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 المقدمة

                              
ي د ال   ر المصرفي جانبا مهما من ج انه ال هديد للقطاع المصرفي  في القطاع   

المصرفي في خضم ال حديات ال ي   رضها ال ط رات ال المية على هذا القطاع 
الهام .     بر ظاهرة ال   ر المصرفي من الظ اهر المصرفية ذات اآل ر ا ق صادي 

الج هري على آداء المصارف ، حيث ان ما من مصرف ي  رض لهذه ا زمة ا  
 احيانا" الى افالسه مما يؤ ر  مخاطر جسيمة  الخسارة كان عرضة في النهاية الى 

 على سم  ه ال جارية.  
 
ل نمية   ط ير الجهاز المصرفي  المؤسسات المالية في إطار الس ي المس مر    

  حقيق السالمة المالية  المصرفية،   أصي     ميق سالمة ال م  المصرفي، 
 إدخا  ال قنيات الحدي ة  رفع الكلاءة المصرفية يجه إعادة النظر في الهياك  الحالية 

مق درة  أك ر  مؤسسا ه إليجاد كيانات مصرفية كبيرة ال راقي للنظام المصرفي 
كلاءة لم اجهة ال ط رات الم سارعة في الصناعة المصرفية  النظام المالي  النقدي 

لم اجهة المشاك  المالية  المصرفية  لل غله على  أساليه إيجاد ذلك من خال  
  اجهها  لك المصارف عن طريق زيادة رؤ س أم ا  المصارف المشاك  ال ي 

 .ة  دمج المصارف خصخصة المصارف الممل كة للد ل
 
 

 مشكلة الدراسة
 
 م لت مشكلة الدراسة في أن ال سر المالي أصبح خطراً يهدد المصارف  يض ف   

هياكلها ال م يلية مما ي رضها لللش  المالي ل دة مرات م  الية  م ال  قف نهائيا عن 
 .مزا لة أنشط ها  أعمالها المصرفية

 
 أهمية الدراسة

 
اسة من خال   نا لها م ض ع مهم هدفه األساس ه   ط ير  برز أهمية هذه الدر   

رأس الما  للمصارف  زيادة حجم  إدارة الجهاز المصرفي من خال   ق ية قاعدة 
 األخذ بأفض  الممارسات  الم اييرمن أج   حقيق أهدافها من جهة أص لها  ج دة 

   حقيق ا س قرار المصرفي من جهة اخرى.
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  هدف الدراسة 
  
 :هدف الدراسة إلى   
الم ر بة  السلبيةال  رف على ال سر المالي من خال   حديد اإلشارات الدالة   اآل ار  -

علية  المراح    األسباه ال ي  ؤدي إليه  محا لة ال  ص  إلي حل   مناسبة 
  .ل الجه

 . ان اإلدارة الجيدة لراس الما  ال ام   جنه المصرف مخاطر ال سر المالي -
 عالقة بين ال سر المالي  إعادة ال نظيم  ا ندماج  ال صلية ج د  -
 حديد أهم ا جراءات ال قائية  ال الجية المطبقة في المصارف كأس را يجيات  دارة   -

 ال   ر المصرفي.
 

 فرضية الدراسة 
 
نظرا" للد ر الحي ي الذي  ق م به المصارف  مالها من  ا ير على النشاط      

يجه ان    فر آليات  اضحة لحماية هذه المصارف من ال   ر ذا ، لا ق صادي 
ها من جانه آخر فم الجة المشكالت ال ي  ا فالس من جانه  حماية أم ا  م  املي

عن طريق ال ح ط للمشكالت قب   م الجة  قائية هدد المصارف بال   ر هي أما 
 مشكلة ال   ر المصرفيل  اما حماية عالجية ق عها ا  على األق  ل خليف من حد ها 

   الم م لة بنظام ال أمين على ال دائع  اعادة هيكلة المصارف ،  ا ندماج المصرفي. 
   

 منهج الدراسة
  

الم ل مات  لل  ص  الى ان اك شاف  ىا بع الباحث المنهج ا س نباطي للحص   عل 
ره  ال غله من م اجهة مخاطادارة المصرف يمّكن ى ال سر المالي في مراحله األ ل

 . عليها
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 المبحث االول

 
 (1) نشوءهمراحل الجانب المفاهيمي للتعثر المالي و

 
هي تلك الحالة المالية المرادفة لحالة أ  اللش  المالي( المصارف الم   رة أن )

العسر المالي الحقيقي او القانوني والتي تعني عدم القدرة على مواجهة وسداد 
من قيمة قيمة االصول الحقيقة أقل ة للغير بكامل قيمتها حيث تكون االلتزامات المستحق

الى بانه تلك المرحلة التي وصل المصرف  (ال   ر المالي) لذا يمكن تعريف الخصوم ،
حالة من االضطرابات المالية الخطيرة والتي تجعله قريبة جداً من مراحل او مستويات 

ر افالسه سواء كانت هذه امستوى اشهالتعثر المالي التي يمكن التدرج بها الى 
او تحقيق خسائر متتالية ،رته على سداد التزاماته تجاه الغيرداالضطرابات تعني عدم ق

 اوغالباً م ،ايقاف نشاطه من حين الى اخر ىسنة بعد اخرى مما يجعله مضطراً ال
عسر مالي يحدث التعثر المالي كنتيجة لوجود المشكلتين معاً وبالتالي نكون امام حالة 

وهنالك مفاهيم متعددة للتعثر من وجهات نظر متنوعة ) هنالك المفهوم الفني  ،حقيقي 
 المفهوم االقتصادي ، المفهوم المصرفي ( .   ،القانونيالمفهوم للتعثر، 

 
 والمقصود هنا  المشروعات المتعثرةان ما يسمى ب: المفهوم االقتصادي 

ي دخلها لتغطية النفقات كما يعني ايضاً تلك التي اليكفتلك  المصارف المتعثرة ( )
المشروعات التي يقل فيها معدل العائد على االستثمارات بتكلفتها الدفترية عن تكلفة 
رأس المال ، والمشروع متعثراً اذا لم يتمكن من مقابلة التزاماته المستحقة على الرغم 

في االجل القصير او  من زيادة اصوله عن خصومه وهو ما يعرف بأزمة السيولة سواء
 االجل الطويل . 

