ى قاعدة دخل ثابت ومتواصل وه اظ عل ذلك الحف ال وآ  الم

حدود من األعمال التقليدية آما في       الابشكل اساسي بضرورة تنويع المصارف نشاطاتها الى أبعد         

 اتفاقية بازل الجديدة

-3 ة ال  عي الحكوم ضروري س ن ال صرف اسورية  م الل الم ن خ سين  م ى تح زي ال لمرآ

ى       اطر عل يض المخ ي تخف يا ف امال أساس شكل ع ك ي سياسية ألن ذل ة ال صنيفات االئتماني الت

ل        ا مي ى رس ل الحاجة إل الي تقلي ة      المصارف وبالت دعيم معدالت آفاي ا   رأسإضافية لت ال وفق  الم

 لمعايير بازل الجديدة 

-4 دابير       سورية -آزي متمثلة بالمصرف المر   سوريةلا أن يتوّفر للسلطة الرقابية       اذ الت  سلطة اتخ

.وفرض الغرامات على المصارف حسب خطورة أوضاعه التصحيحية  

 تأسيس لجنة رقابية إشرافية مصغرة تكون على اطالع بالواقع السوري اخذة بعين االعتبار               5- 

ي        دة ف ازل الجدي ررات ب ة تطبيق مق ى اطالع بكيفي سوق المصرفية الخاصة لتكون عل ة ال حداث

ين                  سورية اوت ب اك تف الزم للتطبيق حتى ال يكون هن دول في         سورية والوقت ال ا من ال  وغيره

وتكون هذه اللجنة على مستوى فريق  II مجال الحماية من المخاطر التي تفرضها مقررات بازل

 وطني لتطبيق الرقابة في جميع المصارف 

.لة بمبادئ بازل للرقابة المصرفية الفعا المرآزيسوريةمصرف إلتزام  -6  



 من ممارسة دوره       المرآزي سوريةمصرف   إيجاد مجموعة من القوانين والتشريعات تمكن        -7 

.الرقابي بشكل فعال وتساعد على تطيق مبادئ بازل  

روض       -8 دد للق قف مح صرف المتخصص وس ي الم ة ف سليفية المتبع سياسة الت دود لل ع ح وض

.الممكن تجهيزها  

. المخاطر االئتمانيةإدارةئ إلزام المصارف المتخصصة على تطبيق مباد-9  

ى   -10 ة عل ام بالرقاب ن القي وا م زي ليتمكن دى المصرف المرآ راقبين ل دد الم ادة ع ضرورة زي

.مختلف الفروع المصرفية  

دورات                   -11 دى المصرف المرآزي من خالل إخضاعه ل االستمرار في تأهيل الكادر الرقابي ل

.مع أوضاع مصارفنا الحكوميةتدريبية مرتبطة بواقع عملهم الرقابي وبما يتالءم   

نظم                       -12 سوري  ألن تطبيق أو تطوير ال ة في المصرف المرآزي ال  اإلسراع في إنجاز األتمت

في المصرف المرآزي " القائمة يتطلب األتمتة وهذا األمر غير متاح حاليا  
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ر     مبروك رايس ، العولمة المالية و انعكاساتها على الجهاز المصرفي ،  9- ة الجزائ درأسة حال

سكرة ،   مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية ،،مذآرة 2005 – 2004جامعة ب  . 

ر اإلستراتيجية في المجال     10- وى التغيي ى     خاطر طارق ، ق ا عل ال      المصرفي و أثره أعم

ل شهادة      رأس د لبنوك ، ا ة لني ذآرة مقدم ر ، م ة الجزائ ة  حال صادية       وم االقت الماجستير في العل

     2006– 2005جامعة بسكرة ،    

 

 ) المداخالت : (الملتقيات

عبد الرزاق خليل و أحالم بوعبدلي ،الصناعة المصرفية العربية و/ د       11- تحديات  

الملتقى الدولي في المالية حول إشكالية ، مداخلة مقدمة إلى 2اتفاقيةبازل  البروز في ظل  

و 23عنابة ، أيام   حالة االقتصاد الجزائري ، جامعة باجي مختار-المالية ة ضغوط العولم
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 .(II-I)  ثانيًا: معلومات حول اتفاقيات بازل 

 المقياس
رقم 
  العبـــــــاراتالسؤال

 نعم

 
 
 ال

 
1 
 

 
  . I يوجد لديك معرفة تامة باتفاقية بازل

  
 

2  
 .Iيقوم المصرف بتطبيق مقررات بازل 

  
 

3  
Iالبنك يجد صعوبة في تطبيق معايير بازل  سورية في   

  
 

4  
 Iيحقق المصرف فائدة من تطبيق مقررات بازل 

  
 

5  
Iتطبيق معايير بازل    تجعل للبنك ميزة تنافسية عن غيره من البنوك.

  
 

6  
Iتطبيق المصرف لمقررات بازل  .رورة  هي ض  

  
 

7  
 Iيبني المصرف سياساته االئتمانية على أساس تطبيق مقررات بازل 

  
 



8  
Iتطبيق مقررات بازل  . آافية لحماية البنك من المخاطر آافة  

  
 

9  
 Iيملك المصرف األدوات الكافية التي تساعده على تطبيق مقررات بازل 

  
 

10  
التي تطرأ على اتفاقيات لجنة يقوم المصرف بمتابعة التطورات والتعديالت 

 بازل

  
 

11  
 يتواصل البنك مع المصرف المرآزي لالطالع على تطورات هذه االتفاقيات

  
 

12  
 IIاطلع البنك على مقررات بازل

  
 

13 
 

 
 II وبازل Iترون هناك فرق بين مقررات بازل 

  
 

14  
تطبيق  قادرة على مواآبة سوريةيرى البنك ان البيئة المصرفية في 

 IIمقررات بازل 

  
 

15  
 IIفروعكم في الخارج تطبق معايير بازل 

  
 

 هي خطوة ايجابية نحو تطوير العمل IIتعتبرون ان تطبيق مقررات بازل  16
 الرقابي  لضمان السالمة المصرفية

  
 
 

IIيطبق البنك مقررات بازل 17 المتطلبات الدنيا ( المتعلقة بنسب السيولة فقط
) المالرأسل  

  
 

    المتعلقة بمخاطر التشغيل IIيهتم البنك بتطبيق معايير بازل   18

ى تطبيق             سورية ترون أن البنك المرآزي في        19 ادر في الوقت الحاضر عل  ق
  على البنوك في سرياIIمقررات بازل 

  

           
   إلى المتطلبات التالية:II. تحتاج تطبيق مقررات بازل 20
 

اسالمقي  العبــارات 
 ال نعم 

  II  لتطبيق مقررات بازلسورية توفر القدرة والرغبة لدى  البنك المرآزي في -
 

 

  IIوجود بيئة مصرفية مناسبة لتطبيق مقررات بازل
 

 

   لخصوصيات العمل المصرفي العربيIIمراعاة مقررات بازل
 

 

عالميةمستمر من قبل المصارف العربية بمعايير الرقابة المصرفية الإلتزام    
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -رتب التي تعرض لها البنوك بحسب أهميتها21
 

 
 مخاطر السوق

 
 المخاطر االئتمانية

 

 
 المخاطر التشغيلية

  
 

 
 
 

 
22   هل ترى إن السوق المصرفي السوري يحتوي على جميع هذه المخاطر-
 

  

23 II هل ترى إن مقررات بازل- سورية تدعم البنوك التجارية في عملها في   
 
 

  

 
 
 
 
               

ا        SPSSوقد قام الباحث بمساعدة نظام ال    ات التي حصل عليه ل اإلحصائي  إلجاب   بالتحلي

ائج                     ى النت د حصل الباحث عل ذآر وق الباحث من االستبيانات التي قدمها للمصارف الثالثة أنفة ال

ا     ه إض ة علي ت اإلجاب ؤال تم ل س ه لك يرفق الباحث تحليل ة وس ذه  التالي ة له سب المالي ى الن فة إل

"اإلجابات آما ذآر سابقا  

تهذه الجداول تبين نتائج  هذه االستبيانا  

 جداول التكرار



 

STATISTICS 
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STATISTICS                                                         
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STATISTICS                                                         
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 ورقة عمل تتضمن درأسة على المصرف المرآزي 

ة ميدانية تم اعدادها على البنك المرآزي في رأسوهنا يقدم الباحث ورقة عمل تتلخص في د

 من خالل استبيان تم توزيعه على المراقبين العاملين في مديرية مفوضية الحكومة لدى سورية

 المرآزي ليبين الباحث من خاللها مدى رقابة البنك المرآزي في سوريةالمصارف في مصرف 

لى المصارف األخرى في مدى تطبيقها لمبادئ بازل للرقابة المصرفية  عسورية  

 الدراسة  الميدانية:
دى                   ة ل من خالل استبيان تم إعداده وتوزيعه على المراقبين العاملين في مديرية مفوضية الحكوم

( المرآزي وتحليله باستخدام البرنامج اإلحصائي       سوريةالمصارف في مصرف     18SPSS م   ) ت

:لي وفق ترتيب أسئلة االستبيانالتوصل لما ي  

ى المصارف األخرى              .1 ة        هل يستند المصرف المرآزي في رقابته عل ازل للرقاب ادئ ب ى مب إل

 ؟المصرفية

 المرآزي يستند في رقابته إلى سوريةمن اإلجابات تقول إّن مصرف % / 58.8/ آانت نسبة 

ال يطبق تلك المبادئ، من اإلجابات قالت إّنه % / 41.2/ مبادئ بازل الجوهرية ونسبة   

 واألخذ بشكل بسيط بمبادئ اإلهتمام  المرآزي قد بدأ مؤخرًا بسوريةويمكن القول إّن مصرف 

الرقابة المصرفية الفعالة التي أصدرتها لجنة بازل الدولية، وهذه تعتبر خطوة إيجابية نحو 

 والتسليف القرار عمله الرقابي لضمان سالمة قطاعنا المصرفي، فقد أصدر مجلس النقد تطوير

                                             
وتعني حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ويستخدم  لتحليل البيانات العلمية بشكل كامل   18  

(Statistical Package for Social Science) 



 مستندًا إلى مبادئ بازل للرقابة المصرفية وملتزماً 2/1/2005بتاريخ ) 4ب/م ن/100(رقم 

 وينص هذا 1999ر الصادرة عن لجنة بازل للرقابة في آانون األول  *بمبادئ ترآزات المخاط

ة يتوجب على آل مصرف عامل في الجمهورية العربي: " القرار في أحد بنوده على مايلي

 أال يفوق صافي مجموع إيداعاته وتوظيفاته وارتباطاته المالية غير القابلة لإللغاء سوريةال

الناشئة عن بنود داخل وخارج الميزانية مع مؤسسته األم ومصارفه ومؤسساته الشقيقة والتابعة 

، إضافًة إلى بعض القرارات األخرى حول التعليمات "من أمواله الخاصة الصافية% 25نسبة 

المصرف المرآزي بمبادئ إلتزام لخاصة بالحد األقصى للتسليفات المسموح بها، وهذا يثبت أن ا

هم من ذوي خبرة أقل من /بنعم/ممن أجابوا%/90/بازل ما زال حديثًا، إضافًة إلى أن نسبة

). 1( سنوات في العمل المصرفي آما هو مبين في الجدول /5/  

اقبين تبين لنا أن أهم مبادئ بازل التي يلتزمون ومن خالل القيام بمقابالت مع بعض المر

بتطبيقها هي تلك المرتبطة بنسب السيولة الواجب توفرها لدى مصارفنا، ونسب المالءة، 

.والمبادئ المتعلقة بترآزات المخاطر االئتمانية  

الكامل لتزام  المرآزي مقصرًا عن اإلسوريةعلى الرغم من ذلك مازال العمل الرقابي لمصرف 

