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  المستخلص

استھـدف ھذا البحث تقییم واقع وأنظمة إدارة ورقابة مخاطـر السیولة المصرفیة التي 
تتبناھا المصارف العاملة في قطاع غزة، من خالل وضع إطار متكامل یساعد على تطویر ھذه 

  ".IIبازل متطلبات اتفاقیة لجنة "فیة الدولیة ًالنظم وفقا إلرشادات ومعاییر الرقابة المصر
 تضمنت معاییر إدارة استبانة المنھج الوصفي التحلیلي، وتم إعداد باحثانواستخدم ال

ورقابة مخاطر السیولة، تم توزیعھا علي جمیع العاملین في إدارة ورقابة المخاطر المصرفیة لدى 
وب الحصر الشامل، وتحقق معدل استرداد المصارف العاملة في قطاع غزة، أي تم استخدام أسل

  .    من المجتمع الكلي للبحث، وھي نسبة مرتفعة% ٩٨.٥
 كفاءة إدارة العملیة النقدیة في المصارف العاملة في قطاع إلىوأشارت أھم نتائج البحث 

 وفق إستراتیجیة وأھداف  علىغزة، والتزام اإلدارات العلیا بإدارة أنشطة السیولة المصرفیة
 السیولة، كما نجحت معظم المصارف في ىووضع ضوابط رقابیة فعالة عل. ارة مخاطر السیولةإد

معالجة نسبة عالیة من محفظة الدیون المتعثرة، وتمتع األشخاص العاملون بوظیفة التدقیق 
 المصارف العاملة ىویصعب عل. الداخلي باالستقاللیة، وترفع تقاریرھم مباشرة لمجلس اإلدارة

فر المقومات الالزمة العدم تو ،II وفق منھج بازل  علىغزة قیاس مخاطر السیولةفي قطاع 
كما تفضل المصارف استخدام األسلوب المعیاري  لتطبیق ھذه األسالیب والمعاییر المعاصرة،

البنك المركزي ( علما بأن سلطة النقد ،IIوفق منھج بازل على  الموحد لقیاس مخاطر السیولة
د للمصارف العاملة بقطاع غزة اعتماد المنھج المالئم ألجل احتساب ھذه  لم تحد)الفلسطیني

أن المصارف العاملة في قطاع غزة تعمل على تطبیق مقررات  إلىتوصل ن البحث إكما  .المخاطر
 المتعلقة بإدارة ورقابة المخاطر المصرفیة، وتعمل على تقییم واقع السیاسات، IIلجنة بازل 

معاییر وإرشادات  وفق  على ھذه المصارف إلدارة مخاطر السیولة لدیھاواألنظمة التي تمارسھا
  .رقابیة دولیة

  
  . مخاطر السیولة، السیولة المعرفیة، قطاع غزةإدارة، II معاییر بازل :الكلمات المفتاحیة

Basel Measurement and Liquidity Risk Management Supervised by the 
Operating Banks in Gaza Strip 
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Abstract 
 

This research aims to assess the reality of strategies and systems management 
controlling the risks of banking liquidity. This was adopted by the banks operating in the 
Gaza Strip through the elaboration of an integrated framework to help to develop these 
systems in accordance with the measurements and standard control used in international 
banking "the requirements of the convention on the Basel committee II". The most 
important results of this research are the efficiently managed cash at banks operating in the 
Gaza Strip, and senior management commitment departments activities due to banking 
liquidity strategy and liquidity risk managements. Developing effective controls on 
liquidity for most banks have also been succeeded in addressing a high proportion of wallet 
bad debts and those working with independent internal audit function, and raise their 
reports directly to the Governing Council. It is difficult for banks operating in the Gaza 
Strip to measure liquidity risk in according to Basel II approach, due to the lack of 
preconditions to apply these methods and contemporary standards, as banks using the 
standard method of measuring the liquidity risk, Palestinian monetary authority (PMA) not 
giving the banks operating in the Gaza Strip in the chance for adopting the suitable 
approach to calculate the liquidity in accordance to the Basel II approach. The banks 
operating in the Gaza Strip trays to apply the Basel Committee II declaration on the 
management and supervision of banking risks, and to  assess the reality of policies impacts 
on the banks efficiencies, and regulations adopted  by these banks to manage their liquidity 
risk in accordance with the  international standards and guidelines. 

 
Key Words: Basel Measurement II, Liquidity Risk Management, Liquidity Banking, 

Gaza Strip.  
 

  المقدمة
  إدارة المخ  اطر الم  صرفیة م  ن أھ  م الموض  وعات الت  ي ت  شغل ب  ال الم  صرفیین،دتع  

 الم  ستوى ى عل  ً الم  ستوى المحل  ي ب  ل أی  ضاىل  یس فق  ط عل    ج  ل اھتم  امھم،ىوت  ستحوذ عل  
  .العالمي

وزیادة انفتاح األس واق المالی ة  مما ال شك فیھ أن تزاید سرعة خطى العولمة المالیة،و
والتوس ع ف ي  والذي تبع ھ اس تحداث أدوات مالی ة جدی دة، ستوى العالمي، المىوالمصرفیة عل

الجھ ود الدولی ة لمحاول ة فتمخضت ع ن  استخدامھا زاد من حجم وتنوع المخاطر المصرفیة،
 عل  ي إدارتھ  ا ب  صورة س  لیمة العدی  د م  ن النت  ائج لالتغل  ب عل  ي المخ  اطر الم  صرفیة، والعم  

 البن   وك، ىواع   د األساس   یة للرقاب   ة الفعال   ة عل    قام   ت لجن   ة ب   ازل بوض   ع القإذاالیجابی   ة، 
 من اإلرش ادات الخاص ة ب إدارة ك ل دالعدیًناھج التطبیق الخاصة بھا، فضال عن  متوأصدر

  .  نوع من أنواع المخاطر
   Financialمخ اطر مالی ة:  أربعة أنواعإلىوتنقسم المخاطر التي تتعرض لھا البنوك 

Risks،  مخ اطر ت شغیلیةOperational Risks، مخ اطر األعم ال Business Risks   ومخ اطر
  الت  ي تتع  رض لھ  ا البن  وك  Risksن م  سألة ازدی  اد المخ  اطرإو ، Events Risksاألح  داث
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وت  شابك ) Financial Globalization(  بع  د تزای  د درج  ة س  رعة العولم  ة المالی  ةًوخ  صوصا
س واق المالی ة الت ي المؤسسات المصرفیة مع بعضھا البعض بدرجة كبیرة وانخراطھا ف ي األ

أص  بحت ب  ال ح  دود، ق  د أص  بحت مح  ط اھتم  ام الكثی  ر م  ن ال  سلطات الرقابی  ة الوطنی  ة، ب  ل 
 وخاص  ة لجن  ة ب  ازل ً، اھتم  ام المؤس  سات والمنت  دیات المالی  ة الدولی  ة أی  ضاىاس  تحوذت عل  

، ل ذلك م ن المالح ظ أن Basel Committee of   Banking Supervision للرقاب ة الم صرفیة
ذ النصف الثاني م ن ـ منًالسیماق التي أصدرتھا لجنة بازل للرقابة المصرفیة، وـالوثائم ـمعظ

 وأس  س  Banking Risks Managementةـر الم  صرفیـالت  سعینات، تتعل  ق ب  إدارة المخاط  
  . ة إدارتھا بطریقة سلیمةـة بكیفیـومحاور الرقابة الداخلیة والخارجیة المتعلق

  
  مشكلة البحث
 قط اع غ زة م ن قب ل ىمف روض عل الح صار الو م ستقرة،الیاسیة غیر سالبیئة البسبب 

ًمغل ق تقریب ا، وإغ الق للمع ابر الو مظل مال قت صاديالواق ع اال جان ب إل ىالجانب اإلسرائیلي، 
 جمی  ع  وتراج  ع أداء ت  أثرإل  ىالتجاری  ة من  ذ ع  دة أع  وام حت  ى یومن  ا ھ  ذا، أدى ذل  ك كل  ھ 

  .یة في قطاع غزةالمشاریع االستثمار وجمیع القطاعات العامة
 عنھ  ا فق  دان لالس  تقرار االقت  صادي وال  سیاسي والتج  اري، وغی  اب للثقاف  ة ن  تجمم  ا 

س تخدام وس ائل بابقط اع غ زة، وجھلھ م ف ي القط اع الم صرفي المصرفیة ل دى معظ م الن اس 
 التركی ز بت داول ال سیولة النقدی ة ب ین ىف ساعد ذل ك عل  الدفع من خالل المنظومة الم صرفیة،

، وانت شار )غی ر الرس مي( ف ي ب روز ظ اھرة االقت صاد الم وازي هم ب دورأس ھي الناس، وال ذ
ً وھ  و ق  رار إس  رائیل اعتب  ار غ  زة كیان  ا ، س  بب رئ  یس وج  وھري ع  نًف  ضالثقاف  ة االكتن  از، 

بإیق  اف جمی  ع ) ھب  وعلیم و دی  سكونت(ًمعادی  ا لم  صارفھا، حی  ث قام  ت البن  وك اإلس  رائیلیة 
 ة بقطاع غزة، خاصة منع تحویل السیولة النقدیة إلیھ ا،التعامالت المصرفیة مع البنوك العامل

 مم    ا جع    ل الم    ودعین یفق    دون الثق    ة بھ    ذه الم    صارف وس    حب ودائعھ    م النقدی    ة منھ    ا
)www.moheet.com(.  

 ىغی ر ق ادرة عل  المصارف العاملة بقطاع غزة أصبحتونتیجة لھذه العوامل جمیعھا 
  .التمویل الالزم اتجاه التزاماتھا عند االستحقاقتوفیر 

  
  :يیأتكما و مجموعة من التساؤالت  في ھذا المجالفبرزت

ات ـات وتقنی ـة المعلوم ـة بقط اع غ زة عل ي تح دیث أنظم ـل الم صارف العامل ـھل تعم .١
ة الت ي وردت ـر ال سیولـق أس الیب قی اس مخاط ـل مخ اطر ال سیولة الالزم ة لتطبی ـتحلی

 ؟IIة بازل في اتفاقی
 ھل تتجھ المصارف العاملة في قطاع غزة نحو زیادة االستثمار في الكادر البشري، .٢

 التدریب والتعلیم في مجاالت تقنیة المعلومات وقیاس وتحلیل وإدارة مخاطر السیما
وفق على السیولة، وجلب الكفاءات والمھارات العلمیة والعملیة إلدارة المصارف 

  المالي الحدیث؟الفكر والعمل المصرفي و
ما واقع أنظمة إدارة مخاطر السیولة واستراتیجیاتھا التي تتبناھا المصارف العاملة في  .٣

 قطاع غزة؟
 توجھ المصارف العاملة في قطاع غزة نحو الشفافیة واإلفصاح عن مخاطر ىما مد .٤

  ؟السیولة
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 ي نظام رقابة داخلیة وخارجیة قوإلىھل تستند المصارف العاملة بقطاع غزة  .٥
 وجھ ىوعل،  العملیات المالیةىیعزز عملیات الرقابة الفعالة عل ،)السلطة النقدیة(

