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Resume 

Il ne fait aucun doute que le système bancaire joue un rôle clé 
au sein du système financier et dans toute l'économie nationale, et 
souligne l'importance dans la mesure où elle contribue (souvent 
accompagnées par les marchés financiers) dans le financement de 
l’économie… 

En revanche, les crises financières successives (crise du 
Mexique en 1994, la crise financière asiatique en 1997, la Russie en 
1998…) ont montré que le système bancaire pourrait aussi être une 
cause majeure de l'effondrement et la faillite de l'économie…ce qui 
prouve l'importance de trouver des moyens efficaces pour en 
maintenir la stabilité du système bancaire, puis espérer à jouer pour 
le rôle de financement de toute l'économie et la réalisation du 
développement économique  
Et notre recherche est axée sur deux méthodes (parmi un grand 
nombre de méthodes existantes) qui sont des exemples récents à cet 
égard, le premier est le système de protection des dépôts (qui s’est 
introduit  dans les années 1970), et la deuxième est la gouvernance 
(introduite dans les années 1990) 
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ال شك أن النظام املصريف يلعب دوراً أساسياً ضمن النظام املايل ككل، ومن مث يف 
  ... دولة، وتربز أمهيته يف أنه يساهم  يف متويل االقتصادةاالقتصاد الوطين ألي

، األزمة املالية 1994ت املالية املتتالية بداية بأزمة املكسيكيف مقابل ذلك، بينت األزما
أن النظام املصريف ميكن أن يكون كذلك سبباً رئيسياً يف ...1998، روسيا 1997األسيوية 

  .نظامايار االقتصاد وإفالس ال
ما معناه ال ميكن للنظام املصريف خالل سنوات أن  فيو كما قال أحد االقتصاديني 

  ؟؟؟... إىل اهلاويةهتصاد إىل القمة، لكنه ميكن يف حلظات أن يسقطيصل باالق
إنطالقاً مما سبق تبدو أمهية إجياد األساليب والطرق الفعالة اليت ميكن من خالهلا 
احملافظة على استقرار اجلهاز املصريف، ومن مث تأديته لدوره املأمول أي متويل االقتصاد وحتقيق 

  التنمية االقتصادية
يعتربان ) من بني الكثري من األساليب املوجودة(ا البحثية هذه تركز على أسلوبني و ورقتن

 الذي عرف بشكله احلديث خالل نظام محاية الودائعحديثني ذا اخلصوص، األول هو 
 واليت ترجع إىل منتصف التسعينيات من القرن احلوكمة، والثاين هو 20سبعينيات ق

  . جيداً لتحقيق هدف استقرار النظام املصريفالعشرين، وكالمها يعتربان مدخالً

 .العوملة املالية واستحداث بيئة مصرفية جديدة: احملور األول

نظر للتحوالت والتطورات  املتالحقة اليت بالحدث تغيري كبري يف البيئة املصرفية 
سعت شهدا الساحة املالية واملصرفية نتيجة العوملة املالية ، حيث تطور نشاط البنوك وتو

 على  ذلكانعكسف  ونطاق أعماهلا املصرفية سواء على املستوى الداخلي أو الدويل مساحة
 .زيادة املخاطر املصرفية

  :من اآلثار االقتصادية جنـد:أثار العوملة املالية على اجلهاز املصريف -1
حدث تغيري كبري يف أعمال البنوك وتوسعت :إعادة هيكلة صناعة اخلدمات املصرفية-1-1
أخذت البنوك تتجه إىل أداء خدمات مالية ومصرفية مل تكن تقوم ا فساحة دائرة أعماهلا م

من قبل وانعكس ذلك بوضوح على هيكل ميزانيات البنوك فقد اتضح من أحدث التقارير  
على أكرب البنوك أن املصدر  الرئيسي ألرباحها مل يعد يتحقق من عملية االئتمان املصريف بل 

   .ألخرى من األصول  ا
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ة اخلدمات ـيف ظل العوملة وإعادة هيكلة صناع:وك الشاملةـالتحول إىل البن-1-2
رفية زاد اجتاه البنوك وخاصة التجارية إىل التحول إىل البنوك الشاملة اليت تتمثل يف ـاملص

كيانات مصرفية  تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل والتوظيف وتعبئة أكرب قدر ممكن 
خرات يف كافة القطاعات وتوظيف مواردها يف أكثر من نشاط ويف عدة جماالت من املد

  .متنوعة  ومتجددة
هو أثر مرتبط بتعميق العوملة املصرفية وقد مشل تنويع النشاط  :تنويع النشاط املصريف-1-3

املصريف على مستوى  مصادر التمويل وإصدار شهادات إيداع قابلة للتداول واالجتاه إىل 
 .ض طويل  األجل خارج اجلهاز املصريف  االقترا

إن تزايد العوملة وإقرار اتفاقية  حترير اخلدمات : اشتداد املنافسة يف السوق املصرفية-1-4
 وتويل منظمة التجارة العاملية GATT 1994املصرفية  من القيود اليت جاءت ا اتفاقية 

  .صريف  جعلت املنافسة تشتد يف السوق امل1995تطبيقها من بداية 
هو مبىن فضيه احلاجة تاالندماج املصريف  تفرضه ضرورة وتقإن  :االندماج املصريف-1-5

على حتالف وتعاون املنافسني وهو بذلك أداة تواصل للتكييف مع متطلبات التواجد  يف عصر 
  .العوملة

 نعترب خوصصة البنوك أحد نتائج العوملة ولقد حدث االجتاه حنو :خوصصة البنوك-1-6
  .صصة البنوك يف الدول النامية بعد زوال  امللكية العامة للبنوكخو
 .1املخطط التايل يوضح مستويات البيئة املصرفية : البيئة املصرفية يف إطار العوملة املالية-2
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  مكونات البيئة املصرفية

  

  البيئـة اخلارجيـة العامـة               

  البيئـــة اخلارجيـة اخلاصــة                 

  البيئــة الداخليـــة
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  .2 ص2001 ،القاهرة، ريف، املعهد املصريفحممد أمحد عبد النيب، برنامج التسويق املص: املصدر

كانت فترة الثمانينات وبداية التسعينات الفترة اليت محلت معها : تغري البيئة املصرفية-2-1
بإتباع سياسات اقتصادية أكثر حتررا دف  موجات التغري يف الصناعة املصرفية، اليت ارتبطت