لك المبادئ الضرورية لتطوير عمله وحماية مصارفنا من التعرض للمخاطر المصرفية بت

المصارف العاملة في جميع المختلفة، حيث إّنه حتى اآلن آانت هناك نسب سيولة فائضة لدى 

، إضافًة إلى )المصرف الصناعي السوري(واحد ، وانخفاض شديد في سيولة مصرف سورية

 المال المحددة رأسارفنا الحكومية نسبة المالءة أو نسبة آفاية أنه لم يحقق أي مصرف من مص

%.8وفق بازل بحد أدنى   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
)1(الجدول رقم   

الخبرة الوظيفية* يستند المصرف المركزي في رقابته على المصارف األخرى إلى مبادئ بازل للرقابة المصرفية ؟ هل   
 
 

 الخبرة الوظيفية

من أقل       5 
 سنوات

سنوات 10  من 5 إلى  من أكثر  

سنوات 10  

Total 

Count 9  1 10 

% within هل يستند 
 المركزي في رقابته المصرف

على المصارف األخرى إلى 

مبادئ بازل للرقابة 

ية؟المصرف  

90.0%  10.0% 100.0% 

% within 58.8 %50.0  %100.0 الوظيفية الخبرة% 

 نعم
 
 
 

% of Total 52.9%  5.9% 58.8% 
Count  6 1 7 

% within هل يستند 
 المركزي في رقابته المصرف

على المصارف األخرى إلى 

مبادئ بازل للرقابة 

 المصرفية؟

 85.7% 14.3% 100.0% 

% within 41.2 %50.0 %100.0  الوظيفية الخبرة% 

هل يستند 

المصرف 

المركزي في 

رقابته على 

المصارف 

األخرى إلى 

مبادئ بازل 

للرقابة 

 المصرفية؟
 
 
 
 
 
 
 

 ال
 
 
 

% of Total  35.3% 5.9% 41.2% 
Count 9 6 2 17 

% within هل يستند 
 المركزي في رقابته المصرف

على المصارف األخرى إلى 

مبادئ بازل للرقابة 

 المصرفية؟

52.9% 35.3% 11.8% 100.0% 

% within 100.0 %100.0 %100.0 %100.0 الوظيفية الخبرة% 

Total 
 
 
 

 
 
 
 

% of Total 52.9% 35.3% 11.8% 100.0% 
 



 

 

 

 

 

 
هل تعتقد أن مبادئ بازل للرقابة المصرفية تناسب أعمال الرقابة على المصارف العاملة في  .2

 ؟ سورية

م /من اإلجابات في العينة     %/88.2/جاءت نسبة  سبة / نع ات   %/ 11.8/ون ا هو    / ال/من اإلجاب آم

:اآلتي) 2( الجدول مبين في   

؟سوريةهل تعتقد أن مبادئ بازل للرقابة المصرفية تناسب أعمال الرقابة على المصارف العاملة في ) 2(الجدول رقم         
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 88.2 88.2 88.2 15 نعم 

 100.0 11.8 11.8 2 ال 
 Total 17 100.0 100.0  

 
وهذا إن دّل على شيء فإنما يدل على وجود قناعة لدى النسبة العظمى من القائمين على أعمال 

الرقابة المصرفية بأن مبادئ بازل فعالة جدًا، ويجب على المصرف المرآزي تطبيقها بشكل 

.ا أن تعمل ضمن المعايير الدولية بكافة جوانبهسوريةآامل، ويجب على المصارف العاملة في   

 المرآزي عن العمومية والشمول وتميل إلى الخصوصية سوريةهل تبتعد قرارات مصرف  .3

 بحيث تخدم دوره الرقابي بشكل فعال ؟

آما هو مبين في / ال/أجابت % / 76.5/ ونسبة / نعم/من العينة % / 23.5/ أجابت نسبة 

):3(الجدول   

العمومية عن  المركزيسوريةمصرف هل تبتعد قرارات ) 3(الجدول رقم   

  والشمول وتميل إلى الخصوصية بحيث تخدم دوره الرقابي بشكل فعال ؟
  Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 23.5 23.5 23.5 4 نعم 

 100.0 76.5 76.5 13 ال 
 Total 17 100.0 100.0  

 



 المرآزي سوريةصادرة عن مصرف أي أن النسبة العظمى من المراقبين يرون أن القرارات ال 

والمرتبطة بعملهم بشكل خاص آانت عامة وليست متخصصة أو دقيقة، بحيث يتمكنون من 

فهمها وتطبيقها بالشكل المطلوب، وهذا يدل من جهة أخرى على ضعف خبرات المراقبين وعدم 

الدور الرقابي تأهيلهم بالشكل المطلوب، وعدم مساهمة هذه القرارات بالشكل األمثل في تعزيز 

.للمصرف المرآزي على المصارف األخرى  

 

المصرف المرآزي بمبادئ بازل للرقابة المصرفية في تخفيض المخاطر إلتزام هل يسهم  .4

 التي تتعرض لها مصارفنا ؟

:آما هو مبين في الجدول اآلتي%/ 100/أي بنسبة/نعم/جاءت جميع اإلجابات في العينة   

 بمبادئ بازل للرقابة المصرفية في تخفيض المخاطر التي تتعرض لها مصرف المركزيالم إلتزاهل يسهم ) 4(الجدول رقم

 مصارفنا ؟

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 100.0 100.0 100.0 17 نعم 

 
ة اإل       ى أهمي زام   وهذا يدل عل ة خاصًة، وأن العمل المصرفي ينطوي                لت ادئ الهام ك المب ى  بتل عل

ذه المخاطر،                 ة ه تحّمل مجموعة آبيرة من المخاطر وعلى المراقبين المصرفيين أن يفهموا طبيع

. وأن يتأآدوا من أن المصارف المعنية تقدرها وتتصرف على أساسها بشكل مالئم  

ويتناول هذا السؤال بعض المقترحات التي يمكن من خاللها تفعيل الدور الرقابي لمصرف  .5

 :ها المرآزي ومنسورية

 . تطبيق مبادئ بازل للرقابة المصرفية - أ

:آما هو مبين في الجدول اآلتي/ نعم/جاءت جميع اإلجابات في العينة   

 

: المركزي من خالل تطبيق مبادئ بازل للرقابة المصرفيةسوريةيمكن تفعيل الدور الرقابي لمصرف ) 5(الجدول رقم  
  Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 



Valid 100.0 100.0 100.0 17 نعم 

 

وهذا يثبت فرضية البحث أي مساهمة تطبيق مبادئ بازل للرقابة المصرفية الفعالة في تفعيل 

.سورية المرآزي على المصارف العاملة في سوريةالدور الرقابي الذي يؤديه مصرف   

من ممارسة دوره  المرآزي سوريةوجود مجموعة من القوانين والتشريعات تمكن مصرف  - ب

 .الرقابي بشكل فعال وتساعد على تطبيق مبادئ بازل

أيد جميع أفراد العينة هذا االقتراح الذي ينص على ضرورة توافر البيئة المناسبة إلمكانية 

تطبيق تلك المبادئ وتسهل من أعمال الرقابة المصرفية من خالل وجود إطار تشريعي مالئم 

ؤسسات المصرفية ومراقبتها بشكل منتظم وصالحيات معالجة مثل أحكام الترخيص بإنشاء الم

عدم التقيد بأحكام القوانين والمشاآل األخرى المتعلقة بسالمة المصارف وصحة عملياتها، 

.باإلضافة إلى تأمين الحماية القانونية الالزمة للمراقبين، وضمان االستقاللية في العمل  

المصرف المتخصص وسقف محدد للقروض وضع حدود للسياسة التسليفية المتبعة في  - ت

 .الممكن تجهيزها

أيد جميع أفراد العينة هذا االقتراح الذي يشير إلى ضرورة وضع حدود للسياسة التسليفية 

المتبعة في المصرف المتخصص، وذلك من أجل ضمان عدم التوسع المفرط في عمليات 

األحيان تكون غير مبنية اإلقراض التي تتم في بعض المصارف المتخصصة التي في أغلب 

االئتمانية الجيدة والدقيقة للمتعاملين، مما يعرض الدراسات على أسس صحيحة في ظل غياب 

المصرف لمخاطر االئتمان المصرفي المتمثلة في عدم قدرة المتعامل على سداد االئتمان الذي 

يزها  المرآزي وضع سقف للقروض الممكن تجهسوريةمنح له، آذلك يترتب على مصرف 

ومع أنه في أغلب األحيان يتم تحديد مبلغ اعتماد معين للمصرف المتخصص يتم تجهيز 

قروضه ضمن حدود هذا االعتماد فقط، إال أنه غالبًا ال يلتزم المصرف المرآزي بهذا المبلغ 

المحدد، وإنما يقوم بتجهيز جميع القروض المطلوبة منه، وهذا ما يعرض المصرف المتخصص 



يان لمخاطر عدم السداد من قبل المتعامل، ألنه يكون قد منح مبالغ ضخمة من في بعض األح

 التي أجراها المصرف المرآزي إلضبارته آافية للتأآد من مالءته الدراسة دون أن تكون 

المالية، وحيث إّن المصرف المتخصص هو المسؤول عن سداد المبلغ للمصرف المرآزي، فإن 

.نوح للمتعامل تقع على عاتق المصرف المتخصص فقطمسؤولية تحصيل االئتمان المم  

 . المخاطر االئتمانيةإدارةإجبار المصارف المتخصصة على تطبيق مبادئ  - ث

ع المصارف المتخصصة تطبيق        أيدت جميع اإلجابات االقتراح حيث إّنه يترتب على جمي

ة المصرفية ب             إدارةمبادئ   ازل للرقاب ة ب صادرة عن لجن ة ال درة     المخاطر االئتماني هدف تعظيم ق

ا                   ا ومراقبته دها وقياسها ومتابعته المصرف على إجراء تقييم دقيق لهذه المخاطر من خالل تحدي

دى آل                            وفر ل ك أن يت ازل يتطلب تحقيق ذل ة ب ا، ووفق لجن للحد من خطر تعرض المصرف له

:مصرف ما يلي  

 . المخاطر االئتمانيةدارةتوافر مناخ مالئم إل •

 .ح االئتمانتوافر إجراءات سليمة لمن •

 . وقياس ورقابة مناسبة لالئتمانإدارةالحفاظ على عملية  •

 .توفر ضوابط آافية لمخاطر االئتمان •

 .دور المراقبين في تقييم المخاطر االئتمانية •

زيادة عدد المراقبين لدى المصرف المرآزي ليتمكنوا من القيام بالرقابة على مختلف الفروع  - ج

 .حافظاتالمصرفية المنتشرة في مختلف الم

 سوريةأيد جميع أفراد العينة هذا االقتراح، حيث إّن عدد المراقبين لدى مصرف 

مراقبًا وهذا عدد قليل جدًا، ومن الصعب قيامه بالرقابة الميدانية على / 20/المرآزي ال يتجاوز 

، مما يتطلب زيادة عدد المراقبين بحيث يصبح من سوريةجميع فروع المصارف العاملة في 

. تغطية جميع الفروع المصرفية المنتشرة في مختلف المحافظاتالممكن  



االستمرار في تأهيل الكادر الرقابي لدى المصرف المرآزي من خالل إخضاعه لدورات  - ح

 .تدريبية مرتبطة بواقع عملهم الرقابي وبما يتالءم مع أوضاع مصارفنا الحكومية

ستمرار في تأهيل الكادر أيدت جميع اإلجابات االقتراح حيث إّنه من الضروري اال

الرقابي العامل لدى المصرف المرآزي بغية إعداده نظريًا وعمليًا ليتمكن من القيام بالمهمة 

