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  األولمتاا  السداسي ذجية الاإلجابة النمو 
 المعمق االقتصاد البنكيمقياس:  

 

 (: .................. 3) ؟هاالتي تواجهوالتكنولوجية التاديات القانونية  سبل تطوير عمل المصارف االلكترونية على ضوء أذكر-1

املنظومة  ومواكبة مسايرةمن خالل ميكن تطوير عمل املصارف االلكرتونية ملواجهة التحديات القانونية اليت تواجهها 
واليت ختتلف  للحقوق والواجبات للمتعاملني هباباعتبارها احملدد  وتطوراهتا القانونية والتشريعية لألنشطة املصرفية االلكرتونية

 –الدفع  وسائل –أمن املعلومات  –يف االثبات  حجيتها- )قانون التعاقدات االلكرتونية :من أمههاالتقليدية و عن األنشطة 
 ، (التوقيع االلكرتوين ... إخل – إثبات الشخصية

استجابتها السريعة للتغريات احلاصلة يف أما مواجهة التحديات التكنولوجية من قبل املصارف االلكرتونية فتتمثل يف 
 تقادة القصوى منها.. لالس(، وإملام موظفي املصارف هبااملصرفية )الربامج والتطبيقات جمال التكنولوجيا الرقمية احلديثة

 .(: .......... 3)ولماذا؟ الشاملة في نشاطها  في إطار تاولها ناو خيار الصيرفة التي تنتهجها المصارف هي االستراتيجيات ما-2

تنويع  –)تنويع مصادر التمويل  اسرتاتيجية التنويع املصريفتنتهج املصارف يف إطار حتوهلا حنو خيار الصريفة الشاملة 
 مات واألنشطة اليت تقدمها(االستخدا

 تقليل املخاطر( –)تعظيم العوائد واألرباح إتباع اسرتاتيجية التنويع املصريف اىل  من هتدف املصارف الشاملة

يعد انفصام القطاع المالي عن القطاع الاقيقي أحد أسباب حدوث االزمات المالية. وضح ذلك مبينا دور المصارف اإلسالمية -3
  (:3)في معالجتها؟ 

بسبب انتشار ثقافة الربح السريع وحتقيق املستثمرين واملضاربني ) دى التوسع الكبري يف حجم األصول املالية املتداولةأ
إىل بداية  (كبرية وسريعة العتمادهم على تعامالت هدفها املضاربة على األسعار فقط وال تنتج أي قيمة مضافةمالية   عوائد

القطاعات املنتجة كالصناعة والزراعة والتجارة...( وضعف )طاع املايل والقطاع احلقيقي انقطاع الصلة )انفصام( بني الق
وبأكثر من حاجة القطاع  ةومستقل ةكبري   بإصدار أصول مالية املؤسسات املالية اىل قيام توسعال ويرجع ذلك االرتباط بينهما

 سبب الحقا يف حصول تعثر يف التسديد وحصول االزمة.وبالتايل زاد عدد املدينني وزاد معه حجم املخاطر، مما ت، احلقيقي

ترى املصارف اإلسالمية ان جتنب حدوث و/أو معاجلة األزمات املالية يكمن يف تطبيق مبدأ املشاركة يف الربح 
قص وتن يتزيد بزيادة النشاط االقتصادي احلقيق )رؤوس األموال( وأن حركة النقد )الغنم بالغنم والغرم بالغرم( واخلسارة
الفائدة، املتاجرة كأسعار   يعن القطاع احلقيق ااملؤدية اىل منو القطاع املايل بعيد املالية واالبتعاد عن كل املمارسات بنقصانه
 ... إخل. ، املشتقات املالية،بالديون
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 ..... (: .......3؟ )مع ذكر الالول الممكنة االندماج المصرفي إلى طول خطوط المسؤولية وصعوبة اتخاذ القرار. لماذا يؤدي-4

توسيع الشبكة يتطلب معه  اىل كيان مصريف كبري احلجماحلجم صرفية صغرية املكيانات الحتول  االندماج املصريف على يعمل
م حصول متخذ القرار على دنتيجة لع)خماطر اسرتاتيجية(، ، ما يؤدي اىل صعوبة اختاذ القرار واهليكل اإلداري للكيان اجلديد

ما يؤدي اىل زيادة البريوقراطية  )زيادة عدد السلم اإلداري( حلقيقية أو تأخر وصوهلا بسبب طول خطوط املسؤوليةاملعلومات ا
 .وارتفاع تكلفة اخلدمة املصرفية

يف الكيانات املصرفية املندجمة  6002تطبيق مبادئ احلوكمة املصرفية اليت أقرهتا جلنة بازل سنة يكمن حل هذا االشكال يف 
 (سؤوليات وهيكال إداريا يشجع على احملاسبةبدأ الثالث منها )جيب على جملس اإلدارة أن يضع حدودا واضحة للمخاصة امل

 ... (: ......................3ك؟ )دور الدولة في ذل هو ة التارير المالي والمصرفي. ومايشترط التدرج في تطبيق سياس لماذا-5

اليت قد تصيب القطاع  لتفادي وقوع اهلزات واألزمات املاليةاملايل واملصريف يشرتط التدرج يف تطبيق سياسة التحرير 
)اآلثار  لتميزه باهلشاشة والضعف وعدم قدرته على مواكبة التغريات الناجتة عن عملية التحرير املايلاملايل واملصريف احمللي 

على اخلارج دفعة واحدة )التحرير الكامل دفعة  يفواملصر  عند انكشاف القطاع املايلالسلبية أكثر من اآلثار االجيابية(، ف
قد يؤدي اىل هروب رؤوس األموال حنو اخلارج بشكل كبري أو تعرض املصارف احمللية ملنافسة شديدة قد تؤدي اىل  واحدة(
 .وهو ما حيتاج وقتا للتكيف معها وتفادي سلبياهتا ،تعثرها

ضرورية لنجاح سياسة التحرير املايل واملصريف باإلضافة اىل الرقابة توفري الشروط ال ويكون دور الدولة يف هذه املرحلة
 واالشراف احلذر على األسواق املالية وكذا التدخل الرشيد يف توجيه ومحاية القطاع املايل واملصريف. 

 .............................(: .............. 3) ؟أذكر أنواع المساءلة والرقابة التي تتبناها الاوكمة في المؤسسات المصرفية-6

 .من املستويات اإلدارية األعلى اىل املستويات اإلدارية األدىن المساءلة والرقابة الرأسية:-أ

 .حاب املصاحل يف املؤسسة املصرفيةوهي املتبادلة بني كل من جملس اإلدارة واملسامهني وأص المساءلة والرقابة األفقية:-ب

 .......... : (2) ؟دول العالم من حيث المخاطر المصرفية إلى مجموعتين. أذكرهما ولماذا مصرفيةللرقابة ال قسمت لجنة بازل-7

 ( باإلضافة اىل السعودية وسويسراOCDEدول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ): المجموعة األولى

 .بقية دول العامل الثانية: المجموعة
املصارف العاملية، فاملصارف اليت تنتمي لدول اجملموعة األوىل تعترب منخفضة بغرض حتديد درجة املخاطرة اليت متيز وذلك 
  .املصرفية ، أما املصارف اليت تنتمي لدول اجملموعة الثانية فتعترب عالية املخاطراملصرفية املخاطر

 