  الخصوص إدارة مخاطر السیولة؟
لذا جاء ھذا البحث لدراسة معاییر وأنظمة إدارة مخاطر السیولة التي تتعامل بھا 

 وفق المعاییرعلى ومدى االستعدادات الالزمة لتطویرھا  المصارف العاملة بقطاع غزة،
متطلبات اتفاقیة لجنة بازل الجدیدة للرقابة ( واإلرشادات الرقابیة المصرفیة الدولیة

  .)IIالمصرفیة بازل 
  

  فرضیات البحث
 على توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین تطویر نظم إدارة ورقابة مخاطر السیولة

 مع قطاع غزة، لدى المصارف العاملة في IIوفق اإلطار الجدید لكفایة رأس المال  بازل 
  .عملیة إدارة وضبط وقیاس إدارة السیولة المناسبة .١
لتطبیق األسالیب المعاصرة والواردة ف ي اتفاقی ة ب ازل الجدی دة لقی اس المقومات الالزمة  .٢

 .مخاطر السیولة
 .نظام معلومات متقدم وذو كفاءة عالیة یرصد ویقیس مخاطر السیولة .٣
 ،وداخل ي ق وي ومت ین) لت دقیق الخ ارجيواس لطة النق د الفل سطینیة (نظام رقابة خارجي  .٤

 . قیاس ورصد ومتابعة مخاطر السیولة الحالیة والمستقبلیةىقادر عل
ال  شفافیة واإلف  صاح ع  ن المعلوم  ات، ح  ول  ،توجھھ  ا نح  و تعزی  ز االن  ضباطیة ال  سوقیة .٥

 .إدارة مخاطر السیولة التي تواجھھا
سلیمة والفاعل   ة والت   ي سیاس   ات وممارس   ات وإس   تراتیجیات إدارة مخ   اطر ال   سیولة ال    .٦

  . وجھات اتفاقیة لجنة بازل الجدیدة تتتناسب مع 
  

  متغیرات البحث
 تطویر نظم إدارة ورقابة مخاطر السیولة لدى المصارف العاملة بقطاع :المتغیر التابع  .أ 

اإلطار الجدید لكفایة رأس (معاییر الدولیة  الإلى وفق إطار متكامل یستند على غزة،
 ).IIالمال بازل 

 المنھج المتقدم إلدارة مخاطر السیولة لدى المصارف العاملة :لمتغیرات المستقلةا  .ب 
  : لتطبیقھ وھياآلتیةفي قطاع غزة  توجد لھ المقومات 

 .عملیة إدارة وضبط وقیاس إدارة السیولة المناسبة .١
مقومات تطبی ق األس الیب المعاص رة ال واردة ف ي اتفاقی ة ب ازل الجدی دة لقی اس مخ اطر  .٢

 .السیولة
 .نظام معلومات متقدم ذو كفاءة عالیة یرصد ویقیس مخاطر السیولة .٣
وداخل ي مت ین وق وي، ) سلطة النقد الفلسطینیة والت دقیق الخ ارجي(نظام رقابة خارجي  .٤

 . قیاس ورصد ومتابعة مخاطر السیولة الحالیة والمستقبلیةىقادر عل
تي تواج ھ الم صارف الشفافیة واإلفصاح عن المعلومات، حول إدارة مخاطر السیولة ال .٥

 .العاملة في قطاع غزة
سیاسات وممارسات واستراتیجیات إدارة مخاطر السیولة السلیمة الفاعلة التي تتناسب . ٦

  .وجھات اتفاقیة لجنة بازل الجدیدةتمع 
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  أھداف البحث
 من  وفق اإلدارة الحدیثة للمخاطر المصرفیة علىتطویر منھج إدارة مخاطر السیولة .١

 . في المصارف العاملة في قطاع غزةإلجراءات والتدابیرخالل مراجعة ا
تحدید المقومات الالزمة في المصارف العاملة في قطاع غزة لتطبیق األسالیب  .٢

 . لتحدید وقیاس مخاطر السیولة لدیھاIIالمعاصرة الواردة في اتفاقیة لجنة بازل 
ضباط الشفافیة  توجھ المصارف العاملة في قطاع غزة نحو تعزیز انى مدىالتعرف عل .٣

 .واإلفصاح في مجال إدارة مخاطر السیولة
 .تقییم استراتیجیات إدارة مخاطر السیولة التي تتبناھا المصارف العاملة في قطاع غزة .٤
 كفاءة أنظمة المعلومات وتقنیات التحلیل التي تدعم نظم وعملیات إدارة ىتقییم مد .٥

 تساعد اإلدارة في تحدید نأ المصارف العاملة في قطاع غزة، وىمخاطر السیولة لد
 .وقیاس مخاطر السیولة بدقة وكفاءة

  
  أھمیة البحث

تكمن أھمیة ھذا البحث في كونھ محاولة لوضع إطار متكامل، یساعد المصارف 
لمعاییر  اإلى تطویر نظم إدارة مخاطر السیولة، التي تستند ىالعاملة في قطاع غزة عل

التي ستحقق الكثیر من المزایا . IIل اتفاقیة لجنة بازل الدولیة لإلطار الجدید لكفایة رأس الما
  عنًفضال ،باع أسالیب جدیدة إلدارة المخاطرللجھاز المصرفي في قطاع غزة، من حیث إت

  . عدم التمییز بین البنوك، وتقویة مراكزھا المالیةونظام رقابي فعال، 
  

  ق جمع المعلومات والبیاناتائمنھجیة البحث وطر
 الم   نھج الوص   في التحلیل   ي، ویتك   ون مجتم   ع البح   ث م   ن ىبح   ث عل   یعتم   د ھ   ذا ال

البنك العرب ي، بن ك فل سطین المح دود، بن ك األردن، ( لمصارف العاملة في قطاع غزة وھيا
بن  ك التج  اري الفل  سطیني، بن  ك اإلس  كان  البن  ك فل  سطین ال  دولي، بن  ك االس  تثمار الفل  سطیني،

 البنك العقاري العرب ي، قدس للتنمیة واالستثمار،بنك ال للتجارة والتمویل، بنك القاھرة عمان،
 مجتم  ع البح  ث لجم  ع البیان  ات ىوت  م توزی  ع اس  تبانة عل  )  س  لطة النق  د الفل  سطینیة ع  نًف  ضال

 م  صادر ثانوی  ة لجم  ع البیان  ات م  ن ًھن  اك أی  ضا. األولی  ة لی  تم تحلیلھ  ا واس  تخراج المعلوم  ات
ق  ع الرس  میة باالنترن  ت والمرتبط  ة خ  الل المراج  ع والبح  وث العلمی  ة وأوراق العم  ل والموا

 وج  ھ الخ  صوص إدارة ى، وإدارة المخ  اطر الم  صرفیة والمالی  ة، وعل  )II(بموض  وع ب  ازل 
وأھداف  ھ، وإدارة ) II(مخ  اطر ال  سیولة، م  ن حی  ث التعری  ف بمع  اییر اإلط  ار الجدی  د لب  ازل 

  .مخاطر السیولة وأسالیب قیاسھا
  

  حدود البحث
 .لمصرفیة العاملة في قطاع غزة المؤسسات اى تقتصر عل:المكانیة .١
 .٢٠٠٩/٢٠١٠ :ةالزمانی .٢
 كافة موظفي اإلدارات العلیا والوسطى والمدققین العاملین لدى :مجتمع البحث .٣

 .المصارف العاملة في قطاع غزة وموظفو سلطة النقد الفلسطینیة
 حصر شامل للموظفین العاملین في إدارة ورقابة المخاطر المصرفیة :عینة البحث .٤

  .المتغیرات، كما تم تحدید العینة بعد تحدید حجم المجتمع األصليوحسب 
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  عریف لجنة بازل للرقابة المصرفیةت

 ،لجنة بازل للرقابة المصرفیة وتكونت من مجموعة الدول الصناعیة العشرتأسست 
 مدینة بازل بسویسرا، في تحت إشراف بنك التسویات الدولیة ١٩٧٤ سنة نھایة فيوذلك 

بعد أن تفاقمت أزمة الدیون الخارجیة للدول النامیة وتزاید حجم ونسبة وقد حدث ذلك 
یضاف   وتعثر بعض ھذه البنوك،الدیون المشكوك في تحصیلھا التي منحتھا البنوك العالمیة

 ذلك المنافسة القویة من جانب البنوك الیابانیة للبنوك األمریكیة واألوروبیة بسبب نقص إلى
 ازدادت فروعمع األخذ بعین االعتبار أنھ في ظل العولمة رؤوس أموال تلك البنوك، 

 وقد تشكلت لجنة .ي أنحاء العالم خارج الدولة األم   فًاالبنوك األمریكیة واألوروبیة  انتشار
وقد تكونت من " لجنة التنظیمات واإلشراف والرقابة المصرفیة "ىبازل تحت مسم

ا، الیابان، ھولندا، السوید، المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، ایطالی: مجموعة الدول العشر وھي
  ).٢٠٠٥لحیلح، ( ولوكسمبورجالوالیات المتحدة األمریكیة، سویسرا، 

 ، أیة اتفاقیة دولیةإلىوتجدر اإلشارة أن لجنة بازل ھي لجنة استشاریة فنیة ال تستند 
تمع ھذه  وتج، بموجب قرار من محافظي البنوك المركزیة للدول الصناعیةتئوإنما أنش

 ویساعدھا فریق عمل من الفنیین لدراسة مختلف جوانب الرقابة ً،اللجنة أربع مرات سنویا
ن قرارات أو توصیات ھذه اللجنة ال تتمتع بأیة صفة قانونیة أو إ البنوك، ولذلك فىعل

 وتتضمن ،كبیرة" فعلیة"أنھا أصبحت مع مرور الوقت ذات قیمة على الرغم من إلزامیة 
 البنوك مع اإلشارة ىیات اللجنة وضع المبادئ والمعاییر المناسبة للرقابة علقرارات وتوص

 إتباع تلك المبادئ ىتشجیع الدول عللنماذج الممارسات الجیدة في مختلف البلدان  إلى
  ).٢٠٠٤ناصر، ( والمعاییر واالستفادة من ھذه الممارسات

 ربط مساعدتھا للدول ىإل عن بعض الدول ًكذلك تلجأ بعض المنظمات الدولیة، فضال
 وتتضمن برامج اإلصالح المالي ،األخرى بمدى احترامھا لھذه القواعد والمعاییر الدولیة

 القواعد بإتباع بإلزام الدول ًاللصندوق والبنك الدولیین في كثیر من األحوال شروط
 السلیمة،  البنوك وغیرھا من قواعد ومعاییر اإلدارةىوالمعاییر الدولیة في مجال الرقابة عل

فالقواعد التي تصدرھا لجنة بازل تتمتع بھذا اإللزام األدبي الذي یصاحبھ في معظم األحوال 
  ).٢٠٠٦، ٢٠٠٥خاطر، ( االنصیاع لھاتكلفة اقتصادیة عند عدم 

 لیكون ١٩٨٨ سنة لقیاس كفایة رأس المال ً موحداًقرت لجنة بازل معیاراوھكذا أ
قوة  ىلنشاط المصرفي كمعیار دولي أو عالمي للداللة عل لكافة البنوك العاملة في اًملزما

