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 شكر وتقدير
ا رحددددد    ضدددددجل   إىل نعددددد ا    نعددددد    ددددد  األوددددداحل ا ااجلددددد حل او فةجلددددد  فددددد     ددددد     ناددددد  نوتددددد  وتددددد  البددددد  ي

الكثددددا بدددد  له بددددذل    دددد  ا   دددداحل  الكدددداا  الددددذ    دددد ف ا ي ذ فددددا ن دددد   ج معةةةةق  م ةةةة  -كليةةةةق صاد  ةةةة   
 ... ا بن ء  جلل الغ  ل  ةث األف  ف      

علددددد  فددددد   أعضةةةةة ة للحةةةةةق صلينةةةةةا صل ةةةةة د     ص    ةةةةة  صلةةةةةةك    أسةةةةة       مددددد  ن  زددددد    إ دددددل ال دددددكا إىل 
 الدددد   دددد ةتل  جلمدددد  علمجلدددد    دددداحل    ك دددد    فدددد  عندددد ء ا  ددددااءحل ر دددد ل  ارت  امددددة    إ ن   دددد   ز حدددد    الزجلمدددد 

 . االح ا  اال ز   فن   ل  هل  اهلل عن   ل وا    ذا ال ثث جزإا هل

ااتال ددددددد  فددددددد  الةاجددددددد و ب ومجلدددددددلأ جداددددددد  لجلمددددددداأ  لجلدددددددثل   ددددددد ر  نو ن زددددددد   ب ل دددددددكا  االف نددددددد و إىل ن ددددددد       
ج معةةةةق صل ةةةة   صل   ةةةةق -ع يةةةةة كليةةةةق صلعلةةةة   ص  ص  ةةةةق  -ص سةةةة  ق صل ةةةةة   صلةةةةةك    ع  ةةةةة  ضةةةةلي  ف دددداا 

 الددددذ  ملددددك فندددد  الكثددددا فنددددذ زمدددد  ع دددداحل ع فدددد    فدددد  ن ا  ج معةةةةق  م ةةةة  –  كليةةةةق صاد  ةةةة    ص سةةةة  ق  ةةةة
الدددددذ  فددددد أ فددددد  فنددددد با علمددددد    و حددددد   أ  الدددددذ  فددددد   ددددد ا    فددددد   عددددد  فددددد   ددددد  ارتمددددد ع حل ي  ا  جلدددددا   

هلل اجملدددد المحأ  هللدددد ا هلل بدددديبو  مددددا  ا  رل   مددددا بدددد  نفددددا   لدددد  جض ددددل علددددل  حدددد  ارتمدددد مح أ عمدددد  نو  تجلددددل ا
 .عما  لجل ز  اربا    ف أللئ   ا ا ر الةل   الةمل

مةةةةةةة   عةةةةةة   م ةةةةةة    –ص سةةةةةة  ق صل لةةةةةة عة صلةةةةةةةك    مي ةةةةةةة   ةةةةةة    مدددددد  ن   نو ن ددددددكا فدددددد   ددددددل  لدددددد  
علدددددد  وجل  دددددد   علددددد  فنثددددددل    دددددد  لزدددددااءحل  ددددددذا ال ثددددددث   مدددددا ارتالح دددددد مح الزجلمدددددد  الدددددد    صل لةةةةةليع صل ةةةةةةع  

 .  اك ا حمل      مهك ا إثااء  إعت ء  جلم  فض ج  لل ثث

مةةةةةة     ةةةةةة   -ص سةةةةة  ق  نةةةةةة صلحةةةةة      مل  لددددد  نامددددد  نو ن  زددددد   ب ددددد  ق ال دددددكا  االحددددد ا   ال زددددد  ا إىل 
 .ف   ا   حتمل عين الكثا  إا  اهلل عين  ل اخلاالذ    -ب ن  الرب     ر    حفي  صائ   ن
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 ملخص البحث
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Research Summary 

 

This research aims to analyze the impact of total credit risk, which is 

exposed to credit portfolios for private banks Syrian, through analysis of 

percentages core that indicate the efficiency of the credit portfolio and linked 

with the total credit risk, in order to come to know the extent of the 

efficiency of these banks in the management of this type of risk, have been 

analyzed five of financial ratios banking accepted within this area to 

measure the efficiency of the credit portfolio, and its relationship to extent 

the risks and perhaps the most important standards of accounting and 

derived from the financial statements of banks ratio measuring the efficiency 

of assets and the ratio measure failed loans, and the ratio measuring debt 

coverage ratio is working, The guarantees cover ratio measurement, and 

measurement of the proportion of the efficient use of assets and deposits, has 

been analyzing these ratios statistical analysis supported the statistical study 

of the link between research variables so as to reach to determine the effect 

on the efficiency of banking risk portfolio of credit facilities.  

As a result, the researcher suggests a model for measuring credit risk is 

directly linked with the most important decision for the credit risk rating 597 

/ M N / B4And Its Amendments issued by the Central Bank of Syria, which 

helps banks in reducing the size of their credit risk to a minimum, and the 

evolution of the modus operandi of the departments of credit risk to be more 

accurately and objective.  

The research sample included five banks Syria, especially during the period 

from 2007 until 2010 in order to find a relationship between the independent 

variables and the dependent variable in the research, through the use of the 

method based on the statistical analysis program SPSS to analyze the 

relationship between these variables.  

The study concludes to the existence of the effect varies between total 

exposures to credit risk and the efficiency of the credit portfolios of banks, 

as research has shown the importance of maintaining the composition and 

quality of the credit portfolio, and reduce risks within acceptable levels, so 

as to preserve the creditworthiness of the governor credit through model 

measures the credit risk.  
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 Introduction :مقدمة

فهي التي تتولى الوساطة بين المودعين والمقترضين وهي مستودع لثررو   ،مهمدور اقتصادي للمصارف 

المواطنين ومصدر لالئتمرا  الرال إل اقامرة الماسسران وج ترال السرلد وال ردمان، وهري القائمرة علرى   راإل 

الدفد و قل السياسة النقدية وتوفير السريولة وهري المراعر علرى الناراط ادقتصرادي مرن يرالا تلعيرهرا علرى 

ادئتما  وأسعاره ويلق النقرد و يراد  البلرل الرؤي يرادي بردوره جلرى المايرد مرن الاانرة جلرى اا ترال وفر  

هردفا  الرشريد  وادستثمار، لؤا كا  ادستقرار المالي والمااف ة علرى أمرواا المرودعين وسياسران ادئتمرا  

علرى ادلترااإل بهرا  لمصارفا المركاية دائما  جلى تاقيقه وتضد التعليمان الرقابية وتجبر المصارفتسعى 

 غيررر متوا  ررةسياسرران ائتما يررة  مصررارف ،و تيجررة لتببيررقالترري تقرروإل بهررا ال المهمررةمااف ررة علررى اردوار 

حير  قامرت ،تعرضت العديد من المصارف لم اطر ائتما ية عالية نردا  ،الة و تيجة سياسة م اطر غير فع  

،ويرالا التترر  ارييرر  بمنح قروض تتجاو  حدود رأسمالها وأهملت تبوير أ  متهرا  مصارفمثل هؤه ال

 ادن حد  المنافسة في القباع المصرفي من يالا تقديم منتجران ائتما يرة نديرد  ومبت رر  تناسرل التبرور 

ؤه المررالي الاا ررل ،ممررا أسررهم فرري تاايررد احتماليررة التعرررض للم رراطر ادئتما يررة  حيرر  حررتم علررى جدار  هرر

 .م اطرليان نديد  لموانهة تلك الا  المصارف البا  عن سبل وطرق و

 الم اطر ادار  العاإل ااطار جبرا  جلىتهدف السورية با ل عاإل  تونهان جداران المصارف ولؤلك كا ت

وأ  مرة  ادسرتراتيجيان واقرد متقيريو جعراد    الرديو  تعثرر مرن الاد على تعمل مناهج وضد في لمااولةوا

 وفقا   ادئتما  م اطر جدار    م تبوير على المصارف يساعد مت امل جطار وضد،وادئتما  م اطر جدار 

ت أ ربا ادئتما ية التري جدار  الم اطر مجااويا ة في  الدولية الرقابية المصرفية واارشادان للمعايير

  وذلرك ر ادئتما يرة للمصرارف،وكتراة  المات رة ادئتمرا   م راطرقوإل على الررب  برين أ  متها الاديثة ت

 يتر  مرنربايتهرا وحسرن ومرن درنرة كتراة  مارافم المصرارف  ن اد م اطر ادئتما لوة  ال ت دار اا

معررددن الؤبؤبررة فرري اايرررادان و ادن مررن سرريولة رأسررمالها واسررتعماله ببريقررة أفضررل اسررتتادن منهررا 

التارريعان والقروا ين الصرادر  عرن مصررف ،برالتوا ي مرد التبروير الاا رل فري هرا ؤوعمال مصارفال