حيث أدت ،اصة يف  اال االقتصادي حتجيم عملية التدخل احلكومي وتقليص دور الدولة خ
عاملية األسواق  التقدم يف نظم االتصاالت وزيادة  االعتماد بني األسواق العاملية  إىل زيادة 
الضغط على الدول لتحرير النظام املصريف  بطرق متعددة وبالضرورة بدأت املؤسسات 

   2.هات العامليةكفاءة أكثر مع االجتابالبنكية يف تنمية أدوات جديدة  تتعامل 
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  .أثر البيئة املصرفية احلديثة على نشاط البنوك-2-2
  : )التقليدية( املخاطر املصرفية النظامية -2-2-1
 املالية أو تعرف املخاطرة على أا احتمال وقوع خسائر يف املوارد :املخاطرة املصرفية-أ

خلطر ميثل عمل مؤسسات  عوامل غري متطورة يف األجل الطويل أو القصري واالشخصية نتيجة
  . عن عدم التأكدوضعية املخاطرة ختتلف القرض كماالتأمني ال 

 تتعرض هلا البنوك يف  طبيعة  نشاطها  اليت املخاطر:املخاطرة اليت تواجه البنوك عادة-ب
خماطر ، خماطر االئتمان :واليت تسبب خسائر  مالية وخاصة خماطر االئتمان ميكن  تصنيفها إىل

ميكن توضيح هاته املخاطر الرئيسية يف البنوك من خالل املخطط و. اطر التشغيلخم والسوق
  :التايل

  أنواع املخاطر الرئيسية يف البنوك

  
  .5  ص2004 ، سبتمرب 286، جملة احتاد املصارف العدد "إدارة املخاطر املصرفية"نبيل حشاد، : املصدر

  : العوامل اآلتيةاىل زيادة املخاطر يرجع السبب يف : أسباب زيادة املخاطرة املصرفية-ج
زيادة الضغوط التنافسية مما أدى لتشجيع امليل إىل املخاطرة لتحقيق أقصى  عائد على رأس -

  .املال املستثمر وكسب أكرب حصة ممكنة يف السوق
   .اتساع أعمال البنوك خارج امليزانية وحتوهلا من األعمال التقليدية إىل  أسواق  املال-
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ت اهليكلية اليت شهدا األسواق املصرفية واملالية يف السنوات األخرية  نتيجة  التحرر التغريا-
  3. من القيود على حركة رؤوس األموال وانفتاح األسواق احمللية

   تطور املخاطر املصرفية يف إطار بيئة العمل احلديثة:احملور الثاين

 الصريفة التقليدية إىل من أهم التطورات يف العقدين املاضيني هي االنتقال من
 وظهور أدوات مادية جديدة من املشقات املالية حيث تنطوي  كل تعامل اإللكترونيةالصريفة 

  .فيها على خماطر مرتفعة مقارنة مبزاياها
 إجراء العمليات املصرفية اإللكترونيةيقصد بالصريفة : وتطورهااإللكترونيةالصريفة -1

سواء تعلق ) االنترنت(يات اإلعالم واالتصال اجلديد  باستخدام تكنولوجإلكترونيةبطرق 
 لقد .األمر بالسحب أو بالدفع أو باالئتمان أو بالتحويل أو بالتعامل يف األوراق املالية 

 مع بداية الثمانينات حيث برز مفهوم اإللكتروين بظهور النقد اإللكترونيةظهرت الصريفة 
Monétiqueاملستخدمة يف التحويالت اإللكترونيةة و وتعين جمموع الوسائل املعلوماتي  

  4.املصرفية بطريقة آلية
متثل :؟ ؤدي إىل زياد ة املخاطر أم إىل ختفيضهاـهل ت: العمليات خارج امليزانية-2

العمليات خارج امليزانية جمموعة من احلسابات ملحقة بامليزانية باعتبارها ال تقيد يف هذه 
   .ماألخرية غري الديون املثبتة والذم

جيمع خارج امليزانية كل العمليات اليت  :واع العمليات خارج امليزانيةـمفهوم وأن-2-1
زام أو حتقيق ـة ألا مرتبطة بالتـاملستقبل وبذلك متثل اخلصوم احملتمليف قها مؤجل يحتق

طوي على خطر كبري وتضم عدة ني عمليات تـه،فؤثر خارج إدارة البنك ـشرط غري م
  :هاعضبذكر ميكن أنواع 

 هي تعهدات بالتوقيع املعطاة من البنك لصاحل زبائنه يف شكل :اخلصوم احملتملة-2-1-1
5.كفاالت عقارية أو مجركية أو ضريبية، سندات مكفولة واعتمادات مستندية

 فتح قروض مؤكدة هي وعد البنك ملنح قروض لزبونه :االلتزامات حبد ذاهتا-2-1-2
 .لهزانية البنك عند ما يريد استعمابشروط معينة، ويضم القرض إىل مي
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  هي تلك العمليات اليت :العمليات املتعلقة بتغري نسب الفائدة وسعر الصرف-2-1-3
يقوم ا املتعاملون على أساس توقعات تغيري الفائدة وسعر الصرف ملؤشرات البورصة وهي 

  .نوعان من العمليات عملية املضاربة وعمليات التغطية

تعترب غاية العمليات املصرفية خارج امليزانية كأي عملية  :ت خارج امليزانيةعملياالخماطر -3
مصرفية أخرى هي حتقيق مردودية كبرية وباعتبار أن عمليات االستثمار مرتبطة باملستقبل 
فهي تنتج عنها خماطر، إذ أن احلصول على نتائج تفوت أو تقل عن ما كان متوقعا وهذا 

ل منها التغريات يف مستويات األسعار مما يؤثر على تقدير التباين يرجع إىل عدة عوام
التكاليف واإليرادات، وضعية املؤسسة اجتاه املنافسة وظهور قوانني جديدة وتطور 

 وعموما تتعرض البنوك يف إطار العمليات خارج امليزانية إىل خطر السيولة.. .التكنولوجيات
  .6خطر سعر الفائدة والصرف وخطر القرضو

  :منهاهناك العديد من تعاريف املشتقات املالية، . قات املالية وخماطر التعامل اتاملش-4
 عقود مالية تتعلق ببنود خارج امليزانية وتتحدد قيمتها بقيمة واحدة أو ي املشقات املالية ه-