 وتلتزم . المركز المالي للبنك لیقوي ثقة المودعین بھ من منظور تعمیق مالءة البنكومتانة
 مجموع أصولھا الخطرة بعد ترجیحھا بأوزان إلىكافة البنوك بأن تصل نسبة رأسمالھا 

مع ھذه تتوافق  أوضاعھم یجعلوامیع أن  الجى، وعلأدنى كحد %٨ إلىالمخاطر االئتمانیة 
  ).٢٠٠١عبد الحمید، (١٩٩٢  سنةالنسبة نھایة 
 إلط ار كفای ة رأس الم ال لیح ل مح ل اتف اق ً أصدرت اللجن ة مقترح ا١٩٩٩ سنةوفي 

 وزی ادة  عل ى الن شاط الم صرفيالذي أخذ بعین االعتبار التطورات التي طرأت ١٩٨٨بازل 
ص  ندوق النق  د (II  االتف  اق الجدی  د ب  ازل ىة، وأطل  ق عل   المالی   والم  شتقاتظھ  ور األدوات

  ).١٣، ٢٠٠٤العربي، 
  
  :ھي IIن أھم أھداف اتفاق بازل إو
 .ق قیاس منظورة إلدارة المخاطر المصرفیةائطروضع  -



  ]١٤٧[  جامعوأبواآلغا 
 

 

التقریب ألكبر درجة ممكنة بین حجم رأس المال المطلوب وحجم المخاطر التي  -
 .یتعرض لھا المصرف

لي البنك والسلطات الرقابیة فیما یتعلق بقیاس إدارة ؤون مسإیجاد مدخل للتفاھم بی -
 .المخاطر والعالقة بین حجم رأس المال والمخاطر

رفع درجة الشفافیة للمخاطر التي یتعرض لھا المصرف بأن تتاح المعلومات الكافیة  -
 الذین یتعاملون مع المصرف، حیث أنھم یشاركون في للزبائنوفي الوقت المناسب 

  ).١٩٩٩، الزیدانیین( المصرفالتي یتعرض لھا المخاطر 
  

  الدراسات السابقة
  ٢٠٠٧دراسة كالب،  .١

  " وتحدیاتھاIIدوافع تطبیق دعائم بازل "أجرت كالب دراسة بعنوان 
  : نتائج ھامة ھيإلى الدراسة خلصت

 استجابة لمتطلبات دولیة IIسعي المصارف العاملة في فلسطین لتطبیق دعائم بازل 
 قبل أن تصبح واجبة التنفیذ في II االلتزام بدعائم بازل ىإنھا ستكون قادرة عل و،ثم رقابیة

تقویة استقرار الجھاز المصرفي : II، ومن أھم دوافع تطبیق دعائم بازل ٢٠٠٩عام 
  .المعلومات وتحسین إدارة المخاطروالشفافیة واإلفصاح عن 

  ٢٠٠٧ دراسة أبو كمال، .٢
ً رة الحدیثة لمخاطر االئتمان في المصارف وفقااإلدا"أجرت أبو كمال دراسة بعنوان 

  "IIللمعاییر الدولیة بازل 
  : نتائج ھامة ھيإلىالدراسة خلصت 

المصارف العاملة في فلسطین، وكفای ة المخص صات  كفاءة إدارة العملیة االئتمانیة في
 ف ي المالیة للخسائر المحتملة في المحفظة االئتمانیة في المصارف، ونجاح معظم الم صارف

معالجة نسبة عالیة من محفظة الدیون المتعثرة، وااللتزام بالضوابط والقواعد اإللزامی ة الت ي 
تضعھا س لطة النق د للم صارف م ن أج ل تخفی ف ح دة مخ اطر االئتم ان، مث ل قواع د الترك ز 

ویتمت   ع الت   دقیق ال   داخلي ف   ي . االئتمانی   ة والح   د م   ن مخ   اطر اإلق   راض م   ن ذوي ال   صلة
ى وی  صعب عل  .  مجل  س اإلدارةإل  ىلیة، حی  ث ترف  ع التق  اریر مباش  رة الم  صارف باالس  تقال

فر المقوم ات الالزم ة ا، لع دم ت وIIوف ق م نھج ب ازل عل ى المصارف قیاس مخاطر االئتم ان 
لتطبی  ق ھ  ذه األس  الیب المعاص  رة، وتف  ضل الم  صارف اس  تخدام األس  لوب المعی  اري الموح  د 

.  عن اس تخدامھا ألس لوب التقی یم ال داخليII وفق منھج بازل  علىعند قیاس مخاطر االئتمان
 ألج  ل IIوف  ق م  نھج ب  ازل عل  ى ول  م تح  دد س  لطة النق  د للم  صارف اعتم  اد الم  نھج المالئ  م 

  .احتساب مخاطر االئتمان
  
  
  ٢٠٠٦دراسة زایدة، . ٣

از المصرفي ـرة في الجھـالت االئتمانیة المتعثـالتسھی"ة بعنوان ـ دراسةرى زایدـأج
  ".الفلسطیني

  : من الدراسة وھيآلتیةتخالص النتائج اتم اس
.  جمیع المصارف، تتفاوت ما بین المصارف الوطنیة، والوافدةىوجود دیون متعثرة لد

تسھم األوضاع السیاسیة واالقتصادیة المتردیة بدرجة عالیة في ارتفاع نسب التعثر في كل 
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ممنوحة في المصارف  التسھیالت االئتمانیة الإلىالمصارف، وأن نسبة الدیون المتعثرة 
 في ً من أكثر النسب ارتفاعا٢٠٠٣، ٢٠٠٢، ٢٠٠١ العاملة في فلسطین، في السنوات

 من قبل المصارف العاملة في قطاع غزة بتعلیمات سلطة النقد ًن ھناك التزاماإو. المصارف
  .الفلسطینیة فیما یتعلق بتكوین المخصصات لمواجھة التعثر

  
  ٢٠٠٦دراسة الببالوي، . ٤

 استعدادات الدول العربیة لتطبیق ىنظرة عامة عل" الببالوي دراسة بعنوان أجرى
  ".IIمقترح كفایة رأس المال بازل 

  :  النتائج التالیةإلىخلصت و
 تطبیق مقترح كفایة ىإعالن معظم المصارف المركزیة في الدول العربیة عزمھا عل -

 التي ضمنھا فلسطین ومن.  بذلكً واضحاً، وأصدر بعضھا قراراIIرأس المال بازل 
 . ومؤسسة نقدیةًتضم أحد عشر مصرفا

 مدة ىمعظم المصارف المركزیة في الدول العربیة قامت بدراسة تحضیریة للتعرف عل -
 .االلتزام بتطبیق المبادئ األساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة

  جمیع دعائم ثالث عشرة دولة عربیة من ضمنھاIIتشمل خطط تطبیق متطلبات بازل  -
 .فلسطین

 ىضرورة التأھیل والتدریب  لكوادر السلطات الرقابیة والمؤسسات المصرفیة عل -
 .السواء

 التحدي األكبر أمام السلطات الرقابیة في الدول العربیة في تطبیق الدعامة الثانیة  ىیبق
  .جوھر كفاءة العمل اإلشرافيبالمتمثلة 

  
  ٢٠٠٣دراسة خان وحبیب، . ٥

تحلیل قضایا في ال صناعة : إدارة المخاطر" دراسة بعنوان ٌأجرى كل من خان وحبیب
  ".المالیة اإلسالمیة

، بأن تحری ر األس واق المالی ة تالزم ھ زی ادة ف ي المخ اطر،  القولإلىخلصت الدراسة 
ق إدارة مخ  اطر متقدم  ة، ت  ستطیع ائ  وباس  تخدامھا لعملی  ات وطر. وع  دم االس  تقرار الم  الي

اطر التي ال ترغب بھا، وأن تجني ثم ار ف رص االس تثمار المؤسسات المالیة التحكم في المخ
  .التي تأتي بھا المخاطر التي ترغب بھا

  
 ٢٠٠١، الھندیةغرفة التجارة والصناعة  دراسة بارث وآخرون. ٦

  ".األنظمة والرقابة المصرفیة حول العالم " أجرى بارث وآخرون دراسة بعنوان 
 شملتھا الدراسة، ةدول ١٠٧صرفي في نتج عن ھذه الدراسة إجابة حول الواقع الم

حیث استطاعت تقدیم صورة معلوماتیة أساسیة بشأن األنظمة والرقابة المصرفیة الفعالة في 
كل دولة من ھذه الدول وأظھرت االختالفات والتمیز في األنظمة والبیئة والقوانین 

  .المصرفیة بین الدول
  
   FICCI ،2006 دراسة . ٧
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 Basel II – A Challenge and an Opportunity to"بعنوان  دراسة FICCI لـاأجرت 
Indian Banking (Are we ready for it?) Survey Highlights. البنوك الھندیة وبازل II 

  . مسح إشرافي)ھل نحن مستعدون لھا؟(تحدیات وفرص 
  :یأتي نتائج كان من أھمھا ما إلىتوصلت الدراسة 

 وھو ، في الموعد المحدد لھاIIدعائم بازل  لتطبیقمن المصارف % ٨٧استعداد  -
ن ھذه البنوك قد انتھت بالفعل من إعداد إ، حیث ٢٠٠٧الحادي والثالثون من آذار 

من المصارف تحدي جمع البیانات، % ٨٠خریطة الطریق التفصیلیة للتنفیذ وتواجھ 
فضال   دعم مستمر من قبل السلطات الرقابیة لتنفیذ االتفاقیة،إلىوتحتاج المصارف 

ً من المصارف طورت نظاما للمعلومات اإلداریة لالمتثال لمتطلبات %٧٧ أن عن
 التحدیات ةنھ تم تطویر تكنولوجیا لمواجھإ حیث ،)انضباط السوق(العنصر الثالث 

 .IIالمستقبلیة التي طرحتھا معاییر بازل 
ولي وتشجیع  المحلي والد المستوىىلتشاور بین المراقبین علینبغي إجراء المزید من ا -

 .II تنفیذ متطلبات بازل ىالمصارف عل
ًھناك استعداد من قبل المصارف باإلفصاح والشفافیة وفقا للمحور الثال ث م ن متطلب ات  -

 .حیث أعرب المجیبون عن ارتیاحھم تجاه ھذه المتطلبات ،IIبازل 
  
  Patrick Van Roy  ،2005دراسة . ٨

 االئتمان والمدخل المعیاري تصنیف" دراسة بعنوان Patrick Van Royأجرى 
  "II.لقیاس مخاطر االئتمان وفقا لبازل ) الموحد(

“Credit Rating and the Standardized Approach to Credit Risk in Basel II “.  
  : أنھإلىخلصت الدراسة 

 – الرغم من وجود فوارق جوھریة في متطلبات رأس المال للمصارف المقرضة ىعل .١
التقییمات المختلفة للجدارة االئتمانیة لألطراف األخرى من قبل  نتیجة دوالتي تع