 
)الديون المتعثرة( التعثر المالي في المفهوم المصرفي : المفهوم المصرفي

الئتمانية بكافة انواعها التي حصل عليها الزبون من المصرف ولم يقم االتسهيالت تعني 
لجارية الى بسدادها في مواعيد استحقاقها ،ولذا يتحول الدين من التسهيالت االئتمانية ا

 .ارصدة مدينة راكدة، فالديون المتعثرة هي تلك الديون التي التدر عائداً 
  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القاهرة -مطب ة دار الك اه ال ربي  -الدي ن الم   رة، ا سباه، ال الج –د. محسن أحمد الخضيري  (1)

1994. 
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 :   القان نيالمله م  
 
القان ني ا  المالي قد يأخذ شكلين الشك  ا    حالة )عدم كلاية للش  ان ا   

السي لة(  يقصد به عدم قدرة الشركة على سداد الدي ن  الل ائد المس حقة الدفع 
 الشك  ال اني )حالة ا عسار المالي(  يقصد به زيادة ا ل زامات المس حقة للغير من 

 قيمة اص   الشركة .
 

دء بالسير في الطريق الطويل الذي ينتهي ـد بـفيها المصرف ق ان العملية التي يكون 
ن المصرف يمر ا المالي ( او عدم القدرة على سداد التزاماته العسربحدث هو)  

 : (1) ص   الى مرحلة ال   ر المالي  هيلل بارب ة مراح   اضحة 
 

  .: النزوع للتسلط االداري المرحلة االولى
 

حلة عيوباً محددة ولكنها ما زالت عيوباً كامنة ولم ينتج يكتسب المصرف في هذه المر
 ومؤشراته عنها اية اخطاء او فساد واضح في اداء المصرف وبالتالي فان قوائمه

المالية لن تكون ذات اية اهمية في كشف هذه العيوب وهذه العيوب تتركز في ادارة 
المدير العام ذي  وخاصة في المستويات العليا منها ومن اهمها ان يكون صرفالم

سلطة مطلقة تهمش وتلغي دور بقية المدراء التنفيذيين او ان يجمع شخص واحد بين 
منصبي المدير العام ورئيس مجلس االدارة وفي ذلك ايضاً تجسيد للسلطة المطلقة التي 

 معاناةكذلك و) ضعف الحوكمة المؤسساتية( تجمع بين التنفيذ والرقابة على التنفيذ 
على التكيف  اضعف على مستوى االدارة المالية او ان يكون غير قادرالمصرف من 

 مع المستجدات من الظروف التي يحيط به . 
 
  االخطاء النوعية.:   لمرحلة الثانيةا

 
 االخطارـ ) ب او ما تسمىيبدأ المصرف في هذه المرحلة بارتكاب اخطاء جوهرية 

ومثال  (وب التي يعاني منها المصرفوهذه االخطار تأتي كنتيجة لتلك العي (الكارثية
ضعف اإلدارة المصرفية، واألخطاء اإلدارية، واإلضرابات العمالية، وتغير عليها هو 

أذواق العمالء نتيجة ظهور منتجات جديدة، إن مثل هذا النوع من المخاطر االستثنائية 
اتجاه البنك  من شأنها أن تؤثر على قدرة العميل ورغبته في سداد ما عليه من التزامات

  . مانح القرض في األجل المتفق عليه
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .47، ص1998 –مطب ة دار الك اه ال ربي في مصر  –ا فالس  –د.علي حسن ي نس  (1)
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  مظاهر االنهيار.:  المرحلة الثالثة 
 

دأ ـد بـون في هذه المرحلة قوكنتيجة الرتكاب االخطاء السابقة فان المصرف يك
, وتكون اعراض الوصول الى العسر المالي  Collapseبالسير في طريق االنهيار 

دأ بالظهور بشكل واضح ومتزايد , وتشير الدالئل والمؤشرات المالية في هذه ـد بـق
سنة او سنتينن على االكثر تفصالن بين المصرف فترة ما بين ان هناك  ىالمرحلة ال

 لة العسر المالي . وبين حا

 االنهيار الفعلي . –المأزق :  المرحلة الرابعة
 
هذه المرحلة هي المرحلة االخيرة وهي عبارة عن مرحلة االنهيار الفعلي والتي  

 يكون المصرف قد وصل فيها الى لحظة العسر المالي . 
 

صرف  ان الضعف في كفاءة االدارة هو المسؤول االول واالخير عن حاالت تعثر الم
 اال ان ذلك ال يمنع من تثبيت المالحظتين التاليتين :

 
 

: هـــو عدم تحديد الفترة الزمنية التي قد تستغرقها مراحل التعثر  المالحظة ا  لى
 المالي . 

 
(علننى انننه الوضننع الننذي المصننرفي : يمكننن تعريننف )التعثننر المننالي  المالحظثثة ال انيثثة

لة وتراكم الخسائر كنتيجة لقرارات ادارينة يتعرض فيه المصرف لحالة من نقص السيو
ومالية خاطئة تراكمت عبنر سننوات , اوبسنبب عندم قندرة المصنرف علنى التكيينف منع 

، او نتيجننة لعنندم وجننود ادارة فعالننة للمخنناطر القننوانين والقننرارات التنني تنننظم نشنناطها 
 . النظامية أو غير النظامية 

 ( 1جدول رقم )
 مراحل التعثر المالييبين 

 

 األسباب  لمراحل ا
 

 اهمـــــــال سبــــب مـــــــــا المرحلة االولى 
 

وبسبب ردود فعل سلبية من طرف  اضطراب النشاط التشغيلي المرحلة الثانية
 االدارة

تفاقم المشكلة وبدء تراجع االرباح و  المرحلة الثالثة
 التدفقات النقدية

اقتراض طويل االجل وبيع موجودات 
 االلتزامات ثابتة لسداد

 تراكم الخسائر وازمة سيولة نقدية حادة المرحلة الرابعة
 ) عدم القدرة على السداد(

 حالــــة التعثــــر المالــــي

 .13ص -2007( ل ام 43ال دد ) –مجلة عل م انسانية  -ال   ر المالي للمصارف  -أ. شريف ريحان المصدر : 
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االساسية التي يمر من خاللها المصرف  تحديد المراحليتضح من الجدول اعاله ان 
للوصول الى المرحلة التي يفقد المصرف وجوده على الساحة االقتصادية ان لم تسارع 
ادارته في الوقت المناسب الى اتخاذ االجراءات والسبل المالئمة لمنع حدوث التعثر 