، والتري تسراهم فري جدار  الم راطر 2 ردرن العديرد مرن الوعرائق عرن لجنرة برا ا  سورية المركاي ،حي 

ادئتما ي ة، وتوضيح كيتيرة تصرنيا التسرهيالن ادئتما ي رة وت روين الم صصران الال مرة، وبنراة  عليره قراإل 

بإ دار العديد من القراران المستند  جلى المعايير الدَّولي ة،  مصرف سورية المركاي يالا التتر  اريير 

التي تتعلق بتصنيا مات ة التسهيالن ادئتما ي ة وت وين الماو ان، وتاديد ترك اان الم اطر ادئتما ي رة، 

 . على مستوى المات ة ك ل إل، أىبااضافة جلى وضد حدود للتسهيالن ادئتما ي ة سواة ل ل فرد على حد
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Research Problem Definitionًًًًًً :ًمشكلةًالبحثً-ولاًأ
هشددد      أن التحددداأل ار اددد  الددداأل تماندددم افيتهددد ن اله ددد     ددد فررري باررر  ت مرررن ماررر لة ال     

لقا مددد   افات ددد ات  هخددد ا  افيتهددد ن الع تنددد  مدددن مه تددد  هدددعا التئدددات   لهخت ددد  الشددد ايا ما

وبالتررالي  م ئدد   ددا تحقتددم افيتهدد ن ر اا ددم حتددت تلهدده  دداا الهخدد ا   دد  اتندد ا دد  الهنتهدد   

 المصرررارفم ررراطر ادئتمرررا  فررري  جدار  أعرررريتبرررار وفاررر  ج  تجررراو  هرررؤه الماررر لة ي مرررن فررري ا

مرررن  والمسرررتمد  المااسررربيةمرررن المقرررايي   ةمجموعررر جلرررى ا  ، اسرررتنادادئتما يرررةمااف هرررا  علرررى نرررود 

ورببهرررا  م ررراطر ادئتمرررا فررري قيررا  القرروائم الماليرررة للمصرررارف، والترري سررروف يرررتم ادعتمرراد عليهرررا 

 .ادئتما ية م اطرمد  جنمالي التعرضان لل وتاليلها جحصائيا  

 ارتتررراعمرررن ترافرررق  ومررراارتتررراع عمليررران المرررنح ادئتمرررا ي  تيجرررة  ررره أوت هرررر ماررر لة الباررر  أيضرررا  

الاانرررة ملارررة  لترشررريد  القررررار ادئتمرررا ي  أ رررباتحجرررم الم ررراطر  التررري ترافرررق تلرررك العمليررران، 

 فرري يليررؤ  مرروذلمررن يررالا  تببيررق أسرراليل عمليررة لقيررا  ماشررران الم رراطر المرافقررة لرره ضررمن 

 اروضرررراع اسررررتقرار و ادئتمررررا يفيرررره بهرررردف ترشرررريد القرررررار كافررررة ادعتبررررار المتتيررررران المرررراعر  

 .الودائد وحماية حملة ارسهمالمصرفية والمااف ة على 

 : التالية األساسية لتساؤالتاباإلجابة على  تحديد مشكلة البحث  نا يمكنومن ه

 .بالنسبة انمالي التعرضان للم اطر ادئتما ية؟ فشل القروضقياس  سبة تلعير ما  -1

بالنسررربة انمرررالي  تغطياااة التسااااليتت االةتمارياااة  يااار عاملاااةمخصااا  قيااااس  سررربة مرررا ترررلعير  -2

 .التعرضان للم اطر ادئتما ية؟

بالنسرررربة انمررررالي التعرضرررران للم رررراطر  تغطيااااة لجمااااالا الم جاااا اتقياااااس  سرررربة مررررا تررررلعير  -3

 .ادئتما ية؟

 .بالنسبة انمالي التعرضان للم اطر ادئتما ية؟ قياس تغطية الضمارات سبة تلعير  ما -4

بالنسررررربة انمررررررالي التعرضررررران للم رررررراطر  قيااااااس  إاااااااود لعا د ال عاةااااا  سرررررربة مرررررا ترررررلعير  -5

 .ادئتما ية؟
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The Importance of Researchًًً :ًأهميةًالبحثً-اًاثاني
ي مررررنح وهررررلرررردى القبرررراع المصرررررفي الرئيسررررة  الوظيتررررةسررررل  الضرررروة علررررى يل لبارررر ا انرررراة هررررؤ

 تيجررررة لعرررردإل قرررردر   يررررةم رررراطر ائتما  التسررررهيالن ادئتما يررررة ومررررا يتولررررد عررررن عمليرررران المررررنح مررررن

لررررى ذلررررك مررررن يسررررائر المرررردينين مررررن الوفرررراة بالتاامرررراتهم فرررري مواعيررررد ادسررررتاقاق، ومررررا يترتررررل ع

الترررري المهمرررة  الرئيسرررةحرررد الوظرررائا أ الرررؤي يعتبرررر الناررراط ادئتمرررا ي  تيجرررة  يتاملهرررا المصررررف

 هرررؤا أهميرررة يبرررور ، وتنارررل وتتجلرررى وأكثرهررراربايررره   اررربةار أكثررررتقررردمها المصرررارف وهررري مرررن 

الماررافم  نررود أيضررا  مررن يررالا التركيررا الررؤي يررتم فرري الو ررة ارييررر  عمليررا  وعلميررا  علررى  البارر 

ادئتما يررررة مررررن يررررالا المااف ررررة علررررى  وعيررررة وعوائررررد ار رررروا الم و ررررة للمات ررررة ادئتما يررررة، 

وحمايررررة عوائررررده مررررن التؤبررررؤبان علررررى المرررردى البويررررل ارنررررل، ود سرررريما أ  ظررررروف العمررررالة 

أداة الماررررافم الم رررراطر ادئتما يررررة وتلعيرهررررا علررررى  قيررررا ر الررررؤي أدى جلررررى أهميررررة متتيررررر ، ارمرررر

 . ا ةال ادئتما ية للمصارف

 

Research Purposesً :ًأهدافًالبحثً-اًاثالث
 :البا  جلى ما يلي اهدف هؤي

،ودورهررررا علررررى أداة الماررررافم  عاملررررةالتعرررررف علررررى أهميررررة جدار  الم رررراطر فرررري المصررررارف ال -1

 .ادئتما ية للمصارف

جضررررافة جلررررى  عاملررررةال م رررراطر ادئتمررررا  فرررري المصررررارف جدار تسررررلي  الضرررروة علررررى مراحررررل  -2

 فررري المصرررارف ادئتما يرررةم ررراطر ادئتمرررا  ورببهرررا مرررد نرررود  المارررافم  جدار ايتبرررار مررردى كتررراة  

ل الماليررررة المتعلقررررة بقيررررا  ، وذلررررك مررررن يررررالا اسررررت داإل مجموعررررة مررررن النسرررر ال ا ررررة السررررورية

ال تررراة  والربايرررة، جضرررافة جلرررى اسرررت داإل بعررر  النسرررل الماليرررة المصررررفية المتعلقرررة بقيرررا  كتررراة  

 . نود  الماافم ادئتما ية

مااااان  وتعديتتااااا  4ب/م ن/ 795وفرررررق القررررررار الم ررررراطر ادئتما يرررررة  اقترررررراذ  مررررروذل لقيرررررا   -3

أداة  للم رررراطر ادئتما يررررة ويقرررروي ت تيررررايسرررراهم فرررري ، 4ب/م ن /979و  4ب/م ن/602 قاااارا ات 

 .ال ا ة  الماافم ادئتما ية للمصارف

لماررررافم ادئتما يررررة للمصررررارف ال ا ررررة وفررررق العينررررة المدروسررررة يررررالا السررررنوان أداة اتاليررررل  -4

ها علررررى القرررروائم ،ومررررا ترافررررق مررررد ار مررررة الاا ررررلة فرررري سررررورية وا ع اسرررر(2212-2211-2212)

 . عيد كافة القباعان ادقتصادية تدهور علىوما تبعها من  المالية للمصارف
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Hypothesisًً :ًفرضياتًالبحث-اً رابع
 :على الناو التالية رئيسة ييم ن تاديد فرضيان الدراسة بترض

لمخاااااا ر لجماااااالا التعرضاااااات لهنااااااة عتقاااااة حات عاللاااااة ل صااااااةية باااااين :الإرضاااااية الرةيساااااة 

 : ةتماريةوبين  إاود المحإظة االاالةتمارية التا يتعرض لالا المصرف 

 :ويتترع عن الترضية الرئيسة يمسة فرضيان فرعية وهي

جنمرررالي   سررربة وبرررين فشااال القاااروض قيااااس رسااابةهنررراال عالقرررة ذان ددلرررة جحصرررائية برررين  -1

 .التعرضان للم اطر ادئتما ية

التسااااااليتت تغطياااااة مخصااااا  قيااااااس  رسااااابةهنررررراال عالقرررررة ذان ددلرررررة جحصرررررائية برررررين  -2