 من %٦ إال أن ھذه الفوارق ال تزید عن –مؤسسات التصنیف االئتماني الخارجیة 
 .متطلبات رأس المال قروض الشركات والبنوك والحكومات

ي، تحدید متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر االئتمان، والتي تقاس بالمدخل المعیار .٢
 مؤسسات تقییم ىیقدم مزایا بسیطة لرأس المال الرقابي للمصارف التي تعتمد عل

 .الجدارة االئتمانیة الخارجیة
 الشركات والمصارف ى علتمتطلبات رأس المال الالزمة لمقابلة المطالبا •

 عن تلك التي تعتمد II اتفاق بازل ىوالحكومات أعلى في المصارف التي تعتمد عل
 .I  اتفاق بازلىعل

  
  Moody’s K.M.V ،2004دراسة . ٩

 والطریق نحو تحسین األداء IIمنافع بازل "دراسة بعنوان  Moody’s K.M.V أجرى 
   ."The Benefits of Basel II and the Path to Improve Financial Performance“"المالي

مجرد ً استثمارا ولیس د یعII وفق مقررات بازل  علىواعتبرت الدراسة أن العمل
  . اإلطار الجدیدرتكلفة، وذلك للمنافع التي تجنیھا المصارف عند االلتزام بمعایی
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 لقیاس المخاطر IRB أھمیة استخدام مدخل التصنیف الداخلي ىوأكدت الدراسة عل
 Support Credit Decisionاالئتمانیة، والذي یدعم عملیة اتخاذ القرار عند منح االئتمان 

Making،من حیث :  
  

 .At the Loan Level القرض ىستوم. ١
  Differentiating between risky borrowers (PD) تمییز بین مخاطر المقترض ینال  . أ

  التمیی   ز ب   ین المقترض   ین م   ن حی   ث درج   ةى الم   صارف عل   IRBی   ساعد م   دخل 
 separate borrowers in a quantified ىًالمخاطرة، وذلك وفقا لقیاس كمي ذي معن 

and meaningful way. 
  Differentiating the risk of the facilityالتمییز بین مخاطر الت سھیالت االئتمانی ة   . ب

)LGD ( یسھم مدخلIRB ي في تحدید وتمییز مخاطر التسھیالت االئتمانی ة، كم ا ھ 
 .الحال عند التمییز بین مخاطر المقترضین

 باس   تخدام م   دخل الت   صنیف  Improved Provisioningتح   سینات المخص   صات  . ت
 تحدی  د وقی  اس احتمالی  ة تعث  ر المقت  رض وحج  م ى تتحق  ق الق  درة عل  IRBل  داخلي ا

 قیم ة احتیاطی ات refineالخسائر المتوقعة بدق ة، وعلی ھ ت ستطیع الم صارف تح سین 
عكس ب دوره نالمخصصات الالزمة لحمایة رأس المال من الخسائر المتوقع ة، مم ا ی 

ً عامال ھاما في إنج اح دذي یع والbetter loan pricing تسعیر أفضل لإلقراض ىعل ً
  . critical element in bank competitive المنافسة المصرفیة 

  . At the Portfolio Level محفظة اإلقراض  مستوىىعل. ٢
 The power of diversification andق  وة التن  وع وفھ  م أث  ر التركی  ز االئتم  اني   . أ

understanding the impact of concentration التن  وع الجی  د ف  ي المحفظ  ة ، إن
االئتمانی   ة م   ن حی   ث طبیع   ة المقت   رض والقط   اع االقت   صادي وآج   ال االس   تحقاق 
وال  ضمانات، وتجن  ب التركی  ز االئتم  اني، ی  ساعد الم  صرف ف  ي تخف  یض المخ  اطر، 

، وتخف  یض  bank’s Capital Stabilityوی  سھم ف  ي اس  تقرار رأس م  ال الم  صرف
 Lowers The ل لمواجھة المخاطر المحتملة الحاجة لمتطلبات إضافیة من رأس الما

Risk Based Capital Requirements وتدویر رأس المال ف ي عملی ات م نح ائتم ان ،
 یحق ق الم صرف المزی د م ن لمزی د م ن العوائ د الم صرفیة، وعلی ھجدیدة، وتحقی ق ا

  . Be More Competitive In Pricing Of Loansالقدرة التنافسیة في سعر االئتمان 
  .At the Organization Level المنظمة ى مستوىعل. ٣

إن االستثمار في أدوات ومقاییس متقدمة في إدارة وقیاس المخاطر، یجعل إدارة 
 generateالمؤسسة تتوجھ نحو األعمال واألنشطة التي تتولد بھا أفضل العوائد االستثماریة 

superior rewards.  
   Xiao fang Ma  ،2004دراسة . ١٠

 The new Basel Capital Accord and Risk" دراسة بعنوان Xiao fang Ma جرىأ
Management of Chinese State – Owned Commercial Bank".  اتفاقیة بازل لكفایة رأس

  .المال وإدارة المخاطر في البنوك التجاریة المملوكة للحكومة الصینیة
ملوكة للحكومة الصینیة أن  نتیجة أنھ تستطیع المصارف التجاریة المإلىخلصت 

ومن خالل وضع اإلستراتیجیة التي تتعلق  ،IIتنجح في تنفیذ اإلطار الجدید والمعدل بازل 
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 منظمة التجارة العالمیة إلى وذلك بعد أن انضمت الصین ،بصناعة البنوك الوطنیة
  ً.وأصبحت منفتحة دولیا

  
  محاورتحلیل جمیع ال

، وال ذي یب ین آراء ١ج دول الوالنت ائج مبین ة ف ي  ة، للعین ة الواح دtتم اس تخدام اختب ار 
أفراد عینة الدراسة، في محاور الدراسة المتعلقة بقیاس درجة تطبی ق الم صارف العامل ة ف ي 

، المتعلقة بإدارة ورقابة المخ اطر الم صرفیة، وتقی یم واق ع IIقطاع غزة لمقررات لجنة بازل 
 وف ق  عل ى إلدارة مخ اطر ال سیولة ل دیھاالسیاسات واألنظمة التي تمارس ھا ھ ذه الم صارف،

  . معاییر وإرشادات رقابیة دولیة
 وال  وزن الن  سبي ٤.١٥ساوي ی  ویتب  ین أن المتوس  ط الح  سابي لجمی  ع مح  اور الدراس  ة 

 المح  سوبة t، وقیم  ة %"٦٠"، وھ  و أكب  ر م  ن ال  وزن الن  سبي المحای  د  %٨٠.٠٩ی  ساوي 
 وم  ستوى الدالل  ة ١.٩٨ ت  ساوي  والت  ية الجدولی  t وھ  ي أكب  ر م  ن قیم  ة ٣٠.٧٣٦ت  ساوي 
 أن الم صارف العامل ة ف ي قط اع غ زة إل ى، مما ی شیر ٠.٠٥ وھو أقل من ٠.٠٠٠٥یساوي 

، المتعلق  ة ب  إدارة ورقاب  ة المخ  اطر الم  صرفیة، وتقی  یم واق  ع IIتطب  ق مق  ررات لجن  ة ب  ازل 
ف ق وعل ى السیاسات واألنظمة التي تمارس ھا ھ ذه الم صارف إلدارة مخ اطر ال سیولة، ل دیھا 

   .معاییر وإرشادات رقابیة دولیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  تحلیل محاور الدراسة
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  تحلیل فقرات البحث
لتحلی ل فق رات االس تبانة، ) One Sample t-test( للعین ة الواح دة tت م اس تخدام اختب ار 

 tن أف  راد العین   ة یوافق  ون عل   ى محتواھ  ا إذا كان   ت قیم   ة أ بمعن   ى ،یجابی  ةإوتك  ون الفق   رة 
 ٠.٠٥أو م ستوى الدالل ة أق ل م ن ( ١.٩٨ الجدولیة والت ي ت ساوي tمحسوبة أكبر من قیمة ال

ن أف راد العین ة ال یوافق ون إ بمعن ى ،، وتك ون الفق رة س لبیة %)٦٠والوزن النسبي أكبر م ن 
 ١.٩٨- الجدولی ة والت ي ت ساوي t المح سوبة أص غر م ن قیم ة tعلى محتواھا إذا كانت قیم ة 

، وتك ون آراء العین ة ف ي  %)٦٠ والوزن النسبي أق ل م ن ٠.٠٥ أقل من أو مستوى الداللة(
  .٠.٠٥الفقرة محایدة إذا كان مستوى الداللة لھا أكبر من 

  
المصارف العاملة بقطاع غزة تحتفظ وتلتزم بإدارة وضبط : ي األولتحلیل فقرات الفرضیة

حسب تعلیمات بق الصحیحة ائوقیاس السیولة وبالطر
  ةالسلطات الرقابی

، ٤.٢٨وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المح ور األول ت ساوي 
 tوقیم ة %" ٦٠" وھ ي أكب ر م ن ال وزن الن سبي المحای د% ٨٥.٦٢والوزن النسبي ی ساوي 

، وم ستوى ١.٩٨  والت ي ت ساوية الجدولی tم ن قیم ة   وھي أكبر٣٥.٨٢٥المحسوبة تساوي 
 مما یدل على أن المصارف العاملة بقطاع غ زة ٠.٠٥وھي أقل من  ،٠.٠٠٠الداللة تساوي 

ح سب تعلیم ات ال سلطات بق ال صحیحة ائتحتفظ وتلتزم بإدارة وضبط وقیاس السیولة وبالطر
  .الرقابیة
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لمرج ع األول ، ولك ن ھ ذه النتیج ة ج اءت غی ر لإجابات المبح وثین ج اءت موافق ة إن 
 اس وض بط المخ اطر الم صرفیة المصارف قی ىمتفقة مع الدراسات السابقة حیث یصعب عل

فر المقوم ات الالزم ة والع صریة لتطبیقھ ا، ا، لع دم ت وII وف ق منھجی ات ومع اییر ب ازل على
، ولك  ن ف  ي واق  ع األم  ر إن البن  وك ٢٠٠٥ ، أب  و ج  زر٢٠٠٧ ٍومنھ  ا دراس  ة ك  ل م  ن، ك  الب

 أن باحث انوی رى ال. II تطبی ق تعلیم ات ب ازل ىالعاملة في قطاع غزة مازالت غیر قادرة عل
    .  ھناك أزمة كبیرة لدیھا في توفیر السیولة النقدیة لمواجھة سحوبات زبائنھا

  
تت   وفر ل   دى الم   صارف العامل   ة بقط   اع غ   زة األس   س : ة الثانی   الفرض   یةتحلی   ل فق   رات 

والمقوم    ات الالزم    ة لتطبی    ق األس    الیب والمع    اییر الحدیث    ة 
  . لقیاس مخاطر السیولةIIوالواردة في اتفاقیة بازل 

، ٣.٩٤ة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور الثاني تساوي وبصف
 tوقیمة %" ٦٠"كبر من الوزن النسبي المحاید أوھي % ٧٨.٨٦والوزن النسبي یساوي  

، ومستوى ١.٩٨ الجدولیة والتي تساوي  tكبر من قیمة أ وھي ١٥.١١١المحسوبة تساوي 
فر لدى المصارف العاملة امما یدل على أنھ تتو ،٠.٠٥ من وھي أقل ٠.٠٠٠الداللة تساوي 