 المالي لها. 
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 المبحث الثاني
 

 تعثر المصرفيال أسباب
 

 الى اسباب داخلية وخارجية. أسباب تعثر المصارف  تصنف  
 

 (1) االسباب الداخلية :"أوال
 
والتي ترجع الى عدم كفاءة  النظاميةوهــي االسباب التي تعبر عن المخاطر غير    

االدارة او عدم فعالية العنصر البشري ، عدم فعالية وكفاءة االدارة ، اسباب ناجمة عن 
ور في الموارد المادية ، اسباب ناجمة عن عدم وضوح الهدف والرسالة للمصرف،  قص

عدم وجود استراتيجية محددة ، اسباب ناجمة عن اتخاذ قرارات تشغيلية غير مالئمة ، 
اسباب اخرى داخلية ناجمة عن تفاعل قصور الموارد المادية وعدم كفاءة العنصر 

  لقرارات المالئمة . البشري وعدم فعالية االدارة واتخاذ ا
   

واذا كان المصرف يتبع سياسة تمويلية تعتمد اساسا على االقتراض, فأن ذلك يؤدي  
التدفقات النقدية الى فشله فعندما تكون نسبة المديونية مرتفعة ويحدث انخفاض في 

االرباح قبل خصم الفائدة والضريبة الفعلية, فان هناك احتماال كبيراً بان ال يتمكن و
لمصرف من تغطية التزاماته المالية الثابتة, اي الفائدة على الدين ودفعات تسديد ا

القروض , مما قد يعرضه لالفالس .ويكون ذلك اكثر احتماال اذا كانت االموال 
المستمدة من القروض قد استعملت لتمويل استثمارات طويلة االجل ال يمكن استعادة 

 تكاليفها اال على المدى البعيد.
 

 االسباب الخارجية  نيا":ثا
 

ويمكن النظامية وهي االسباب الناجمة من خارج المصرف والتي تعبرعن المخاطر 
تبويب تلك االسباب الى اسباب اقتصادية ، اسباب اجتماعية ، اسباب تشريعية وقانونية 

 :  (2)اب االقتصاديةــوفيما يلي شرح مبسط لالسب
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -ا كاديمية ال ربية لل ل م المالية  المصرفية –اسباه القر ض المصرفية الم   رة -د.خلي  الشماع  (1)

 .513ص -2005عمان / ا ردن 
 
ل ام  -الك يت– 72ال دد –مجلة المس  مر ن  -كيف  نهار المصارف –( اسـار فخري عبد اللطيف 2)

 .62ص -2008
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 االسباب االقتصادية   -أ
 
وهي تلك االسباب الناجمة عن تفاعل المحاذير االقتصادية )سعر الفائدة( ، سعر  

 الصرف  ، التضخم ، الكساد ، الركود ، السياسة النقدية وعرض النقود ... الخ .
 نسبةان النظام االقتصادي في الدولة قد يكون سبباً من اسباب تعثر تلك المصارف 

ع تدخل الدولة في ادارة المصارف واتخاذ وجود اختالالت اقتصادية هيكلية ومل
قرارات منح التسهيالت االئتمانية لجهات ومؤسسات غير فعالة وليست على كفاءة ، 

معظمها تعاني من مشكالت مشتركة كانت وراء تعثروانهيار  –فالدول العربية 
 :  المصارف من اهمها 

 وجود معدل تضخم مرتفع نسبياً . -
 ة العامة للدولة .وجود عجز كبير في الموازن -
 وجود عجز كبير في ميزان المدفوعات . -
 وجود اسعار صرف غير حقيقية .  -
 وجود اسواق مالية محلية ضعيفة .  -
 وجود تشوهات في هيكل اسعار السلع والخدمات . -
 

 االسباب االجتماعية   -ه   
 

ذه وهوثقافة ووعي المجتمع  بلداالجتماعية للالبيئة وهي االسباب الناجمة من  
الموظف الذي يعمل تنشئة على اخالقيات نابعة من  تستنداالسباب التحكمها رقابة وانما 

ية فاثقوالتي تعود لجذور أو المواطن المتعامل مع المصارف في تلك المصارف 
 وتربوية تعكس قيم ومبادئ ذلك الموظف . 

 

 االسباب التشريعية والقانونية  -ج
 

نب اتغطيتها لجوعلى انعدامها او عدم شمولها و ان ضعف القوانين والتشريعات او 
يساعد بشكل غير مباشر على انهيار او تعثر المصرف ومن تنظيمية وقانونية ورقابية 

اهم االسباب ايضاً تفاعل االسباب التشريعية كأسباب خارجية مع ادارة المصرف في 
تسهيالت ائتمانية  انهيار ذلك المصرف مثالً )اطالق يد االدارة في االستمرار في منح

 .  (1)بدون وجود ضمانات كافية وذات جودة عالية (
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .7ص -2007( ل ام 43ال دد ) –مجلة عل م انسانية  -ال   ر المالي للمصارف  -شريف ريحان  أ. (1)
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 لثالثا المبحث
 

 السمات الرئيسية للمصارف المتعثرة
 

 :  (1)بسمات هامة هيالمتعثرة تتصف المصارف     
تظمة وغير المنتظمة نعدم كفاية مخصص القروض وااللتزامات العرضية الم -1

 من اجلها .  تنشأمقابلة االلتزامات واالغراض ل
 
مخالفة المصارف للضوابط والتعليمات الصادرة من البنوك المركزية المسجلة لديها  -2

صة بتوازن العمالت وضوابط منح االئتمان وكفاية رأس والسيما التعليمات الخا
 .(( 1المال )وفقاً التفاقية بازل )

 
تجاوز بعض الزبائن في تلك المصارف الحدود المصرح بها لهم والضمانات  -3

 المقدمة منهم .
 
عدم االلتزام بالشروط والضوابط التي تشملها الموافقات االئتمانية الصادرة لبعض  -4

 باستخدام هذه التسهيالت قبل استيفاء الشروط والضوابط المقررة . الزبائن والسماح
 
 استمرار العمل في تلك المصارف بموافقات انتهت مدة صالحيتها دون تجديدها . -5
 
ة بين اجمالي القروض والتسهيالت اءمعدم التزام تلك المصارف بضرورة المو -6

 ة في انشطتهم . وبين حجم مواردهم المالية المستثمر هالزبائنبها  المصرح
 
 قيام المصارف بمنح تسهيالت جديدة لبعض الزبائن بفرض تغطية تجاوزات قائمة . -7
 
معاناة تلك المصارف من ظاهرة التركز )مخاطر التركز( ، وهي تركز جانب كبير  -8

، كذلك التركز في استثمارات الزبائن  نن الممنوح لعدد محدود مامن االئتم
، التركزات في الودائع وتركزات المساهمين في "( المصارف ) قطاعا" أو مكانيا

