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  11 واتفاق بازل... أدارة المخاطر المصرفية 
  

Banking Risk Management and Basel 11  
 

  
  
  

  تمهيـــد
  

ات  م القطاع ن اه اع المصرفي م د القط رات  يع تجابة للمتغي أثيرًا واس ا ت صادية واآثره  االقت
ة االسواق                  .  سواء الدولية او المحلية      ة ، عالمي رات في التطورات التكنولوجي ك المتغي م تل وتتمثل اه

ع بعض           ي تمن ة الحواجز الت شطة المصرفية ، وازال ود التي تعوق آل االن ة ، التحرر من القي المالي
ى تطوير وادارة المخاطر ، االقراض ،                المؤسسات المالية من العمل في      قطاعات معينة ، واالتجاه ال

وال  تقطاب رؤوس االم سعي الس ع ال ذا القطاع م ي ه ة ف سة الدولي دة المناف د ح ي ظل تزاي ذا ف آل ه
ة         سويات الدولي في االشراف    BISاالجنبية مع تزايد دور المؤسسات ذات الصفة العالمية مثل بنك الت

ام         على المؤسسات المصرف   ر من           ١٩٨٨ية العالمية بدءًا من مقررات بازل ع دها باصدار آثي ا بع  وم
  . التوجهات الخاصة بالرقابة واالشراف واالفصاح والشفافية والحد من المخاطر التمويلية 

  
  

اظم                        وحظ تع د ل ى مخاطر ، وق صناعات التي تنطوي عل ر ال تعد الصناعة المصرفية من اآث
د                  هذه المخاطر في السنوات القلي     م تع ة ل ا ، فالمخاطر االئتماني ر طبيعته ى تغيي لة الماضية باالضافة ال

تقرار    د الس د الوحي صرفالتهدي دة       الم عار الفائ سيولة واس سوق وال اطر ال ا مخ يفت اليه ث اض  حي
يم     ادة تقي ى اع ا ال ا دع ا مم تراتيجية وغيره اطر االس صارف والمخ ا  الم د تواجهه ي ق اطر الت  للمخ

اه                      وآيفية ادارتها مما ي     ة الدارة المخاطر المصرفية خاصة في ضوء اتج نظم الفعال ي ال ى تبن دعو ال
  .  نحو التعامل في المستجدات المصرفية ذات المخاطر المرتفعة المصارفالعديد من 

  
  

ى                     ة عل ة الرقاب سيق انظم ًا لتن ة المصرفية دورًا هام ازل للرقاب  حيث   المصارف لعبت لجنة ب
ة توصيات اتخ  اذوضعت اللجن ا   ت مع دول االعضاء به ي ال ق ف صرفية تطب ة الم ة للرقاب . يير دولي

 بهدف تحقيق   المصارفولذلك تحرص الحكومات على وضع نظم للرقابة المصرفية واالشراف على           
ع            واءم م ا يت ودعين بم ة الم صرفي وحماي ام الم اءة النظ مان آف الي وض ام الم ي النظ تقرار ف االس

ستجدات العالم  والت والم ورات والتح ة    التط واجز المحلي ة تتخطى الح ايير الرقاب ت مع ي جعل ة الت ي
  . لتصبح معاييرًا دولية تسعى آافة دول العالم للتواءم معها 

  
  
  
  



 ٣

   مفهوم ادارة المخاطر المصرفية –اوًال 
    
ذه           اظم ه وحظ تع د ل اطر ، وق ًا للمخ صناعات تعرض ر ال ن اآث صرفية م صناعة الم د ال تع

ر طبيعتها ، وخاصة مع التطورات الشاملة في        ماضية باالضافة الى تغيّ   المخاطر في السنوات القليلة ال    
ة             . مجال العمل المصرفي     مما استدعى ضرورة وجود متابعة وتفهم آاملين من جانب الجهات الرقابي

ضوابط الفعّ          ة المصارف من المخاطر        لهذه التطورات وحصر مخاطرها الرئيسية لوضع ال ة لحماي ال
   .الحالية والمستقبلية 

  
راء  م خب د معظ صارف ويعتق و" ن إالم ان ت اطرة واالئتم نهم  " أم المخ ل م اط آ ى ارتب بمعن

ن المخاطرة يجب   إآما  % . ١٠٠ التستطيع تفادي المخاطرة بنسبة      المصارفن  إوهذا يعني    . باآلخر
ضمان تحقق ا              أ ة الجوانب ل ان في العمل المصرفي         ألن تكون محسوبة من آاف النظر   . م اط  إلوب رتب

ان ف    المخ ستطيع    المصرف ن  إاطر باالئتم ن يتخذ بعض االجراءات للحد من المخاطر من خالل                 أ ي
ة     أختيار العمالء و  إتحري الدقة في     ًا في الحد         . خذ الضمانات الكافي ويلعب البنك المرآزي دورًا هام

ى النحو ال      المصارف وضبط أداء . دوات الرقابة على االئتمان     أمن مخاطر االئتمان من خالل       ذي  عل
ا            ار وهو م ازل في بنك      تكلفت يضمن سالمة مراآزها المالية ويحول دون تعرضها لالنهي ة ب ه لجن  ب