بقطاع غزة األسس والمقومات الالزمة لتطبیق األسالیب والمعاییر الحدیثة والواردة في 
  . لقیاس مخاطر السیولةIIاتفاقیة بازل 

 أن الم  صارف العامل  ة بقط  اع غ  زة ال تت  وفر ل  دیھا األس  س والمقوم  ات باحث  انی  رى ال
ً ف ضال، من حیث توفیر الكادر البشري الق ادر عل ى تطبیقھ ا، II بازل الالزمة لتطبیق معاییر

 ت   وفیر التكنولوجی   ا المتقدم   ة، والمتط   ورة وأنظم   ة إدارة المخ   اطر الحدیث   ة، وجم   ع ع   ن
، ٢٠٠٧  أب  و كم  الالمعلوم  ات لقی  اس مخ  اطر ال  سیولة ل  دیھا، والت  ي تتواف  ق م  ع دراس  ة،

  . مما یعني رفض الفرضیة،٢٠٠٣ الزدجالي
  

 أنظم  ة ىت  ستحوذ الم  صارف العامل  ة بقط  اع غ  زة عل   (:ة الثالث  الفرض  یةل فق  رات تحلی  
معلومات وتقنیات تحلیل متقدم ة ت دعم نظ م وعملی ات إدارة 
مخاطر السیولة، التي من شأنھا أن ت ساعد الجھ ود الرامی ة 

 ) تحدید وقیاس مخاطر السیولة بكل دقة وكفاءةإلى
، ٤.١٦وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور الثالث تساوي 

 tوقیمة %" ٦٠"وھي أكبر من  الوزن النسبي المحاید % ٨٣.٢٠والوزن النسبي یساوي 
، ومستوى ١.٩٨ والتي تساوي ة الجدولیt وھي أكبر من قیمة ٢٥.٩٣٢المحسوبة تساوي

 مما یدل على أن المصارف العاملة بقطاع غزة ٠.٠٥  وھي أقل من٠.٠٠٠الداللة تساوي 
فر لدیھا أنظمة معلومات وتقنیات تحلیل متقدمة تدعم نظم وعملیات إدارة مخاطر اتتو

 تحدید وقیاس مخاطر السیولة بكل دقة إلىالسیولة، التي من شأنھا تساعد الجھود الرامیة 
  .وكفاءة

ھ ذه النتیج ة غی ر ولھ ذه الفرض یة إن نتائج المبحوثین في ھ ذا المرج ع ج اءت موافق ة 
، ٢٠٠٥ ، أب و ج زر٢٠٠٦ٍمتفقة مع نت ائج الدراس ات ال سابقة ومنھ ا دراس ة ك ل م ن زای دة، 

ت ستحوذ ت البنوك العاملة ف ي قط اع غ زة ال  أنھ مازالباحثانیرى ال، و٢٠٠٣ وخان وحبیب
ل  سیولة  أنظم  ة معلوم  ات وتقنی  ات تحلی  ل متقدم  ة ت  دعم نظ  م وعملی  ات إدارة مخ  اطر اىعل  

  .كونھا مازالت تعاني من النقص الحاد في السیولة النقدیة لدیھا وال تستطیع إدارة مخاطرھا
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 أط ر رقابی ة داخلی ة ىتعتمد المصارف العاملة بقطاع غزة عل : تحلیل فقرات المحور الرابع
س لطة النق د الفل سطینیة، البن ك المرك زي األردن ي، (وخارجیة 

 ت   دعم العملی   ات الرقابی   ة قوی   ة،) البن   ك المرك   زي الم   صري
بفعالی  ة وكف  اءة لتق  وم بتق  دیم التق  اریر المالی  ة واإلداری  ة ع  ن 
مخاطر السیولة، ملتزمة بالسیاسات والتعلیمات الداخلی ة الت ي 

  تكفل إدارة المخاطر بسالمة وفعالیة
بـ وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور الرابع المتعلقة 

، والوزن النسبي  ٤.٢٠تساوي ) لمخاطر السیولة" التدقیق الداخلي" الداخلیة المراجعة(
 المحسوبة تساوي  tوقیمة %" ٦٠" وھي أكبر من الوزن النسبي المحاید %٨٤.٠٩یساوي 

، ومستوى الداللة تساوي ١.٩٨ والتي تساوي ة الجدولیtوھي أكبر من قیمة ٢٧.٤٧٢
ن الداخلیین في المصرف یقومون ین  المراقب مما یدل على أ،٠.٠٥ وھي أقل من ٠.٠٠٠

باتخاذ إجراءات مستقلة لتقییم السیاسات والممارسات واإلجراءات المرتبطة بإدارة مخاطر 
  .IIالسیولة مما یتواءم واللوائح الداخلیة المعمول بھا في نظام معاییر بازل 

اني ع شر والراب ع  أن المصارف العاملة في قطاع غزة تلت زم بالمب دأ الث باحثانیرى ال
عشر من مبادئ تقییم إدارة السیولة في المؤسسات المصرفیة الواردة في وثیقة ب ازل فبرای ر 

وق د ن صت عل ى أن ھ م ن   م ن ق انون الم صارف،ینوافق مع المادة الرابعة العشرت وت٢٠٠٠
، ٢٠/٠٧/١٩٩٥ال صادر ف ي ) ١(مسؤولیات أعضاء مجلس اإلدارة وقرار سلطة النق د رق م 

ًین المصرف م دققا ومراقب ا داخلی ا للقی ام بأعم ال التفت یش والمراقب ة والت دقیق ألعم ال بأن یع ً ً
الم  صرف الیومی  ة ف  ي مختل  ف فروع  ھ كم  ا تؤی  د ھ  ذه النتیج  ة م  ا ج  اءت ب  ھ لجن  ة الخ  دمات 
المالیة األمریكیة من خالل مبادئ إدارة المخاطر المصرفیة ال صادرة عنھ ا، ب أن األش خاص 

اجع ة المخ  اطر والت  دقیق ال داخلي یج  ب أن یتمتع وا باالس  تقاللیة، وترف  ع الق ائمین بوظیف  ة مر
  .تقاریرھم مباشرة لمجلس اإلدارة

ودراسة ، ٢٠٠١وتتفق ھذه النتیجة مع ما أوصت بھ دراسة البنك األھلي المصري 
بأنھ لمواجھة المخاطر المصرفیة ال بد من ، ٢٠٠٥ ، ودراسة الرضي٢٠٠٧أبو كمال 

ًوأیضا تتوافق مع ما . ة الداخلیة بقدر كاف ومناسب لحجم أنشطة المصرفتوفیر نظم للرقاب
بأنھ للتأكد من فاعلیة عملیة إدارة المخاطر ، ٢٠٠٣أوصت بھ دراسة خان وحبیب 

  . ً حاذقا للمراقبة الداخلیةًالمصرفیة تحتاج المصارف اإلسالمیة أن توجد نظاما
  

  لمخاطرل" التدقیق الداخلي"لمراجعة الداخلیة ا (بـ المتعلقة ة الرابعالفرضیةتحلیل فقرات 
 بـبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور الرابع المتعلقة 

)  لمخاطر السیولة ودور السلطات الرقابیة علیھا" التدقیق الخارجي"المراجعة الخارجیة (
النسبي المحاید ، وھي أكبر من الوزن %٨١.٨٧والوزن النسبي یساوي  ،٤.٠٩تساوي 

 والتي تساوي   ة الجدولیt، وھي أكبر من قیمة ١٧.٣٩ المحسوبة تساوي tوقیمة %" ٦٠"
 مما یدل على أن مراقبي سلطة ٠.٠٥ وھي أقل من ٠.٠٠٠، ومستوى الداللة تساوي ١.٩٨

حسب معاییر بالنقد یقومون بإجراء التقییمات المستقلة المعمول بھا لدى المصارف الرقابیة 
  .IIل باز

 أن المصارف تلتزم بالمبدأ الرابع عشر من مبادئ تقییم إدارة السیولة باحثانیرى ال
 وھذا یعزز دور سلطة ،٢٠٠٠في المؤسسات المصرفیة الواردة في وثیقة بازل فبرایر 

النقد بإجراء تقییم مستقل لإلستراتیجیة والسیاسات واإلجراءات والممارسات المرتبطة 
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، ٢٠٠٣ ، ودراسة الشاھد٢٠٠٥ تفق ھذه النتیجة مع دراسة السیقليوت. بإدارة السیولة
 عام من قبل سلطة النقد باعتماد أسالیب ٍعلى نحوً ا وأن ھناك التزام،٢٠٠٤ ودراسة الحداد

الرقابة المصرفیة المستمرة في رقابتھا على الجھاز المصرفي العامل بقطاع غزة، ویكون 
تدابیر التصحیحیة بحق المصارف التي ال تلتزم بالنظم لھا حق التدخل التخاذ اإلجراءات ال

  .الرقابیة التحویلیة
  

تطب ق الم صارف العامل ة ف ي قط اع غ زة قواع د ومب ادئ : ة الخام سالفرضیةتحلیل فقرات 
 وانضباط السوق م ن خ الل الت صریح  الشفافیة واإلفصاح

ع     ن المعلوم     ات الالزم     ة للم     شاركین ف     ي ال     سوق 
وحج   م المخ   اطر الم   صرفیة والم   ساھمین ح   ول نوعی   ة 

وخاص  ة مخ  اطر ال  سیولة الت  ي یتع  رض لھ  ا الم  صرف، 
وم   دى كفای   ة رأس الم   ال، وآلی   ات إدارتھ   ا وال   سیاسات 
المحاسبیة المتبع ة ف ي تقی یم أص ول والتزام ات الم صرف 

  .وحجم المخصصات والدیون المتعثرة
ساوي وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور الخامس ت

، %"٦٠" وھي أكبر من  الوزن النسبي المحاید %٨٤.٦٨، والوزن النسبي یساوي ٤.١٣
، ١.٩٨ والتي تساوي ة الجدولیt وھي أكبر من قیمة ٢٢.١٣٧ المحسوبة تساوي tوقیمة 

 مما یدل ھذا على أن المصارف ٠.٠٥  وھي أقل من٠.٠٠٠ومستوى الداللة تساوي 
ومبادئ الشفافیة واإلفصاح، وانضباط السوق من خالل العاملة في قطاع غزة تطبق قواعد 

التصریح عن المعلومات الالزمة للمشاركین في السوق، والمساھمین حول نوعیة وحجم 
المخاطر المصرفیة، وخاصة مخاطر السیولة التي یتعرض لھا المصرف، ومدى كفایة 

م أصول والتزامات رأس المال، وآلیات إدارتھا والسیاسات المحاسبیة المتبعة في تقیی
  .المصرف، وحجم المخصصات والدیون المتعثرة

 أن المصارف تلتزم بالمبدأ الثالث عشر من مبادئ تقییم إدارة السیولة باحثانیرى ال
 ،، مما یعني قبول الفرضیة٢٠٠٠في المؤسسات المصرفیة الواردة في وثیقة بازل فبرایر 