 التسوياتبنك ويعرفها . 7أكثر من املوجودات أو األدوات أو املؤشرات األساسية املرتبطة ا
عقود تتوقف قيمتها على أساس األصول املالية حمل التعاقد ولكنها ال : " على أاولية الد

تقضي أو تتطلب استثمار يف هذه األصول،و تعقد بني طرفني على تبادل املدفوعات على 
   8.أساس أسعار أو الفوائد

، يار انتشارا عقود اخلهاهم وأكثرميكن تعداد أتتضمن املشتقات املالية أربعة أنواع 
  10.عمليات املقايضة، العقود املستقبلية 9العقود اآلجلة

  :تستخدم املشتقات املالية لغرضني هامني مها: مزايا املشتقات املالية-4-1
 وهي وسيلة لتحجيم املخاطر أو إدارا حيث تنتقل املخاطر من : تغطية خماطر قائمة-

  .حلملها مقابل مكافأة مالية حمتملةاملستفيدين لدفع تكلفتها لغرض تفاديها إىل الراغبني 
تشري إحصائيات بنك التسويات ، بغرض حتقيق عائد مادي من خالل التعامل ا : املضاربة-

الدولية إىل أن حجم التعامل باملشتقات املالية على اختالف أنواعها قد شهد منوا مضطربا 
 1994 يف اية سنة الردوليون ي تر45خالل السنوات األخرية، حيث زاد حجم التداول من 

  2006.11 تريليون اية 330إىل 
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تستمد املشتقات املالية ميزا عن باقي :املخاطر املترتبة عن التعامل يف املشقات املالية-4-2
األدوات االستثمارية األخرى ومن مث خطورا يف عدم استلزامها دفع قيمة االستثمار بالكامل 

مبعىن استخدام عامل الدفع يف النشاط ،ى فكرة اهلامش يف وقت إنشائه معتمدة يف ذلك عل
لذلك فان خماطر  .االستثماري أو توظيف مبلغ صغري لتحقيق استثمار ذي قيمة مرتفعة

، خماطر التسوية، خماطر االئتمان، خماطر السوق : الشكل يفاملشتقات املالية ميكن أن تكون 
بسبب التوسع يف  قدرة على تنفيذ العقودنتيجة لعدم ال، و خماطر قانونية، خماطر تشغيلية

  .معتربةكثري من املؤسسات املصرفية خلسائر  مالية ال تعمليات املشتقات تعرض

تعترب ظاهرة تبييض األموال من مظاهر : ظاهرة غسيل األموال وعالقتها بتسيري البنوك-5
ؤسسات االقتصادية اجلرمية املنظمة اليت تتضمن على العموم الفساد املايل واإلداري يف امل

واملالية ، وقد تفاقمت هذه الظاهرة يف السنوات األخرية تبعا للعوملة املالية وقد أصبحت 
ما أصبح  خطرا يهدد أمن واستقرار اجلهاز املصريف كغريها من املخاطر اليت  تفاقمت اثر

 .يعرف بالتحرير املايل
و تغيري هوية أو منبع أو أواصل كل معاملة مصرفية هدفها إخفاء أ «يقصد بغسيل األموال -

  .» األموال احملصل عليها بأساليب التعتيم حىت تظهر وكأا من مصادر مشروعة
هي كل اإلجراءات املتبعة لتغيري صفة األموال اليت مت احلصول عليها   «غسيل األموال -

  .» )1(بطريقة غري مشروعة حىت تظهر وكأا نشأت من مصدر مشروع وقانوين 
  :ييض األموال أسباب ودوافع عديدة نذكر منها على سبيل املثالو لتب

  .انتشار التهرب الضرييب وتفشي ظاهرة الديون املتعثرة اليت ختفي ما يعرف بالقروض املتعثرة-
التوازنات االقتصادية اختالالت يف مؤشرات ا مالفساد السياسي واإلداري وما ينجم عنه-
  .ليةالك
فية من خالل البحث عن األمن واكتساب الشرعية واألمان خشية القواعد االحترازية اخل-

  12.املصادرة أو التجميد لألموال املراد تبييضها
التسابق بني البنوك جلذب املزيد من األموال واكتساب العمالء وزيادة معدالت  األرباح -

  .- جتربة بنك اخلليفة اجلزائري–من خالل قروض أسعار الفائدة الدائنة 
ت الواردة يف تشريعات العمل والنقد والصرف واالسترياد والتصدير يف ظل حترير الثغرا-

  .املايل
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  :و جيدر اإلشارة إىل إن جرمية غسيل األموال ترتب عنها أثار جيب اإلشارة إليها
 .زعزعة االقتصاد الوطين  وخاصة ما يعرف باالقتصاد الرمسي من طرف  االقتصاد املوازي-
ق املالية خاصة الناشئة منها مع انعكاس ذلك على أسعار األسهم تذبذبات  يف األسوا-

  .اتوالسند

تؤثر نوعية اإلدارة البنكية على نتائج أعماله ويكون :عالقة تبييض األموال بتسيري البنوك-6
هنا التأثري نامجا عن مدى ارتباط اإلدارة البنكية باإلدارة العلمية وخاصة منهج فعالية اإلدارة 

 البنوك من حيث مبادئها ومقوماا ، ومن هذا املنطلق فقد جند أن هناك تزايد باألهداف يف
يف  تبييض األموال دون أن يتفطن له املسري املصريف، خاصة إذا مل يكن مدعما بتكوين بنكي 

يب و تبعا هلذا حتدث انعكاسات  تربز عرب سوء اإلدارة البنكية ومن أهم أشكال التس،مقبول
  .سيطرة اليأس واإلحباط اإلداري وإفشاء األسرار البنكية وفنية االئتمانيةسوء اإلدارة  ال

  نظام التأمني على الودائع وأمهيته يف منهج اإلصالح املصريف: احملور الثالث

كان من أهم ما ترتب على الكساد العاملي الكبري يف الثالثينات أن واجهت الكثري 
أدت إىل إفالس  الكثري من هذه البنوك يف الدول من  البنوك التجارية أزمات السيولة اليت 

  . ومن هنا ظهرت فكرة التأمني  على الودائع ،املتقدمة

تعترب هذه النظم حديثة نسبيا حيث تعترب :التطور التارخيي لنظام التأمني على الودائع-1
  1924 سنة حلماية الودائع والقروض  متطوراًا أول دولة أنشأت نظام-سابقا–تشكسلوفاكيا 