الملقاة على عاتقه بالشكل األمثل ويحقق النتائج المرجوة، ومن الهام أن تكون هذه الدورات 

حيث إّنه في بعض األحيان مرتبطة بواقع عملهم الرقابي ومتناسبة مع الواقع المصرفي السوري 

 يخضع المراقبون لدورات يفوق مستواها مستوى العمل المصرفي لدينا

مالها رأس حديثا على المصارف الخاصة زيادة سوريةهذا وقد فرض البنك المرآزي في 

:خالل الثالث سنوات القادمة على النحو التالي   

س . مليارات ل10مالها الى رأسبالنسبة للمصارف التقليدية يجب زيادة   

س . مليار ل15مالها الى رأسبالنسبة للمصارف اإلسالمية يجب زيادة   

في خطوة من البنك المرآزي على زيادة الضمان للمساهمين والمودعين في هذه 

 وقامت البنوك  IIالمصارف باإلضافة الى دخول المرآزي في مجال تطبيق مقررات بازل 

 بتطبيق هذا القرا ومنها البنك العربي سوريةة العاملة في التقليدية واإلسالمي(الخاصة حديثا 

 ماله الى رأسس وبنك قطر الوطني الذي زاد . مليار ل3 الى 2009ماله عام رأسالذي زاد 

  وذلك حسب ما أعلنت هذه البنوك 2009س عام . مليار ل15

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

الدول المستجيبة لبازل ): 1(الملحق  II 
  المساعدة في التطبيقاستطالع الرأي حول

 
 

 
امريكا  أفريقيا آسيا

 الالتينية
الشرق  الكاريبي

 األوسط
 أوروبا

 ألبانيا البحرين الباهاماس األرجنتين أنجوال استراليا

 أرمينيا األردن باربادوس بوليفيا بوتسوانا بنجالدش

 19كوباك الصين
COBAC 

 البرازيل
فيرجين أيالندز 

 البريطانية
 النمسا الكويت

هونج 

 كونج
 أذربيجان لبنان جزر الكيمان شيلي مصر

 روسيا البيضاء عمان جامايكا كولومبيا إثيوبيا سار

 كوستاريكا غانا الهند
سانت كيتس آند 

 نيفيس
 قطر

البوسنة 

 والهرسك

 اندونيسيا
 أوموا

UMOA 

 بلغاريا السعودية ترينيداد وتوباجو االكوادور

  السلفادور كينيا كوريا
اإلمارات 

 المتحدة
 كرواتيا

   جواتيماال ليسوتو ماليزيا
جمهورية 

 التشيك

رأسالهندو ليبيا منغوليا  قبرص   

 الدنمارك   المكسيك موريشيوس نيبال

 إستونيا   بنما المغرب نيوزيلندة

 فنلندة   بيرو موزمبيق الباكستان
 
 
 
                                             

هي الكاميرون، جمهورية وسط أفريقيا، التشاد، الكونغو، غينيا ) لجنة وسط أفريقيا المصرفية" (آوباك" الدول التي تمثلها ال -1
.االستوائية والجابون  

ساو، مالي،  بي-هي بنين، بورآينا فاسو، ساحل العاج، غينيا) االتحاد الغرب أفريقي النقدي اإلقتصادي" (وايمو" الدول التي تمثلها ال -2
 النيجر، السنغال و توجو



 
 

امريكا  أفريقيا آسيا
 الالتينية

الشرق  الكاريبي
 األوسط

 أوروبا

 جورجيا   أوروجواي ناميبيا الفلبين

 اليونان   فنزويال نيجيريا سنغافورة

 جيرنسي    سييراليون سريالنكة

تايوان، 

 الصين

 المجر    جنوب افريقيا

 أيل أوف مان    السودان تايالند

 أوكرانيا    تنزانيا فييتنام

 جيرسي    أوغندة 

جمهورية     زامبيا 

 كيرجيز

 التفيا    زمبابوي 

 ليتوانيا     

 مقدونيا     

 مالطا     

 ملدوفيا     

 النرويج     

 بولندة     

 البرتغال     

 رومانيا     

 روسيا     

 سلوفاكيا     

 سلوفينيا     

 طاجاكستان     

 تركيا     

 تركمانستان     

 

 

 

 

 



ن تخضع لبازل أرصدة القطاع المصرفي المتوقع أ) : 2(الملحق  II المتوسط  (

) المرجح  

 
بنهاية  النوع المناطق

2006 
-2007يناير 

2009ديسمبر   

-2010يناير 

2015ديسمبر   

"مدمجة محليا أفريقيا  

الخاضعة للسيطرة األجنبية :  ومنها 

" والمدمجة أجنبيا  

 المجموع

53%  

3%  

5%  

58%  

60%  

6%  

5%  

58%  

81%  

10%  

6%  

87%  

"مدمجة محليا الكاريبي  

الخاضعة للسيطرة األجنبية : ومنها  

" والمدمجة أجنبيا  

 المجموع

0%  

0%  

0%  

0%  

12%  

11%  

1%  

23%  

15%  

13%  

11%  

26%  

"مدمجة محليا أمريكا الالتينية  

الخاضعة للسيطرة األجنبية :  ومنها 

" والمدمجة أجنبيا  

 المجموع

19%  

15%  

0%  

19%  

83%  

27%  

2%  

85%  

93%  

29%  

2%  

95%  

"ة محليامدمج الشرق األوسط  

الخاضعة للسيطرة األجنبية :  ومنها 

" والمدمجة أجنبيا  

 المجموع

13%  

0%  

6%  

19%  

76%  

13%  

13%  

89%  

79%  

14%  

13%  

92%  

أوروبا غير 

األعضاء في لجنة 

بازل للرقابة 

 المصرفية
BCBS 

"مدمجة محليا  

 

الخاضعة للسيطرة األجنبية :  ومنها   

 

" والمدمجة أجنبيا  

 المجموع

73%  

 

21%  

 

5%  

78%  

84%  

 

27%  

 

5%  

89%  

89%  

 

27%  

 

5%  

94%  

"مدمجة محليا آسيا  

الخاضعة للسيطرة األجنبية :  ومنها 

" والمدمجة أجنبيا  

 المجموع

25%  

7%  

13%  

38%  

59%  

8%  

13%  

73%  

60%  

8%  

13%  

73%  

للدوريات " قد ال تكون النسب شديدة الدقة نظرا: ملحوظة   

 



المتوقع أن تخضع لبازل أرصدة القطاع المصرفي ) : 3(الملحق  II بإستثناء 
) التوسط المرجح(المناطق صاحبة أضخم األصول المصرفية   

 

بنهاية  النوع المناطق
2006 

-2007يناير 

2009ديسمبر   

-2010يناير 

2015ديسمبر   

"مدمجة محليا أفريقيا  

الخاضعة للسيطرة األجنبية :  ومنها 

" والمدمجة أجنبيا  

 المجموع

20%  

6%  

1%  

21%  

32%  

10%  

2%  

34%  

72%  

18%  

3%  

75%  

"مدمجة محليا الكاريبي  

الخاضعة للسيطرة األجنبية :  ومنها 

" والمدمجة أجنبيا  

 المجموع

0%  

0%  

0%  

0%  

45%  

42%  

42%  

87%  

57%  

50%  

42%  

99%  

"مدمجة محليا أمريكا الالتينية  

الخاضعة للسيطرة األجنبية :  ومنها 

" والمدمجة أجنبيا  

 المجموع

35%  

29%  

0%  

36%  

68%  

40%  

3%  

71%  

86%  

44%  

4%  

91%  

"مدمجة محليا الشرق األوسط  

الخاضعة للسيطرة األجنبية :  ومنها 

" والمدمجة أجنبيا  

 المجموع

17%  

0%  

9%  

26%  

68%  

18%  

18%  

85%  

71%  

19%  

18%  

88%  

أوروبا غير 

األعضاء في لجنة 

بازل للرقابة 

 المصرفية
BCBS 

"مدمجة محليا  

 

لسيطرة األجنبية الخاضعة ل:  ومنها   

 

" والمدمجة أجنبيا  

 المجموع

66%  

 

21%  

 

6%  

72%  

81%  

 

28%  

 

6%  

87%  

86%  

 

28%  

 

6%  

92%  

"مدمجة محليا آسيا  

الخاضعة للسيطرة األجنبية :  ومنها 

" والمدمجة أجنبيا  

 المجموع

40%  

12%  

21%  

61%  

58%  

13%  

22%  

80%  

59%  

13%  

22%  

80%  

للدوريات" لدقة نظراقد ال تكون النسب شديدة ا: ملحوظة   

 

 



 

 

 

 

  باألقاليمIIالخطط الداخلية لتطبيق بازل 
 

غير موجود خطط داخلية  الخطط الداخلية األقاليم

 حتى اآلن

 N/A غير مطبق  

 أفريقيا

 

6 13 3 

 الكاريبي

 

2 5 0 

 أمريكا الالتينية

 

3 11 1 

 الشرق األوسط

 

6 1 1 

أوروبا غير األعضاء في 

بة لجنة بازل للرقا

 المصرفية
BCBS 

 

17 17 3 

 آسيا

 

11 7 0 

 8 54 45 اإلجمالي

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 

 

 

 تحليل الوضع المالي للمصارف الخاصة في سورية

 13 إلى 2009المصارف الخاصة العاملة في السوق السورية حتى نهاية العام  وصل عدد

 فرعًا، ونذآرها مع 157مصرفان إسالميان، وبلغ عدد الفروع لهذه المصارف  مصرفًا منهم

:نهاعمل آل م تاريخ بدء  

 ، »4/1/2004«بنك بيمو السعودي الفرنسي  -

 ،«6/6/2004» المصرف الدولي للتجارة والتمويل -

 ،»6/1/2004« بنك سورية والمهجر  -

 ،»5/12/2005« بنك بيبلوس سورية  -



                                                                                                                               
 ،»28/9/2005«سورية   بنك عودة -

 ،»2/1/2006« البنك العربي سورية  -

 ،«15/9/2007» بنك سورية الدولي اإلسالمي -

 ، »13/6/2007«ية والخليج  بنك سور -

 ،»15/1/2008«فرنسبنك  -

 ، »8/11/2008«سورية  بنك األردن -

 ،»3/5/2009«بنك الشرق  -

 ،»15/11/2009« بنك قطر الوطني سورية  -

 ، »27/8/2007«الشام اإلسالمي   بنك -

 79عدد األسهم المصدرة فهو   مليار ليرة، أما42مال هذه المصارف رأسويبلغ مجموع 

.مليون سهم  

 مليارات ليرة سورية، 506 بلغت موجودات المصارف الخاصة نحو 2009نهاية العام  ومع

، ونمت صافي اإليرادات في %30، أي بنمو نسبته 2008مليار ليرة في العام  388 مقابل

  مليار ليرة في العام السابق، لكن6,8 مليار ليرة مقابل 2,11لتصل إلى % 30بنسبة  2009

  مليار55,2 مليار ليرة مقابل 2,2 فبلغت 2009في % 14جعت بنسبة األرباح الصافية ترا

، وفي التفاصيل فقد انقسمت المصارف في ثالث مجموعات، فالمجموعة2008ليرة في العام   

حققت  األولى تضم الشرآات التي تراجعت أرباحها، أما المجموعة الثانية فهي الشرآات التي