 وفق اإلطار على دارة مخاطر السیولةأي یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة  بین نظم إ
في المصارف العاملة في قطاع غزة، وتوجھ ھذه " IIبازل "الجدید لكفایة رأس المال 

 اعالن، وذلك ب"الشفافیة واإلفصاح في السوق"المصارف نحو تعزیز االنضباطیة السوقیة 
خاطر المعلومات للمشاركین في السوق حول مدى كفایة رأس المال، وحجم ونوعیة م

السیولة التي یتعرض لھا المصرف، وأسالیب قیاسھا، وإدارتھا، وسیاساتھا المحاسبیة في 
وھذا یتوافق مع . ٠.٠٥تقییم أصولھا والتزاماتھا، وتكوین المخصصات عند مستوى داللة 

، وھو انضباط IIمتطلبات اإلفصاح الواردة في المحور الثالث التفاقیة بازل الجدیدة بازل 
ؤیده تقاریر القوائم المالیة السنویة لعدد من المصارف تو. Market Disciplineالسوق 

وھذه ) البنك العربي، بنك األردن، بنك فلسطین، بنك القدس(العاملة في قطاع غزة، منھا 
  .FICCI 2006 و ٢٠٠٧ٍة ال تتوافق مع دراسة كل من كالب النتیج

یا في الم صارف العامل ة بقط اع  اإلدارات العل تضع: ةالسادسالفرضیة تحلیل فقرات 
 إلدارة مخ  اطر ال  سیولة، تعك  س م  دى ًاغ  زة اس  تراتیجیات وإج  راءات وسیاس  ات وأھ  داف

 تحم  ل ھ ذه المخ  اطر وم دى تح  سین أدائھ ا لم  صلحة الم ساھمین والمتع  املین ىق درتھا عل 
  .معھا
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وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور السادس  یساوي  
، % "٦٠"وھو أكبر من الوزن النسبي المحاید % ٨١.٨٠، والوزن النسبي یساوي ٤.٠٩
، ١.٩٨ والتي تساوي ة الجدولیt أكبر من قیمة وھي، ٢٢.١٤٧  المحسوبة تساويtوقیمة 

 مما یدل على أن اإلدارات العلیا في ٠.٠٥ ،، وھو أقل من٠.٠٠٠ومستوى الداللة یساوي 
 إلدارة ًااستراتیجیات، وإجراءات، وسیاسات، وأھداف المصارف العاملة بقطاع غزة تضع

 تحمل ھذه المخاطر، ومدى تحسین أدائھا لمصلحة ىمخاطر السیولة، تعكس مدى قدرتھا عل
  .المساھمین والمتعاملین معھا

 أن المصارف تلتزم بالمبدأ األول والثاني والثالث من مب ادئ تقی یم إدارة باحثانیرى ال
، وتتف  ق ھ  ذه النتیج  ة م  ع ٢٠٠٠لم  صرفیة ف  ي وثیق  ة ب  ازل فبرای  ر ال  سیولة ف  ي المؤس  سات ا

 مجل  س إدارة أي دإس  تراتیجیة إدارة المخ  اطر الم  صرفیة الت  ي تتبعھ  ا الم  صارف، وال  ذي یع  
لة ع ن وض ع األھ داف الكلی ة، وال سیاسات واالس تراتیجیات ؤومؤسسة مالیة ھو الجھ ة الم س

س اإلدارة أن یتأك د م ن أن اإلدارة التنفیذی ة ًوینبغي أیضا على مجل. الخاصة بإدارة المخاطر
. قد اتخذت اإلجراءات الالزمة لتحدید ھ ذه المخ اطر، وقیاس ھا، ومراقبتھ ا، وال سیطرة علیھ ا

كم  ا یج  ب عل  ى مجل  س اإلدارة معرف  ة مختل  ف المخ  اطر، وكاف  ة أنواعھ  ا الت  ي یواجھھ   ا 
الم صارف ومقارنتھ ا المصرف وبصورة منتظمة من خ الل التق اریر الدوری ة ال صادرة م ن 

، و ٢٠٠٢ ، وال شاھد٢٠٠٣  خ ان وحبی ببالمعاییر الدولیة، وھذه النتیج ة تتف ق م ع دراس ة،
Xiao Fang Ma 2004 كما تتفق ھذه النتیجة مع إستراتیجیة إدارة المخ اطر الم صرفیة الت ي ،

ولة ؤ مجلس إدارة أي مؤسسة مالی ة ھ و الجھ ة الم سد، والذي یع)Bank of Pakistan(یتبعھا 
  . عن وضع األھداف الكلیة، والسیاسات واالستراتیجیات الخاصة بإدارة المخاطر

 ى، حیث أوصت بأنھ یجب عل٢٠٠٧ كما جاءت النتیجة مختلفة مع دراسة كالب
 رأس المال، وأن ى مستوىالمصارف الوطنیة إیجاد خطط إستراتیجیة داخلیة للمحافظة عل

 Ken taro Tamuraوأیضا مع دراسة . جیةتعزز المصارف الوافدة خططھا اإلستراتی
 في استجابة الیابان لتطبیق معیار كفایة رأس المال بسبب دور ًا، في أن ھناك ضعف(2005)

  .       لقوى السوقىالمؤسسات الدولیة، وسیطرة دول كبر
  

  النتائج والتوصیات
   النتائج-ًأوال

مخاطر ال سیولة الت ي تتبناھ ا  تقییم واقع استراتیجیات ونظم إدارة إلىھدف ھذا البحث 
الم  صارف العامل  ة ف  ي قط  اع غ  زة، واالس  تعدادات واإلج  راءات الت  ي تتخ  ذھا لتط  ویر ھ  ذه 

متطلب ات اتفاقی ة لجن ة ب ازل "ًاألنظمة وفقا للمعاییر، واإلرشادات الرقابیة الم صرفیة الدولی ة 
ال   سیولة ف   ي ، وإع   داد إط   ار ش   امل إلدارة مخ   اطر "IIالجدی   دة للرقاب   ة الم   صرفیة ب   ازل 

وأن محتویات البحث تتمح ور .  وفق إدارة ورقابة مخاطر السیولة المصرفیة علىالمصارف
 تب ین إذ تحقیق ھذه األھداف، وھذه النتائج التي تحققت من البحث المرتبط ة باألھ داف، حول

  :أتيمن خالل دراسة بیئة إدارة مخاطر السیولة في المصارف العاملة في قطاع غزة ما ی
  :ویشمل ذلك...  العملیة النقدیةكفاءة .١

یعتم  د مجل  س اإلدارة ف  ي الم  صارف إس  تراتیجیة إلدارة مخ  اطر ال  سیولة، والت  ي  -
تشمل وضع السیاسات النقدیة، وتحدید مخاطر السیولة، وأسالیب قیاس ورقاب ة ھ ذه 

  .المخاطر والسیطرة علیھا
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م  ة علیھ ا، حت  ى یراج ع مجل س اإلدارة ال  سیاسات النقدی ة، ویج  ري التع دیالت المالئ -
تتواف  ق ھ  ذه ال  سیاسات م  ع التغی  رات ف  ي البیئ  ة الداخلی  ة والخارجی  ة للم  صرف، 
وخاصة أن الظروف السیاسیة واالقتصادیة في قط اع غ زة ف ي حال ة ع دم اس تقرار 

 .دائم
یحرص مجلس اإلدارة على التزام اإلدارة التنفیذیة بإدارة أنشطة السیولة الم صرفیة  -

 . إدارة مخاطر السیولة الموافق علیھا من قبل المجلسضمن إستراتیجیة وسیاسة
 یت  ابع مجل  س اإلدارة ق  درة اإلدارة التنفیذی  ة عل  ى إدارة أن  شطة ال  سیولة الم  صرفیة -

 بفاعلیة وكفاءة، وإنھا تتخذ اإلج راءات الالزم ة لتحدی د ھ ذه المخ اطر وقیاس ھا على
 .ومراقبتھا والسیطرة علیھا

مالیة للم صرف ب صورة دوری ة، م ن خ الل التق اریر یراجع مجلس اإلدارة النتائج ال -
 .اإلداریة والمالیة

ب  إدارة أن  شطة ال  سیولة الم  صرفیة وف  ق إس  تراتیجیة، ) التنفیذی  ة(تلت  زم اإلدارة العلی  ا  -
وأھ  داف إدارة مخ  اطر ال  سیولة المواف  ق علیھ  ا م  ن قب  ل مجل  س إدارة الم  صرف، 

 .وتعمل على تطویر السیاسات النقدیة للمصرف
ابط رقابی  ة فعال  ة عل  ى االئتم  ان، حی  ث ی  تم متابع  ة الت  سھیالت االئتمانی  ة یوج  د ض  و -

الممنوح   ة، لتف   ادي مخاطرھ   ا ف   ي مراحلھ   ا المبك   رة، وإیج   اد الحل   ول المناس   بة 
 .لتخفیضھا، وتحقیق أھداف المصرف والعمالء

تحرص المصارف على كفایة المخصصات المالیة للخ سائر المحتمل ة ف ي المحفظ ة  -
 معظ  م الم  صارف ف  ي معالج  ة ن  سبة عالی  ة م  ن محفظ  ة ال  دیون تنجح  االئتمانی  ة، و

المتعث  رة وس  ط توقع  ات ب  أن تواص  ل الم  صارف ھ  ذه الجھ  ود، واعتب  رت ال  دیون 
 .المتعثرة لمعظم المصارف في إطار الحدود اآلمنة

  .یتصف العاملون بالجھاز الفني بالكفاءة المطلوبة لتحلیل وتقییم جدوى السیولة -
قائمون بوظیفة التدقیق الداخلي ومراجعة المخ اطر باالس تقاللیة، كم ا یتمتع األشخاص ال .٢

  . اإلدارة مجلسإلىترفع تقاریرھم مباشرة 
جودة المعلومات النقدیة، والتي یمكن االعتماد علیھا في إدارة مخ اطر ال سیولة، واتخ اذ  .٣

 .القرارات المناسبة إلدارتھا
 :اآلتیة لألسباب IIمنھج بازل وفق على یصعب على المصارف قیاس مخاطر السیولة  .٤

غیاب ش ركات الت صنیف االئتم اني المحلی ة، األم ر ال ذي یح د م ن ق درة الم صارف  -
  .للزبائنالتي تعطى  على االستفادة من األوزان التفضیلیة،

 م ع ع دم وج ود أنظم ة  المصنفین من قبل شركات تصنیف خارجیةالزبائنقلة عدد  -
 . المصرفلزبائنتصنیف داخلیة 

ود بیان  ات تاریخی  ة ش  املة والت  ي یمك  ن االعتم  اد علیھ  ا ف  ي قی  اس مخ  اطر ع  دم وج   -
 .السیولة

ً األسالیب األكثر تقدما تع دیال ف ي والسیما، II تطبیق أحكام بازل إلىیحتاج االنتقال  - ً
النظم المحاسبیة الت ي یتبعھ ا الم صرف، وبم ا یتواف ق م ع مع اییر المحاس بة الدولی ة 

 .ومتطلبات اإلفصاح والشفافیة
عدم كفای ة الت دریب والتعل یم ف ي الم صارف لتط ویر الق درات والمھ ارات الب شریة،  -