صندوقني، أحدمها صندوق الضمان اخلاص ملساعدة البنوك على استعادة خسائرها  متثل يف 
النامجة  عن احلرب العاملية األوىل ، واآلخر صندوق الضمان العام لتأمني الودائع لتشجيع 
االدخار دف زيادة درجة سالمة  الودائع ، كما ظهر يف الواليات املتحدة األمريكية نظام 

  ، إال أنه مل يتم املصادقة عليه من طرف الكونغرس إىل1829ني على الودائع سنة التأم
  .193 ومبوجبه مت إنشاء املؤسسة الفيدرالية للتأمني على الودائع 1933سنة

لقد مضت فترة طويلة على إنشاء املؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع قبل أن تنشئ      و
أقامت تركيا صندوق تصفية املصارف عام  دمابلدان أخرى مؤسسات متشاة لكن عن

 صندوق حلماية املودعني بعد 1974 حذت حذوها بلدان عدة فأنشأت أملانيا عام 1960
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ايل للبنك ، أما ايار بنك هري شتات بسبب عجز البنك الفيدرايل على احتواء أثار الفشل امل
نات إىل إنشاء نظام محاية يف  بريطانيا أدى حدوث أزمات مصرفية حادة مع بداية السبعي

ها فرنسا يف سنة تلت ، وأنشأت ايطاليا يف الثمانيات نظام للودائع 1979املدعني سنة 
 العريب تعترب  لبنان الدولة وطنعقب ايار البنك السعودي الفرنسي،  أما يف ال198513
اعترب من أكرب   اهتمت بإنشاء نظام حلماية الودائع بعد ايار بنك  انترا الذي اليتاألوىل 

املؤسسات املصرفية يف ذلك الوقت حيث كان إنشاء املؤسسة الوطنية لضمان الودائع سنة 
   . أول مبادرة يف هذا اال1967

ينصرف مفهوم نظام التأمني على الودائع إىل محاية : مفهوم نظام التأمني على الودائع-2
ات البنوك املشتركة عادة يف تعويضهم كليا أو جزئيا من خالل مسامهوودائع العمالء 

ميول  حيث 14،صندوق التأمني على الودائع إذا ما تعرضت الودائع للخطر نتيجة تعثر البنك
لتزم البنك العضو بسدادها األمر يهذا الصندوق مبوجب رسوم أو اشتراكات أو مسامهات 

 أو للظروف الذي يؤدي إىل تعزيز الثقة يف اجلهاز املصريف وعدم ترك هذه الثقة للصدفة
  .الطارئة

عموما فان مفهوم التأمني على الودائع يتسع ويضيق طبقا للدور املنوط مبؤسسات التأمني      
  :على الودائع اليت حتقق يف النهاية اهلدفني التاليني

زيادة الثقة يف املؤسسات املالية والنظام املايل ككل وبالتايل حتقيق االستقرار هلذه املؤسسات -
عتبار أن الودائع املصرفية قصرية األجل من الصعب حتويل مقابلها إىل نقد يف وقت اعلى ، و

قصري ، فمن الضروري مساعدة البنوك اليت تواجه أزمة سيولة مالية،و بالتايل احلد أو تفادي 
  . البنوكؤدي إلعساراملشاكل اليت ت

 ، فضال عما  يكفله زيادة املنافسة بني البنوك على جذب الودائع وتقدمي خدمات مصرفية-
من املساواة يف املنافسة بينها على خمتلف أحجامها ، أما يف ظل وجوده تقل نسب الفروق 

  .بني جمموعات البنوك السيما من ناحية املخاطر اليت يتعرض هلا املودع الصغري
  : من املالحظات  تتمثل فيما يليجمموعةمن خالل التعرض ملفهوم التأمني على الودائع تظهر 

إذا اقتصر النظام على محاية صغار املودعني فهو يف هذه احلالة يلعب دورا تأمينيا، أما إذا -
  15.اعتمد ذلك على مساندة البنوك يف أوقات األزمات املصرفية فدوره يف هذه احلالة تكافلي
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ك تكلفة التأمني لدى النظام املتمثلة يف أقساط االشتراكات كتكلفة مباشرة اليت تلتزم البنو-
 فاملسامهون يتحملون ،نياملودع وكوبسدادها يف احلقيقة يتقاسم عبئها كل من مسامهي البن

عبئها يف شكل عائد أقل على رأس ماهلم، واملودعون يف شكل فائدة أقل على ودائعهم ، 
هذا خبالف التكلفة غري املباشرة  ،واملقترضون يف شكل سعر فائدة مدينة على قروضهم 

  .مني اليت يتحملوها أيضا واملتمثلة فيما يفرض على البنك من تكلفة إضافية لآلخذ بنظام التأ
بالنسبة لالقتصاد الوطين التكلفة احلقيقية إلنشاء صندوق التأمني على الودائع ال تتعدى -

تكلفة إدارة هذا الصندوق مبعىن آخر املوارد احلقيقية البديلة اليت ختصص إلدارة  الصندوق 
ع لدخل بني فئات اتملاملالية يف حالة تعويض املودعني ما هي إال توزيع حيث أن التكاليف 

باإلمكان حتسني الكفاءة االقتصادية  نتيجة للثقة الزائدة والتخفيف من ظروف عدم ، حيث 
  16.التأثر لدى أفراد اتمع

الل يتضح دور نظام التأمني على الودائع من خ:دور نظام التأمني على البنوك التجارية-3
  : دورين

معظم تشريعات أنظمة التأمني على :الدور الوقائي ألنظمة التأمني على الودائع-3-1
الودائع تتوخى احلماية الوقائية وليس العالجية أي أا دف إىل محاية أموال املودعني من 

إال أن هذا الدور  .خالل الرقابة على البنوك قبل وصول البنك مرحلة التوقف عن الدفع
طريق بنك السودان عن قائي  يتفاوت من بلد إىل آخر ، فمثال يف السودان أعطى القانون الو

صالحية إجراء مراجعة خاصة ألي بنك أو تفتيش دفاتره من اجل التأكد من السالمة  املالية 
ألي بنك ، على العكس ففي البحرين مل مينح القانون أي سلطات أو صالحيات رقابية لنظام 