 . أسهم المصرف 
 
عدم قيام تلك المصارف باعادة تقييم االصول التي آلت ملكيتها للمصارف وفاء   -9

 لديونها .
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 81ل ام ، ص -القاهرة  -ر الك ه ال لمية للنشر  ال  زيعدا–ال حلي  المالي  ادارة ا م ا   –د.اب  الل  ح علي  (1)

1994. 
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  عدم التزام المصارف باالفصاح المالي عن كافة المعلومات المالية في ضوء  -11

ة مع باسحالقواعد والضوابط الصادرة عن البنوك المركزية والمعايير الدولية للم
القرارات التخاذ  احداث تضليل بمعلومات غير صحيحة والتي تقود متخذي

قراراتهم ، وينعكس ذلك على تصرفاتهم فقيمة تلك المعلومات يمنع من ان تكون 
متاحة واكثر تفصيالً واكثر صحة ومتاحة في الوقت الصحيح وان تكون ايضاً اخذاً 

 في االعتبار العائد منها .
ء آراء عدم قيام مراقبي حسابات المصارف المتعثرة ببذل العناية الواجبة في ابدا -11

فنية محايدة عن استمرارية تلك المصارف وعدم ابداء آراء فنية متحفظة والتنويه 
عن الخسائر المتالحقة لتلك المصارف وتأثيرها على استمراريتها في تقارير 

 . (1)مراقبي الحسابات لمساهمي تلك المصارف 
 
ات متعددة ان المصارف المتعثرة تعاني من نظم رقابة داخلية ضعيفة او فيها ثغر -12

تنعكس على االدارة وتنعكس على ازدياد المخالفات او البيئة المشجعة على الجريمة 
 رشوة او الفساد االداري . كالاالقتصادية 

 
ضعف الحوكمة المؤساتية والذي من مظاهرة عدم الفصل بين االدارة والملكية ،  -13

، وفي الرقابة وضعف في تحديد الصالحيات والمسؤوليات وفي االفصاح والشفافية 
 ، وفي وضع الخطط المستقبلية ومتابعة تنفيذها.

 
 عدم وجود ادارات فعالة الدارة المخاطر .  -14

 
ضعف ادارة االئتمان وعدم وجود متابعة فعالة للديون المتعثرة ، وعدم وجود  -15

، وعدم وجود مراجعة دورية ألقيام رقابة فعالة على منح االئتمانات وتحصيلها 
 الضمانات. 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 –مجلة ا حاد المصارف ال ربية  –ا ندماج  ال حديات على مشارق األللية ال ال ة  –د. عدنان الهندي  (1)

 .5ص-1998شباط   -19المجلد  -21ال دد  –لبنان 
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 الرابع المبحث
 

 المعالجة للمصارف المتعثرة أساليب
 

عالجة المصارف التي تواجه مشاكل مالية بحسب درجة الفشل التي تختلف طرق م   
وصلت اليه . فاذا كانت اآلفاق المستقبلية للمصرف ما زالت واعدة , وهناك رغبة من 
قبل الدائنين في التعاون مع المصرف لالبقاء على زبون مربح على المدى البعيد , قد 

تتضمن التنازالت الطوعية تمديد يعرض الدائنون تقديم تنازالت طوعية للمصرف . 
فترة استحقاق الديون , او تخفيض قيمة الديون بنسبة معينة , او مزيج االثنين معا . اما 
اذا كانت االفاق المستقبلية لها ال تعد بالكثير من الخير , لكن الدائنين يفضلون االبقاء 

فان الحل يكون  على المصرف الن قيمته كمصرف مستمرة اكبر من قيمتها التصفوية,
باعادة تأهيل المصرف من خالل اعادة تنظيمه . وتهدف عملية اعادة التنظيم الى اعادة 
هيكلة رأسمال المصرف لتخفيض نسبة المديونية وبالتالي تخفيض حجم االلتزامات 

 . ، أضافة الى معالجة أسباب المشاكل والتعثرات(1)المالية الثابتة على المصرف 
 
األخير في تقديم العون للمصرف الذي هو على وشك االفالس لمنع يأتي الحل     

تصفيته ، يحدث ذلك اذا كان الرأي هو حماية كل المودعين والحفاظ على الثقة العامة 
ويمكن ان يأخذ العون اكثر من شكل ويعتمد ذلك على الظروف، فأذا ما كان المصرف 

المصرف المركزي باالسعار يصادف مجرد مشكلة سيولة ياتي حلها باالقتراض من 
العادية ، يستطيع النظام منحه قرضا" او ايداع وديعة ميسرة في المصرف ، أما اذا 
كانت مشكلة المصرف هي اعسار مالي حقيقي في هذه الحالة يكون السبيل الوحيد هو 

خذ يأ انالتأمين زيادة رأس المال اواي اضافة بحقوق الملكية ، وكبديل لذلك يحق نظام 
ئة بقيمتها االسمية ، حيث يعطي للمصرف الفرصة في التخلص ول المصرف الردياص

من االصول الرديئة التي كان ينبغي عليه معالجتها، ويشار في ذلك الى ان النظام 
سيكون له في المصرف المعني نصيب اكبر في راس المال وعادة ما يقوم بتغيير 

على ثقة المجتمع ، ثم االدارة التي تعد مسؤولة عن الخسائر لتحسين الصورة والحفاظ 
يخرج النظام تدريجيا" كمساهم نتيجة تسديد المصرف لحصته في رأسماله بعد تحسين 

 .(2)اوضاعه
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 . 7/2007/ 12-8د رة اقيمت في البنك المركزي ال راقي للل رة من  –ال   ر المصرفي  –ا س اذ محمد جيجان  (1)
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 في مرحلة العسر المالي االساليب العالجية 
 

تتميزمرحلة العسر المالي الحقيقي بتوقف المصرف التام عن دفع التزاماته الجارية و 
اعلى بكثير من القيمة السوقية  أصبحتاو المستقبلية بسبب ان القيمة السوقية للخصوم 
في هذه  األساليبمن  مجموعةيتطلب وهو ما يعني وصول الخسائر للمودعين لذا 

فيهم واحتواء مشكلة التعثر بسرعة  ةالطمأنينالمرحلة تهدف الى حماية المودعين وبعث 
  .حتى اليحدث ذعر مالي يهدد استقرار النظام المصرفي 