جنمرررررالي   سررررربة التسرررررهيالن ادئتما يرررررة وبرررررين جنمرررررالي جلرررررى عاملاااااةال يااااار  االةتمارياااااة

 .التعرضان للم اطر ادئتما ية

 لجماااالا للاااىالتسااااليتت االةتمارياااة  قيااااس رسااابةهنررراال عالقرررة ذان ددلرررة جحصرررائية برررين  -3

 .جنمالي التعرضان للم اطر ادئتما ية سبة وبين  الم ج عات

 جلررررىبالنسرررربة  تغطيااااة الضااااماراتقياااااس رساااابة هنرررراال عالقررررة ذان ددلررررة جحصررررائية بررررين  -4

 .جنمالي التعرضان للم اطر ادئتما ية  سبةالتسهيالن ادئتما ية وبين  جنمالي

 التساااااليتت االةتماريااااة قياااااس لجمااااالارساااابة هنرررراال عالقررررة ذان ددلررررة جحصررررائية بررررين  -5

 .جنمالي التعرضان للم اطر ادئتما ية سبة  وبين ال عاة  للىبالنسبة 

Research Methodologyً :منهجًالبحثً-اًاخامس
 :يلي من يالا ما التحليلا الستقراةااقاإل الباح  بإتباع المنهج  با تاقيقا  رهداف ال

ادعتمررراد علرررى المصرررادر الثا ويرررة المتمثلرررة فررري ال ترررل والدراسررران واربارررا  والرسرررائل الجامعيرررة *

والصررررادر  عررررن مصرررررف سررررورية بااضررررافة جلررررى التاررررريعان والررررن م والتعليمرررران ذان العالقررررة 

 .الن ري للموضوع ااطار المركاي وذلك بهدف وضد

الماررررمولة فرررري عينررررة الدراسررررة  ل ا ررررةادرت ررررا  علررررى القرررروائم الماليررررة المناررررور  للمصررررارف ا*

 .بهدف تقييم نود  الماافم ادئتما ية للمصارف

Time scale for Searchً:ًلبحثالنطاقًالزمنيًلً-اً سادس
مرررن يرررالا ، وذلرررك 0909 وحترررى عررراإل 0995لعينرررة الدراسرررة مرررن عررراإل  الامنيرررة التترررر ترررم تاديرررد 

 .ال ا ة السوريةللمصارف  التتر يالا هؤه  الدراسةلعينة  الماليةالبيا ان  تاليل

انررررراة تاليررررل للماررررافم ادئتما يررررة للعينررررة المدروسررررة  0900 -0900-0909سررررنوان  وتررررم تاديررررد

 .ار مة ويالا ار مة الاا لة في سورية وجنراة مقار ة بين سنوان ماقبل
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 The research community :البحثجمتمعًً-اً سابع

الجمهوريرررة العربيرررة العاملرررة فررري  المصرررارف ال ا رررة السرررورية عينرررة مرررن علرررى الباررر يرررتم تببيرررق 

 :يكما يوضح الجدوا التال وعددها يمسة مصارف السورية

 اسم المصرف الرقم

 السعودي التر سي بنك بيمو 0

 تجار  والتمويللل الدولي بنكال 0

 بنك عود  3

 بنك سورية والمهجر 4

 البنك العربي 7

ً
ً: Previous Literature السابقة الدراسات-ثامناًا

 : الد اسات باللغة العربية - أ

 

وأثرهاااا علاااى جااا عد محإظاااة القاااروض فاااا  ، السياساااة االةتماري اااة0900، فااارم جمعاااةع اساااة  -0

 :(0909-0992:)المصا ف التجا ية الس  ية ختل الإترد 

، التجاريرررة السرررورية المصرررارفهررردفت هرررؤه الدراسرررة جلرررى التعررررف علرررى السياسرررة ادئتما ي رررة فررري 

كمررا هرردفت هررؤه الدراسررة جلررى التعرررف علررى مرردى مسرراهمة ، نررود  مااف هررا ادئتما يررةوبيررا  مرردى 

السياسرررة ادئتما يرررة فررري جدار  الم ررراطر المصررررفية والتعررررف جلرررى تونهررران اتتاقيرررة برررا ا العالميرررة 

ب صرررول السياسرررة ادئتما يرررة ونرررود  مات رررة القرررروض مرررن يرررالا التعررررف علرررى كيتيرررة رسرررم 

وض المصررررررفية وتاسرررررين أداة سياسرررررة ائتما يرررررة نيرررررد  تسررررراهم فررررري  يررررراد  نرررررود  مات رررررة القرررررر

فررري تقيررريم درنرررة نرررود  مات رررة  معرررايير هنررراال أ جلرررى  وتو رررلت  ترررائج الباررر المصررررف ك رررل 

 .القروض
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 القاروض مان الحاد فاا االةتمارياة وعو هاا المخاا ر ،لعا د 0909بان نانة ، ع اساة فا ماة -0

 العلا م  لياة للاى مقدماة ماجساتير ماك رد الجزاةرياة للمصاا ف تطبيقياة ع اساة – المتعثارد

 :ب  قلة مربام قاصدي بجامعة التسيير وعل م االقتصاعية

 معرايير تاليرل و فهرم ومااولرة ، الم راطر ادار  العراإل ااطرار جبررا  هردف هرؤه الدراسرة جلرىت

 كمرا الرديو ، تعثرر مرن الارد و الم راطر جدار  علرى تعمرل منراهج وضرد فري IIالدوليرة برا ا لجنرة

 ادئتمرا  م راطر معالجرة فري المصررفي العمرل ضرب  IIبرا ا لجنرة مقررران أهميرة علرى تاكرد

 تببيرق مااولرة و دو  تعثرهرا، وياروا مصرارفلل الماليرة للمراكرا السرالمة يضرمن  ارو علرى

 علرى الوقروف و ادئتمرا ، م راطر تقيريم فري برا ا لجنرة قبرل مرن المقتررذ الردايلي التصرنيا مرنهج

 حيرر  المارر لة، لمعالجررة ال تيلررة السرربل و الجاائريررة المصررارف فرري القررروض تعثررر أسرربا 

  اراطها علرى لالطرالع ةدورير بصرتة قروضرها مات رة بتقيريم المصرارف تقروإل أ  جلرى تو رلت

 حير  مرن تعثررا اركثرر المقترضرين فئران معرفرة :يرالا مرن ذلرك و تعثرهرا ماشرران و ادئتمرا ي

 أ ررواع مررن  رروع كررل فرري و قبرراع كررل فرري المتعثررر  و سرربة القررروض  ارراطهم وحجررم طبيعررة

 لتترادي ذلرك و ااحصرائي التاليرل المرالي و التاليرل برين ت امرل ونرود ضررور  لككرؤ و القرروض

 .م اطر ادئتما  لتقييم بمترده المالي التاليل است داإل عن النانم القصور

 

 المصاارفا االةتمااان مخااا ر لقياااس عملااا ،ماادخل0909ناااهين، أ مااد هللا عبااد ع اسااة علااا -3

  : زد-اإلستمية الجامعة-فلسطين  فا تحليلية تطبيقية ع اسة -التجا ية المصا ف فا

 ادئتمررا  م رراطر درنررة علررى ترراعر تاديررد المتتيررران المهمررة  الترري جلررى هرردفت هررؤه الدراسررة

 وذلررك لترررض لهررا، ترنيايررة أو ا  وتاديررد فلسرربين فرري التجاريررة المصررارف فرري المصرررفي

 وبالترالي  وواقعيرة عادلرة أسر  وفرق الم راطر تلرك قيرا  ياللره مرن يم رن مقتررذ جطرار  رياغة

 يدمرة  اررو النتعيررة مبردأ ياقررق بمررا العمليرران تلرك عليهررا تبنررى التري والقواعرد المعررايير تل ريل

 .ادئتما  منح بال  قراراها ات اذ لدى المصرفية أهداف اادار 

 

، القياااااس المحاساااابا لمااااتود  ؤوس أماااا ال 0909 ع اسااااة علااااا عبااااد هللا أ مااااد ناااااهين، -4

-اإلسااتمية ةالجامعاا-فااا فلسااطين  IIاإلسااتمية فااا ضاا و مقاار ات لجنااة بااا ل  المصااا ف

  زد

بالتاليرررل والمناقارررة قضرررية أساسرررية تتعلرررق بتاديرررد العنا رررر المررراعر  فررري قيرررا   لدراسرررةتنررراوا ات

ااسررررالمية مررررن يررررالا تاليررررل تلررررك العنا ررررر ومرررردى عالقتهررررا  المصررررارفكتايررررة رأ  المرررراا فرررري 