   . عة الثالثة الشرآات الخاسرةنموًا في األرباح، بينما تضم المجمو

  مقارنة بالعام السابق2009المجموعة األولى أربعة مصارف تراجعت أرباحها في العام  وفي 

3,24وهي بنك بيمو السعودي الفرنسي  % 1,10، بنك بيبلوس سورية  ، بنك سورية %



                                                                                                                               
%6,1 والمهجر 2,32، البنك العربي  % حون وهم بنك ، بينما المجموعة الثانية وفيها الراب

، بنك عودة %6,45+، المصرف الدولي للتجارة والتمويل %5,96+الدولي اإلسالمي  سورية

، ثم بنك سورية والخليج الذي انتقل من خانة الخاسرين إلى الرابحين حيث %8,70+ سورية

  االنتقال2009 مليون ليرة لكنه استطاع في العام 158 نحو 2008خسائره في العام  بلغت

    .  مليون ليرة2 األرباح وإن بقيمة متواضعة بلغت نحو لتحقيق

 المصارف التي حققت خسائر في النتائج السنوية فعددها خمسة، ويتصدرها بنك الشام أما

157 مليون ليرة مقابل خسائر قدرها 366اإلسالمي الذي حقق خسائر آبيرة وصلت إلى   

  من سنتين ونصف السنة،أآثر دء عمله ، علمًا أن المصرف مر على ب2008مليون ليرة العام 

مال شرآة وساطة مالية،رأسمن % 99وتشير البيانات األولية للمصرف أنه يساهم بنسبة  ولن  

والنهائية للبنك،  يتم التعرف على تفاصيل هذه الخسائر إال بعد صدور البيانات السنوية المدققة

المرتفعة خاصة أن هذه   التأسيسأما بقية المصارف فتأتي خسائرها نتيجة تكاليف ونفقات

، وهي بنك2009 و2008المصارف بدأت عملها في العامين األخيرين  قطر الوطني سورية،  

   . فرنسبنك، بنك الشرق، بنك األردن سورية

   

لبعض البنوك الخاصة العاملة في سورية والذي من " ونقدم من خالل هذا المبحث تحليال ماليا

حجم الودائع والقروض ونسبة النمو الحاصلة في هذه البنوك وقد خالله نسلط الضوء على 

ة وضعها المالي والذي يعكس بشكل ما رأساخترنا عينة من المصارف الخاصة خصصناها لد

:الوضع المالي للبنوك الخاصة العاملة في سورية وتشمل هذه العينة على البنوك التالية   

  سورية –البنك العربي  -

 بنك بيبلوس سورية  -



                                                                                                                               
  سورية –بنك سورية والمهجر  -

  سورية –البنك الدولي للتجارة والتمويل  -

  هذه البنوك يلي نقدم عرضًا لبيانات وفيما

 البنك العربي – سورية: 

  سورية  في األشهر التسعة –قالة تحليًال ماليًا ألداء البنك العربي  الدراسة  من خالل هذه قدم ن

 التقارير المالية غير المدققة المنشورة، و يشمل هذا  باالعتماد على2009األولى من عام 

التحليل أهم مؤشرات الميزانية وحساب األرباح والخسائر، إضافة إلى تحليل نسب مالية 

.  مصرفية مختارة مع إجراء مقارنات مع مصارف أخرى   

ت بلغت تميز أداء البنك العربي سورية خالل هذه الفترة بزيادة آبيرة في القروض والتسليفا

بالمئة، آذلك انخفضت األرصدة 6 –بالمئة، على الرغم من انخفاض ودائع الزبائن 14

بالمئة، آما انخفضت السيولة النقدية في 31 –واإليداعات لدى المصارف بنسبة آبيرة 

بالمئة،  لكن إجمالي الموجودات تراجع بنسبة 10 –الصناديق وفي المصرف المرآزي ب 

.  بالمئة 1.5 –صغيرة   

ى    سعة أشهر األول ي الت ي ف ك العرب ا البن ي حققه صافية الت اح ال ا األرب  172 فبلغت 2009أم

ام           4.44 -س، متراجعة بنسبة    . مليون ل  ا من ع ي بلغت     2008بالمئة عن أرباح الفترة ذاته  الت

ن     180 ت م سهم تراجع اح بال ون ل س، األرب ى 30 ملي ا ،    28.68 إل رة ذاته ي الفت  ل س ف

سبة ضة بالن ه    منخف ستوى ل ى م ى أعل سوق وصل إل ي ال سهم ف عر ال ا،  س س .  ل1,312 ذاته

اريخ  ع    22/6/2009بت سهم المتراج اح بال و األرب اح ونم أداء أرب أثرًا ب اض مت دأ باالنخف م ب ، ث

.  بالمئة 15،  منخفضًا بنسبة 2009س في نهاية عام .  ل1,116ليصل إلى   

 مؤشرات الميزانية  ♦



                                                                                                                               
 بالمقارنة 30/9/2009ناصر الميزانية للتسعة أشهر المنتهية في   نحلل فيما يلي تطور أهم ع

  .  31/12/2008مع الوضع المالي للسنة المنتهية في 

س،  . مليار ل5.80 إلى 6.42نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المرآزي انخفضت من -1

.  بالمئة 9.59 –أي بنسبة   

س، أي بنسبة . مليار ل5.38 إلى 7.75أرصدة وإيداعات لدى المصارف انخفضت من -2

:  بالمئة 30.54 –آبيرة قدرها   

األرصدة لدى مصارف خارجية والتي تتألف من حسابات جارية وتحت الطلب وودائع * 

 5.12 إلى 6.66 أشهر وهو الجزء األعظم من هذه األرصدة انخفضت من 3تستحق خالل 

بالمئة  23.12 -مليار ل س،  أي بنسبة   

 أشهر بقيت على 3ف خارجية والتي تتألف من ودائع ألجل تستحق بعد اإليداعات لدى مصار*

  مليار ل س 1.5حاليها بحدود 

موجودات مالية قروض وسلف وهي عبارة عن استثمارات في شهادات إيداع صادرة عن -3

 – مليون ل س ،  أي بنسبة 300 إلى 550المصرف العقاري انخفضت إلى النصف تقريبًا من 

رًا الستحقاق آجال بعضها ولعدم قيام المصرف العقاري بإصدار شهادات بالمئة نظ45.45

. إيداع جديدة   

موجودات مالية متوفرة للبيع وهي عبارة عن استثمارات في سندات وأسناد قروض شرآات -4

 مليون ل س، و مثل هذه االستثمارات لم تكن 234.5يتوفر لها أسعار سوقية ازدادت ب 

.   2008موجودة في العام   

 مليار ل س ،  أي 13.90 إلى 12.24ازدادت من ) الصافية(التسهيالت االئتمانية المباشرة -5

بالمئة، ويعتبر هذا ثاني أعلى معدل نمو قروض وتسليفات بعد 13.56بنسبة محترمة قدرها 

. بنك عودة  للمصارف الخاصة لهذه الفترة   



                                                                                                                               
 29.39 إلى 0.38كل آبير من مخصصات خسارة تسهيالت ائتمانية مباشرة ازدادت بش-6

 ضعف، و قد يؤشر ذلك إلى زيادة آبيرة في القروض 77مليون ل س ،  أي بنسبة هائلة قدرها 

المشكوك في تحصيلها،  أو إلى أنه لم يتم أخذ  مخصصات آافية في السابق،  واألرجح أنه لم 

.  الفقرة التالية تؤخذ مخصصات آافية في فترات سابقة آما تبين أرقام خسائر القروض في   

س ، أي .  مليون ل145 إلى 221التسهيالت االئتمانية غير المنتجة لفوائد انخفضت من -7

بالمئة،  وبالتالي انخفضت نسبتها إلى إجمالي حقيبة التسهيالت االئتمانية 34 -بنسبة الثلث 

طاع المصارف بالمئة، وهي تعتبر نسبة مقبولة بمعايير ق1.01بالمئة  إلى 1.80المباشرة من 

.  الخاصة السورية وبالمعايير العالمية   

س ، أي بنسبة صغيرة . مليار ل 31.79 إلى 32.26إجمالي الموجودات انخفض قليًال من -8

.    بالمئة 1.47 -  

 2,821 إلى 1,607على جانب المطلوبات، ازدادت ودائع المصارف زيادة آبيرة من -9

.  بالمئة 75.51ا س ،  أي بنسبة عالية قدره.مليون ل   

بالمئة 5.89 -س، أي بنسبة. مليون ل24,528 إلى 26,063ودائع الزبائن انخفضت من -10

بالمئة ارتفاعاً 10س ،  أي ما نسبته .  مليون ل2,457و قد بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد 

  . 2008بالمئة في الفترة المماثلة من عام 5.5من 

 مليون ل س، أي بنسبة 780.2 إلى 775.7 هامشيًا من التأمينات النقدية ازدادت-11

. بالمئة 0.58  

س من خالل .  مليون ل3,334 إلى 3,303حقوق المساهمين ازدادت هامشيًا أيضًا من -12

.   بالمئة 0.93ضم االحتياطيات وربح الفترة، و قد بلغت نسبة الزيادة   

 مؤشرات حساب األرباح والخسائر



                                                                                                                               
 سورية –الي ألهم مؤشرات حساب األرباح والخسائر للبنك العربي نقدم فيما يلي تحليل م

  .  2008 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 30/9/2009لألشهر التسعة المنتهية في 

 مليون ل س، أي بنسبة جيدة 1,143 إلى 950ازدادت من ) الفوائد الدائنة(دخل الفائدة -1

.  بالمئة 20.32  

بالمئة من الفوائد المحصلة 88 أو ما نسبته 2009 الفائدة في نتج الجزء األعظم من دخل-2

بالمئة من فوائد اإليداعات لدى المصارف واالستثمارات 12على القروض والتسليفات، و 

بالمئة فوائد إيداعات 25بالمئة فوائد تسهيالت ائتمانية و 75المالية، و هذه النسب آانت 

) .  2(في الجدول ، آما هو مبين 2008واستثمارات مالية في   

 238بالمئة من 43 –فوائد اإليداعات واالستثمارات المالية انخفضت بحدة و بنسبة قدرها -3

بالمئة ، 31 -س،  ويعزى ذلك إلى انخفاض األرصدة واإليداعات بنحو . مليون ل136إلى 

مئة على بال0.25إضافة إلى التدني الحاد في الفوائد العالمية إلى ما يقرب الصفر لتصل إلى 

.  بالمئة على  الجنيه اإلسترليني 0.5بالمئة على اليورو،  و 1الدوالر،    

 مليون ل س،  أي بنسبة آبيرة قدرها 1,007 إلى 712فوائد التسهيالت االئتمانية قفزت من -4

بالمئة،  وال شك أن للنمو الكبير في القروض والتسليفات خالل الفترة األثر الكبير في زيادة 41

.  وائد التسهيالت االئتمانية المباشرة دخل ف  

بالمئة وازدياد حجم الودائع التي ال تحمل 6 -على الرغم من انخفاض ودائع الزبائن بنسبة -5

بالمئة واتجاه المصارف السورية عامة نحو تخفيض الفوائد على الودائع، 10 إلى 5.5فائدة من 

 680 إلى 540ي سورية على ودائع الزبائن من  ازدادت الفوائد المدينة التي يدفعها البنك العرب

بالمئة،  فهل يؤشر ذلك إلى أن هناك ودائع لزبائن 26مليون ل س، أي بنسبة آبيرة قدرها 

 من منافسة، أو أن السبب هو الزيادة أآثر مفضلين في البنك العربي سورية تدفع لها فوائد 



                                                                                                                               
التي يدفعها البنك العربي عادة هي فمن المعروف أن الفوائد ! الكبيرة في ودائع المصارف؟