 
  دخ  السلطة النقدية  أساليهمشكلة    ر المصارف  ندرج ضمن  الث ح  نجد ان    

 : (1)رزها المطاله ال الية ببا خاذ اجراءات ف رية محدددة 

 
 نظام التأمين على الودائع.اوال": 
 اعادة هيكلة المصارف المتعثرة .ثانيا": 
 سري للمصرف المتعثر. قاالندماج ال ثالثا": 

 
 نظام ال أمين على ال دائع. -ا  ":

 
ضمان الودائع المصرفية نوعا" من تطبيقات عقود التامين التي تهدف يمثل نظام   

الى تعويض المودع المضمون عن الخسائر التي يتعرض لها في االموال ويتميز عادة 
بانه غير موجه لحماية فرد او مؤسسة او جماعة معينة ، ولكنه موجه نحو المجتمع 

 عامة .
ال يستهدف بالضرورة الربح من الجهة الضامنة وانما تعزيز الثقة العامة لدى جمهور 

 المودعين .
الذي تجتمع فيه المؤسسات المصرفية انه نوع من انظمة التامين ب هذا النظام يعرفو

مع بعضها البعض لتأسيس مؤسسة تأمين حيث تقوم هذه المؤسسة المصرفية بوضع 
السياسة الخاصة بالنظام بحكم انهم يقومون بالدفع للنظام وتمويله وفي حال تعرض أحد 

خل اليجاد الحل المناسب اعضاء هذا النظام الى أزمة مصرفية فأنه سرعان ما يتد
 ويقوم بتمويل تكاليف هذا الحل والدفع للمودعين اذا لزم األمر.

أو هو تنظيم اداري ال يهدف الى الربح وانما لزيادة الثقة في المصارف التي تحتفظ 
بمدخرات افراد المجتمع والذي يعتمد على اشتراكات اعضائه من المصارف وبعض 

دة المصارف االعضاء عندما تتغير ماليا"وتعويض األصل على دعم الدولة لمساع
 المودعين في حدود المبالغ المؤمن عليها.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رف مجلة ا حاد المصا – الدمج  ال ملك في القطاع المصرفي ال ربي م المبررات  المكاسه  ا  جاهات  –(  د. عدنان الهندي 1)  
 26ص-1999   شرين ا    -19المجلد  -226ال دد  –لبنان  –ال ربية 
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تبدأ مرحلة التعويض للمودعين حتى الحد المؤمن عليه من طرف نظام التامين على و 
الودائع عند اقرار توقف المصرف عن الدفع وتصفيته ، وبالنسبة للودائع التي تخرج 

ألخرى فانه تدخل ضمن المطالبات في عن نطاق التامين أضافة الى سائر الودائع ا
 .تصفية المصرف

علما" بان النظام يدخل ايضا" في التصفية ويحل محل المودعين المؤمن على ودائعهم   
، وبطبيعة الحال فأن كل من يتقدم الى التصفية يخسر جزء من امواله اضافة الى 

 التاخير قبل الحصول على المدفوعات الجزئية.
 

 .(1)هيكلة المصارف الم   رة  اعادة -  انيا":
 
يستهدف اسلوب اعادة الهيكلة محاولة انقاذ المصرف من مشكلة التعثر المصرفي   

دفعها من ثالث وحتى تتم هذه العملية بنجاح فأنه يجب النظر الى عالج مشكلة التعثر و
 زوايا هي : رغبة االدارة والمالك والدائنين في استمرار عمل المصرف والقدرة في
انجاح ودعم اساليب العالج المقترح )اعادة هيكلة ( باالضافة ان تشمل اعادة هيكلة 

ال االداري والمالي من اجل تحقيق نتائج فعالة للتغلب على مشكلة التعثر وتخفيض جالم
 -: احتمالية حدوثها مستقبال" من خالل

 اعادة هيكلة المصارف. صيغة -
 رف .االساليب االجرائية العادة هيكلة المصا -
  

تعتبر معالجة مديونية المصرف وكيفية تسديدها باعتماد خطة لهذه الغاية بهدف و    
 االداء المالي للمصرف المتعثر. تحسين

ان اعادة الهيكلة تاخذ بمفهوم التغيير الذي يعرف بانه مجموعة من ردود الفعل التي 
التوازن او هو  تستهدف مواجهة ما يحدث من تغيرات في البيئة كال" على استعادة

انتقال المصرف من وضعية غير مربحة الى وضعية مرغوب فيها وحتى تكون اعادة 
 : (2) بد ان   ميز بما يلي الهيكلة تغييرا" فعاال" 

 
: يتوجب ان يكون التغيير نوعي في اداء العمل المصرفي وتغيير  ال غيير يك ن اساسي -

لمصرفية بما يساعهم في رفع كفاءة الفكر المصرفي ليتواكب مع مستجدات الصناعة ا
 الخدمة المصرفية للزبون .

 
 :يتعين ان يكون التغيير كبير وجوهري وليس هامشي في معايير االداء  ال غيير له قيمة -

     ____________________ 
 – 2016آذار ل ام  –قية( دراسة ب ن ان )اعادة هيكلة المصارف ال را –/ مس شار البنك المركزي ال راقي  ليد عيدي عبد النبي  (1)

 . 4ص
ل رقي في  حقيق الشم   المالي اد ر البنك المركزي  ب ن ان )/ مس شار البنك المركزي ال راقي  دراسة  نبي ليد عيدي عبد ال (2)

 .6، ص 2016آه   - (  ط ير القطاعات ا ق صادية ل حقيق النم 
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تطوير والتحسين النسبي أي ال يقتصر على ال:  ال غيير له ن ائج كبيرة  ج هرية -
 والشكلي في االداء.