 احلال  يف كل من مصر وفرنسا وأملانيا أما يف األردن فان القانون منح مؤسسة التأمني ونفس
  .الضمان بعض األدوار اجلوارية للرقابة الوقائية

يالحظ أنه هناك العديد من املشكالت :الدور العالجي لنظام التأمني على الودائع-3-2
و للوقوف على دور ،ره املصرفية اليت تكون إحداها أو كلها سببا يف إفالس بنك أو إعسا

نظام التأمني على الودائع يف معاجلة املشكالت املصرفية جيب عرض تلك املشكالت والدور 
  .املنوط بتلك النظم 
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تعد مشكلة االئتمان الرديء من أصعب املشاكل : الرديءمشكالت االئتمان -3-2-1
ستعادا ومن باب أوىل ستطيع ات ال ك قروضاًواليت تواجه البنوك وهي ببساطة أن متنح البن

  .الفوائد احملصلة
ن نظام التأمني على  الودائع حيدد نسبة من القروض إىل حقوق امللكية إلك فذإزاء  و 

والودائع، كما يعد نسبة من القروض للعميل الواحد بالنسبة لرأس مال البنك ورأس مال 
ومراجعة بعض القروض  إىل هذا تتدخل يف حتديد نسب الديون املشكوك فيها أضفالعميل، 

  .للتحقق من استيفاء البنك للسياسات والنهج والدراسات  االئتمانية السليمة 
رغم أن بعض البنوك يتوفر لديه حجم مناسب من الودائع وحجم : عجز السيولة-3-2-2

مناسب  من القروض اجليدة ومع ذلك يعاين من عجز السيولة، إذا تتوقف سيولة املصرف 
ة موجوداته املختلفة على التحول إىل نقد بسرعة وبدون  خسارة عن تكلفة على قدرة حمفظ

  .هائشرا
 تعترب مراقبة نسبة السيولة لدى املصارف من أهم انشغاالت  نظام التأمني على الودائع، إذ    

تعين مكونات هذه النسبة باملالءة بني مكونات حمفظة املصرف وأنواع الودائع املوجودة لديه 
  17.ز السيولة بأقل قدر ممكن من التكلفةخماطر عج

  :يف البنوك على مصادر واستخدامات األموالالتامني أثر أعمال نظام -4
    :اآلثار على مصادر األموال-4-1
 تـؤدي أعمال النظام إىل زيادة ثقة العمالء والبنوك :األثر على حقوق امللكية-4-1-1

عكس يف شكل  الزيادة يف الودائع ، بالرغم من أن احمللية واملراسلني يف البنوك، األمر الذي ين
النظام ينطوي كما سبق اإلشارة على فرض ضوابط على البنوك، تتمثل يف حتديد نسب تلتزم 
البنوك بتوخيها، مثل النسبة بني حقوق امللكية وبني الودائع والنسبة بينها وبني األصول 

  18.اخلطرة
 لرسوخ الثقة واالستقرار يف البنوك وزيادة  نتيجة:األثر على املستحق للبنوك -4-1-2

الودائع، تزيد املعامالت املصرفية بني البنوك احمللية، كما تزيد املعامالت مع  البنوك اخلارجية 
ومث تزيد أرصدة املستحق للبنوك احمللية وتزيد التسهيالت املمنوحة للبنوك اخلارجية وتستخدم 

ها يف سداد ما قد يكون مستحقا عليها للبنوك األخرى البنوك جزءا من الودائع املتواجدة لدي
  .وللبنك املركزي
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 نتيجة الطمئنان املودعني على ودائعهم بصورها املختلفة :ى الودائعاألثر عل-4-1-3
وضمام استرداد ودائعهم املؤمن عليها إذا ما واجه أحد البنوك حاالت من اإلعسار تزيد 

  .رائح أو الودائع بالعملة احمللية أو األجنبيةالودائع سواء من كل القطاعات والش
  :األثر على استخدامات األموال-4-2
 ترتبط األرصدة السائلة خبزائن البنك واألرصدة لدى :األثر على األصول السائلة-4-2

البنك املركزي بزيادة حجم الودائع، وتكون هذه األرصدة يف حدود نسبة  معينة وفقا حلجم 
ها، غري أن حجم هذه األرصدة السائلة سيفوق  حجمها يف الظروف موارد البنك وتركيب

العادية لكل البنك ليستطيع  البنك الوفاء بالتزاماته قبل مودعيه وقيامه باخلدمات املصرفية 
  .األخرى

 أن زيادة الودائع بالعملة احمللية يترتب عليها :األثر على املستحق على البنوك-4-2-2
رصدة املستحق على البنوك األوض املتبادلة  بني البنوك ومن مث زيادة يف زيادة يف الودائع والقر

احمللية، كما أن زيادة الودائع بالعملة األجنبية من شأا أن تزيد ودائع البنوك من طرف البنوك 
  .اخلارجية وبالتايل زيادة أرصدة املستحق على البنوك اخلارج

 تزيد اثر الزيادة يف حجم :الستثماراتة األوراق املالية واظاألثر على حمف-4-2-3
مصادر األموال حجم توظيفات البنوك يف األوراق املالية ونشاطها يف تسيري حمافظ األوراق 

 ولاملسامهات يف الشركات اجلديدة مث إعادة طرحها ألسهم هذه الشركات للتدا واملالية
 خارج امليزانية، وإذا ما وكذا إنشاء صناديق االستثمار كأساليب مستحدثة إلدارة األموال

أتيح للبنوك التجارية التعامل يف أوراق مالية حكومية مضمونة أو سندات يكون ذلك حمفزا 
  .لتوظيف قدر من سيولتها يف هذه األوراق

 تقوم البنوك ضمن توافر األموال الناشئة :األثر على حمفظة القروض والسلفيات-4-2-4
القروض للعمالء اجليدين بعد االطمئنان عن جدارم عن الزيادة يف حجم الودائع بتقدمي 

االئتمانية بدون ضمانات عينية ودون التضحية بقواعد منح االئتمان اجليد، كما يصاحب قيام 
البنوك بتنشيط القروض قيامها بتنويع سلفياا حسب هيكل العمالء وهو ما يؤدي إىل مزيد 

ئتمان االستهالكي بغرض متويل شراء السلع من توزيع املخاطر وتتوسع البنوك يف جمال اال
 إىل ذلك تنشيط يف جمال أضفالتوسع يف منح القروض لتمويل الوحدات السكنية، واملعمرة  