.    األدنى ما بين المصارف الخاصة السورية   

.  بالمئة13 مليون ل س ،  أي بنسبة 463 إلى 410ازداد صافي دخل الفائدة من -5  

س، أي بنسبة . مليون ل 157 إلى 140صافي إيرادات العموالت والرسوم ازداد من -6

.  بالمئة 12  

 إلى 550 سورية من زيادة صافي دخل الفائدة والعموالت من –لعربي هكذا تمكن البنك ا-7

. بالمئة 13 مليون ل س، أي بنسبة 620  

 مليون ل س،  ساهم في هذه 689 إلى 601بالمئة من 15إجمالي دخل التشغيل ازداد بنسبة -8

ت تشغيلية النسبة الزيادات في أرباح تداول العمالت األجنبية واألوراق المالية وتحقيق إيرادا

.  أخرى   

 من ضعف الزيادة في أآثر بالمئة، أي 34 مصاريف التشغيل شهدت زيادة آبيرة بنسبة -9

.   مليون  ل س 398 إلى 297إجمالي دخل التشغيل ، حيث ارتفعت من   

 – مليون ل س، أي بنسبة 243 إلى 260أدى ذلك إلى انخفاض األرباح قبل الضريبة من -10

.   بالمئة 6.5  

 مليون ل س مقارنة مع 172 بلغت 2009األرباح الصافية لألشهر التسعة األولى من عام -11

.  بالمئة4.44 –،  أي بانخفاض قدره 2008 مليون ل س في الفترة ذاتها من عام 180  

 تحليل النسب المالية

 :نسب السيولة ♦

األموال االت نقيس نسب السيولة باستعمال أربع نسب، اثنتان منهما تظهران استعم        

.  إضافة إلى درجة السيولة  



                                                                                                                               
 سورية بنسبة سيولة –يحتفظ البنك العربي :  الموجودات / نسبة نقد وأرصدة في المرآزي  -

نقدية أقل من مثيالتها في غيره من المصارف الخاصة،  وقد انخفضت هذه النسبة من 

لب من المصارف بالمئة، علما أن مصرف سورية المرآزي يتط18.26بالمئة إلى 19.90

.  بالمئة احتياطي إلزامي على الودائع 10بالمئة فوق الـ 20االحتفاظ بسيولة نقدية تبلغ نسبتها 

    

التغطية النقدية للودائع في البنك العربي سورية :  الودائع / نسبة نقد وأرصدة في المرآزي  -

بالمئة،  23.67بالمئة إلى 24.63أقل من الربع، وقد انخفضت من   

بالمئة إلى 41.74انخفضت هذه النسبة من : الودائع / نسبة أرصدة وإيداعات في المصارف  -

بالمئة ، فقد انخفضت األرصدة واإليداعات في المصارف خمسة أضعاف التراجع في 38.16

الودائع،  وقد يعود االنخفاض الكبير في التوظيفات إلى تدني الفوائد العالمية إلى ما يقرب 

.ع مخاطر اإليداعات في المصارف العالمية الصفر وارتفا  

بالمئة إلى 46.98ارتفعت هذه النسبة من : الودائع / نسبة تسهيالت ائتمانية مباشرة  -

بالمئة  خالل الفترة، 13.5بالمئة والسبب في ذلك هو نمو القروض والتسليفات بمعدل 56.70

الودائع في البنك العربي سورية / بالمئة، وتعتبر نسبة القروض 6 - وتراجع الودائع بنسبة 

.ف الخاصة السورية لهذه الفترة األعلى ما بين المصار  

 

 :نسب رافعة التمويل  ♦

. سورية  باستخدام ثالث نسب–عربي نقيس رافعة التمويل في البنك ال  

مال تحسنت هامشيًا مرتفعة رأسالموجودات وتسمى أيضًا نسبة ال/ نسبة حقوق المساهمين  - 

 سورية –مال في البنك العربي رأسبالمئة، وتعتبر نسبة ال10.49بالمئة إلى 10.23 قليًال من

.  األعلى ما بين المصارف الخاصة السورية في هذه الفترة   



                                                                                                                               
بالمئة 23.97بالمئة إلى 26.97القروض والتسليفات انخفضت من / نسبة حقوق المساهمين  -

باشرة خالل الفترة،  وتعتبر هذه النسبة للبنك عاآسة النمو الكبير في التسهيالت االئتمانية الم

. سورية من النسب العالية في المصارف الخاصة –العربي   

بالمئة عاآسة تحسناً 13.59بالمئة إلى 12.67الودائع ارتفعت من / نسبة حقوق المساهمين  -

على ما بين  سورية هي األ–طفيفًا في تغطية أموال الملكية للودائع،و هذه النسبة للبنك العربي 

.  المصارف الخاصة لهذه الفترة   

 : نسب الربحية  ♦

  ونسبًا أخرى من RONW  وعائد حقوق المساهمين ROAنستخدم عائد الموجودات 

.    سورية، و هذه النسب–مكوناتهما لقياس ربحية البنك العربي   

 سورية –لعربي في البنك ا) إجمالي دخل التشغيل/ الربح الصافي (انخفضت نسبة هامش الربح 

، لكن نسبة 2009بالمئة في األشهر التسعة األولى من عام 24.96بالمئة إلى 29.59من 

بالمئة ما جعل عائد الموجودات 2.17 بالمئة  إلى 1.86دوران الموجودات ارتفعت من  ROA 

بالمئة، وهو األقل بين المصارف الخاصة السورية األقدم ، 0.54 يحافظ على مستواه في حدود 

مضارب الملكية (انخفضت نسبة الموجودات إلى حقوق المساهمين و Equity Multiplier (

 مرة لهذه الفترة ،  وهي النسبة األدنى 9.54 إلى 16.31التي تعكس درجة الرفع التمويلي من 

بين مثيالتها للمصارف الخاصة األخرى، ما يعني درجة رافعة تمويل هي األقل أيضًا،  لهذا 

ائد ملكيةالسبب انخفض ع RONW بالمئة 5.16بالمئة إلى 8.97 سورية من –   البنك العربي 

للفترة، ويعتبر عائد الملكية في البنك العربي سورية األدنى بين مثيالته في المصارف الخاصة 

.  الرئيسية لهذه الفترة   

 

 



                                                                                                                               
 

 نسب قيمة السهم ♦
  

 أيلول 30 سورية في –نك العربي المؤشرات المالية المتعلقة بقيمة سهم البتشير هذه النسب إلى 

،  2008 بالمقارنة مع نهاية عام 2009  

 6 وبقي 2009 ونهاية أيلول 2008لم يتغير عدد األسهم العادية القائمة ما بين نهاية : أوًال 

 ل س لعدم حدوث أي تجزئة 500ماليين سهم، آذلك بقيت القيمة االسمية للسهم على حالها 

.  للسهم   

.  بالمئة1 ل س ،  أي بنسبة 556 إلى 550.50يمة الدفترية للسهم ازدادت من الق:  ثانيًا   

 1,132آان سعر سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي في سوق دمشق لألوراق المالية :  ثالثًا 

.   أي بعيد نشر التقارير المالية للبنك في الصحف 10/11/2009س في .ل  

  ل س في 30 منخفضة من 30/9/2009س في  ل 28.69األرباح بالسهم بلغت :  رابعًا 

. بالمئة 4.4 –، أي بنسبة 30/9/2008  

بلغ مضاعف األرباح بالسهم :  خامسًا  Price Earnings Ratio – PE مستوى عاليًا جدا  

 مرة، وهو أعلى مضاعف أرباح للمصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق 39.45قدره 

.  لألوراق المالية   

لمرتفع جدًا هذا ال يوجد ما يبرره ال في حجم األرباح بالسهم وال في معدالت مكرر األرباح ا

 على مستوى Overvalued مما يجب أآثر نموها المتراجعة، لذلك يعتبر سعر السهم مقيمًا ب

 سورية في السوق ليغلق على -س،  وبالفعل فقد تراجع سعر سهم البنك العربي . ل1,132

، وانخفض مكرر األرباح 31/12/2009ول في السنة بتاريخ س في آخر جلسة تدا. ل1,116

 سورية - مرة، وهو ما زال عاليًا جدًا،  وآان سعر سهم البنك العربي 38.90بالسهم قليًال إلى 

، وبدأ رحلة التراجع منذ 22/6/2009 ل س، أعلى مستوى له بتاريخ 1,312قد وصل إلى 



                                                                                                                               
بالمئة من قيمته 15 – العربي قد خسر نحو  ، بذلك يكون سهم البنك25/6/2009جلسة تداول 

  .  2009في الستة أشهر األخيرة من عام 

 1.11 إلى 1.10القيمة االسمية للسهم ارتفعت بشكل طفيف من / نسبة القيمة الدفترية : سادسًا 

.  مرة   

  . 10/11/2009 مرة بتاريخ 2.26نسبة تغطية القيمة السوقية للقيمة االسمية بلغت : سابعًا

 .  31/12/2009 مرة حسب سعر السهم بتاريخ  2.23لكن هذه النسبة انخفضت قليًال إلى 

 ل س منذ أربع سنوات قد 500هذا يعني أن المستثمر الذي اآتتب بالسهم بالقيمة االسمية 

.   مرة 2.2ماله رأسضاعف   

 10 مرة في 2.03وأخيرًا آانت نسبة تغطية القيمة السوقية للقيمة الدفترية للسهم :  ثامنًا 

2009تشرين ثاني   

 بنك بيبلوس – سورية : 

 سورية في األشهر التسعة -يًا ألداء بنك بيبلوس" اتحليًال مالي الدراسة  من خالل هذه قدم ن

 باالعتماد على التقارير المالية غير المدققة المنشورة، ويشمل هذا 2009األولى من عام 

 األرباح والخسائر إضافة إلى تحليل نسب مالية مصرفية التحليل أهم مؤشرات الميزانية وحساب

. مختارة مع إجراء مقارنات مع مصارف أخرى  

سورية خالل هذه الفترة بزيادة آبيرة في القروض والتسليفات بنسبة -تميز أداء بنك بيبلوس

، آما %27، وهي تتماشى مع الزيادة الكبيرة في ودائع الزبائن التي نمت بمعدل 25%

 من مرتين، لكن األرصدة لدى مصارف أخرى أآثر  اإليداعات لدى مصارف أخرى تضاعفت

نقد في الصندوق وحساب جاري في المصرف (، وآذلك السيولة األولية %23 -انخفضت 

، لكن إجمالي الموجودات ازدادت بنسبة %19 -التي شهدت انخفاضًا آبيرًا بنسبة ) المرآزي

%. 17جيدة   



                                                                                                                               
 2009 سورية في األشهر التسعة األولى من عام – في بنك بيبلوس حققت األرباح الصافية 

، 2008عن أرباح الفترة ذاتها من عام % 5.6 –س، متراجعة بنسبة . مليون ل123نحو 

 إلى 32.68س، آما أن األرباح بالسهم تراجعت من . مليون ل131والتي بلغت فيها نحو 

س بعد إدراجه حديثاً . ل661رتفع إلى س للفترة نفسها، فسعر السهم في السوق ا. ل30.85

. س. ل575بسعر   

 مؤشرات الميزانية  ♦

 بالمقارنة 30/9/2009نحلل فيما يلي تطور أهم عناصر الميزانية لألشهر التسعة المنتهية في  

: 31/12/2008مع الوضع المالي للسنة المنتهية في   

س، .  مليارات ل4.41ى  إل4.23ارتفع النقد واألرصدة لدى مصرف سورية المرآزي من -

، فيما انخفضت السيولة األولية المتمثلة بنقد في الخزينة وحسابات جارية %4.35أي بنسبة 