 
 اع ماد ال لكير ا س قرائي :  -

 
فإعادة الهيكلة تشتغل في البحث عن فرص التغيير قبل بروز مشاكل تدعو للتغيير   

فكير االستنتاجي المتمثل في االنتظار حتى ظهور المشكلة ثم توالتطوير وترفض ال
 . العمل على إيجاد الحلول

 
 اليه ا جرائية  عادة هيكلة المصرف الم   ر لمجم عة من ا جراءات ملخص ا س

 
 حل مجلس االدارة وتشكيل لجنة ادارة. -
 اعداد خطة اعادة الهيكلة . -
 ههيكلة الى مساعدة المصرف المتعثر على استئنافالوتهدف الوسائل المالية العادة  -

اموال الغير  لنشاطه بحدود الن المصارف تستند في تمويل موجوداتها على
وانعدامها يعني توقف نشاطها ، كما تعتمد عادة عند بداية النشاط بصورة كبيرة 

لهذا فأن معالجة المديونية او زيادة رأس المال كلها  ،على رأسمالها في التوظيف
وسائل تعمل على توفير مصادر التمويل المالئمة الستعادة النشاط وفي بعض 

حجمه مقارنة مع طاقة استيعاب في ف كبير عثر المصرتاالحيان يكون سبب 
 يؤدي بنا ، السقف المصرفي وصعوبة تعقد تسييره لذا يلجأ الى تخفيض رأسماله 

 :  (1) ماسبق الى ال  رض الى ك  ال سائ  المالية فيما يلي
 

 :م الجة مدي نية المصرف الم   ر  - أ
 

تفاع الخسائر عبر أن تتراكم الديون المصرفية الناتجة عن تراجع االرباح وار  
سنوات نشاط المصرف يؤدي الى تعثر المصرف وتوقفه عن دفع التزاماته وبالتالي 
فأن ضمان فرص نجاح اعادة هيكلة المصرف المتعثر تعتمد على معالجة مديونيته 

 وفق التالي: 
 اي تنازل صاحب الحق االً لمانع . أبراء دي ن المصرف : -   
: اعادة ترتيب شروط سداد الدين االصلي والذي  رفاعادة جد لة دي ن المص -   

يستلزم دخول المدين في مفاوضات مع الدائنين 
 لالتفاق على تأجيل السداد.

__________________________ 

 .11ص – 2016آذار ل ام  –دراسة ب ن ان )اعادة هيكلة المصارف ال راقية(  – ليد عيدي عبد النبي / مس شار البنك المركزي ال راقي  (1)
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تحويل دائني المصرف الى مساهمين فيه كل بنسبة ديونه مما  : رسملة الدي ن -
رار من الهيئة قيؤدي الى زيادة رأس ماله وتنشأ عملية الرسملة ب

العامة غير العادية بعد أخذ موافقة الدائنين الخطية وموافقة الجهة 
 الوصية ويسجل وينشر عمال" بمقتضى قانون الشركات .

 
المصارف المتعثرة الحصول على مصادر التمويل في ظل  لى: يصعب ع  م ي ال - ب

التي يمكن ان تتضمنها خطة  اتهاالوضعية التي تمر بها نظرا" لالنخفاض الواضح لقدر
 اعادة الهيكلة .

 
كتاب بكامل أ: يشترط لزيادة راس المال شرطان هما زيادة رأس ما  المصرف  -

راسماله المصرح به بالكامل من قبل راسمال المصرف )أي ان يتم دفع 
، حيث ليس من المنطقي زيادة رأس المال وهو ال يزال دائنا" ( المساهمين 

 بالجزء غير المدفوع المترتب في ذمة المساهمين.
 

 :  خليض راس ما  المصرف -ج
 

م عملية التخفيض اذا تاي تخفيض راسمال المصرف المكتتب وغير المكتتب به وت   
ن راسمال المصرف لم يكتتب به على الرغم من عرضه كله لالكتتاب حيث بقي جزء م

الى الحد المكتتب به على ان ال يقل عن الحد المقرر قانونا" الحال يخفض في هذا 
 حسب نشاط المصرف.

 
 :سري للمصرف الم   رقا ندماج ال - ال ا:

 
ختصة لتنقية الجهاز المصرفي وهو احد االساليب العالجية التي تلجأ اليها السلطات الم      

من المصارف المتعثرة ) خاصة الصغيرة منها( مع مراعاة حماية حقوق اصحاب 
المصلحة في المصرف المتعثر السيما المودعين غير المؤمنين في اطار نظام التأمين 
على الودائع والذين يتضررون كثيرا" من تصفية المصرف ) ال يسترجعون كامل 

داد الحاجة الى اسلوب االندماج القسري في حالة عدم قدرة الوسائل مستحقاتهم( ، وتز
المالية االخرى العادة الهيكلة في تحقيق اهدافها المتمثلة في عودة المصارف المتعثرة 
لمزاولة نشاطه والناتجة في اغلب الحاالت عن اعتراض الدائنين عن تلك الوسائل 

 .  ( 1) وفشل المفاوضات معهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

مجلة الدراسات ا ق صادية  –ا ندماج المصرفي   أ يره على القطاع المالي باإلشارة الى حالة ال راق  –اسار فخري عبد اللطيف أ.  (1)   
 .15 ص  -2ال دد  –2010ل ام   عن البنك المركزي ال راقيالصادرة 
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تنافسي معين إلى وضع تنافسي أفضل ينتج عنه يتضمن )االندماج ( انتقال وضع و     

: زيادة القدرة التنافسية للبنك الجديد و فرص االستثمار و إدارة الموارد و الدخل أ  ً 
: إحالل كيان إداري جديد أكثر خبرة   انياً الجديد بشكل أكثر كفاءة و فعالية و إبداع 

كتسب الكيان المصرفي ليؤدي وظائف المصرف بدرجة أعلى من الكفاءة و من ثم ي
:المزيد من الثقة و الطمأنينة و األمان لدى جمهور العمالء   ال االجديد شخصيته 

 والمتعاملين .
 : (1)في   م   لالندماج اآل ـــار اإليجابية  من  
 
يؤدي االندماج إلى تحقيق وفورات الحجم الكبير من وفورات داخلية مثل التكنولوجيا  -  

فضل الكفاءات المصرفية وإتاحة الفرصة لتدريب العمالة وإعدادها و و إدارية كجذب أ
توفيرالخدمات الالزمة لها و وفورات خارجية مثل إمكانية االستفادة من شروط أفضل 

 .في التعامل مع بنوك أخرى
 

يؤدي اندماج أكثر من مصرف إلى تجميع موارد وأصول كل منهما مما يؤدي إلى   -  
تمانية بدون التعرض لالنكشاف أو الهزات الكبيرة كما يستطيع تمويل زيادة الجدارة االئ

 . أنشطة اقتصادية ذات أجل طويل
 

تجميع القدرات اإلدارية فيتوقع مع اندماج مصرفين أو أكثر أن تتوافر قدرات إدارية  -  
 . أكبر للمصرف و من ثم تزيد كفاءة الوحدة الكبيرة

 
مصرفي الجديد و ذلك من حيث القدرة على تحقيق مبدأ تعزيز المركز المالي للكيان ال -

 كفاية رأس المال و مواجهة المخاطر و زيادة القدرة على تمويل المشاريع المختلفة.
 