بببيعررة الم رراطر الترري يتعرررض لهررا رأ  مرراا البنررك فرري ضرروة ادعتبرراران الرروارد  فرري مقرررران 
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لجنرررة برررا ا والتررري تعرررد ماررر لة أساسرررية فررري البنرررك ااسرررالمي وقرررد عمرررل الباررر  علرررى تاررر ي  

وارسررر  التررري يتعرررين معالجتهرررا وفقرررا   طبيعرررة الماررر لة والعوامرررل المررراعر  فيهرررا وتاليرررل المتررراهيم

للمعوقررران وطبيعرررة العالقررران التررري تا رررم أداة المصررررف ااسرررالمي مرررن نا رررل مصرررادر ارمرررواا 

وقرررد تو رررل الباررر  جلرررى  رررياغة ارسررر  التررري يتعرررين ادسرررتناد جليهرررا عنرررد القيرررا  .واسرررت دامها 

 .المااسبي لمالة  رأ  ماا البنك ااسالمي 

 

ر  إاياااااة  أس الماااااال علاااااى السياساااااة االةتماري اااااة للمصاااااا ف ، أثااااا0999ع اساااااة الشاااااري ،  -7

  :«ع اسة تطبيقية على المصرف التجا ي الس  ي»

هررردفت هرررؤه الدراسرررة جلرررى بيرررا  العالقرررة برررين ماشرررران رأ  المررراا المصررررفي وماشرررران الم ررراطر 

ادئتما ي ررررة، ومعرفررررة مرررردى التررررااإل المصررررارف السررررورية بمعررررايير بررررا ا ل تايررررة رأ  المرررراا، مررررن 

يرررالا تاليرررل ماشرررران رأ  المررراا، وأعرهرررا علرررى الم ررراطر ادئتما ي رررة لررردى المصررررف التجررراري 

يهرررردف جلررررى تاقيررررق  ا  مقترحرررر ا   موذنرررر قرررردإل الباحرررر ، كمررررا 2222-2224  السرررروري يررررالا التتررررر

التنرررروع ارمثررررل لمات ررررة التسررررهيالن ادئتما ي ررررة للمصرررررف التجرررراري السرررروري، وذلررررك فرررري جطررررار 

التلكيرررد علرررى : وتو رررلت الدارسرررة جلرررى العديرررد مرررن النترررائج أهمهرررا / 2منسرررجم مرررد تونهررران برررا ا 

ئتما ي رررة للمصرررارف، بااضرررافة جلرررى بيرررا  أهميرررة تنويرررد ونرررود عالقرررة برررين رأ  المررراا والسياسرررة اد

المات رررة ادئتما ي رررة فررري تاقيرررق المبادلرررة برررين العائرررد والم ررراطر  مرررن نهرررة، وادلترررااإل ب افيرررة رأ  

 . الماا من نهة أيرى

 

، المصاااا فأثااار مخإإاااات مخاااا ر االةتماااان علاااى قيماااة  ،0992، عثماااان ع اساااة محماااد عاوع -2

 .Tobin'sQالتجا ياااة األ عرياااة باساااتخدام معاعلاااة  المصاااا فع اساااة تطبيقياااة علاااى قطاااا  

 :0992ولغاية عام  0990ختل الإترد من عام 

هرررردفت هررررؤه الدراسررررة جلررررى التعرررررف علررررى أهميررررة ودور اسررررت داإل م تترررران م رررراطر ادئتمررررا  فرررري 

فرررري اسررررت دامها، وتاليررررل أعررررر  المصررررارفالعمررررل المصرررررفي، و المعوقرررران المهمررررة الترررري توانرررره 

مبررراد  : نيررران ت تيرررا م ررراطر ادئتمرررا  علرررى قيمرررة البنرررك، حيررر  تارررمل هرررؤه الم تتررراناسرررت داإل تق

ااقرررراض الجيرررد، وجسرررتراتيجية البنرررك ،ولتقررردير قيمرررة البنرررك اسرررت دإل الباحررر  القيرررا  المعتمرررد علرررى 

وشررررملت عينررررة الدراسررررة أحررررد عاررررر مصرررررفا  تجاريررررا   Tobin’s Qالمعادلررررة التقريبيررررة البسرررريبة 

ايجررراد العالقرررة برررين المتتيرررران المسرررتقلة  2222ولتايرررة عررراإل  2221مرررن عررراإل أرد يرررا  يرررالا التترررر  

والمتتيررر الترررابد فررري الدراسررة ترررم اسرررت داإل ارسررلو  المعتمرررد علرررى تاليررل اد اررردار ال بررري المتعررردد 

(Multiple Linear Regression) جضرررافة جلرررى اسرررت داإل ادسرررتبا ة وتاليرررل النسرررل الماليرررة ،
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لقيرررا  العالقرررة برررين هرررؤه المتتيرررران ،كمرررا هررردفت  المصرررارفالمسرررتند  جلرررى  القررروائم الماليرررة لهرررؤه 

الدراسرررة جلرررى بيرررا  أهميرررة جدراال المصرررارف التجاريرررة اررد يرررة لم ررراطر المات رررة ادئتما ي رررة، التررري 

ت ررررو  ماصررررلتها النهائيررررة م رررراطر عرررردإل السررررداد، أو التعثررررر ادئتمررررا ي وأعررررر ذلررررك علررررى قيمررررة 

 .، من يالا العوائد المتاققة للمال ين وحملة ارسهمرفالمصا

 

 اممصةةةةار  ،اممخةةةةالر امليةةةةت     املةةةة  لوا ةةةة  0995، صةةةة  و وابةةةة عبةةةةد ام ةةةةر   دراسةةةة  -5

 :امعام   ف  ف سل ن

سرررعت هررررؤه الدراسرررة جلررررى التعررررف علررررى الم رررراطر التارررتيلية بارررر ل عررراإل، و ليررررة احتسررررا  رأ   

المرررراا الررررال إل لموانهتهررررا وفررررق مقرررررران لجنررررة بررررا ا، وفارررر  وتاديررررد حجررررم و برررراق الم رررراطر 

فرررري التعامررررل  المصررررارفالعاملررررة فرررري فلسرررربين، ومرررردى كترررراة   المصررررارفالتاررررتيلية الترررري توانرررره 

مبررراد  الممارسررران السرررليمة ادار  وضرررب  الم ررراطر التارررتيلية، معهرررا وجدارتهرررا بمرررا ينسرررجم مرررد 

لتببيرررق متبلبررران برررا ا فيمرررا يتعلرررق بت ررروين رأ  المررراا  المصرررارفوبالترررالي تقررردير مررردى ناهايرررة 

وأوضررررات  تررررائج الدراسررررة بارررر ل عرررراإل، ا  ترررراض مسررررتوى  الررررال إل لموانهررررة الم رررراطر التاررررتيلية

ارساسرررية للممارسررران السرررليمة ادار  الم ررراطر العاملرررة فررري فلسررربين بالمبررراد   المصرررارفالترررااإل 

المتبلبررررران ارساسرررررية للتوافرررررق مرررررد هرررررؤه  المصرررررارفالتارررررتيلية حيررررر  د تتررررروافر لررررردى مع رررررم 

الممارسرررران، ارمررررر الررررؤي يررررنع   سررررلبا  علررررى مرررردى ناهايتهررررا  لاللتررررااإل بمقرررررران لجنررررة بررررا ا 

 .الجديد 

 

 اممصةار  فة  االئلمةان ممخةالر امحد ثة  ،اإلدارة 2007 مةا  ، أبةو ع ة  م رفة  دراسة  -2

 هة  و ف سةل ن، فة  امعام ة  اممصةار  ع ة  للب ق ة  دراسة  -بةال   امدوم ة  م معةا  ر وفقةا  

  :ف سل ن – بتلة  ف  ام امع  امل ارة      إم  مقدم  ما سل ر مذ رة

 الترري ادئتمررا  م رراطر وأ  مررة جدار  ااسررتراتيجيان واقررد تقيرريم الدراسررة جلررى هررؤه وتهرردف 

 تبروير علرى المصرارف يسراعد مت امرل جطرار فلسبين،ووضرد فري العاملرة المصرارف تتبناهرا

والنتررائج  الدوليررة، المصرررفية الرقابيررة واارشررادان للمعررايير وفقررا ادئتمررا  م رراطر جدار    ررم

 فلسربين، فري العاملرة المصرارف فري ادئتما يرة العمليرة جدار  كتراة  :جليهرا التري تو رلت المهمرة

 أنرل مرن للمصرارف النقرد سرلبة تضرعها التري االااميرة والقواعرد بالضرواب  ادلترااإل جلرى جضرافة

 لتببيررق الال مررة المقومرران ترروافر لعرردإل أ رره جلررى تو ررلت و ادئتمررا ، م رراطر حررد  ت تيررا

المعا ررر   ارسرراليل وفررق ادئتمررا  م رراطر قيررا  المصررارف علررى يصررعلII منهجيرران بررا ا
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ادئتمرا  بردد   م راطر قيرا  عنرد الموحرد المعيراري و ارسرل اسرت داإل المصرارف تتضرل حير 