 اس، وتخف یض مخ اطر ال سیولة كم ا ف يفي نواحي التصنیف الداخلی ة، وأس الیب قی 
 .، وتحدید كفایة رأس المالIIاتفاق بازل 
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ي فر الموارد المالیة الالزمة للمصرف من أجل تلبیة احتیاجات االس تثمار ف اعدم تو -
  .التكنولوجیا المتطورة، وأنظمة إدارة المخاطر، وجمع المعلومات

 عن د Standardized Approachتفضل الم صارف اس تخدام األس لوب المعی اري الموح د  .٥
  .IIوفق منھج بازل على قیاس مخاطر السیولة 

لم تحدد سلطة النقد للمصارف العاملة في فلسطین اعتماد المنھج المالئم ألج ل احت ساب  .٦
 .طر االئتمانمخا

تقوم سلطة النقد بإصدار القواعد االسترشادیة، وال ضوابط النقدی ة بھ دف تحقی ق الرقاب ة  .٧
ًعلى المصارف، وأیضا وضع قواعد إلزامیة للمصارف م ن أج ل تخفی ف ح دة مخ اطر 
السیولة، مثل قواعد التركزات النقدیة، وتتابع سلطة النقد إص دار الق رارات والتعمیم ات 

  . مخاطر السیولةالخاصة بإدارة
ممارس  ات الم  صارف، ات و الرقاب  ة المیدانی  ة ف  ي س  لطة النق  د عملی  وویت  ابع موظف  

وإجراءاتھ  ا المتعلق  ة ب  إدارة ومتابع  ة ال  سیولة، ومتابع  ة ت  وفیر ال  ضوابط اإلداری  ة وتحدی  د 
الصالحیات الداخلیة، ونطاق تفویض ال سلطات لعملی ة إدارة ال سیولة ف ي الم صارف، ویأخ ذ 

طة النق د باالعتب ار نت ائج تقی یم الت دقیق ال داخلي، وتق اریره الدوری ة لعملی ات إدارة  س لومراقب
  .السیولة في المصرف

  
   التوصیاتً-انیاث

 مجموع ة یقت رحمن خالل ما تم عرضھ في البحث، والنتائج التي تحققت، فإن البح ث 
ف   ي م   ن التوص   یات، ت   شكل ف   ي مجموعھ   ا منھجی   ة لتط   ویر نظ   م إدارة مخ   اطر ال   سیولة 

وف ق إدارة ورقاب ة المخ اطر الم صرفیة وھ ي كم ا عل ى المصارف العامل ة ف ي قط اع غ زة، 
  :يأتی

ًأن تعمل المصارف على تحسین إدارة المخاطر المصرفیة بأنواعھا وخصوصا  .١
مخاطر السیولة المصرفیة، والتي تتطلب من المصارف ضرورة االلتزام بتطبیق 

المال، والمراجعة الرقابیة، والمحاسبیة، المعاییر الدولیة في مجاالت كفایة رأس 
 .والشفافیة، واإلفصاح

ً أمرا ھاما لبقاء دتعزیز تطبیق الحوكمة الرشیدة في المصارف، ألن اإلدارة السلیمة تع .٢ ً
 .ونجاح المؤسسات على المدى الطویل

أن تتوافق السیاسات النقدیة بالمصارف مع التغیرات في األوضاع االقتصادیة، سواء  .٣
قتصاد ككل، أو في قطاعات معینة، وخاصة أن بیئة االستثمار في قطاع غزة في اال

 توقعات مخاطر السیولة  حدوثتتصف بالتقلبات السیاسیة واالقتصادیة، مما یزید من
 .األخرىوالمخاطر المصرفیة 

یجب أن تحرص المصارف على وجود إدارة متخصصة إلدارة مخاطر السیولة تعمل  .٤
اقبة مخاطر السیولة، ومدى كفاءة أدوات معالجة ومواجھة ھذه  تحدید وقیاس ومرىعل

 .المخاطر
الحالیة ما یتعلق زیادة اإلفصاح والشفافیة بالمعلومات المالیة وغیر المالیة، وخاصة  .٥

والمحتملة التي یواجھا المصرف، مما یشجع المصارف على تحسین ممارسة أعمالھا، 
 .رفي العامل في قطاع غزةبما یكفل تقویة أمان وسالمة القطاع المص

تنمیة الموارد البشریة في المصارف، في مجاالت التحلیل المالي وإدارة المخاطر  .٦
ال ًالمصرفیة، وخصوصا إدارة مخاطر السیولة، وذلك بالتدریب المستمر والتعلیم، و
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أنظمة التصنیف الداخلي للسیولة، وأسالیب قیاس وتخفیض مخاطر :  في نواحيسیما
 .، وتحدید كفایة رأس المالIIاردة في اتفاق بازل السیولة الو

تطویر تقنیات المعلومات في المصارف، بحیث تسھم في تحدید مستوى مخاطر  .٧
 زبائنعن ) Data Warehouse(ات بیان للستودعالسیولة في المصرف، ووجود م

الودائع واالئتمان والتي تساعد على احتساب معدالت التعثر المحتملة، والتي من 
ً، وتطبیق األسالیب األكثر تقدما في قیاس زبائنلھا توفر إمكانیة التقییم الداخلي للخال

 .IIمخاطر السیولة الواردة في اتفاقیة بازل 
ضرورة توفیر مؤسسات تقییم الجدارة االئتمانیة، ألن معظم المصارف العاملة في  .٨

ماذج داخلیة  نظم ونإلىقطاع غزة صغیرة ومتوسطة الحجم، یصعب علیھا االستناد 
لتقدیر المخاطر، مما یفرض علیھا ضرورة االعتماد على تقدیرات مؤسسات تقییم 

 .الجدارة االئتمانیة
من ال ضروري أن تق وم الم صارف ب اإلطالع عل ى البیان ات المجمع ة الت ي تع دھا وح دة . ٩

المخاطر المصرفیة في دائرة الرقابة على المصارف، والتي تختص بتجمیع المعلوم ات 
وم ن  ،الزبائن المصارف، وتستفید من ھذه المعلومات في عملیة تحدید جودة زبائن عن

ناحی  ة الرقاب   ة المكتبی  ة، تلت   زم الم   صارف بتق  دیم تق   اریر رب   ع س  نویة ب   شأن محفظ   ة 
  .القروض واالستثمارات

 بإجراء المزید من األبحاث حول إدارة ورقابة المخاطر باحثانًوأخیرا یوصي ال.  ١٠
 ).IIبازل (لتي تناولھا اإلطار الجدید والمعدل لكفایة رأس المال المصرفیة وا

  
  المراجع

  باللغة العربیة المراجع -ًأوال
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دراس ة تطبیقی ة عل ي الم صارف العامل ة ف ي فل سطین، رس الة ماج ستیر  "– II ب ازل –الدولیة 
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لتجنب التعثر الم صرفي واألزم ات المالی ة، لجن ة ب ازل تدش ن مق ررات جدی دة إلدارة  ھرام،األ .٤
 .١٢٥، العدد ٢٠٠٠ مخاطر االئتمان بالبنوك، نبیل حشاد، دیسمبر

ھك   ذا انعك   س ق   رار إس   رائیل اعتب   ار غ   زة كیان   ا معادی   ا عل   ي م   صارفھا،  اقت   صاد، إی   الف، .٥
٢٦/١١/٢٠٠٨.  

 .٢٠٠٨، بازل، موقع الدي في دي العربي .٦
، نظرة عامة علي استعدادات الدول العربیة لتطبیق مقترح كفایة رأس ٢٠٠٦الببالوي، حازم،  .٧

  ".IIبازل "المال 
ح سب ) الم الءة الم صرفیة(معی ار كفای ة رأس الم ال بالم صارف ال سودانیة "البساطي، محمد،  .٨

ل  سودان ، ا٢٠٠٢ دی  سمبر إل  ى ١٩٩٧ ، الفت  رة م  ن دی  سمبر)سوی  سرا" (مق  ررات لجن  ة ب  ازل
  .٢٠٠٣جامعة السودان للعلوم التكنولوجیة، 

، قط  اع الخ  دمات الفل  سطیني ودوره ف  ي عملی  ة التنمی  ة ٢٠٠٣الجعف  ري، محم  ود وآخ  رون،  .٩
 .االقتصادیة، مارس
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، تقنی  ات التع  رف عل  ي م  شكالت ال  شركات الدولی  ة ٢٠٠٨جوی  ل، كورتیزم  ان وجل  ین ی  اجو،  .١٠
  . وطرق إدارتھا

 عل ي تموی ل المؤس سات ال صغیرة والمتوس طة، البن وك ف ي IIزل ، اثر ب ا٢٠٠٤الحداد، أمین،  .١١
 . كانون ثاني23 فلسطین، العدد 
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  ).طبیعتھا، مصادرھا، أثارھا

ال البن وك، أعم   ف ي المج ال الم صرفي وأثرھ ا عل ىاإلس تراتیجیةقوى التغیی ر   طارق،،خاطر .١٣
 العلوم االقتصادیة جامعة ب سكرة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في دراسة حالة الجزائر،

٢٠٠٦ –٢٠٠٥.  
 ف ي الم صارف IIاعتب ارات التطبی ق العمل ي لب ازل "دائرة البحوث والمجلة وبن ك المعلوم ات،  .١٤

  .٢٠٠٧ العربیة، مجلة اتحاد المصارف العربیة، فبرایر،
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  .المصارف اإلسالمیة
النظام الرقابي المصرفي في سوریة ومتطلبات بازل األساسیة للرقابة ، ٢٠٠٣الرضي، أحمد،  .١٦

 .المصرفیة الفعالة، ورقة مقدمة خالل مؤتمر مستجدات العمل المصرفي في سوریة، دمشق
دراس ة تطبیقی ة " الت سھیالت االئتمانی ة المتعث رة ف ي الجھ از الم صرفي "،٢٠٠٦ زایدة، دع اء، .١٧

عل  ي الم  صارف الوطنی  ة العامل  ة ف  ي قط  اع غ  زة، رس  الة ماج  ستیر غی  ر من  شورة، الجامع  ة 
 .اإلسالمیة في غزة

اث  ر توص  یات لجن  ة ب  ازل ومؤس  سات التقی  یم الدولی  ة عل  ي ال  دول  "،٢٠٠٣ الزدج  الي، حم  ود، .١٨
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  .للصناعة المصرفیة العربیة  بیروت، اتحاد المصارف العربیة
 الملتقى الوطني إلىمقدمة  مداخلة النظام المصرفي الجزائري واتفاقیات بازل،  ناصر،،سلیمان .١٩

 جامعة – واقع وتحدیات –ت االقتصادیة التحوال، واألول حول المنظومة المصرفیة الجزائریة
 .٢٠٠٤  دیسمبر١٥و ١٤ أیام الشلف، حسیة بن بوعلي

 المشتقات المالیة ودورھا ف ي إدارة المخ اطر ودور ،٢٠٠٥ سمیر، عبد الحمید رضوان حسن، .٢٠
  ).مصر(رتھا، دار النشر للجامعات، القاھرة ادإالھندسة المالیة في صناعة 