 ،اإلقراض لضمان أوراق مالية  مما يرفع درجة سيولتها وجيعلها أكثر قابلية لصغار املستثمرين
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كات العاملة يف جمال تأجري األصول لتقدمي زيادة عليه يتسع اال أمام البنوك حنو إنشاء الشر
  .التمويل للعمالء الذي تتطلبه أنشطتهم 

 تؤدي زيادة النشاط يف معامالت البنوك إىل إدخال :األثر على األصول الثابتة-4-2-5
األنظمة  املستحدثة يف جمال االتصاالت واملعلومات ، وزيادة كفاءة نظم معاجلة البيانات 

وتسعري املنتجات املصرفية مبا يكفل مزيدا من التسيري يف تقدمي وطرق حساب تكاليف 
  .ة البنوك ألنشطتها ووظائفها املختلفإجنازاخلدمات  للعمالء ومزيدا من الدقة والسرعة يف 

  أنظمة  التأمني على الودائع يف بعض الدول
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 1976 كنــدا
 دوالر 60.000

كندي الودائع 
 األجنبيةبالعمالت 

  غري مغطاة
 0.33  أقساط سنوية

% 
احتاد 

املصارف 
  التجارية

 1979  اليابان
 مليون ين ياباين 10

الودائع بالعمالت 
   غري مغطاةاألجنبية

شبه   -  أقساط سنوية
  حكومي

 0.05  أقساط سنوية % 100 1960  تركيا
 حكومي %

 حكومي  -  أقساط سنوية   روبية30.000 1962  اهلند

 األرجنتني

1979  
مث 
  تعديله
سنة 

1995 

 دوالر 30.000
  أمريكي

أقساط ومسامهات 
من البنك املركزي 
  واملؤسسات املالية

 حكومي  -

 1967  لبنان
 مليون لرية لبنانية 5

والودائع بالعمالت 
  طاةاألجنبية غري مغ

 0.05  أقساط سنوية
 حكومي %

 1993 البحرين
 ألف دينار 15

 أقصىحبريين كحد 
أو ثالثة أرباع القيمة 

  للودائعاإلمجالية

مسامهات حسب 
  حجم الودائع

حسب 
 حكومي  احلالة
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  احلوكمة يف اجلهاز املصريف: احملور الرابع

 حلوكمة اعاون االقتصادي والتنمية تعريفحددت منظمة الت :، مفاهيم أساسيةاحلوكمة-1
 يتم من خالله توجيه وإدارة شركة األعمال، وحيدد هيكل الذيالشركات بأا ذلك النظام 

 بني خمتلف األطراف ذات الصلة بنشاط الشركة، مثل جملس احلقوق واملسؤولياتاحلوكمة 
واعد اختاذ القرارات املتعلقة اإلدارة  املسامهني وغريهم من أصحاب املصاحل ، كما أنه حيدد ق

بشؤون الشركة ومن مث اهليكل الذي يتم من خالله وضع أهداف الشركة ووسائل حتقيقها 
  .األداءوووسائل الرقابة  

قق الشفافية يف األداء حي مبا للبنوك،تطوير اهلياكل الداخلية فإا تعين أما من املنظور املصريف 
 تتضمن الطريقة اليت تدار ا ةاحلوكمة املصرفيف بازل وتطوير مستوى اإلدارة،ووفقا للجنة

، وهي تشتمل على اخلصوص املبادئ  العليااإلدارةاملؤسسات املصرفية بواسطة جمالس إدارا و
  :19التالية

  إدارة العمليات اليومية للمؤسسة للكفاءة -و ضع أهداف املؤسسة-
  .املوظفني والعمالء واملسامهنيمراعاة ذوي الشأن للمتعاملني مع املؤسسة مبا فيهم -
   .منة وسليمة وفقا للقوانني السارية آإدارة أنشطة املؤسسة وتعامالا بطريقة -

 أشار خرباء جلنة بازل إىل أمهية تنوع اخلربات يف جمالس إدارات البنوك، وحتديد كما
ى أمهية مع التأكيد عل، بكل الطرق يهالضغط علواملسؤوليات لتقليل أي توجهات للفساد 

ألم ميثلون الكيان صاحب املصلحة األساسية يف أي  دور محلة األسهم يف مسألة الرقابة،
 وحسب بازل دائما ،هناك أربعة أشكال هامة من الرقابة اليت جيب أن ،مؤسسة مالية 

يتضمنها اهليكل التنظيمي ألي بنك لضمان التطبيق السليم للحوكمة وهي الرقابة من خالل 
ارة أو الس اإلشرايف، الرقابة عن طريق أشخاص ليس هلم صلة بالعمل اليومي يف جملس اإلد

جماالت العمل املختلفة ، رقابة مباشرة على حماالت العمل املختلفة بالبنك ووظائف مستقلة 
    .إلدارة املخاطر واملراجعة

 بعض إىلاللجنة  أشارت  فقد ألمهية التطبيق السليم للحوكمة يف اجلهاز املصريف
االستراتيجيات والتقنيات الالزمة لتطبيقها بصورة سليمة داخل اجلهاز املصريف تتمثل أمهها 

  :يف
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  .توافر دليل عمل ومعايري لسلوك املالئم ونظام لقياس مدى االلتزام ذه املعايري-
توافر استراتيجيات واضحة للمؤسسة يتم على ضوءها قياس املنشأة ككل ومدى مسامهة -

   .يف هذا النجاحاألفراد 
  .التوزيع السليم للمسؤوليات ومراكز اختاذ القرار-
  .وضع آلية للتعاون والتفاعل بني جملس اإلدارة العليا ومراجعي احلسابات -
توافر نظم قوية للرقابة الداخلية، تتضمن وظائف املراجعة الداخلية واخلارجية ووظائف -

  .إدارة املخاطر
 يف املواقع اليت يتصاعد فيها تضارب املصاحل مبا يف ذلك عالقات رقابة خاصة ملراكز املخاطر-

العمل املقترضني املرتبطني بالبنك وكبار املسامهني واإلدارة العليا ومتخذي القرارت الرئيسية 
  .يف البنك 

لتحقيق مبادئ وأهداف احلوكمة املصرفية ينصح :ق مبادئ احلوكمةي تطبيةاستراتيج-2 
  :تالية باحتاد االجراءات ال