  . داء العمل المصرفي إالتسويات الدولية بوضع معايير وقواعد موحدة لضبط 
ى         و             إرساء ويهدف عمل البنك المرآزي ال ا يت الي والمصرفي ، آم ة بالنظام الم ى من   خ الثق

ستطيع          أية  أن يتجنب نظامه المصرفي     أها  رالقرارات التي يصدّ   ذا النظام والي ي بنك   أزمة قد تطال ه
 بها آي التتوسع وتشمل النظام المصرفي       منما يساعده على التحك   إزمة في مصرف ما و    أمرآزي منع   

  . آكل 
ى النظام         عطاها المّشر أن الصالحيات التي    إ ع للبنك المرآزي ، هي التي تؤهله المحافظة عل

ا زادت     .المصرفي   تقاللية البنك المرآز     إ فكلم ى المصارف               يس اظ عل ى الحف ه عل ا زادت قدرت  ، آم
شاط االقتصادي              ى آل بنك مرآزي         و. المؤتمنة على الثروة الوطنية والمسؤولة عن الن ن يعمل   أعل

ة                 إعلى   نخراط قطاعه المصرفي في العولمة المالية ، فيتبع المعايير الدولية من جهة والشفافية من جه
  . خرى أ

يم           إ ازل وتوجهات مؤسسات التقي ة   ن مقررات ب سيادي ومخاطر           الدولي يم ال ين التقي ربط ب ، ت
ة                      أف. القطاع المصرفي     سلبيات مالي أثر ب ا من الت ة اليكفي لحمايته سليف الدول اد المصارف عن ت بتع
ا   إعامة متعثرة في      دين         . دائه امي ال ة للعجز وتن ك ان    . ومخلف ة     إذل ة الوطني ار العمل  يبقى الخطر     نهي

ى خروج ا          مر الذي يز  أل على تلك المصارف ، ا     آبرألا ؤدي ال ة ، وي درة      ألعزع الثق وال وتراجع الق م
ع   . رتفاع الفوائد   إالشرائية و  هذه العوامل لها آثار سلبية على سيولة المصارف من خالل تراجع الودائ

  . رفي آكل وزيادة القروض المشكوك في تحصيلها مما يشكل خطرًا على القطاع المص
  

دفاع عن النظام                     آل ذلك يبرر تدخل البنك المرآزي بشؤون المالية العامة ، ويكون من صلب عمله ال
سرعة من خالل    . المصرفي   ة    إومن جانب آخر يمكن للبنك المرآزي التحرك ب رارات وقائي صدار ق

تقاللية ، فنالت       بكامل واجباتها وع  ) بازل(رقابة الدولية   للوقد قامت لجنة    . للحد من المخاطر     ملت باس
ـة  المخاطر(وقــد تزايدت وتنوعت المخاطر. تقديرًا محليًا ودوليــًا  المخاطر  و Legal Risk القانونيـ

شغيلية سوقRisk Operationالت دة Risk  Market ومخاطر ال ـر الفائ  Interest ومخاطر سعـ
Rate Risk صرف عر ال اطر س ا Exchange Rate Risk ، ومخ  أصبح موضوع و. ) وغيره

  . ورًا في نظام بازل الثاني الجديد د خذأ بذلك وقع في قلب االعمال المصرفية ، وهيتصنيف المخاطر 
  



 ٤

   جراءات والتدابير المتخذةإلا –ثانيًا 
  

ة الخاصة إ -١ ايير الدولي ق المع اد تطبي ال للمصارف بعتم ة رأس الم ادة  ،كفاي تنادا للم وإس
دد   ) ١٦( ي ح صارف الت انون الم ن ق ى    م د االدن سبة بالح ذه الن ة  % ١٢ت ه ن القيم م

 .اإلجمالية لموجوداته المحددة على أساس مراعاة عنصر المخاطرة 
د           -٢ ة وتحدي صرفي ، ومراقب از الم دى الجه صرفية ل سيولة الم سب ال ة ن ة ومراقب متابع

سوق        وين احت      . عمليات السحب تحوطًا لمخاطر ال ه المصارف لتك ات لتالفي    يوتوجي اطي
  . إستنادا الى الالئحة االرشادية لهذا البنكالتزامات الزبائن عدم تسديد 

السماح للمصارف االجنبية والعربية بفتح فروع لها في العراق ، والدخول في مشارآات               -٣
ة   الخاصة   مع المصارف     ة مشارآات مع مصارف                . القائم حيث يوجد في العرق ثماني

و وقد تزامن ذلك مع  . جنبية  أ لمصارف عشرة فروع خاصة و  ًا    ل قب  العراق عضوًا مراقب
 : وعًزز ذلك بـ ٢٠٠٤في منظمة التجارة العالمية منذ العام 

 
  . ٢٠٠٤سعار الفائدة منذ آذار أاصدار قرار تحرير   - أ
ن              - ب د م ؤمن العدي ي ت دة الت فات الجدي ة بالمواص ة العراقي د للعمل دار الجدي االص

  .المخاطر 
ه  -٤ دف   إلالتوج ع به ضمان الودائ سة ل شاء مؤس صرفي   ن ام الم ة بالنظ دعيم الثق ز وت تعزي