%. 18.75 –س، أي بنسبة . مليار ل1.85 إلى 2.27لدى مصرف سورية المرآزي من   

التي تتألف من حسابات جارية وتحت الطلب وودائع ,  انخفضت األرصدة لدى المصارف-

س، .  مليارات ل4.53 إلى 5.85 أشهر أو أقل، وهو الجزء األآبر منها،من 3خالل تستحق 

 3.73، آما انخفضت األرصدة لدى مصارف خارجية من %22.61 –أي بنسبة آبيرة قدرها 

% . 6.54 –س، أي بنسبة . مليارات ل3.49إلى   

 1.96زدادت من اإليداعات لدى المصارف وتتألف من ودائع تستحق بعد ثالثة أشهر وهي ا -

 من مرتين، وتعتبر نسبة النمو هذه آبيرة أآثر  مليارات ل س، أي أنها تضاعفت 4.39إلى 

جدًا في ظل المخاطر العالية التي تحيط بأوضاع المصارف وتدني معدالت الفائدة العالمية على 

 إلى 858اإليداعات إلى ما يقرب الصفر، آما أن اإليداعات لدى مصارف خارجية ازدادت من 

%. 60س، أي بنسبة عالية أيضًا قدرها . مليون ل1,375  



                                                                                                                               
موجودات مالية قروض وسلف وهي عبارة عن استثمارات في شهادات إيداع صادرة عن  -

، واستثمارات في سندات دين %10.75 و2.46مصارف خارجية بفوائد تتراوح ما بين 

 2,539 إلى 2,074ن وقد ازدادت م% 6.75صادرة عن مؤسسات خارجية بفوائد بنسبة 

%. 24س، أي بنسبة . مليون ل  

 -موجودات مالية متوفرة للبيع وهي عبارة عن استثمار البنك في شرآة أدونيس للتأمين  -

س وهي لم تتغير، آونها ليست . مليون ل62.50مالها بقيمة رأسمن % 5بنسبة ) أدير(سورية 

   .للمتاجرة

 مليار ل س، أي 13.21 إلى 10.56ازدادت من ) فيةالصا(التسهيالت االئتمانية المباشرة  -

، ويعتبر هذا أعلى معدل نمو قروض وتسليفات بين المصارف الخاصة %25بنسبة نمو آبيرة 

، وقد يكون من المفيد فحص بنية التسهيالت 2009السبعة األقدم للفترة المذآورة من عام 

نزيل الفوائد المعلقة من حيث توزعها االئتمانية المباشرة قبل تنزيل مخصص خسارة تسليفات وت

، والذي يظهر أن )1(ما بين قروض الشرآات وقروض التجزئة آما هو مبين في الجدول 

، بينما تستحوذ %82-81الجزء األعظم من القروض والتسليفات يذهب إلى الشرآات وبنسبة 

زئة من حجم قروض المصرف، لكن معدل نمو قروض التج% 19 -18قروض التجزئة على 

   .خالل الفترة% 24بالمقارنة مع  % 31أسرع من معدل نمو قروض الشرآات، 

س، أي بنسبة . مليون ل89 إلى 56مخصصات خسارة تسهيالت ائتمانية مباشرة ازدادت من -

- .، وقد يؤشر ذلك إلى زيادة في حجم القروض المشكوك في تحصيلها%58آبيرة قدرها 

 مليون ل س، أي بنسبة 134 إلى 105ة لفوائد ازدادت من التسهيالت االئتمانية غير المنتج

% 0.98، وبالتالي ارتفعت نسبتها إلى إجمالي حقيبة التسهيالت االئتمانية المباشرة من 28%

، وهي تعتبر نسبة مقبولة جدًا بمعايير قطاع المصارف الخاصة السورية وبالمعايير %1إلى 

. العالمية  



                                                                                                                               
   %.17.35س، أي بنسبة جيدة . مليار ل31 إلى 26إجمالي الموجودات ازداد من  -

 إلى 2,925على جانب المطلوبات فقد انخفضت ودائع المصارف انخفاضًا آبيرًا من  -

%. 41.38 – مليون ل س، أي بنسبة عالية قدرها 1,715  

 مليون ل س، أي بنسبة 25,954 إلى 20,455على عكس ذلك ازدادت ودائع الزبائن من  -

 مليون 8,391 إلى 7,272، وارتفعت الودائع التي ال تحمل فوائد من %26.88 آبيرة قدرها

 32 إلى 36، لكن نسبتها إلى إجمالي الودائع انخفضت من %15.38ل س، أي بنسبة جيدة 

من معدل نمو الودائع المجانية، آذلك %) 75ب (لكون معدل نمو الودائع آان أعلى بكثير % 

 مليون 305 إلى 258من )  المستقرة– ال تجري حرآة عليها التي(ازدادت الودائع الجامدة 

%. 18س، أي بنسبة .ل  

، %32.60الثلث : س، أي بنسبة آبيرة. مليون ل521 إلى 393لتأمينات النقدية ازدادت من  -

. وهو ما يعكس توسع نشاط البنك في تمويل التسهيالت االئتمانية غير المباشرة  

س من خالل ضم . مليون ل2,249 إلى 2,122 من حقوق المساهمين ازدادت أيضًا -

   %.6االحتياطيات وربح الفترة وقد بلغت نسبة الزيادة 

  

 

 مؤشرات حساب األرباح والخسائر  ♦

 سورية –نقدم فيما يلي تحليًال ماليًا ألهم مؤشرات حساب األرباح والخسائر لبنك بيبلوس 

: 2008الفترة ذاتها من عام  مقارنة مع 30/9/2009لألشهر التسعة المنتهية في   

 مليون ل س، أي بنسبة جيدة 1,130 إلى 862ازداد من ) الفوائد الدائنة(دخل الفائدة  -

31.13 .%  



                                                                                                                               
من الفوائد المحصلة على % 72.5 أو ما نسبته 2009نتج الجزء األعظم من دخل الفائدة في  -

 المصارف وعوائد من فوائد األرصدة واإليداعات لدى% 27.5القروض والتسليفات، و

فوائد % 35.15فوائد تسهيالت ائتمانية و% 64.85االستثمارات المالية، هذه النسب آانت 

). 2( وآما هو مبين في الجدول 2008أرصدة وإيداعات واستثمارات مالية في   

 مليون 311 إلى 303فوائد األرصدة واإليداعات واالستثمارات المالية ازدادت قليًال من  -

 أآثر (زى هذه الزيادة إلى االرتفاع الكبير جدًا في حجم اإليداعات لدى المصارف س، وتع.ل

، لكن التراجع في األرصدة لدى %)24(، وإلى الزيادة في االستثمارات المالية )من ضعفين

،والتدني الحاد في الفوائد العالمية إلى ما يقرب الصفر لتصل إلى %)23 -(المصارف 

على الجنيه اإلسترليني جعل إجمالي معدل % 0.5على اليورو، و% 1على الدوالر، % 0.25

%. 2.72نمو فوائد األرصدة واإليداعات واالستثمار المالي يبقى صغيرًا في حدود الـ   

 مليون ل س، أي بنسبة آبيرة قدرها 819 إلى 559فوائد التسهيالت االئتمانية قفزت من  -

آان له األثر % 25 والتسليفات خالل الفترة ، وال شك أن للنمو الكبير في القروض46.53%

. الكبير في زيادة دخل فوائد التسهيالت االئتمانية المباشرة  

 مليون ل س، التي 186 إلى 93الالفت هنا هو القفزة الكبيرة في فوائد قروض التجزئة من  -

دليل فقط، هذا % 31تضاعفت مرتين خالل الفترة بالرغم من أن قروض التجزئة نمت بنسبة 

على الربحية العالية التي تحصل عليها المصارف من قروض التجزئة التي تحقق فوائد فعلية 

 Effective vs. Nominal Interest Rateعالية جدًا مقارنة مع الفوائد االسمية المعلنة 

، لكن ال بد من اإلشارة هنا إلى Installment Loansآونها مبنية على مبدأ التقسيط 

. بيرة الملتحقة بقروض التجزئة والتي تفرض تقاضي عوائد أعلى عليهاالمخاطر الك  

 466فقد ازدادت من , %36آذلك توجد زيادة آبيرة نسبيًا في فوائد قروض الشرآات بنسبة  -

 مليون ل س، هذه الزيادة جاءت أآبر بكثير من الزيادة في حجم قروض الشرآات 633إلى 



                                                                                                                               
يدل على أن الفوائد التي يتقاضاها المصرف على قروض ، هذا %24والتي آانت في حدود الـ 

. الشرآات مجزية أيضًا  

 إلى 363 سورية على ودائع الزبائن ازدادت من -الفوائد المدينة التي يدفعها بنك بيبلوس  -

، وهذه النسبة أآبر بكثير من نسبة نمو %74 مليون ل س، أي بنسبة آبيرة جدًا قدرها 631

، علما أن ثلث الودائع ال تحمل فائدة، وأن الفوائد %27الفترة والتي بلغت ودائع الزبائن خالل 

آانت تتجه نحو االنخفاض في السوق خالل الفترة، وأن ودائع المصارف لدي بنك بيبلوس 

خالل الفترة، هذا يؤشر إلى أن بنك بيبلوس يدفع فوائد مغرية % 41 -شهدت انخفاضًا آبيرًا 

.  من منافسةأآثر كون له زبائن مفضلون يحصلون على فوائد ليجذب الودائع، وأنه قد ي  

صافي دخل الفائدة بقي على حاله تقريبًا على الرغم من الزيادة الكبيرة في دخل الفائدة  -

فازداد هامشيًا فقط من % 74نظرًا للزيادة الهائلة في الفوائد المدفوعة للودائع ) أعاله% 31(

%. 0.01نسبة  مليون ل س، أي ب499 إلى 498.4  

 مليون ل س، أي بنسبة آبيرة 123 إلى 87صافي إيرادات العموالت والرسوم ازداد من  -

%. 41.41قدرها   

 مليون ل س، 622 إلى 585 سورية ازداد من –صافي دخل الفائدة والعموالت لبنك بيبلوس  -

%. 6.26أي بنسبة   

 مليون ل س، ساهم في هذه 683 إلى 606من % 12.7إجمالي دخل التشغيل ازداد بنسبة  -

. النسبة الزيادات في أرباح تداول العمالت األجنبية واألوراق المالية  

 2.82(أي ما يقارب ثالثة أضعاف %... 35.8مصاريف التشغيل شهدت زيادة آبيرة بنسبة -

.  مليون ل س459 إلى 338الزيادة في إجمالي دخل التشغيل، فقد ارتفعت من ) مرة  

 –  مليون ل س، أي بنسبة181 إلى 200ى انخفاض األرباح قبل الضريبة من أدى ذلك إل -

9.5.%   



                                                                                                                               
 مليون ل س مقارنة مع 123 بلغت 2009األرباح الصافية للتسعة أشهر األولى من عام  -

%. 5.6 –، أي بانخفاض بنسبة 2008 مليون ل س في الفترة ذاتها من عام 131  

 تحليل النسب المالية 

 : نسب السيولة ♦

 األموال إضافة إلى نقيس نسب السيولة باستعمال أربع نسب، اثنتان منهما تظهران استعماالت

. درجة السيولة  

 سورية بنسبة سيولة نقدية –يحتفظ بنك بيبلوس : الموجودات/ نسبة نقد وأرصدة في المرآزي  -

نسبة من هي األقل بين مثيالتها في المصارف الخاصة السبعة األقدم، وقد انخفضت هذه ال

علما أن مصرف سورية المرآزي يتطلب من المصارف االحتفاظ % 14.29إلى % 16

   .احتياطي إلزامي على الودائع% 10فوق ال % 20بسيولة نقدية تبلغ نسبتها 

التغطية النقدية للودائع في بنك بيبلوس سورية أقل : الودائع/ نسبة نقد وأرصدة في المرآزي  -