 .الدايلي التقييم رسلو  است دامها عن

 

ع اساااااة تحليلياااااة : عاااااام-03المجلاااااد -مجلاااااة جامعاااااة عمشااااا ،0995،ع اساااااة رضاااااال عربياااااد  -9

 :للقروض فا المصرف الصناعا الس  ي 

الصرررناعي السررروري تهررردف هرررؤه الدراسرررة جلرررى تاليرررل القرررروض المتعثرررر  وتبورهرررا فررري المصررررف 

اعتمررررادا  علررررى تبررررور البيا رررران فرررري تلررررك التتررررر  ومررررن يررررالا تقيرررريم  2225-1991يررررالا التتررررر  

اانرررراةان المتبعرررة مرررن قبرررل المصررررف الصرررناعي فررري معالجرررة القرررروض المتعثرررر  وقرررد تو رررلت 

الدراسررررة جلررررى مجموعررررة مررررن النتررررائج أهمهررررا ونررررود قصررررور واضررررح لرررردى المصرررررف فرررري جعررررداد 

يرررررة وفقرررررا للمعرررررايير وارعررررررف التنيرررررة المصررررررفية وغيرررررا  المتابعرررررة الميدا يرررررة الدراسرررررة ادئتما 

والمسرررتمر  للعميرررل و ترررائج أعمالررره قبرررل وبعرررد مناررره القررررض ممرررا أدى جلرررى  اررروة ائتمرررا  مصررررفي 

 .متعثر

 

قساااام المحاساااابة الجامعاااا ة اإلسااااتمية  -،  ليااااة التجااااا د0995ع اسااااة عبااااد هللا ناااااهين،علا، -09

التحليااال الماااالا فاااا ترنااايد السياساااات االةتمارياااة وتشااا كيل محإظاااة  ااازد ،بعنااا ان عو  أعوات  -

 :االةتمان فا المصا ف

هرررردفت الدراسررررية جلررررى بيرررريا  دور أدوان التاليرررريل المالرررريي وقرررردراتها فرررري ال ارررريا المب ررررير عررررن 

المارررري الن وتارررري يل وجدار  المات ررررية ادئتما يررررية وتقييمهررررا ماليررررا  وفنيرررريا  والوقرررريوف علررررى الرررردور 

عبررريه فررري ترشرررييد القرررراران ادئتما يرررة ولتاقيرررق أهررريداف الدراسرررية ترررم تبويرررير فرضيررريان الرررؤي تل

الباررري  ونررريرى ايتبارهرررا جحصائيررريا  وتبرررين ونررريو  رفضهررريا ممرررا يقررريدإل الررردليل علرررى ضررريرور  

 .وضيد وتببيق سيياسان ائتما يية وقائية

 

الإلسااطينا  المصاارفا الجالااا  فااا المتعثاارد االةتماريااة ،التساااليتت0992ع اسااة  اياادد، -00

 : زد قطا  فا العاملة ال  نية المصا ف على تطبيقية ع اسة

 لهرا تتعررض التري ادئتما يرة التسرهيالن تعثرر ظراهر  علرى التعررف جلرى الدراسرة هردفت هرؤه 

 المتعثررر  الررديو  حجررم وتاديررد التلسرربيني، المصرررفي الجهررا  فرري العاملررة المصررارف

 است اراف وترم 2005 حترى 2001 العراإل مرن التلسربيني المصررفي الجهرا  فري وم صصراتها

 بمت رؤي المتمثلرة الدراسرة عينرة علرى اسرتبا ه 60 تو يرد يرالا مرن المصررفي التعثرر أسربا 

 غررا   وتو ررلت هررؤه الدراسررة جلررى أ رره يونررد قبرراع فرري العاملررة المصررارف فرري ادئتمررا  قرررار
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 وتسرراهم والوافررد  الوطنيررة المصررارف بررين مررا تتترراون المصررارف، نميررد لرردى متعثررر  ديررو 

 المصرارف فري التعثرر  سرل ارتتراع فري عاليرة بدرنرة المترديرة وادقتصرادية السياسرية اروضراع

 العاملرة المصرارف فري الممنوحرة ادئتما يرة التسرهيالن جلرى المتعثرر  الرديو   سربة وأ  نميعهرا،

 وأ  المصرارف فري ارتتاعرا النسرل أكثرر مرن 2001،2002،2003 السرنوان فري فلسربين، فري

 فيمرا النقرد التلسربينية سرلبة بتعليمران غرا  قبراع فري العاملرة المصرارف قبرل مرن الترااإل هنراال

تاليرررل العوامرررل هرررؤه الدراسرررة جلرررى  هررردفت، كماالتعثرررر لموانهرررة الم صصررران بت ررروين يتعلرررق

المررراعر  فررري قرررراران ااقرررراض  بهررردف التو رررل جلرررى مررردلودن جحصرررائية برررين العوامرررل المررراعر  

عالقتهرررا بقررررار ااقرررراض جلرررى عوامرررل متعلقرررة بالبنرررك التجررراري المرررا ح ل قرررراض وعوامرررل حسرررل 

 :متعلقة ببالل القرض وأيرى متعلقة بالقرض  تسه، وتو ل الباح  جلى النتائج التالية

 

 .عوامل متعلقة بالقرض  تسه-1

 .عوامل متعلقة بمقدإل لبلل القرض-2

 .عوامل متعلقة بالبنك ما ح القرض  تسه-3

 مرن تارد التري الوسرائل تت رؤ أ  المصرارف علرى يجرل الدراسرة المهمرة، تو ريان أهرم ومرن

 واسرت داإل ادئتمرا ، مرنح قررار سرالمة مرن التلكرد :وهري تاصريلها فري المار وال الرديو  ظراهر 

 .للعميل المالي الوضد ومراقبة المادد ، أغراضه في التمويل

 

رمااااا حر مقتااااارم لقيااااااس المخاااااا ر االةتمارياااااة فاااااا المصاااااا ف  ،0997،البلتااااااجااساااااة ع   -00

  :االستمية

تصررميم  مررروذل .الررى التعررررف علررى مصررادر ال بررر فررري المصررارف ااسررالمية هررؤه الدراسررةهرردف ت

 . لقيا  الم اطر بالمصرفية ااسالمية كلدا  من أدوان المااسبة اادارية للرقابة والمتابعة

فررررري ج اررررراة المصرررررارف  الاا رررررل النمرررررو والتبرررررورأ   مرررررن وتنبلرررررق فرضرررررية الباررررر  الرئيسرررررة

ااسرررالمية وفرررروع المعرررامالن ااسرررالمية يتبلرررل التعررررف علرررى الم ررراطر و قررراط الضرررعا التررري 

توانررره الصرررناعة المصررررفية ااسرررالمية ومااولرررة التتلرررل عليهرررا، كمرررا يسرررهم الباررر  فررري تبررروير 

مرررررن أدوان  لم ررررراطر أدا  ليررررران الصررررريرفة ااسرررررالمية، كمرررررا ياررررر ل النمررررروذل المقتررررررذ لقيرررررا  ا

 المصرررارفالمااسررربة ااداريرررة للرقابرررة والمتابعرررة يم رررن اسرررت دامها مرررن قبرررل جدار  الرقابرررة علرررى 

المركايرررررة، واادار  المعنيرررررة بالم ررررراطر بالمصرررررارف ااسرررررالمية  المصرررررارفبماسسررررران النقرررررد و

 .التقليدية التي تقدإل منتجان مصرفية جسالمية المصارفو



11 
 

، اممخةةةةالر اممصةةةةرف ا  وأثرهةةةةا ع ةةةة  املسةةةة     0994، عمةةةةر  م ةةةة دراسةةةة  ممةةةةا محمةةةةد  -03

 :(0990-0922)امل ار   األردن   م فلرة مصارفاالئلمان ا  م 

هررررردفت هرررررؤه الدراسرررررة جلرررررى تاليرررررل العالقرررررة برررررين الم ررررراطر المصررررررفي ة والتسرررررهيالن ادئتما ي رررررة 

، وذلررررك لبيررررا  مرررردى تررررلعير التسررررهيالن (2222-1911)اررد يررررة يررررالا التتررررر   التجاريةمصررررارفلل

التجاريررررة علررررى الم رررراطر المصرررررفي ة وقررررد أظهرررررن  تررررائج  المصررررارفادئتما ي ررررة الممنوحررررة مررررن 

الدراسرررة برررل  هنررراال تتاوترررا  فررري ترررلعير الم ررراطر المصررررفي ة علرررى التسرررهيالن ادئتما ي رررة، فبالنسررربة 

دتهرررا ترررادي جلرررى ت تررري  حجرررم التسرررهيالن الممنوحرررة  مرررن قبرررل البنرررك لم ررراطر التائرررد ، فرررإ   يا

العربررري، وكرررؤلك ارمرررر بالنسررربة لم ررراطر ادئتمرررا ، حيررر  أدن  يادتهرررا أيضرررا  جلرررى ت تررري  حجرررم 