زيادة األرباح الصافية للمصرف الجديد التي ينتج عنها زيادة قيمته ومن ثم زيادة  -

الثقة في المصرف الجديد ،  اإليداعات الناتجة عن زيادة عدد عمالئه ، وبالتالي زيادة
وهذا ما يزيد من ربحيته وتحسين الربحية هو ناتج لألثر التجميعي لعمليات االندماج ، 
وهذا األثر يحتوى على )األثر التجميعي التشغيلي واألثر التجميعي المالي ( فاألثر 

كفاءة في التجميعي التشغيلي ينتج عنه وفورات الحجم وزيادة القوة التسويقية وزيادة ال
أداء الخدمة المصرفية ، واألثر التجميعي المالي ينتج عنه الحوافز والمزايا الضريبية 
والوفر الضريبي وانخفاض تكاليف إصدار األوراق المالية وانخفاض احتماالت تحمل 

 المصرف الجديد لتكاليف اإلفالس .
      
 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .18ص  -لمصدر السابق نلسه ا –أ.اسار فخري عبد اللطيف  (1)
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 الخـا مــــــة 
 

التي تواجه مشاكل مالية بحسب درجة الفشل التي  المصارفتختلف طرق معالجة     
ما زالت واعدة، و هناك رغبة من  صرفوصلت إليها. فإذا كانت اآلفاق المستقبلية للم

مدى البعيد، قد لإلبقاء على عميل مربح على ال صرفقبل الدائنين في التعاون مع الم
. تتضمن التنازالت الطوعية تمديد صرفيعرض الدائنون تقديم تنازالت طوعية للم

فترة استحقاق الديون، أو تخفيض قيمة الديون بنسبة معينة، أو مزيج االثنين معا. أما 
إذا كانت اآلفاق المستقبلية لها ال تعد بالكثير من الخير ، لكن الدائنين يفضلون اإلبقاء 

مستمر اكبر من قيمتها التصفوية، فان الحل يكون  صرفالن قيمته كم صرفالمعلى 
من خالل إعادة تنظيمها . و تهدف عملية إعادة التنظيم إلى  صرفبإعادة تأهيل الم

لتخفيض نسبة المديونية و بالتالي تخفيض حجم  صرفإعادة هيكلة رأسمال الم
 .صرفااللتزامات المالية الثابتة على الم

لربحيته والتغلب على  صرفإذا لم يكن هناك أي أمل بإمكانية استعادة الم ...اأخير  
مستمر، فان الحل  صرفمصاعبها المالية و كانت قيمتها التصفوية اكبر من قيمتها كم

. و تتطلب عملية التصفية الدخول في إجراءات قانونية تتضمن المصرفيكون بتصفية 
توزيع وها على مهل و بشكل منتظم، تصفية موجوداتو، صرفإعالن إفالس الم

حصيلة التصفية على الدائنين بشكل عادل. والعدالة في التوزيع تعني هنا اتباع أولوية 
 للحقوق معينة تتناسب مع الحقوق القانونية لكل نوع من األوراق المالية.
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 خالصة وتوصيات
 خالصة 

 
تاعب او اضطرابات مالية ان يوازن بين دون اية م المصرف نشاطهممارسة  بغية -1

قدرته على تحقيق االرباح وقدرته على سداد االلتزامات المترتبة عليه في تواريخ 
استحقاقها , اي ان توازن بين ربحيته وبين قدرته على توليد تدفقات نقدية معقولة كافية 

 لسداد االلتزامات, على ان يتم كل ذلك في ظل هيكل متوازن سليم .
 

هناك اي أمل بامكانية استعادة المصرف لربحيته والتغلب على مصاعبه يكن اذا لم  -2
المالية وكانت قيمته التصفوية اكبر من قيمته كمصرف مستمر ,  فان الحل يكون 
بتصفية المصرف،  وتتطلب عملية التصفية الدخول في اجراءات قانونية تتضمن 

مهل وبشكل منتظم , توزيع حصيلة  اعالن افالس المصرف , تصفية موجوداته على
 التصفية على الدائنين بشكل عادل . 

 
ال يوجد سناريو واحد يمكن ان تسير عليه جميع المصارف المتجهة نحـــو التعثر  -3

المالي , وانما قد تختلف هذه المراحل من مصرف الى آخر . ويعود ذلك الى عدة 
امل ادارة المصرف معه , االمر الذي عوامل من اهمها سبب التعثر المالي وطريقة تع

 يلعب دوراً حاسماً في تقرير احتمال وصول المصرف الى حالة التعثر المالي او ال . 
 

 :ومما سبق نوصي بما يلي 
 

بل  ،يجب على ادارة المصرف ليس فقط التفكير في كيفية رفع مستوى كفاءة االداء  -1
بأدارة المالي في مراحله االولى  التفكير كذلك وبجدية في كيفية الكشف عن التعثر

وذلك لمواجهة مخاطره والتغلب عليها في حينها, الن مخاطر فعالة ونظام أنذار مبكر
التعثر المالي قد يحدث في اي لحظة من حياة المصرف لذا يجب ان تعد له كل العدة 

معنية السلبية التي قد تمتد ليس فقط الى االطراف ال ،لتحمي نفسها من مخاطره وآثاره
من مالك ودائنين وعاملين وزبائن  بل تمتد آثاره السلبية ايضا الى االقتصاد الوطني 

 واالقتصاد الدولي ككل . 
 

الرفع المستمر لرؤوس أموال المصارف وأصولها لكي تصل رؤوس األموال إلى  -2
،  إلى زيادة أصول المصارف وتنويع محافظها باإلضافةمثيالتها في الدول العربية 

يلزم المصارف مضاعفة الجهود وأختيار افضل السبل لتحقيق التوازن بين العوائد لذا 
 والمخاطر قصد تحقيق االستقرار في القطاع المصرفي.
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ضرورة تطوير وتعزيز ممارسة الرقابة الشاملة ومخاطر التشغيل حسب المعايير  -3
ة إدارية قادرة العالمية والسيما معايير بازل بحيث تركز على إيجاد ثقافة عامة وبني

على تنفيذ هذا اإلطار، حيث أن ضعف الرقابة المصرفية تؤدي إلى وصول 
 .المصارف التجارية إلى اإلفالس، وبالتالي ما يؤدي إلى ضعف الجهاز المصرفي

العمل علي رفع الكفاءة اإلدارية إلدارة األموال وبذل المزيد من الجهد في ذلك  -4
 .  مصارف لتلك الحتى يتحقق التطور المنشود 