  .جيب أن يضمن إطار حوكمة البنوك محاية حقوق املسامهني واملساواة يف معاملتهم -
أن يعترف إطار احلوكمة حبقوق ذوي الشأن واملصاحل اليت يتم إقرارها للقانون وتشجيع -

التعاون الفعال بينهم وبني البنك من أجل إجناحه ، وخلق فرص العمل وضمان استمرار قوة 
   .يل لهاملركز املا

جيب أن يتضمن إطار احلوكمة كذلك حتقيق اإلفصاح والشفافية يف كافة األمور األساسية -
  .إدارة البنك واملختلفة املتعلقة بالبنك مبا فيها الوضع املايل وامللكية 

يتطلب إطار احلوكمة وضع ختطيطي استراتيجي للبنك واملراقبة الفعالة ألداء اإلدارة -
  .ني ية جملس اإلدارة اجتاه البنك واملسامهوالتأكيد على مسؤول

  20:يها فيما يلنوردإن تطبيق املبادئ السالفة حتقق للبنك جمموعة من األهداف 
العدالة والشفافية وحق املساءلة مبا يسمح للبنك لكل ذي مصلحة مراجعة اإلدارة حبماية -

  .املسامهون بصفة عامة سواء كانوا أقلية أو أغلبية وتعظيم عائدهم
   .مراعاة مصاحل املودعني وتدفق األموال احمللية والدولية-
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 ضمان وجود أيضمان وجود هياكل إدارية ميكن معها حماسبة إدارة البنك أمام مسامهيها ،-
الرقابة املستقلة  على املديرين واحملاسبني وصوال إىل قوائم مالية ختامية على أساس مبادئ 

  .عالية اجلودة 
اء وحسن استخدام أموال البنك ومدى االلتزام بالقانون واإلشراف على ضمان مراجعة األد-

  .املسؤولية االجتماعية للبنك على ضوء احلوكمة الرشيدة 
حيث أصبحت درجة التزام ،إن لتطبيق مبدأ احلوكمة أمهية كبرية و يف االخري ف   

اعتبارهم باختاذ قرارات البنوك بتطبيقها أحد املعايري اليت يضعها املتعاملون واملستثمرون يف 
التوظيف أو االستثمار، من مث فان البنوك اليت تقدم على تطبيق مبادئ احلوكمة تتمتع مبيزة 

ك اليت ال تطبقها، وتزداد قدرا على املنافسة يف املدى وتنافسية جلذب رؤوس األموال عن البن
قيق املزيد من االستقرار  يؤدي إىل خفض تكلفة رأس املال مما يسفر عنه حتهو ماالطويل ، و

ملصادر اإليداعات باإلضافة إىل حتسني إدارة البنك ومساعدة املدرين وجملس اإلدارة على 
  .تطوير إستراجتية سليمة للبنك 

لقد اهتمت جلنة بازل كثريا بتحديد وتباين  :معايري جلنة بازل ملمارسة احلوكمة يف البنك-3
يساعد على منع حدوث األزمات املصرفية ويف حالة هذه األخرية تبين أمهية احلوكمة كون 

تعرض البنوك للفشل فان االلتزام بتطبيق املعايري اآلتية الذكر يف اإلفصاح عن املعلومات 
املتعلقة بديوا يساهم يف إتباع إجراءات اإلفالس أو نزع امللكية تراعي العدالة للدائنني 

  21.م املعايري اليت حددا جلنة بازلوغريهم من أصحاب املصلحة وفيما يلي نوجز أه
اإلعالن عن األهداف اإلستراتيجية للجهاز املصريف وللبنك ولتحديد مسؤوليات  -

  .اإلدارة
ن كفاءة أعضاء جملس اإلدارة وإدراكهم الكامل ملفهوم احلوكمة وعدم مالتأكد  -     

   .وجود أخطاء مقصرة من قبل اإلدارة العليا
  .راقبني وإدراكهم ألمهية دورهم الرقايبضمان فاعلية دور امل -
  .ضرورة توفر الشافية واإلفصاح يف كافة أعمال وأنشطة البنك واإلدارة -
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يتطلب التطبيق السليم :العناصر األساسية لتطبيق السليم للحوكمة يف اجلهاز املصريف-4
وجزها فيما نللحوكمة يف الوحدات املصرفية لتحقيق أهدفها جمموعة من العناصر األساسية 

  :يلي
 يصعب إدارة األنشطة املتعلقة بأي مؤسسة مصرفية بدون :وضع أهداف إستراتيجية-4-1

تواجد أهداف من توجيه وإدارة أنشطة للبنك ،كما جيب عليه أيضا تطوير املبادئ اليت تدار 
 ، وجيب ا املؤسسة سواء تلك اليت تتعلق بالس نفسه أو باإلدارة العليا أو بباقي املوظفني

و عليه جيب أن يضمن جملس اإلدارة قيام ،أن تؤكد هذه املبادئ على أمهية املناقشة الصرحية
اإلدارة العليا بتنفيذ سياسات من نشأا منع أو تقييد املمارسات والعالقات اليت تضعف من 

 .كفاءة احلوكمة
اإلدارة على جملس  يتعني :وضع وتنفيذ سياسات واضحة للمسؤولية يف البنك -4-2

أن حيدد السلطات واملسؤوليات األساسية للمجلس وكذلك اإلدارة العليا ، حيث  الكفء
 .تعد هذه األخرية املسؤولة عن حتديد املسؤوليات املختلفة للموظفني وفقا لتدرجهم الوظيفي 

يعترب جملس اإلدارة مسؤول مسؤولية مطلقة   :ضمان كفاءة أعضاء جملس اإلدارة-4-3
 البنك وعلى املتانة املالية له ، لذلك جيب أن يتوفر لدى جملس اإلدارة معلومات على عمليات

خطية كافية متكنه من احلكم على أراء اإلدارة حىت حيدد أوجه القصور الذي ميكنه من القيام 
باإلجراءات التصحيحية املناسبة ، كما جيب أن ميتنع عدد كاف من أعضاء جملس اإلدارة 

ر األحكام بصفة مستقلة عن رؤية اإلدارة وكبار املسامهني ، وميكن تدعيم بالقدرة على إصدا
 أو جملس مراجعني خبالف تنفيذينياالستقاللية املوضوعية من خالل االستعانة بأعضاء غري 