حدوث  ن  م وتنمية المًدخرات ، باالضافة الى تخفيف االعباء عن آاهل البنك المرآزي                
 . زمات المصرفية األ

اه البنك المرآزي العراقي ،               -٥ اءة        إتطوير نظام المدفوعات العراقي تبن ع آف ى رف ضافة ال
  .االستعالم وانتقال المعلومات لدى الجهاز المصرفي

 .  تخاذ التدابير لتطوير ممارسة الرقابة على الصيرفة إ -٦
 
  دارة المخاطر المصرفيةإ دور البنك المركزي العراقي في -لثاثا
  

 ٩٤ وقانون المـصارف رقـم       ٢٠٠٤ لسنة   ٥٦يأتي قانون البنك المركزي العراقي رقم        -١
 االعتبـار   آخذا بنظر .  في ظل التحوالت االقتصادية والمصرفية في العراق         ٢٠٠٤لسنة  

التحوالت الدولية الجديدة وموقع العراق الجديد وموقفه  من هذه التحوالت ، وفي مقدمـة           
 ، هذا التوجه القانوني     WTOذلك قبول العراق عضوا مراقبا في منظمة التجارة العالمية          

دارة المخاطر بشكل منظومة واسعة من المهـام التـي تـؤطر دور البنـك               إيضع مهام   
  .دارة المخاطر المصرفية إي المباشر وغير المباشر في المركزي العراق

منـه  ) ٢( المـادة    ٢٠٠٤ لـسنة    ٥٦يعطي التشريع الجديد للبنك المركزي العراقي رقم         -٢
ارة بـإد نجاز مهامه ، ويلقي عليه أهم المسؤوليات التالية الخاصـة           إاالستقاللية لغرض   

 :المخاطر 
ما فيها سياسة سـعر الـصرف ،        ضمن وظيفة صياغة وتنفيذ السياسة النقدية ، ب         - أ

نجـاز عمليـات الـسوق المفتوحـة مـع          إأجاز التشريع الجديد للبنك المركزي      
المصارف التجارية المرخصة وشركات توسط مالية أخرى ، كما أجاز له توفير            
 التسهيالت الدائمة للمصارف التجارية المجازة بموجب قانون المصارف واللوائح         

  .االرشادية بهذا الخصوص 



 ٥

المصرفي وتحسين قدرتها على     ضمن تقوية وتطوير مؤسسات ووحدات الجهاز        - ب
ادارة موجوداتها ومطلوباتها ، فقد خول القانون الجديد البنك المركزي العراقـي            

تودع لدى البنك   مقابل ودائعه   الطلب من المصارف االحتفاظ بأحتياطيات قانونية       
 .المركزي 

ن يلعب دور مقرض الملجأ االخيـر وفـق         أي  تاح التشريع الجديد للبنك المركز    أ - ت
 للمصرف المجاز الذي يتعرض لظـرف       ٢٠٠٤ لسنة   ٩٤قانون المصارف رقم    

 .استثنائي وفقا لقواعد وشروط محددة 
تاح قانون البنك المركزي  العراقي الجديد للبنك مهمة تقديم خـدمات الـسيولة              أ - ث

 .ستقرار النظام المالي أللمصارف بما يؤمن 
نظمة سـليمة   أنشاء والحفاظ على    إ البنك البنك المركزي الجديد على      فرض قانون  - ج

 .وكفوءة للمقاصة وتسوية معامالت الدفع 
يهدف القانون الجديد للبنك المركزي العراقي الى تفادي األزمات المصرفية التي            - ح

تهدد الثقة العامة في االوضاع النقدية والمصرفية ، كما يهدف الى الحفاظ علـى              
 .تعظيم االحتياطيات الموارد و

صدار التراخيص أو االجازات للمصارف وتنظيم ومراقبة المصارف        إتأتي مهام     - خ
وفقا لقانون المصارف الجديد مقتصرة على البنك المركـزي العراقـي بـشروط             
موضوعية بهدف السعي للحفاظ على نظام مالي تنافسي مستقر ويقـوم بتعزيـز             

طية الواردة ضمن قواعد توجيـه البنـك        م وضمن المتطلبات التحو   االنمو المستد 
 .المركزي للنشاط المصرفي 

لزام المصارف بأعتماد المعايير المصرفية الدولية خصوصا معيار كفايـة رأس           إ  - د
 .المال تأمينا وضمانا لوجود نظام مصرفي آمن وسليم 

  
  دارة المخاطرإهداف أ -رابعا
  :ب أن يعمل على تحقيق العناصر التاليةيمكن القول بداية أن أي نظام إلدارة المخاطر يج     
إعطاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين فكرة كلية عن جميع المخاطر التـي يواجههـا               -

  .المصرف 
وضع نظام للرقابة الداخلية وذلك إلدارة مختلف أنواع المخـاطر فـي جميـع وحـدات                 -

 .المصرف
 .الحيلولة دون وقوع الخسائر المحتملة -
 . على عائد مناسب للمخاطر التي قد يواجههاالمصرفالتأكد من حصول  -
 .ستخدام إدارة المخاطر كسالح تنافسيإ -
 نشاء بيئة مالئمة الدارة المخاطر االئتمانية إ -
 العمل في ظل عملية ائتمان سليمة -
 دارة وقياس ومراقبة ائتمان وافية وسليمةإالمحافظة على عملية  -
  في المصارفة المخاطر االئتمانيلدراسة   وحدةستحداثإ -
 تقييم نوعية الموجودات وكفاية التخصيصات -