.%17إلى % 20.69ن ، وقد انخفضت ممن الربع  

إلى % 38.21انخفضت هذه النسبة من : الودائع/ نسبة أرصدة وإيداعات في المصارف  -

آانت أقل )  مليون ل س272(، ذلك أن الزيادة في األرصدة واإليداعات بالمطلق 34.38%

 ، وقد يعود السبب في عدم اإلقدام) مليون ل س5,499(بكثير من الزيادة في الودائع بالمطلق 

على زيادة التوظيفات بما يتناسب مع الزيادة في الودائع إلى الزيادة في تجنب الخطر 

Increased Risk Aversion نظرًا الرتفاع مخاطر اإليداعات مع المصارف العالمية 

والتدني الكبير في الفوائد العالمية إلى ما يقرب الصفر، أي أن العوائد لم تعد تعوض عن 

. المخاطر  

%. 50.90إلى % 51.63انخفضت هامشيًا من : الودائع/ الت ائتمانية مباشرة نسبة تسهي

معدل نمو % 27أقل من % 25والسبب في ذلك هو أن القروض والتسليفات نمت بمعدل 



                                                                                                                               
 سورية ما زالت تعتبر من -الودائع في بنك بيبلوس / الودائع خالل الفترة، لكن نسبة القروض 

خاصة السورية السبعة األقدم لهذه الفترة ما يعكس نشاط البنك النسب األعلى ما بين المصارف ال

. في التسليف  

 نسب رافعة التمويل  ♦

:  سورية باستخدام ثالث نسب–نقيس رافعة التمويل في بنك بيبلوس   

% 8.05وقد تراجعت من : مالرأسالموجودات وتسمى أيضًا نسبة ال/ نسبة حقوق المساهمين  -

 سورية من النسب األدنى ما بين –مال في بنك بيبلوس رأسل، وتعتبر نسبة ا%7.28إلى 

مال من رأسالمصارف الخاصة السورية األقدم في هذه الفترة، آذلك انخفضت نسبة آفاية ال

الحد األدنى المقبول من مصرف سورية % 8، لكنها تبقى ضمن %8.18 إلى 11.16

لبنك بيبلوس سورية مؤخرًا زيادة المرآزي، لهذا السبب قررت الجمعية العمومية غير العادية 

 وبملياري ل س أخرى قبل نهاية حزيران 2010مال البنك بملياري ل س قبل حزيران رأس

  1.  مليارات ل س6 ليصبح 2011

عاآسة النمو % 17إلى % 20انخفضت من : القروض والتسليفات/ نسبة حقوق المساهمين  -

 سورية –ل الفترة، وتعتبر هذه النسبة لبنك بيبلوس الكبير في التسهيالت االئتمانية المباشرة خال

. من النسب األدنى في المصارف الخاصة  

عاآسة تراجعاً % 8.66إلى % 10.37انخفضت أيضًا من : الودائع/ نسبة حقوق المساهمين  -

 سورية هي بين الثالث األدنى –في تغطية أموال الملكية للودائع، هذه النسبة لبنك بيبلوس 

. الخاصة لهذه الفترةللمصارف   

 

 

 نسب الربحية  ♦



                                                                                                                               
 ونسبًا أخرى من مكوناتهما RONW وعائد حقوق المساهمين ROAنستخدم عائد الموجودات 

.  سورية–لقياس ربحية بنك بيبلوس   

 سورية –في بنك بيبلوس ) إجمالي دخل التشغيل/ الربح الصافي (انخفضت نسبة هامش الربح 

، آذلك انخفضت نسبة 2009ر التسعة األولى من عام في األشه% 18.07إلى % 26.62من 

ما جعل عائد الموجودات % 2.21إلى  % 2.81دوران الموجودات من  ROA ينخفض إلى 

، وهو ثاني أدنى عائد موجودات بين المصارف %0.40إلى % 0.75النصف تقريبًا من 

مضارب الملكية (ين الخاصة السورية السبعة األقدم، لكن نسبة الموجودات إلى حقوق المساهم

Equity Multiplier  13.75 إلى 12.41التي تعكس درجة الرفع التمويلي ارتفعت من ) 

مرة لهذه الفترة، وهي من النسب المتوسطة بين مثيالتها للمصارف الخاصة األخرى، مما يعني 

RONWدرجة رافعة تمويل متوسطة أيضًا، عائد الملكية  سورية انخفض إلى –لبنك بيبلوس  

للفترة، وذلك بتأثير التدني الكبير في عائد % 5.49إلى % 9.27لنصف تقريبًا من ا

الموجودات الذي لم تتمكن الزيادة في نسبة الرفع التمويلي من تعديله، ويعتبر عائد الملكية في 

بنك بيبلوس سورية ثاني أدنى عائد بين مثيالته في المصارف الخاصة الستة األقدم الرابحة لهذه 

. ةالفتر  

 نسب قيمة السهم  ♦

 سورية في –عدد من المؤشرات المالية المتعلقة بقيمة سهم بنك بيبلوس تشير هذه النسب ألى 

: ،و نقدم فيما يلي شرحًا لهذه المؤشرات2008 بالمقارنة مع نهاية عام 2009 أيلول 30  

 4 وبقي 2009ل  ونهاية أيلو2008لم يتغير عدد األسهم العادية القائمة ما بين نهاية : أوًال

 ل س لعدم حدوث أي تجزئة 500ماليين سهم، آذلك بقيت القيمة االسمية للسهم على حالها 

. للسهم  

%. 5.93 ل س، أي بنسبة 562 إلى 530.50القيمة الدفترية للسهم ازدادت من : ثانيًا  



                                                                                                                               
 22/12/2009أدرج سهم بنك بيبلوس سورية في سوق دمشق لألوراق المالية بتاريخ : ثالثًا

، وقد 14/1/2010س، وقد جرى عليه أول تداول في جلسة الخميس .  ل575بسعر اختباري 

، وهي %15س للسهم، أي بارتفاع بنسبة .ل661 سهم في صفقة واحدة بسعر 200تم تداول 

النسبة األعظمية المسموح بها لتغير سعر السهم بعد اإلدراج ولمرة واحدة فقط، يخضع بعدها 

   2. في جلسة التداول الواحدة% 2 -+ للحدود السعرية 

 ل س في 32.68، منخفضة من 30/9/2009 ل س في 30.85األرباح بالسهم بلغت : رابعًا

%. 5.6 –، أي بنسبة 30/9/2008  

مضاعف األرباح بالسهم : خامسًا Price Earnings Ratio – PE  مرة بحسب 21.42بلغ  

العالية نسبيًا للمصارف الخاصة المدرجة  ل س، وهو يعتبر من المضاعفات 661سعر التداول 

. في سوق دمشق لألوراق المالية  

.  مرة1.12 إلى 1.06القيمة االسمية للسهم ارتفعت قليًال من / نسبة القيمة الدفترية : سادسًا  

.  مرة1.32نسبة تغطية سعر التداول للقيمة االسمية : سابعًا  

.  مرة1.17وقية للقيمة الدفترية للسهم وأخيرًا آانت نسبة تغطية القيمة الس: ثامنًا  

 

 

 

 

 

 

 

 بنك سورية والمهجر – سورية : 



                                                                                                                               
 تحليًال ماليًا ألداء بنك سورية والمهجر للتسعة أشهر األولى من من خالل هذه الدراسة  نقدم 

.2009عام   

فقد  ,2008بالمئة عن الفترة المماثلة من 12تظهر المؤشرات تراجعًا في األرباح بنسبة 

بالمئة، وتراجعت فوائد هذه 14بـ ) التوظيفات(لة رأسرت األرصدة مع مصارف مانحس

آذلك انخفضت القروض . بالمئة بسبب التراجع الكبير في الفوائد العالمية26اإليداعات بـ 

بالمئة عن مستوياتها في 3.37بالمئة ، في الوقت الذي ازدادت فيه الودائع بـ 1والتسليفات بـ 

التحليل  .بالمئة 46قد صاحب ذلك قفزة آبيرة في مصاريف التشغيل بنسبة و ،2008نهاية عام 

  . في سبر األرقام أآثر التفصيلي التالي يتعمق 

 تطور مؤشرات حساب األرباح والخسائر

نبين فيما يلي أرقام ومعدالت نمو أهم مؤشرات حساب األرباح والخسائر لفترة التسعة أشهر  

  . 2008نة مع نفس الفترة من عام  مقار30/9/2009المنتهية في 

 3.64 –أي بنسبة   مليون ل س ،2,031 إلى 2,108دخل الفائدة الدائنة انخفض من  .1

السبب الرئيسي في ذلك هو االنخفاض الكبير في دخل فوائد اإليداعات لدى مصارف  .بالمئة 

 شك أن ال .بالمئة 26 –أي بنسبة   مليون ل س ،689 إلى 928أخرى الذي تراجع من 

بالمئة 0.50و  بالمئة على اليورو ،1 بالمئة على الدوالر ،0.25النخفاض الفوائد العالمية إلى 

والسبب اآلخر هو تخفيض البنك لألرصدة  .على الجنيه اإلسترليني أآبر األثر في ذلك 

وعليه انخفضت  .بالمئة 21 –واإليداعات لدى مصارف خارجية بنسب آبيرة تصل إلى 

 إلى 2008بالمئة في 44ائد اإليداعات واالستثمارات المالية في دخل الفائدة من مساهمة فو

   .2009بالمئة في 34

  1,342 إلى 1,180في حين ارتفع دخل الفائدة من القروض والتسليفات من  

بذلك ازدادت مساهمة فوائد التسهيالت  .بالمئة 14أي بنسبة  مليون ل س ،   



                                                                                                                               
  .بالمئة 66 إلى 56ل الفائدة الدائنة من االئتمانية المباشرة في دخ 

 مليون 1,084 إلى 1,241من ) فوائد مدفوعة على ودائع العمالء(انخفضت الفوائد المدينة . 2

. بالمئة 12.7 –أي بنسبة  ل س ،  

 أضعاف االنخفاض في الفوائد 3.5بما أن الفوائد المدفوعة على ودائع الزبائن انخفضت ب . 3

 إلى 867بنك سورية والمهجر أن يحقق زيادة في صافي دخل الفائدة من استطاع  الدائنة ،

  . بالمئة 9.32 مليون ل س ، أي بنسبة 948

 –أي بنسبة   مليون ل س ،253 إلى 293انخفض صافي دخل العموالت والرسوم من . 4

  .بالمئة 13.63

بالمئة 3.53بة أي بنس  مليون ل س ،1,275 إلى 1,232ازداد إجمالي دخل التشغيل من  .5

.  

بسبب  بالمئة8أي بنسبة   مليون ل س ،1,254 إلى 1,158ارتفع صافي دخل التشغيل من  .6

نظراً   مليون ل س ،20 – إلى 73 –انخفاض خسائر تقييم مرآز قطع بنيوي غير محققة من 

  .لتحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي خالل الفترة 

بالمئة 46أي بنسبة آبيرة   ماليين ل س ،604 إلى 415يف التشغيل من ازدادت مصار .7

يالحظ أن نسبة الزيادة في مصاريف التشغيل تتجاوز نسبة الزيادة في صافي دخل التشغيل ب  .

  ).بالمئة8-46( نقطة مئوية 38

أي بنسبة  مليون ل س ،650 إلى 743انخفضت األرباح قبل الضريبة من . 8  

  .بالمئة 12 - 

بالمئة أيضاً 12 - أي بنسبة  مليون ل س ،468 إلى 532وانخفضت األرباح الصافية من  .9

.  