 .جملس اإلدارة 
تعد اإلدارة العليا عنصرا أساسيا :ضمان توافر مراقبة مالئمة بواسطة اإلدارة العليا-4-4

مة ، يف حني ميارس جملس اإلدارة دورا رقابيا اجتاه أعضاء اإلدارة العليا ، فانه جيب يف احلوك
هناك عدد  و املتواجدينالتنفيذينيعلى هذه األخرية أن متارس دورها يف الرقابة على املديرين 

  :من األمور اليت يتعني أن تأخذها اإلدارة العليا يف االعتبار 
  .لقرارات اليت يتخذها املديرون والتنفيذيون عدم التدخل بصورة مفرطة يف ا-
عدم حتديد مدير اإلدارة العليا املسؤولية يف جمال معني بدون توافر املهارات أو املعرفة -

  .الالزمة لذلك
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يعترب :االستفادة الفعلية من العمل الذي يقوم به املراجعون الداخليون واخلارجيون-4-5
يويا بالنسبة لعملية احلوكمة لذا جيب على جملس اإلدارة  دورا حالدور الذي يلعبه املراجعون

 الوعي ذه األمهية لدى كافة رملراجعة والعمل على نشاواإلدارة العليا إدراك أمهية عملية 
العاملني بالبنك، واختاذ اإلجراءات الالزمة لدعم استقاللية ومكانة املراجعني ، برفع تقاريرهم 

جلنة املراجعة التابعة له، واالستفادة بفعالية من النتائج اليت توصل مباشرة إىل جملس اإلدارة أو 
 .إليه املراجعون

يتوجب على جملس اإلدارة أن يصادق :ضمان توافق نظم احلوافز مع أنظمة البنك-4-6
 اخلاصة بأعضاء اإلدارة العليا وغريهم من الشخصيات املسؤولة على بذل اإلمكاناتعلى 

 إىل ذلك يتطلب أن توضع نظم األجور يف نطاق السياسة أضف، أقصى جهد لصاحل البنك 
العامة للبنك حبيث ال تعتمد على أداءه يف اآلجال القصري لتجنب ربط احلوافز حبجم املخاطر 

 .اليت يتحملها 
الشفافية مطلوبة لتدعيم تطبيق احلوكمة إذ  :مراعاة الشفافية يف تطبيق احلوكمة-4-7

اليت لديها الكفاية املالية وك اليت تطبق املمارسات السليمة للحوكمة وبنيتوجه املتعاملون إىل ال
ييم سالم معامالم مع البنوك ويصبحون قالالزمة، حبيث يتمكن املشاركون يف السوق من ت

وعليه يتعني أن  ة رأس املال يف البنوك يف األوقات املناسبة،اءقادرين على معرفة وفهم كف
 اإلدارة وهيكل اإلدارة العليا،و املعلومات املتعلقة بنظام احلوافز يشمل اإلفصاح هيكل جملس

  .اخلاص بالبنك

ن املنافسة الشديدة بني البنوك خلقت نوع إ 22:وكمة الشركاتح زيعزدور البنوك يف ت-5
من الثقافة والوعي املصريف لدى اجلمهور والشركات حبيث أصبح معيار اجلودة هو أساس 

نهج احلوكمة السليمة اليت تعترب من املعايري اجلوهرية الشركات ملاع اتب مدى فيماة ـالعالق
كوا شركات  والشركات تعترب البنوك مناذج اقتداء لكل القطاعات األخرى، حيث للجودة

مسامهة عامة تفصل بني مسامهي الشركة وجملس إدارا واإلدارة، من خالل تبنيها وتطبيقها 
، تشكل البنوك إحدى أدوات التغيري الرئيسية يف أي اقتصاد، كما ملبادئ ومفاهيم احلوكمة 

   .لةءمثل يف الشفافية والعدالة واإلفصاح واملسا تتاحلوكمة يف أي قطاعف

  :خامتة البحث
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ضروري ) املسؤول األول عن متويل التنمية(ال شك أن ضمان استقرار النظام املايل 
باعتباره أحد أهم أجزاء (م املصريف قبل أي حديث عن النمو االقتصادي، واستقرار النظا

  .يعترب خطوة ضرورية لتحقيق ذلك) النظام املايل
و مما ال شك فيه أن العوامل اليت تؤدي إىل عدم استقرار النظام املصريف قد تزايدت 
خاصة يف ظل عوملة األسواق املالية وظهور الكثري من االبتكارات املالية اليت أدت إىل احلد من 

  ...دوات التقليدية اهلادفة إىل ضمان استقرار النظام املصريففعالية األ
هذه األسباب جمتمعة أدت إىل التفكري يف مداخل مبتكرة ومستحدثة يف نفس الوقت 
متكن من حتقيق هدف االستقرار املايل ككل واملصريف بشكل خاص، وهذه املداخل هي نظام 

  .التأمني على الودائع واحلوكمة
خالل ورقتنا البحثية هذه جمموعة من املداخل املستحدثة اليت لذلك تناولنا من 

تستهدف احلفاظ وضمان استقرار النظام املايل ككل واملصريف بشكل خاص ،هذان املدخالن 
وإذا كنا قد تناولنامها بالتفصيل، بداية من تعريفهما مرورا . مها احلوكمة ونظام محاية الودائع
دورمها يف احلد من التعثر املصريف، وكانت أهم النتائج اليت ببداية ظهور كل منهما وانتهاء ب

  :توصلنا إليها
زيادة الثقة يف املؤسسات املالية والنظام املايل ككل  يهدف نظام التأمني على الودائع ل-

 .وقائياً وعالجياً: ، كما أن له دورا مزدوجاًوبالتايل حتقيق االستقرار هلذه املؤسسات
كسب لوسيلة : الكثري من املزايا منهاوحتديثها يف الشركات حتقق هلا إن تعزيز احلوكمة  -

اكتساب مسعة جيدة من خالل الشفافية والقابلية ،  املخاطر، تقليلثقة املستثمرين
  ...للمحاسبة

نظام التأمني على الودائع واحلوكمة يكمالن بعضهما ، إذ ال ميكن اعتبارمها بديلني  -
حث دائما عن وسائل أخرى مبتكرة لتحقيق نفس ، لكن يبقى مع ذلك ضرورة الب

 .استقرار النظام املصريف: اهلدف
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