  



 ٦

وتجدر اإلشارة إلى أن إدارة المخاطر يجب أن تركز بشكل خاص على المخاطر المتوقعة التـي                
  .تتسم بدرجة عالية من التقلبات

  
   انواع المخاطر المصرفية-خامسا

  .لمصرفالتزام العميل بشروط التعاقد مع إتنشأ عن عدم : مخاطر ائتمانية .١
 .تنشأ عن تقلبات أسعار الفائدة: مخاطر أسعار الفائدة .٢
 . على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقهاالمصرفتنشأ عن عدم قدرة : مخاطر السيولة .٣
 .تنشأ عن التغير في قيمة محافظ األدوات المالية: مخاطر األسعار .٤
 .تنشأ عن تحركات وتقلبات أسعار الصرف: مخاطر النقد األجنبي .٥
 . للعمالءالمصرفتنشأ عن المشاكل المتعلقة بأداء خدمات : ر العملياتمخاط .٦
 .تنشأ عن اإلخالل أو عدم االلتزام بالقوانين والتشريعات السائدة: مخاطر االلتزام .٧
 .المصرفتنشأ عن اتخاذ قرارات خاطئة أو سوء تنفيذ استراتيجيات  :مخاطر االستراتيجية .٨
 . لدى الرأي العامالمصرفيئة عن تنشأ عن تكون صورة س: مخاطر السمعة .٩
  تنشأ عن ضعف االجهزة الرقابية وتطبيق القانون: المخاطر الرقابية والقانونية. ١٠
  
  

  : المتطلبات األساسية الواجب توافرها لممارسة رقابة مصرفية فعالة-سادسا
قيـق  ن نظام متكامل يـساعد علـى تح       أشارت لجنة بازل إلى أن الرقابة المصرفية تعد جزءاً م         

  :الستقرار المالي ويتكون ذلك النظام من العناصر الخمسة التاليةا
  .سياسات اقتصاد كلي مستقرة وسليمة .١
 :  متطورة تشملبيئة تشريعية .٢

  . قوانين منظمة للشركات، وحماية المستهلك  . أ 
 .قواعد ومبادئ محاسبية معترف بها دولياً  . ب 
 .الكبير  ذات الحجم خاصة نظام مستقل لمراجعة ميزانيات الشركات  . ج 
 .لمبادئ لجنة بازل الدولية الة، وذلك وفقاً رقابة مصرفية فع  .د 

  .المصارفقواعد محددة لتنظيم أعمال المؤسسات المالية األخرى بخالف . هـ
 . المدفوعاتةونظام لتسوي

٣. ال للسوق االنضباط الفعEffective Market Discipline الذي يعتمد على تدفق المعلومات 
وعدم التدخل الحكومي في صناعة قرارات هـذه        .  ى المستثمرين والدائنين  من المقترضين إل  

 .األطراف وبصفة خاصة منح االئتمان
 المتعثـرة   المصارف عادة تأهيل تخاذ اإلجراءات التصحيحية إل   إصالحية للسلطة الرقابية في      .٤

 . في الحاالت الحرجةالمصارفأو تصفية هذه 
م المصرفي عندما يتعرض الحكومي بهدف حماية النظ   آليات لتوفير مستوى مالئم من التدخل ا       .٥

  .Systemic Protectionلعقبات 
  

   مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية الفعالة-سابعا



 ٧

 تمثل مجموعة شاملة للمبادئ األساسية لإلشـراف المـصرفي          إحداهما: أعدت لجنة بازل وثيقتين   
مبادئ بازل األساسية (ال الفعBasle Core Principles of Banking Supervision (  والتـي

تتضمن ملخص توصـيات    وثانيتهما  العشر والدول األخرى،     الدول   يمكن أن تطبق في مجموعة      
 مبدأ، تغطي كافـة     ٢٥الـوتشمل المبادئ األساسية للجنة بازل       .وأطر معايير اللجنة المطبقة فعالً    

  : ات رئيسية هي مجموع٧الـ جوانب اإلشراف المصرفي وتندرج هذه المبادئ في 
  
  : الفعالالشروط الواجب توافرها لتطبيق النظام الرقابي المصرفي .  ١

  :يجب أن يكون لكل مؤسسة تخضع لهذا النظام
  .مسؤوليات وأهداف محددة وواضحة -
 .استقاللية اإلدارة، فضالً عن توافر موارد مالية كافية -
 .وجود إطار قانوني للرقابة المصرفية -
 .بين المؤسسة والمراقبين) مبني على الثقة(لومات نظام لتبادل المع -

  
  : التراخيص والهياكل المطلوبة للبنوكحمن.  ٢
عدم إطـالق    يجب تحديد األنشطة المسموح بها للمؤسسات التي تخضع للنظام الرقابي، ويجب         -

  .ال إذا كانت تمارس فعالً العمل المصرفي على المؤسسة إمصرفكلمة 
التي تمنح تراخيص العمل المصرفي أن توافق على أو تـرفض أي            ة  النقديمن حق السلطات     -