تطبيق أنظمة التأمين على الودائع والتي تحقق األمان للمودعين برد ودائعهم أو  -5
 للتعثر والفشل.المصارف جزء منها إذا تعرضت 

 .العمل علي إتباع األساليب ألحديثه للتحليل المالي وذلك للتبوء بالعسر المالي -6
فكير وبجدية في كيفية ان يحسن كفاءة االداء بل التيجب على المصارف ليس فقط  - 7

التعرف على التعثر المالي في المصرف والتعرف على مخاطره والتغلب عليها في 
لتحصين حينها الن التعثر المالي قد يحدث في اي لحظة لذا يجب ان يعدله كل العدة 

المالك الى بل الى المصرف نفسها من مخاطره وآثاره السلبية التي تمتد ليس فقط 
 املين والعمالء بل تمتد آثاره الى االقتصاد الوطني ككل.والدائنين والع

لتجنب مخاطر التعثر فالبد من العمل على تذليل المعوقات من خالل تطبيق  -7
نظام جيد للحوكمة بمقوماته وركائزه ومن خالل االهتمام بتوافر الخبرات الفنية والمالية 

 واالدارية العفاء االدارات العليا للمصارف.
ر المعلومات الالزمة لمتخذي القرارات من خالل توفير مجموعة من ضرورة توفي -8

االجراءات الوقائية المالئمة والتي تؤدي تطبيقها الى تحسين جودة المعلومات 
 المحاسبية والتي تتمثل بما يلي:

 وجود أنظمة محاسبية تتمتع بأطر رقابية فعالة في المصارف .  -
ة في التحليل المالي يوتحسين المهارات االدار تقيد المصرف بمعايير المحاسبة الدولية -

 الى المدراء الماليين في المصرف.وتفسيرالنسب 
استخدام التحليل المالي في عملية اتخاذ القرارات واالبتعاد عن التقديرات الشخصية  -

 وذلك لتحسين جودة القرارات المتخذة واالهتمام بالتخطيط المالي.
لتخلص من االصول الرأسمالية غير المنتجة وترشيد عدم التوسع في منح االئتمان وا -

 االنفاق لتخفيض التكاليف الى ادنى حد .
الحرص على تطبيق الحوكمة في المصارف النها تؤدي الى زيادة درجة  -9

وجودة االفصاح والشفافية في القوائم المالية والتي يعمل على معرفة نقاط الضعف التي 
 .والمحللين المالين  قد تؤدي الى تقليل كفاءة االدارة
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 المصادر
 

دار الك وووووووي العلديووووووو  لل  ووووووور –ال حليوووووووي الدوووووووال  وادار  ا موووووووحا   –د.ابوووووووح الي وووووووح  علووووووو   -1

 .81، ص1994لعام  -القاهر   -وال حزيع

 –مجلوووووووو  الد وووووووو  درون  -كيووووووووف م اووووووووار الد ووووووووار  –اسووووووووـار فخووووووووري عبوووووووود اللطيووووووووف أ.  -2

 .62ص -2008لعام  -الكحيت– 72العدد

ا نووووووودماف الد ووووووورف  وموووووووليير  علووووووو  القطوووووووا  الدوووووووال   –د اللطيوووووووف اسوووووووار فخوووووووري عبوووووووأ. -3

الب وووووووو  مجلوووووووو  الدراسوووووووواد ا ع  ووووووووادي  ال ووووووووادر  عوووووووو   –باإلشووووووووار  الوووووووو   الوووووووو  العوووووووورا  

 .15ص ،2العدد -الدركزي العراع   

 .18الد در ال ابق ني ه، ص –أ.اسار فخري عبد اللطيف  -4

( 43العوووووودد   –ن وووووواني  مجلوووووو  علووووووحم ا -ال ع وووووور الدووووووال  للد ووووووار   -شووووووريف ريحووووووان  أ. -5

 .7ص -2007لعام 

  13ص –الد در ال ابق -اسباب معالج  ال ع ر الد رف   -شريف ريحان أ. -6

ا كاديديووووووووو  العربيووووووووو   –اسوووووووووباب القوووووووووروة الد ووووووووورفي  الد ع ووووووووور  -د.خليوووووووووي ال ووووووووودا   -7

 .513ص -2005 -للعلحم الدالي  والد رفي 

ربوووووووو ، الدبوووووووورراد عوووووووودنان الا وووووووودي، الوووووووودمر وال دلوووووووو  فوووووووو  القطووووووووا  الد وووووووورف  العد. -8

، 19، الدجلوووووووود 226والدكاسووووووووي وا مجاهوووووووواد، مجلوووووووو  امحوووووووواد الد ووووووووار  العربيوووووووو ، العوووووووودد 

 .26، ص 1999م ري  األو ، 

مجلوووووووو   –ا نوووووووودماف وال حوووووووودياد علوووووووو  م ووووووووار  األلييوووووووو  ال ال وووووووو   –عوووووووودنان الا وووووووودي د. -9

 .5ص -1998شباط   -19الدجلد  -21العدد  –لب ان  –امحاد الد ار  العربي  

، 199 –عوووووووو  دار الك وووووووواب العربوووووووو  بد وووووووور مطب –ا فوووووووو    –  يووووووووحن  .علوووووووو    وووووووود -10

 .47ص

دراسووووووو  بع وووووووحان  –وليووووووود عيووووووودي عبووووووود ال بووووووو  ق م   وووووووار الب ووووووو  الدركوووووووزي العراعووووووو   -11

 . 4ص – 2016آذار لعام  – اعاد  هيكل  الد ار  العراعي ( 

           دراسووووووو  بع وووووووحان  -وليووووووود عيووووووودي عبووووووود ال بووووووو  ق م   وووووووار الب ووووووو  الدركوووووووزي العراعووووووو   -12

لعرعووووووووو  فووووووووو  محقيوووووووووق ال ووووووووودح  الدوووووووووال  ومطوووووووووحير القطاعووووووووواد ا  دور الب ووووووووو  الدركوووووووووزي 

 .6، ص 2016آب   -ا ع  ادي  ل حقيق ال دح( 

دور  اعيدوووووووت فووووووو  الب ووووووو  الدركوووووووزي العراعووووووو   –ال ع ووووووور الد ووووووورف   –محدووووووود  يجوووووووان  -13

 . 2007ق7ق 12-8للي ر  م  

القووووووووواهر   -الوووووووووديحن الد ع ووووووووور ، ا سوووووووووباب، العووووووووو ف –د. مح ووووووووو  أ دووووووووود الخ ووووووووويري  -14

 .143،  ص1994،
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