. التسرررهيالن لررردى البنرررك العربررري، بينمرررا يرررادي جلرررى ا  تررراض حجرررم التسرررهيالن لررردى البنرررك ارهلررري

د  حجرررم التسرررهيالن فررري بنرررك القررراهر  عمرررا ، بينمرررا كمرررا أدى ا  تررراض م ررراطر السررريولة جلرررى  يرررا

أدى ا  ترررراض م رررراطر السرررريولة لرررردى بنررررك الماسسررررة العربيررررة جلررررى ت ترررري  حجررررم التسررررهيالن 

ادئتما ي رررة، ويعرررود سررربل تتررراون النترررائج علرررى مسرررتوى المصرررارف جلرررى ايرررتالف السياسرررة ادئتما ي رررة 

ي يتعررررررض لهرررررا، مرررررن مصررررررف ليرررررر، وايرررررتالف أسرررررلو  جدار  كرررررل مصررررررف للم ررررراطر التررررر

بااضرررافة جلرررى ايرررتالف حجرررم وهي رررل المونرررودان والمبلوبررران مرررن مصررررف لير،وباررر ل عررراإل 

وبالنسرربة لمجمرروع المصررارف التجاريررة أشررارن النترررائج جلررى أ  ا  ترراض كررل  مررن م رراطر السررريولة 

كمرررا تبرررين ونرررود عالقرررة طرديرررة . وم ررراطر رأ  المررراا، يرررادي لايررراد  حجرررم التسرررهيالن اانمالي رررة

ين معررد ا النمررو فرري الررديل المالرري اانمررالي والتسررهيالن ادئتما ي ررة، وقررد يعررود ذلررك جلررى عرردإل مررا برر

 . عقة المصارف باروضاع ادقتصادي ة والسياسية التي كا ت سائد  في المنبقة

 

الع امااال المااالثرد علاااى ع جاااة األماااان المصااارفا لاااد   ،0994خريااا آ ووخااارون،  ع اساااة -04

 :ةالتجا ية األ عري المصا ف

 المصرررارفهررردفت هرررؤه الدراسرررة جلرررى تاديرررد العوامرررل المررراعر  علرررى درنرررة ارمرررا  المصررررفي لررردى 

التجاريرررة اررد يرررة، ولتاقيرررق ذلرررك ترررم تجميرررد البيا ررران عرررن البنرررك المركررراي وبور رررة عمرررا  عرررن 

وقررررد . ولتايرررران التاليررررل فقررررد تررررم اسررررت داإل  مرررروذل اد ارررردار المتعرررردد(. 2002 -1992) التتررررر  

جلرررى ونرررود عالقرررة مونبرررة ذان ددلرررة جحصرررائية برررين درنرررة ارمرررا  المصررررفي  يلصرررت الدارسرررة

كمرررا يلصرررت الدراسرررة .وكرررل مرررن معررردا العائرررد علرررى حقررروق المل يرررة ومعررردا العائرررد علرررى ادسرررتثمار

جلرررى ونرررود عالقرررة سرررالبة وذان ددلرررة جحصرررائية برررين درنرررة ارمرررا  المصررررفي وكرررل مرررن م ررراطر 

ئتمرررا  ،وا تهرررت الدراسرررة جلرررى مجموعرررة مرررن التو ررريان السررريولة، م ررراطر رأ  المررراا وم ررراطر اد

 .التي من شل ها أبرا  أهمية ارما  المصرفي للجهان المعنية في مجاا التمويل وادستثمار
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 دراسة " االئلمةان قةرار محةددا  ع ة  االئلمان ة  اممخةالر ،آثةار0994 عبةدو، أبة  دراسة  -07

 :"األقص  انلفاض  أثناء غلة قلاع ف  امل ار   اممصار  ع   للب ق  

 فري ادئتمرا  قررار مارددان علرى ادئتما يرة الم راطر أعرر علرى التعررف جلرى الدراسرة هردفت هرؤه

 .ارقصى ا تتاضة أعناة غا  قباع في العاملة التجارية المصارف

 قراراتهرا غرا  قبراع فري العاملرة التجاريرة الدراسرة المهمرة هري أ  ات رؤن المصرارف  ترائج وج 

 هرؤه ترتيرل وايتلرا مارددان، علرى معتمرد  منهجري بار ل اد تتاضرة وأعنراة قبرل ادئتما يرة

  .اد تتاضة قبل عليه كا ت عما ارقصى ا تتاضة أعناة الماددان

 الماررددان العميررل، سررمعة  :يلرري كمررا اد تتاضررة قبررل الماررددان هررؤه ترتيررل نرراةن حيرر 

 الررؤي للقبرراع ادقتصررادية ال ررروف الضررما ان، يصررائ  النقررد، سررلبة ماررددان الدايليررة،

 أ رواع مارور عرم وقا و يرة، تارريعية مارددان السرداد، علرى العميرل قردر  العميرل، جليره ينتمري

 الماررددان  :الترروالي علررى ارقصررى ا تتاضررة أعنرراة الماررددان هررؤه نرراةن بينمررا .الضررما ان

 جليره ينتمري الرؤي للقبراع ادقتصرادية ال رروف الضرما ان، يصرائ  العميرل، سرمعة الدايليرة،

 .وقا و ية تاريعية ماددان السداد، على العميل قدر  النقد، سلبة ماددان العميل،

 

عو  المعل ماااااات المحاسااااابية فاااااا ترنااااايد السياساااااات االساااااتثما ية  ،0990ع اساااااة  ناااااا ، -02

 :ةوتقييم محإظة األو اق المالية فا المصا ف التجا ي

الرررؤي تلعبررره   رررم المعلومررران المااسررربية فررري قرررد هررردفت هرررؤه الدراسرررة جلرررى الوقررروف علرررى الررردور 

 :ترشيد السياسان ادستثمارية، وقد يلصت الدراسة جلى عد   تائج وتو يان أهمها

ضررررور  سرررعي المصرررارف جلرررى  يررراد  وتناررري  مارررافم اروراق الماليرررة لرررديها ممرررا يرررادي جلرررى *

لررررة علررررى تنارررري  سرررروق اروراق الماليررررة مررررن  احيررررة وتاقيررررق المصررررارف لمعررررددن عائررررد معقو

 .استثماراتها

ضررررور  اسرررت داإل ارسررراليل الرياضرررية وااحصرررائية للاتررراظ علرررى التنويرررد ارمثرررل للمات رررة الرررؤي *

ياقررق المسررتوى المرغررو  مررن العائررد وفرري ظررل مسررتوى مارردد مررن الم رراطر وتاقيررق ال ترراة  فرري 

 .ايتيار اروراق المالية

 

 االةتمارياااة التسااااليتت مااان  لقااارا  المحااادعد الع امااال ،0999ع اساااة معااات و  ااااهر، -05

 :األ عرية المصا ف فا المبانرد

 المهمررة لقررار  الماردد  يتضررمن العوامرل مناسرل  مروذل عرن البارر  جلررى الدراسرة هردفت هرؤه

 بعررين اررد يررة المصررارف جدار  تليررؤها أ  يجررل المباشررر ،التي ادئتما يررة التسررهيالن مررنح
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 الم راطر، وأقرل الوسرائل بلحسرن أموالهرا توظيرا علرى يسراعدها بمرا ادئتمرا ، مرنح عنرد ادعتبرار

 المصرارف فري المباشرر  ادئتما يرة التسرهيالن مرنح قررار ات راذ يرتم د الدراسرة،  ترائج أهرم وأ 

 العوامرل مرن مجموعرة علرى تعتمرد المصرارف تلرك جداران ج  برل عاروائية، بصرور  اررد يرة

 مركايرة  :مثرل أيررى لمعرايير بااضرافة والقا و يرة وااداريرة وادقتصرادية والتسرويقية الماليرة

 .التسهيالن من الترض وماروعية للعميل الم اطر

 كا رت فقرد ادئتما يرة، التسرهيالن مرنح قررار فري النسربية رهميتهرا طبقرا   ت تلرا العوامرل هرؤه وأ 

 ذان الم راطر ومركايرة المصررفية ادئتما يرة بالسياسرة المرتببرة والتارريعية القا و يرة العوامرل

  .غيرها من أكبر أهمية

 مقار رة النسربية ارهميرة حير  مرن ال امسرة بالمرتبرة والمااسربية الماليرة المعرايير ح يرت بينمرا

 الوفرراة علررى وقدرترره العميررل مررالة  قيررا  فرري أهميتهررا مررن الرررغم علررى اريرررى، بالمعررايير

 مجموعرة تبنري اررد يرة المصرارف فري اادار  قيراإل بضررور  الدراسرة أو رت بالتااماتره وقرد

 درنرة ت تري  أنرل مرن وذلرك التسرهيالن، مرنح قررار ات راذ فري العاليرة رهميتهرا المعرايير هرؤه