مبادئ األساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة الصادرة ع ن لجن ة ب ازل ال "،٢٠٠٥ السیقلي، محمد، .٢١
دراس ة تطبیقی ة عل ي س لطة النق د الفل سطینیة، رس الة ماج ستیر  "١٩٩٧ للرقابة المصرفیة ع ام

  .غیر منشورة، فلسطین، الجامعة اإلسالمیة في غزة
غ اوري ش لبي م السیولة، وض بط إیق اع ال سوق، إس الم اون الی ن، نم اء، مف اھیم وم صطلحات، .٢٢

٢٠٠٩. 
، )مب ادئ ب ازل األساس یة( المبادئ األساسیة للرقاب ة الم صرفیة الفعال ة"، ٢٠٠٣الشاھد، سمیر، .٢٣

ف  ي بح  وث ف  ي مق  ررات لجن  ة ب  ازل الجدی  دة وأبعادھ  ا بالن  سبة لل  صناعة الم  صرفیة العربی  ة، 
 .بیروت، اتحاد المصارف العربیة

ل واالس تثمار ف ي الم صارف، بح ث مق دم  إدارة مخ اطر التموی ،٢٠٠٥ شاھین، علي عب د هللا، .٢٤
  .إلي المؤتمر العلمي األول، كلیة التجار، الجامعة اإلسالمیة، غزة

 الرقابة المصرفیة في ظل التحوالت االقت صادیة العالمی ة ومع اییر ،٢٠٠٨ شلبي، ماجدة أحمد، .٢٥
  .لجنة بازل، الدلیل االلكتروني للقانون العربي

 إل  ىدراس  ة مقدم  ة    وال  دول النامی  ةII ساس  یة التف  اق ب  ازلالمالم  ح األ ص  ندوق النق  د العرب  ي، .٢٦
ومؤس سات النق د ، المركزی ة االجتم اع ال سنوي الث امن والع شرین لمجل س مح افظي الم صارف

  .٢٠٠٤ أبو ظبي ،٢٠٠٤العربیة الذي عقد في القاھرة في سبتمبر
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، ال  دار )أف  راد، إدارات، ش  ركات، بن  وك( إدارة المخ  اطر،٢٠٠٧ ط  ارق، عب  د الع  ال حم  اد، .٢٧
  .)مصر(الجامعیة، اإلسكندریة 

مق دم  بحث س المال المصرفي على ضوء توصیات لجنة بال،أكفایة ر، ٢٠٠٥  لحیلح،،الطیب .٢٨
 .جویلیة ،جامعة جیجل للملتقى الوطني حول اإلصالح المصرفي في الجزائر،

لعملی ات  االتجاه الحدیث للتسییر االحت رازي ف ي البن وك ،٢٠٠٨ ،وطیبي، حمزة وحمدي بلقاس .٢٩
  .، جامعة االغواط، الجزائرIIالتوریق وفق معاییر لجنة بازل للرقابة المصرفیة، اتفاقیة بازل 

اتفاقی  ة  ال صناعة الم  صرفیة العربی ة وتح دیات ،٢٠٠٤ ، خلی  ل وأح الم بوعب  دلي،عب د ال رزاق .٣٠
ط الب روز ف ي ظ ل ض غو  الملتق ى ال دولي ف ي المالی ة ح ول إش كالیةإل ىمداخلة مقدمة ، II بازل

 . نوفمبر٢٤و ٢٣أیام  مختار عنابة، جامعة باجي حالة االقتصاد الجزائري،-العولمة المالیة
 م   سؤولیة البن  وك تج   اه المخ  اطر المالی   ة، دور اإلش   راف ،٢٠٠٧ العتب  اني، فی   صل محم  ود، .٣١

  .IIالرقابي في تقلیص المخاطر المالیة وفق بازل 
رقاب ة عل ى البن وك وإدارة المخ اطر، أط ر أساس یة ومعاص رة ف ي ال، ٢٠٠٦كراسنھ، إبراھیم،  .٣٢

 .، مایو٣٠٦صندوق النقد العربي، معھد السیاسات العربیة، العدد 
دراس   ة تطبیقی   ة عل   ي "  وتح   دیاتھاIIدواف   ع تطبی   ق دع   ائم ب   ازل  "،٢٠٠٧ ك   الب، می   ساء، .٣٣

المصارف العاملة في فلسطین، رسالة ماجستیر غیر منشورة، فلسطین، الجامعة اإلسالمیة ف ي 
 .غزة

 حال ة الجزائ  ر، دراس ة العولم ة المالی ة وانعكاس اتھا عل ى الجھ از الم صرفي،  رای س،،ب روكم .٣٤
 – )٢٠٠٤ (جامع   ة ب   سكرة، م  ذكرة مقدم   ة لنی   ل ش   ھادة الماج  ستیر ف   ي العل   وم االقت   صادیة

)٢٠٠٥.( 
 .٢٣  آثار لجنة بازل علي الصناعة المصرفیة العربیة، العدد،٢٠٠٤ مجلة البنوك في فلسطین، .٣٥
س ات مالی ة وم صرفیة، إدارة البح  وث والدراس ات والن شر، اإلش راف الم صرفي ف  ي مجل ة درا .٣٦

 .٢٠٠٤، العدد األول، ١٢، مجلد IIوفاق بازل 
 .٨/٢/٢٠٠٩سیریا بورصة،  كیفیة تجنبھا، كیفیة مواجھتھا،: المخاطر المصرفیة .٣٧
  .٢٠٠٩ المصارف اإلسالمیة، – المقاالت –مصادر األموال في المصارف اإلسالمیة  .٣٨
 الفك  ر الح  دیث ف  ي إدارة المخ  اطر، الھندس  ة المالی  ة باس  تخدام ،٢٠٠٣ نی  ر، إب  راھیم ھن  دي،م .٣٩

  ).مصر( والمشتقات، منشأة المعارف، اإلسكندریة قالتوری
  .، الجزء الثانيII دلیلك إلي إدارة المخاطر المصرفیة، موسوعة بازل ،٢٠٠٥ نبیل، حشاد، .٤٠
 بح وث دراس ات مالی ة وم صرفیة، ألكادیمی ة ، مرك زIIدلیل ك إل ي ب ازل ، ٢٠٠٤نبیل، حشاد،  .٤١

 ).األردن( العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، عمان
مداخل ة مقدم ة  اإلصالحات النقدی ة ومكان ة الحیط ة الم صرفیة ب الجزائر، ،٢٠٠٥  حیاة،،نجار .٤٢

 – مخ  اطر – مناق  شة –الثالث  ة  للملتق  ى ال  وطني األول ح  ول المنظوم  ة الم  صرفیة ف  ي األلفی  ة
 . جوان٧ و٦أیام   جامعة جیجل،-تقنیات

، رأس الم  ال )٢٠٠٨(ین  ایر، ) ٥/٢٠٠٨(ن  شرة م  ن س  لطة النق  د الفل  سطینیة، تعلیم  ات رق  م  .٤٣
  .واالحتیاطیات والتسھیالت والمؤشرات المالیة والمصرفیة

، تعلیم  ات إدارة )٢٠٠٨( ین  ایر، ٦/٢٠٠٨ن  شرة م  ن س  لطة النق  د الفل  سطینیة، تعلیم  ات رق  م  .٤٤
 .المخاطر

 دراسة أداء القطاع المصرفي الفلسطیني في المرحل ة االنتقالی ة ب ین ،٢٠٠٣ الكریم،نصر، عبد .٤٥
  .٢١توقعات القطاع الخاص وتقدیرات إدارات البنوك، مجلة البنوك في فلسطین، العدد 

، ٦ھباني، الھادي إدریس، الشفافیة واإلفصاح وأثرھا في األزمة المالیة واالقتصادیة والعالمی ة  .٤٦
)٩/١١/٢٠٠٩.(  

  
   المراجع باللغة األجنبیةً-ثانیا



  ]١٦٢       [                               ...              و إدارة مخاطر السيولة المصرفية IIتوافق معايير بازل 
 

 

1. Basel Committee, 2003, Sound Practices for the Management and Supervision of 
Operational Risk, February.  

2. Basel Committee, 2004,  the Implementation of the New Capital Adequacy Framework 
in the Middle, July.  

3. Basel Committee, 2004, Implementation of Basel Practical Consideration, July.                    
4. Basel Committee2002: Principles for the Management of Credit Risk, Sep.  
5. Berth and Others, 2001, “The Regulation and Supervision of Banks around the World“.                    
6. FICCI, 2006, Basel II – A Challenge and an Opportunity to Indian Banking: Are we 

ready for it? Survey Highlights. 
7. Ken taro Tamura, 2005, Challenges to Japanese Compliance with the Basel Capital 

Accord "Domestic Politics and International Banking Standards". 
8. Moody’s K.M.V, 2004, “The Benefits of Basel II and the Path to Improve Financial 

Performance.  
9. Patrick Van Roy, 2005, “Credit Ratings and the Standardized Approach to Credit Risk 

in Basel II.  
10. The Financial Services Roundtable “Subcommittee on Risk Management Principles" 

Guiding Principles in Risk Management for U.S Commercial Bank, June.                       
11. Xiao fang & Ma, 2004, The new Basel Capital Accord and Risk Management of 

Chinese state-owned commercial bank. 
  

   االنترنتً-ثالثا
1. www.alriyadh.com 
2. www.arablawinfo.com 
3. www.arabslink.net 
4. www.ar.wilkipedia.org/wiki 
5. www.bab.com 
6. www.bis.com 
7. www.echouroukonline.com 
8. www.elaph.com 
9. www.felesteen.ps 
10. www.gnyme.com 
11. hawari boumadian 1520.maktoobblog.com 
12. www.ialamtic.com 
13. www.islamfin.go-forum.net 
14. www.itp.net 
15. www.ivie.es 
16. www.ksau.info/vb. 
17. www.marefa.org 
18. www.mckadi.jeeran.com  
19. www.moheet.com 
20. www.nassaim.net            
21. www.phil.frb.org 
22. www.philadephia.edu.jo 
23. www.sap.com 
24. www.sas.com 
25. www.tibc.com.bh 
26. www.thegulfbiz.com 
27. www.ubm.org.tn 
28. www.usinfo.state.gov 
29. web.worldbank.org 

http://www.alriyadh.com
http://www.arablawinfo.com
http://www.arabslink.net
http://www.ar.wilkipedia.org/wiki
http://www.bab.com
http://www.bis.com
http://www.echouroukonline.com
http://www.elaph.com
http://www.felesteen.ps
http://www.gnyme.com
http://www.ialamtic.com
http://www.islamfin.go
http://www.itp.net
http://www.ivie.es
http://www.ksau.info/vb
http://www.marefa.org
http://www.mckadi.jeeran.com
http://www.moheet.com
http://www.nassaim.net
http://www.phil.frb.org
http://www.philadephia.edu.jo
http://www.sap.com
http://www.sas.com
http://www.tibc.com.bh
http://www.thegulfbiz.com
http://www.usinfo.state.gov


  ]١٦٣[  جامعوأبواآلغا 
 

 

  
  
  
  