طلبات لتأسيس البنوك إذا اتضح لها عدم االلتزام بالمعايير الموضوعة، ويتمثل الحد األدنـى              
، وخطـة   المـصرف المطلوب توافره لمنح الترخيص في وجود هيكل محدد لملكيـة وإدارة            

ن الوضع المالي المقترح بمـا فيـه قاعـدة رأس           العمل، ونظم الرقابة الداخلية، هذا فضالً ع      
المال، كذلك يجب الحصول على موافقة من قبل الجهات اإلشرافية في البلد األم فـي حالـة                 

  . المزمع إقامتهالفرع أجنبي شريك في مصرفوجود إنشاء فرع لمصرف أجنبي و
ت لنقـل ملكيـة     يجب توافر السلطة الكافية للمراقبين المصرفيين لمراجعة ورفض أي مقترحا          -

 .البنك
يجب أن تعطى للمراقبين المصرفيين الـسلطة فـي وضـع معـايير لمراجعـة الحيـازات                  -

 الرقابة  يق لمخاطر أو تع   المصرفرض  ، والتأكد من أنها ال تع     المصارف  واالستثمارات لدى   
الةالفع. 

  :الرقابة والمتطلبات الفعالة.  ٣
 ومكوناته  المصرف يجب أن يقوم المراقبون المصرفيون بتحديد الحد األدنى لمتطلبات رأسمال            -

ومدى قدرته على امتصاص الخسائر، علماً بأنه يجب أال تقل هذه المتطلبات عن ما هـو محـدد                  
  ).معيار كفاية رأس المال(  طبقاً التفاقية لجنة بازل 

 واإلجـراءات المرتبطـة بمـنح وإدارة        لمصرفلسياسات ا  استقاللية النظام الرقابي في تقييمه       -
  .وتنفيذ االستثمارات  القروض والمحافظ 

الة لتقيـيم    سياسات كافية وإجراءات فع    المصارف  يجب أن يكون المراقبون متأكدين من تبني          -
وكذلك وجود مخصصات كافية لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها فضالً عن             جودة األصول،   

  .ات مناسبةير احتياطتواف
كـن اإلدارة مـن      لديه نظام للمعلومات يم    لمصرف يجب أن يكون لدى المراقبين القناعة بأن ا        -

يجب أن يقوم المراقبون بوضع حدود حصيفة        .ركز في المحافظ المالية والقروض    تحديد مركز التّ  



 ٨

لحـدود مؤشـراً    للشركات واألفراد، بحيث يعتبر أي تجاوز عن هـذه ا المصارفلعملية إقراض  
  .المصرفزدياد المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها إللمراقبين على 

  
  : ة المستمرةالمصرفيأساليب الرقابة .  ٤

  .الة ما بين الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية الفعالمصرفية يجب أن تجمع الرقابة  -
 على علم بكافـة      وأن يكونوا  المصرفيجب أن يكون المراقبون على اتصال منظم بإدارة          -

   .أعماله
يجب أن يكون لدى المراقبين وسائل لتجميع وفحص وتحليل التقارير والنتائج اإلحصائية             -

  . على أسس منفردة أو مجمعةالمصارفالتي تعرضها 
يجب أن يكون لدى المراقبين السلطة التي تمنحهم صالحية الحصول علـى المعلومـات               -

راجعين لداخلي أو عن طريق االستعانة بالم     لفحص ا ما من خالل ا   أالرقابية بصورة مستقلة    
  .الخارجيين

تمثل قدرة المراقبين على مراقبة الجهاز المصرفي في مجموعه عنصراً أساسياً للرقابـة              -
 .المصرفية

   :توافر المعلومات.  ٥
يجب أن يتأكد المراقبون من احتفاظ كل بنك بسجالت كافيـة عـن الـسياسات المحاسـبية                 

لمـالي   يمكن المراقب من الحصول على نظرة ثاقبة وعادلة عـن الوضـع ا             وتطبيقاتها مما 
 بنشر ميزانيته التـي تعكـس       المصرف يجب التأكد من قيام       ونتائج أعماله، كذلك   للمصرف

  . تطبيقا لمبدأ الشفافية مركزه المالي بصورة منتظمة
  :  الرسمية للمراقبينالصالحيات .  ٦

 الرسمية التي تمكـنهم مـن اتخـاذ         الصالحياتمصرفيين   يجب أن يتوافر لدى المراقبين ال      -
يير الرقابية مثـل     في االلتزام بأحد المعا    المصرفاإلجراءات التصحيحية الكافية لمراجعة فشل      

نى لكفاية رأس المال، أو عندما تحدث انتهاكات بصورة منتظمة، أو في حالـة              توافر الحد األد  
  .تهديد أموال المودعين بأي طريقة أخرى

  
  :العمليات المصرفية عبر الحدود.  ٧
  يجب أن يطبق المراقبون المصرفيون الرقابة العالمية الموحدة، واستعمال النمـاذج الرقابيـة               -

الحصيفة لكافة األمور المتعلقة بالعمل المصرفي على النطاق العالمي وبصفة خاصة بالنـسبة             
  . التابعةالمصارفللفروع األجنبية و