 ادئتما يرة التسرهيالن فري المصرارف توظتهرا التري ارمرواا لهرا تتعررض أ  يم رن التري الم راطر 

 للمعرايير أكبرر أهميرة اررد يرة المصرارف ترولي أ  ضررور  مرد هرؤا .مم نرة درنرة أقرل جلرى

 وأ  بالتااماتره، الوفراة علرى وقدرتره الماليرة العميرل مرالة  تقيريم فري رهميتهرا والمااسربية الماليرة

 أهليتره تقيريم فري أساسري كمعيرار العميرل يقردمها التري الضرما ان علرى المصررف اهتمراإل تركيرا

 ت ررو  عنرردما دي تي،ويا ررة المبلوبررة المباشررر  ادئتما يررة التسررهيالن علررى للاصرروا

 .للمس ن" ش صية بصتة تست دإل عقاران الضما ان

 

رمااااحر التنبااال : جامعاااة عماااان األهلياااة بعنااا ان – ساااالة ماجساااتير  ،0997، ع اساااة لمحسااان -02

 (: ف فا األ عناع اسة تطبيقية على المص)بتعثر العمليات المصرفية للمصا ف

هرردفت هررؤه الدراسررة جلررى بيررا  مرردى جم ا يررة التنبررا بتعثررر المنارر ن المصرررفية فرري اررد  بتبرروير 

 مرررروذل يت رررررو  مرررررن مجموعررررة مرررررن النسرررررل الماليررررة يم رررررن اسرررررت دامها للتنبررررا بتعثرررررر المناررررر ن 

المصرررررفية قبررررل تعثرهررررا بررررثال  سررررنوان واسررررت دإل الباحرررر  رسررررلو  التاليررررل التمييرررراي ال برررري 

قيرررق ذلرررك حيررر  حلرررل سررربد وعاررررين  سررربة ماليرررة ترررم احتسرررابها مرررن القررروائم متعررردد المتتيرررران لتا

الماليرررة للسرررنة الثالثرررة قبرررل التعثرررر لعينرررة مرررن اعنتررري عارررر منارررل   صرررتا متعثرررر واد يرررر غيرررر متعثرررر 

وقرررد تو رررل الباحررر  جلرررى أ ررره د يم رررن ادعتمررراد كليرررا علرررى البيا ررران المنارررور  للمناررر ن المصررررفية 

لمناررر ن المصررررفية المتعثرررر  والمناررر ن المصررررفية غيرررر المتعثرررر  أهميرررة فررري اررد  للتمرررايا برررين ا

 لوقوف على الوضد الاقيقي للمنال وضرور  توفير المعلومان المااسبية الدقيقة ل
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 :الد اسات باللغة األجنبية -ب

تهررررررررردف هرررررررررؤه الدراسرررررررررة : TOMAR) (KAMILIA&KABAN&،(0900)ع اساااااااااة  -0

علررى الصررمود أمرراإل  المصررارفلتقيرريم قرردر   3جلررى شرررذ جحرردى البرررق المتضررمنة فرري جطررار بررا ا 

فترررران ادضررربرا  التررري تصررريل أسرررواق التمويرررل هررري  سررربة التمويرررل المسرررتقر  الصرررافية، وهررري 

مقيرررا  متبرررور للسررريولة يجمرررد برررين عنا رررر مرررن نرررا بي المونرررودان وادلتاامررران فررري المياا يرررة 

عموميرررة للبنررررك،وتقي  هررررؤه النسرررربة اسرررتقرار مصررررادر تمويررررل البنررررك، د باررر ل عرررراإل، وج مررررا فرررري ال

وعلررررى سرررربيل المثرررراا، جذا كا ررررت لرررردى البنررررك كميرررران . سررررياق وضررررد السرررريولة المصرررررفية ر رررروله

كبيرررر  مرررن اروراق الماليرررة مرتتعرررة السررريولة، أي التررري يم رررن تاويلهرررا بسرررهولة جلرررى  قديرررة، ي رررو  

عتمررراد بدرنرررة أكبرررر علرررى أمرررواا السررروق ر ررره يسرررتبيد فررري أوقررران الضرررتوط أ  بمقررردور البنرررك اد

ياصررل بسررهولة علررى النقديررة الترري يم ررن أ  ياتررال جليهررا ول ررن جذا كا ررت أ رروا البنررك غيررر سررائلة 

، فإ ررره ينبترري لررره أ  يعتمرررد علررى الودائرررد بدرنرررة الماليررة فرري مع مهرررا مثررل الودائرررد رنرررل واروراق 

أمرررواا السررروق المتقلبرررة،وهناال جقررررار واسرررد برررل  الودائرررد التقليديرررة تمثرررل أكبرررر مرررن اعتمررراده علرررى 

مصرردرا للتمويررل أكثررر اسررتقرارا مررن ارمررواا الترري يررتم الاصرروا عليهررا عررن طريررق ادقتررراض فرري 

أمرررا المقيرررا  اليرررر الرررؤي يسرررت دإل لمعرفرررة قرررو  المياا يررران العموميرررة يتعلرررق برأسررررماا ، السررروق

. رأ  المرراا، الترري تقرري  مقررداره  سرربة جلررى قيمررة مونررودان البنرركالبنررك، د سرريما مررا يسررمى  سرربة 

وكلمرررا كا رررت النسررربة أعلرررى، كرررا  البنرررك أكثرررر قررردر  علرررى الصرررمود، أي أكثرررر قررردر  علرررى تقرررديم 

قررررروض، ويرررررنح بدرنررررة أقررررل أ  ي تق،وقررررد كا ررررت الهيئرررران التن يميررررة تعتبررررر دومررررا  أ  الارررر ل 

ل يررررة المسرررراهمين، أي ارمررررواا الترررري قرررراإل اركثررررر نوهريررررة لرررررأ  المرررراا المصرررررفي هررررو حقرررروق م

 .باستثمارها والتي يم ن است دامها لموا  ة ال سائر( مالال البنك النهائيو )المساهمو  

 دددددا    ددددداا الا ائددددد  للدددددل تادددددمت  لاددددد   ل لهددددده م دددددل :،Alessandri،(0909) دراسةةةةة ، -0

تح تدده هخدد ا  افيتهدد ن مهلددداف  الل يدداط اشدد ه هدد ااا  حتدددت لن ل لاتدد  اله دد    تلهدده م دددل 

مل دددن  ددداا الا تقددد  ت لددده . اتددد ل  دددها هعاهددد  للدددل اددد ا  الهخددد ا  لتحاتدددا  أل الهددد ه افات ددد األ

ن أن هددددات التلدددد م   اددددتن هخدددد ا  التلدددد م   ال اتدددد ط اددددتن  دددداتن العددددممتن هددددن الهخدددد ا  متات  

افيتهدددد ن مهخدددد ا  أئددددل   الل يدددداط  ماذلدددد   الع تندددد  مددددن الدددد   تلتهددددا م ددددل  ت دددده الهت اعتدددد  

اللهمهتدددد   مم ددددل خ دددد ير لمدددد اط تئددددلت  الهمنددددماا  مالها مادددد    متشددددت  التح تدددده للددددل أن 

لهق  عددد  هددد  تح تددده التح تددده الهتددد ااا ل هخددد ا   ته دددن  أن تحقدددم عتددد يك هرختب لددد  للدددل حدددا  اتددد   ا 

 .  ه عمع  هن الهخ ا  م ل حاا
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 دددددا    ددددداا الا ائددددد  للدددددل اختاددددد   هددددد  لاا  ددددد ن تعمتددددد  :،M.Tabak،(0909)دراسةةةةة ،  -3

ددد   ددد  اله ددد   تددد تاا اتحئدددتن ارااو متخلدددتخ الهخددد ا   متددد   ددداا افختاددد    الهحلظددد  افيته عت 

 . م ل القا ع اله     الا ا ت  

ركرررا ، تسررراهم فررري  يررراد  العوائرررد وت تررري  م ررراطر التعثرررر، كمرررا وتبرررين أ  مارررافم القرررروض الم

بااضررررافة . تبرررين أ  المصررررارف ارننبيرررة والمصررررارف العامررررة، تترررلعر بارررر ل أقررررل بدرنرررة التنويررررد

جلررى مررا سرربق تررم  التو ررل جلررى  تيجررة هامررة أيرررى، وهرري أ رره بعررد ا ررددع ار مرران المالي ررة العالميررة 

  . تاايد  او تركا مااف ها ادئتما ي ةاريير  أ بات المصارف تميل با ل م

اخلبةةةةةار مةةةةةدا  فةةةةةاءة إدارة مخةةةةةالر االئلمةةةةةان ع ةةةةة  Othman,Nayfa,،(0909 )دراسةةةةة   -4

 :االس م   االردن   اممصار ف    ودة اممحافظ االئلمان  

العائرررد علرررى حقررروق المل يرررة حيررر  اعتبرررر هرررؤا النمررروذل  ( (ROEحيررر  ترررم ادعتمررراد علرررى  مررروذل 