 تطور مؤشرات الميزانية 



                                                                                                                               
نبين فيما يلي أرقام ومعدالت نمو المؤشرات األساسية للميزانية غير المدققة للفترة المنتهية في  

   .31/12/2008 مقارنة مع 30/9/2009

  مليار 15.5 إلى 13.3ة لدى بنوك مرآزية من ازداد عنصر نقد وأرصد. 1

السيولة األولية التي تشمل نقد في الصندوق .بالمئة 14.4أي بنسبة  ل س ،   

   مليارات ل س،9 إلى 7وحسابات جارية في المصرف المرآزي ازدادت من  

.بالمئة 23.88أو بنسبة    

  ليار ل س ، م27 إلى 32انخفضت األرصدة واإليداعات لدى المصارف من . 2

.بالمئة 14.24 –أي بنسبة    

 مليار ل س 22.61 إلى 28.49انخفضت األرصدة واإليداعات مع مصارف خارجية من . 3

ولعل السبب في ذلك انخفاض معدالت الفائدة العالمية إلى ما  .بالمئة 20.64 –أي بنسبة  ،

  .لية العالمية لة نتيجة لألزمة المارأسوارتفاع مخاطر المصارف الم يقرب الصفر ،

 –أي بنسبة   مليون ل س ،17,947 إلى 18,139انخفضت القروض والتسليفات قليًال من . 4

  .بالمئة التباع البنك سياسة توخي الحذر في التسليف تحت الظروف الراهنة 1.06

  مليون 211 إلى 171ازداد إجمالي التسهيالت االئتمانية غير العاملة من . 5

بذلك ارتفعت نسبة القروض غير المنتجة إلى  . بالمئة23.4أي بنسبة  ل س ،   

وما زالت  .بالمئة 1.17بالمئة إلى 0.94إجمالي حقيبة القروض والتسليفات من    

.النسبة في حدود المقبولة    

أي  مليون ل س ،7,050 إلى 2,465ازدادت االستثمارات المالية من . 6  

في ذلك هو زيادة االستثمارات في السبب  .بالمئة 186بزيادة آبيرة بنسبة    

  مليون 5,736 إلى 2,093شهادات إيداع صادرة عن بنوك خارجية من  

.بالمئة 174أي بنسبة  ل س ،   



                                                                                                                               
أي بنسبة   مليار ل س ،70.67 إلى 64.7وهكذا ازداد إجمالي الموجودات من  .7

  .بالمئة 2.97

أو   مليون ل س ،695إلى  858على جانب المطلوبات انخفضت ودائع المصارف من . 8

. بالمئة 19 -بنسبة   

أو بنسبة صغيرة   مليون ل س ،63,753 إلى 61,677لكن ودائع الزبائن ازدادت من . 9

  .بالمئة 3.37قدرها 

أي بنسبة  ون ل س ، ملي4,145 إلى 3,730ازداد صافي حقوق المساهمين من  وأخيرًا،. 10

.بالمئة11.13  

 تحليل النسب المالية 

 : السيولة نسبة ♦

نستعمل أربع نسب لقياس السيولة، اثنتان منهما تقيسان السيولة النقدية نسبة إلى الموجودات  

نسمي هذه النسب ونبين . وإلى الودائع،واثنتان تقيسان السيولة إضافة إلى استعماالت األموال

 أن ،آخذين بعين االعتبار)31/12/2008 و 30/9/2009قيمها للفترتين المنتهيتين في 

  ) . شهرا12 و 9(الفترتين غير متساويتين 

هذه . بالمئة 22بالمئة إلى 19.33ازدادت من : الموجودات / نسبة نقد وأرصدة في المرآزي  -

. الزيادة جاءت على حساب االنخفاض في األرصدة واإليداعات وفي القروض والتسليفات   

بة تغطية السيولة النقدية للودائع من ارتفعت نس: الودائع / نسبة نقد وأرصدة في المرآزي  -

  .بالمئة 24.28بالمئة إلى 21.45

انخفضت هذه النسبة انخفاضًا آبيرًا من : الودائع / نسبة أرصدة وإيداعات في المصارف  -

 بالمئة في األرصدة 14.4 -ويعزى ذلك إلى االنخفاض بنسبة  .بالمئة 43بالمئة إلى 52



                                                                                                                               
وازدياد مخاطر  نظرًا للتراجع الحاد في الفوائد العالمية لة ،رأسواإليداعات لدى مصارف م

  .لة رأساإليداع مع البنوك الم

انخفضت نسبة القروض والتسليفات إلى الودائع من : الودائع / نسبة تسهيالت ائتمانية مباشرة  -

بـ السبب في ذلك هو انخفاض التسهيالت االئتمانية المباشرة  .بالمئة 28.15بالمئة إلى 29.27

  .بالمئة 3.37بالمئة وزيادة الودائع بـ 1.06 –

 :نسب رافعة التمويل  ♦

النسب الثالثة  .نستعمل ثالث نسب لقياس درجة رافعة التمويل في بنك سورية والمهجر  

   .2008 عما آانت عليه في نهاية 2009ازدادت في التسعة أشهر األولى من عام 

ارتفعت قليال من  مال ،رأستسمى أيضا نسبة الالموجودات ، و/  نسبة حقوق المساهمين -

  .بالمئة 5.87بالمئة إلى 5.53

بالمئة إلى 20.98التسهيالت االئتمانية المباشرة ارتفعت من / نسبة حقوق المساهمين  -

مال الملكية رأسبالمئة ، محسنة قليًال هامش األمان الذي يوفره 23.10 Equity Capital 

  .في تسديد القروض آحماية في حالة حدوث تخلف 

رافعة  بالمئة ،6.50بالمئة إلى 6.14الودائع ارتفعت هامشيًا من / نسبة حقوق المساهمين  -

  .مال الملكية للودائع رأسنوعًا ما نسبة تغطية 

 :نسب الربحية  ♦

نستعمل عائد الموجودات   ROAوعائد حقوق المساهمين RONW ومكوناتهما لقياس الربحية  

تظهر األرقام تراجعًا آبيرًا في الربحية النسبية لبنك سورية  ) .4(لجدول آما هو مبين في ا

  2009عام والمهجر في فترة التسعة أشهر األولى من 

تراجع بشكل آبير  ويسمى أيضًا هامش الربح،: إجمالي دخل التشغيل/ نسبة الربح الصافي  -

  .بالمئة 36.71بالمئة إلى 41.87من 



                                                                                                                               
تراجعت بدرجة  ويسمى أيضًا دوران الموجودات ، :الموجودات/ غيل نسبة إجمالي دخل التش -

. بالمئة 1.80بالمئة إلى 2.24آبيرة من   

بالمئة إلى 0.94الذي هو حاصل ضرب النسبتين السابقتين تراجع آثيرًا من : عائد الموجودات -

  .بالمئة 30 –أي بنسبة  بالمئة ،0.66

ى أيضًا مضارب الملكية وتدع :حقوق الملكية/ نسبة الموجودات  - Equity Multiplier 

Degree of Financial Leverageتظهر انخفاضًا في درجة رافعة التمويل   18.07 من 

  . مرة 17.05إلى 

الذي هو حاصل ضرب عائد الموجودات بمضارب الملكية انخفض : عائد حقوق المساهمين -

  .بالمئة 35 –أي بنسبة  بالمئة ،11بالمئة إلى 17بشكل آبير من 

 : نسب قيمة السهم  ♦

  . ل س 500القيمة االسمية للسهم  . ماليين سهم 6عدد األسهم القائمة  :أوالً 

  . ل س 691 إلى 634القيمة الدفترية للسهم ارتفعت من  :ثانيًا 

 ل س 1,103.68آان سعر سهم بنك سورية والمهجر في سوق دمشق لألوراق المالية  :ثالثًا 

في الصحف  وهو التاريخ ذاته الذي نشرت فيه التقارير المالية للبنك  ،5/11/2009بتاريخ 

أي بعد النشر بخمسة أيام   ،10/11/2009 ل س في إغالق 1,075انخفض سعر السهم إلى  .

أي أعلى من مستواه   ل س ،1,113.50 على سعر 29/12/2009وأغلق السهم بتاريخ  .

قد يعبر هذا عن واحد من شيئين  .لتراجع في أرباح البنك قبل نشر التقارير المالية التي تبين ا

إما عدم آفاءة في التسعير في سوق دمشق لألوراق المالية بما يتناسب مع تطور أداء ربحية  :

أو أن المستثمرين في السوق يتوقعون أن يحقق البنك أرباحًا آبيرة  البنك من فترة إلى أخرى ،

   .2008لسنة بربح يتجاوز أرباح عام  لينهي ا2009في الربع األخير من 



                                                                                                                               
األرباح بالسهم : رابعًا  EPS  30/9/2008 ل س في 88.74 من 77.49 انخفضت إلى 

  .بالمئة 12.67 -أي بنسبة  ،

بلغ مضاعف األرباح بالسهم : خامسًا  PE Ratio 13.87 وهي من المكررات   مرة ،

  .المتوسطة للبنوك نسبيًا في سوق دمشق لألوراق المالية 

 مرة في 1.27 من 1.40القيمة االسمية للسهم إلى / ارتفعت نسبة القيمة الدفترية : سادسًا 

30/12/2008.   

هذا  . مرة 2.15 للقيمة االسمية للسهم 10/11/2009بلغت تغطية القيمة السوقية في  :سابعًا 

وات قد ضاعف  س منذ ست سن.ل  500يعني أن المستثمر الذي اآتتب بالسهم بالقيمة االسمية 

  . ضعفًا 2.15ماله رأس

 1.55 الدفترية للسهم فبلغت  للقيمة10/11/2009أما نسبة تغطية القيمة السوقية في  :ثامنًا 

.مرة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 البنك الدولي للتجارة والتمويل – سورية :

% 1.41لغت ة تحليلية للبنك تبين أن  العائد على متوسط الموجودات بنسبة برأسومن خالل د 

 آما حقق أعلى عائد على متوسط حقوق الملكية 2008عام % 1.15 مقارنة بـ 2009عام 

. 2008عام % 14.43 مقارنة بـ 2009عام % 18.95بنسبة   

 فإن صافي الربح قبل الضريبة تجاوز 2009ووفقًا للبيانات األولية ألعمال المصرف عن عام 

 وهو بذلك يكون في مقدمة 2008ن ليرة عام  مليو853 مليون ليرة مقابل 170المليار و

 بنمو 2009 مليون ليرة عام 849وبلغ صافي الربح بعد الضريبة ما يزيد عن . البنوك أيضًا

 ما يزيد 2009لتبلغ عام % 32بالمقابل ارتفعت الموجودات بمقدار  . 2008عن عام % 46

.  مليون ليرة670 مليار و68عن   

 عامًا متميزًا للبنك فنمت إجمالي 2009ة وبشكل يجعل من عام هذا وتبدو نتائج البنك متميز

 مليون ليرة في حين نمت 489 مليار و62 من أآثر لتصل إلى % 35الودائع والتأمينات بنسبة 

.  مليون ليرة491 مليار و50محققة ما يزيد عن % 36ودائع العمالء بنسبة   



                                                                                                                               
مقارنة بعام % 43 بنسبة 2009م إلى ذلك ارتفع صافي محفظة القروض والتسهيالت في عا

 مليون ليرة أما حقوق المساهمين فقد سجلت زيادة 135 مليار و27 محققة ما يزيد عن 2008

. 2009 مليون ليرة في عام 760محققة أربع مليارات و% 13بنسبة   

ويسجل سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل حضورًا قويًا في سوق دمشق لألوراق المالية 

..  ليرة1600صل سعر تداوله حتى لحظة إعداد هذه المادة إلى ما يقارب حيث و  

 

 
 