  
الموحدة وجود قنوات اتصال وتبادل للمعلومات مع مختلف المـراقبين الـذين              تستلزم الرقابة     -

  .تشملهم العملية الرقابية وبصفة أساسية في البلد المضيفة
  
 األجنبية العاملة في الدولـة المـضيفة        مصارف  يجب على المراقبين المصرفيين أن يطالبوا ال        -

 المحلية وإلزامهـا بتـوفير      المصارفب بها   بأداء أعمالها بنفس مستويات األداء العالية المطال      
وال شك أن وجود نظام مصرفي قـوي يتطلـب          . ة  المعلومات المطلوبة لتعميم الرقابة الموحد    

إذ أن  .  إشرافاً فعاالً على وحداته وبالصورة الشاملة المبينة في المبادئ األساسية سالفة الـذكر            
فالنظام المصرفي يلعـب    .  دية بوجه عام  سالمة النظام المصرفي تدعم من قوة البيئة االقتصا       

.  دوراً رئيسياً في تنفيذ المدفوعات لجميع المعامالت وفي تعبئة وتوزيع المـدخرات القوميـة             



 ٩

وأهمية اإلشراف المصرفي هو التأكد من أن الوحدات المصرفية تعمل بصورة سليمة بما يقلل              
الكافي لتغطية المخـاطر التـي       والمخصصات القدر    االحتياطيات   من المخاطر وأن لديها من    

يكـون  .  الـة ال والسياسات االقتصادية الكلية الفع    وبوجود اإلشراف الشامل الفع       .تواجهها  
    ومن جهة أخرى، من المهم في اإلشراف المصرفي تقييم         .  الهناك األساس الستقرار مالي فع

إلشراف لديها المـوارد     على حدة والتأكد من أن األجهزة القائمة على ا         مصرفالمخاطر لكل   
البشرية الالزمة لهذا التقييم ولتنفيذ اإلجراءات المطلوبة ألية إصالحات الزمة وأهمها وجـود             

ـ              ال وسـجالت   مستوى مناسب لرأس المال، وإدارة مصرفية قوية ونظام مراقبـة داخلـي فع
دة على معايير المحاسبة الدوليةمحاسبية سليمة مع.   

  
 IIل  ما هو اتفاق باز-ثامنا

التأآيد على أهمية ادارة  طارا معدال ومحسنا لكفاية رأس المال يهدف الىإن إشارت لجنة بازل الى أ
فمن خالل االتفاق . المخاطر وتشجيع التحسينات الجارية على قدرات المصارف في تقييم المخاطر 
قابي الدنيا  بحسب الجديد قامت لجنة بازل بالتخلي عن االحادية في تحديد متطلبات رأس المال الر

 ، وتقديم مفهوم شامل قائم على ثالث دعائم يهدف الى مطابقة المتطلبات التنظيمية ١٩٨٨اتفاق العام 
 وضع لقياس المخاطر السوقية ١تفاق بازل إن أوفي حين . دارة المخاطر إلمع المبادئ االقتصادية 

ا من المقاربات المعقدة للمخاطر  عدد١١تفاق بازل إولقياس أساسي للمخاطر االئتمانية ، أدخل 
  . مانية باالضافة الى ترآيز آبير على مخاطر التشغيل ئتاال

وبالتالي ، فأن االتفاق الجديد يهدف الى ربط المخاطر الداخلية للمصارف وخيارات ادارتها بكمية 
ف على  الزائدة للمصارالرغبةواشارت لجنة بازل الى ان . راس المال الرقابي الواجب تأمينه 
  .س المال والعكس صحيح أالمخاطر سيؤدي الى زيادة متطلبات ر

دارة مخاطر التشغيل على جدول أعمال المصارف ، سيشجع إدراج إ ، من خالل ذاتهوفي الوقت 
  . يجاد ممارسات حكم مؤسسي سليمة وشاملةإدارة هذه المخاطر وإ على ١١تفاق بازل إ
  

 II  المعايير الجديدة للجنة بازل-تاسعا
الجديـد   ٢اتفاق بازل   " مقترح   ٢٠٠١ كانون الثاني  ١٦أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية يوم       

   .١بازل  ١٩٨٨ محل االتفاق المعمول به منذ عام حّل، والذي "لكفاية رأس المال
 من خالل المقررات األصلية المعمول بها منذ        – لجنة بازل      في المسؤولينفعلى الرغم من سعي     

على االحتفاظ باحتياطيات كافيـة مـن رؤوس األمـوال إال أن            المصارف   إلجبار   – ١٩٨٨عام  
فترضـت اللجنـة أن نـسبة رأس مـال          أنظرتهم تجاه مفهوم الكفاية كانت مبسطة للغاية، حيث         

 إلجمالي قروضه سوف تكشف عما إذا كان رأس المـال كافيـاً لمواجهـة المخـاطر            المصرف  
  .االئتمانية أم ال

  
 التطورات السريعة والمتالحقة التي شهدتها صناعة الخدمات المالية علـى مـستوى          غير أنه ومع  

فمـع اسـتخدام    .   يسهل الحكم عليها بتلك النظرة المبسطة      للمصارفالعالم، لم تعد المتانة المالية      
مثـل مخـاطر    ( التخلص من مخاطر االئتمان لديه       مصرف، يمكن ألي    Derivativesالمشتقات  

 من منظور المقررات الحالية     –وهكذا يصبح   ) سداد الفائدة أو أصل القرض    توقف المقترض عن    
 متمتعاً بفائض من احتياطيات رؤوس األموال قد يدفعه لتحمل المزيد من المخاطر االئتمانية من               –

 إلى  Securitizationsكما أدى ظهور عمليات توريق القروض       .  خالل منحه لمزيد من االئتمان    
خفيض حجم القروض التي تظهر في سجالتها سعياً للتخلص من مخـاطر             من ت  المصارفتمكين  



 ١٠

 المنشئ للقرض قد    المصرفرغم أن الواقع العملي قد أثبت أن        (االئتمان لديها ونقلها للمستثمرين     
ها من قبل كافة األطراف بما فيهـا        فيظل معرضاً للعديد من المخاطر االئتمانية التي يصعب اكتشا        

وهكذا يتضح أن المقررات الحالية لمعيار كفاية رأس المال في ظل التوسـع             ).  األجهزة الرقابية 
إلى تحمل المزيـد    بالمصارف   قد أدت إلى نتائج عكسية دفعت        –في المشتقات وعمليات التوريق     

   . من المخاطر االئتمانية
 أدرجـت فـي ثناياهـا       ١٩٩٩وقد تقدمت لجنة بازل ببعض المقترحات الجديدة في منتصف عام           

ديد من األفكار الجديدة خالفاً للمبادئ المطبقة ، حيث تعتمد بصورة أساسية على إدراج عـدد                الع
 مع االعتماد بصفة    – بجانب المخاطر االئتمانية     – المصارفأكبر من المخاطر التي تتعرض لها       

  أساسية 
والشركات أو   سواء في تقييم الدول      الدور الهام   مؤسسات التقييم االئتماني والتي سيكون لها       على  
 ذاتها، هذا باإلضافة إلى منح عمليات التقييم الداخلي أهمية كبـرى مـع وضـع            المصارف  حتى  

  .قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بأسس اإلفصاح والشفافية
  

طار كفاية رأس المال بما يضمن تحقيـق        إرحات الجديدة للجنة بازل توسيع قاعدة و      توقد تمثل المق  
  : االهداف التالية

  
 .زيد من معدالت األمان وسالمة ومتانة النظام المالي العالميالم .١

  
ان مضو ،    المصارفافسة بين   تحقيق العدالة في المنافسة وتدعيم التساوي والتوازن في المن         .٢

 .تكافؤ األنظمة والتشريعات وعدم التعارض بين األهداف السياسية واألهداف العامة
  

 لم تكـن    –ر من خالل إدراج العديد من المخاطر        إدخال منهج أكثر شمولية لمعالجة المخاط      .٣
 على كافة   لمصارفيق في ا  ب اختبار جديدة أكثر مالءمة للتط     ج وإيجاد نماذ  -متضمنة من قبل    

 .مستوياتها
  

 . مستوياتهاعلى كافة  المصارف فيللتطبيق أكثر مالءمة  جديدة نماذج إختبارإيجاد  .٤
  

دداً من القواعد لتطوير وتنميـة الـثالث دعـائم          وضماناً لتحقيق تلك األهداف وضعت  اللجنة ع       
  : الرئيسية الحتساب رأس المال طبقاً للمعايير المقترحة وذلك على النحو التالي

  
  Minimum Capital Requirements الحد األدنى لمتطلبات رأس المال: الدعامة األولى 

  
من خالل أسلوب مـرن      وأصوله الخطرة    المصرف أكبر من التناسب بين رأس مال        ةتحقق درج 

وتتضمن المعايير الجديدة في هذا الخصوص عدة بدائل تحل محل المعايير الموحدة التي يتضمنها              
ـ  المصارفبما يتناسب مع حجم المخاطر التي تتحملها        ) ١٩٨٨(اتفاق بازل الحالي     ن مـن    ويمكّ

ل على تحسين طرق    ركز التعدي و ي .  والتوريق ومشتقات االئتمان   ،السيطرة على مخاطر االئتمان     
  .قياس المخاطر

  



 ١١

   Supervisory Review Process: عملية المراجعة االشرافية : الدعامة الثانية
 لديه  مصرفأي إحكام ورقابة األجهزة الرقابية واإلشرافية على مخاطر االئتمان للتأكد من أن كل              

  .طره نظم داخلية سليمة لتقدير مالءمة رأس ماله باالعتماد على تقييم مخا
  

  Market Discipline انضباط السوق: الدعامة الثالثة
 بما يكفل القدرة على فهم أفضل     المصارفمن خالل تدعيم عنصري الشفافية واإلفصاح من جانب         

 لذلك تطالب اللجنة اإلفصاح عن هيكل رأس المـال والمخـاطر            المصارفللمخاطر التي تواجه    
  .ومالءمة رأس المال

  
  

  : الجديدةتالفات بين المعايير المطبقة والمعايير   أهم االخ -عاشرا
هناك العديد من االختالفات بين المعايير المطبقة في الوقت الحاضر وبين المعـايير المقترحـة،               

  : المعايير المستخدمة حالياًمع وفيما يلي أهم سمات المعايير المقترحة بالمقارنة 
  

  :لمفهوم رأس المال طبقاً لمقررات لجنة باز.  ١
 المعايير الجديدة فيما يتعلق بالحد األدنى لمتطلبـات رأس المـال            المصارفمن المقرر أن تطبق     

فضالً عن إدخال تعديالت جوهرية على طرق استخدام التصنيف االئتماني بحيث يـتم تـصنيف               
القروض الممنوحة وبحيث تتضمن كافة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لهـا             المخاطر لتشمل كل  

دون االكتفاء بالمخاطر االئتمانية فقط وهو المعيار المستخدم حاليـاً بجانـب مخـاطر               المصرف
  .الدول

  
 باسـتخدام   مـصارف وأشارت اللجنة عن اعتزامها اتخاذ إجراءات سيتم بمقتـضاها الـسماح لل           

ضـماناً لدقـة   ) Moody's,  S & Ps(التصنيف االئتماني الخارجي للوكاالت المتخصصة مثل 
  . المستخدمة وتوفير عنصر الثقة بهاقاعدة البيانات

  
  

  :األوزان الترجيحية الحالية والمستحدثة.  ٢
 وذلك طبقاً لنـوع     )%١٠٠ – صفر   (يتم في الوقت الحالي تطبيق أوزان ترجيحية تتراوح ما بين         

وكذا آجالها المختلفة، أو وفقاً لكون هذه الدول عضواً داخل منظمة الــ             )  أجنبية –محلية  (العملة  
OECD  ووفقاً للتعديل المقترح سوف يتم تعديل أوزان المخـاطر فيمـا يتعلـق بـالتقييم        .   أم ال

% ١٠٠ -% ٥٠ -% ٢٠ -% صفر( والمؤسسات لتتراوح بين     المصارفالسيادي للدول وتقييم    
- ١٥٠.(%  
  
  
   :دور مؤسسات التقييم االئتماني الدولية. ٣

 الدور الهام لتي سيكون لها وفقاً لهذه المقترحات       تزايد دور مؤسسات التقييم االئتماني الخارجية، وا      
 أو الشركات وهو ما سوف يلقي بأعباء مالية على تلـك           المصارفسواء في عملية تقييم الدول أو       

األطراف خاصة الشركات والتي ستكون مجبرة على اللجوء لتلك المؤسسات لتقييمها حتى يمكنها             
  .الحصول على التمويل الالزم



 ١٢

  
  

  

  :دور التقييم والرقابة الداخلية والخارجيةتعظيم .  ٤
تقترح اللجنة على كل مؤسسة مالية عمل نظام مناسب يضمن كفاية رأس المال داخلياً مع تـوفير                 

هتمت المعايير الجديـدة    أوقد   .االحتياجات المالية المستقبلية في ضوء حجم المخاطر وخطة العمل        
ختيار بين عدة   أل بالقدرة على ا   المصارفمتع  بمراعاة الموضوعية في تصنيف المخاطر حيث ستت      

  .عتماد على دور التقييم والرقابة الداخلية والخارجية أل باوسائل لقياس مخاطر االئتمان
  
  
  
  
  

  اجات والتوصيات تاالستن -حادي عشر
  
   االستنتاجات-أوال

  
 .المصارفضعف نشاط الرقابة الداخلية في  -١

 
  .  نشاطات المصرف االستثماريةضعف االشراف من قبل مجلس االدارة على -٢

  
ضعف االهتمام بتوفير التدريب الالزم على تطبيق المعايير الدولية للرقابة المصرفية التي             -٣

  .أقرتها لجنة بازل الدولية
  

  .ضعف تطبيق ممارسات االدارة الرشيدة واالفصاح المحاسبي والشفافية -٤
  

 في البنك المركزي العراقي مما يـنعكس        تأخير تزويد البيانات الى السلطة النقدية المتمثلة       -٥
 .سلبا على العملية الرقابية والتشخيص المبكر للمخاطر

  
  

   التوصيات-ثانيا
  

  .إستحداث وحدة مستقلة في كل مصرف إلدارة المخاطر االئتمانية -١
 

 وشـروطه مكتوبة وواضحة عن منح االئتمان      أئتمانية  أن يكون لدى كل مصرف سياسة        -٢
 .تعلن للجمهور 

  



 ١٣

ام مجالس إدارة المصارف باالشراف المباشـر علـى سياسـة المـصرف االئتمانيـة               قي -٣
واالستثمارية واالطالع على التقارير المرفوعة اليها عن التركـزات االئتمانيـة وأيـة             

 .ورأسماله وأحتياطياته مخاطر قد يتعرض لها المصرف 
  
واجهة مخاطر التعثر   االحتفاظ بأحتياطيات كافية من قبل المصرف وكذلك التخصيصات لم         -٤

 .المصرفي وأية مخاطر أخرى 
  
إستخدام التكنولوجيا ووسائل االتصال الحديثة ، وإيجاد منظومة لربط فروع المصرف مع             -٥

 .االدارة العامة لتسهيل أنسيابية وصول البيانات والمعلومات الى االدارة العامة 
  
  . قبل كافة المصارفااللتزام بتطبيق الحوكمة الرشيدة واالفصاح والشفافية من -٦
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