لتتررر  طويلرررة ، ماشرررا مت رررامال لو رررا وقيررا  العالقرررة  التبادليرره مرررا برررين العائررد والم ررراطر ، وقرررد 

اسررررت دإل هررررؤا النمرررروذل مررررن طرررررف ديتيررررد كررررووا منررررؤ بدايررررة  السرررربعينان فرررري الوديرررران المتاررررده 

مررررن يررررالا تاليررررل مجموعررررة مررررن النسررررل يررررتم  ادمري يرررره كررررإنراة لتقيرررريم أداة المصررررارف، وذلررررك

تل يصررها فرري عررد  أشرر اا، تم ررن المالررل مررن تقيرريم مصرردر وحجررم أربرراذ المصرررف ال ا ررة مررن 

يرررالا م ررراطر ترررم ايتيارهرررا، تتمثرررل أساسرررا فررري م ررراطر ادئتمرررا ، وم ررراطر السررريولة، وم ررراطر 

علررررى  مرررروذل حيرررر  سرررريتم ادعتمرررراد .  معرررردا التائررررد ، وم رررراطر رأ  المرررراا، وم رررراطر التاررررتيل

لاسررررا  العائررررد علررررى حقرررروق المل يرررره   Modified DuPont Formulaدوبو ررررت المعرررردا 

(ROE ) لقيررررا  ادداة بارررر ل عرررراإل، ويوضررررح هررررؤا النمرررروذل ادعررررر المررررادول لل ترررراةه واد تانيرررره

وكمرررا يبرررين قررردر  الرافعررره الماليرررة ROA) )علرررى ربايرررة اد ررروا أو معررردا العائرررد علرررى اد ررروا 

(FLM  ) علررى رفررد العائرررد علررى حقرروق المل يرررة(ROE )ا، وأهررم النسررل الماليرررة المتعلقررة  فرري هرررؤ 

 :المجاا هي

ROE=ROA*FLM 

ROE = Net Profit Margin x Total Asset Turnover x Financial Leverage 

Multiplier 

Net Profit Margin = Earning Available for Common Stockholders / Sales 

Total Assets Turnover= Sales / Total Assets 

Financial Leverage Multiplier =  Total Assets / Common Stockholders Equity 
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 أعررر علررى التعرررف جلررى الدراسررة هرردفت هررؤه (: Jose M. Berrospide،)0992دراسةة   -7

 بيئرة علرى برالتركيا الدراسرة حير  قامرت وقيمتهرا، الارركان أداة علرى الارركان تمويرل سياسرة

 تنرراوا عررم ،1999 فرري للعملررة البرا يليررة الماليررة ار مررة ياللهررا مستعرضررا   ال لرري ادقتصرراد

 اسررت دمت وقررد المصرررفي والماسسرراتي، ارمررا  ىعلرر وا ع اسرراتها الصرررف سررعر تتيررران

أشررارن  تررائج  فرري تاليلهررا، وقررد المسررت دمة ارسرراليل كلحررد (Fixed effect) طريقررة  الدراسررة

 للمناررل  السرروقية والدفتريررة القيمررة بررين طرديررة ذان ددلررة جحصررائية عالقررة ونررود جلررى الدراسررة

 البرا يليررة،واا تاق للعملررة الماررتقة والعقررود التاررتيلي، الررربح هررام  مررد ارمررا  وقررراران

ونررود عالقررة طرديررة ذان ددلررة  عرردإلى جلرر النتررائج أشررارن فيمررا النقديررة، والمياا يررة الرأسررمالي،

اا   مروذل فري المصررفي ارمرا  قررراران مرد المبيعران ومعرردا  مرو المنارل ، لاجرم جحصرائية

Fixed Effect يسررتثمرو  ارمرا  و  راإل الماررتقة العقرود مسرت دمي أ  ، كررؤلك تو رلت جلررى 

 .للعقود الماتقة المست دمين غير من أكثر

 ددددا    دددداا الا ائدددد  للددددل تح تدددده اللماهدددده الهحددددااط الهاهدددد  :، Jimenez ،(0994)دراسةةةة  -2

 ددد  القددد مخ اله ددد  ت    متددد  الت  تددد  م دددل  (Probability of Default)فحتهددد ه التللددد  

هع اشدددد  هنهممدددد  هحددددااط هددددن الهت تدددد ا   م دددد  ال دددده ع    معددددمع الهقدددد خ  مالل ادددد  اددددتن 

مأ ددد  هددد    تهددد ن ارئدددا عت متددد   ددداا التح تددده م دددل ات عددد   ه ئئددد   افي. اله ددد   مالهقتددد خ

تم ددد   للتدددم  ددداا الا ائددد  أن القددد مخ اله دددهمع  تتهتددد  اهلددداه أم دددل فحتهددد ه التللددد   مأن 

ترلتاددد  أ لددد  خادددم ط  مأختددد ا   Savings Banksالقددد مخ الههعمحددد  هدددن ه ددد    افاخددد   

تحهددده تادددتن أن الل اددد  القمتددد  مالملتقددد  ادددتن اله ددد   مالهقتددد خ  تددد األ للدددل  تددد اط افئدددتلااا ل

 .هخ ا  أ ل 

( الت  ددد ) دددا    ددداا الا ائددد  للدددل تح تددده ألددد  التعمتددد   :،Acharyaetal،(0990)دراسةةة   -5

 ددد  افئدددتله  ا  اله ددد  ت   م دددل م يدددا مهخددد ا  اله ددد    مالددد  هدددن خددد ه تح تددده الات عددد   

  ماشدددد ه خدددد ر تدددد  1999 – 1993هددددن اله دددد    اختا لتدددد  خدددد ه اللتدددد ط  125الل يدددداط لدددد  

 .      اتن هح  ظ الق مخ الهعمم  هن نا  ماله   ط هن نا  أخ تتح ته الهل

وكا رررت  ترررائج هرررؤه الدراسرررة متوافقرررة مرررد الن ريرررة التررري تررررى أ   يررراد  التوسرررد فررري مرررنح ادئتمرررا  

جلرررى الصرررناعان الجديرررد  والمتنررراف  علرررى تمويلهرررا، يرررادي جلرررى تررردهور نرررود  المراقبرررة المصررررفي ة 

مسرررتويان الم ررراطر التررري يتعررررض لهرررا المصررررف، مرررد مالح رررة أ  لهرررؤه الصرررناعان، ممرررا يايرررد 

 .بالنسبة للمصارف عالية الم اطر هؤا ارعر ي و  أقوى
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ً:ًعنًالحباثًالسابقةًالبحثًامييزًهذًماً *

اتترررق هرررؤا الباررر  مرررد اربارررا  السرررابقة فررري ا ررره اشرررترال بتنررراوا كرررل ارمرررور المتعلقرررة بادئتمرررا  

 .والمعايير الجديد  في تاليل وقيا  الم اطر ادئتما ية المصرفي والم اطر ادئتما ية

 رره علررى الرررغم مررن ارهميررة العلميررة لةباررا  السررابقة، جد أ رره تونررد بعرر  النقرراط الترري تتميررا أجد 

 :، أهمها ما يليالدراسةبها هؤا 

جنمرررالي تاليررل النسررل الماليررة ارساسررية التررري ترردا علررى كترراة  المات رررة ادئتما يررة ورببهررا مررد *  

، وذلررك بهرردف التو ررل جلررى معرفررة مرردى كترراة  هررؤه المصررارف فرري جدار  هررؤا الم رراطر ادئتما يررة

 .النوع من الم اطر

إل /595تضرررمن هرررؤا الباررر   موذنرررا  يقررري  م ررراطر ادئتمرررا  ورببهرررا باررر ل مباشرررر مرررد القررررار * 

 سورية يياسا  تست دمه المصارف ال ا ة فال ال بقيا  م اطر ادئتما  لي و  مق 4 / 

فرري سررنوان ار مررة فرري سررورية،  للعينررة المدروسررة تنرراوا هررؤا البارر  تالرريال  للماررافم ادئتما يررة* 

 . وهؤا لم  اُلح ه في ارباا  السابقة

 Plan Researches:ًخمططًالبحثًً-اًاتاسع

ررم جلررى أربعررة فصرروا، حيرر  تررم تنرراوا الجا ررل الن ررري فرري التصررلين اروا والثررا ي  بارر ال اهررؤ قس 

 .تم  تناوله في التصل الرابدفقد الثال ، أما الجا ل العلمي 

 :أ  القسم النظري

ادار  ادئتمرررا  المصررررفي وتاليرررل السياسرررة  شرررامل   مرررن هرررؤا القسرررم عررررض   الإصااال األولترررمَّ فررري  

 :،تم استعراضها في عالعة مباح ادئتما ية  في المصارف التجارية 

المباررررر  اروا يسرررررتعرض مرررررديل جلرررررى ادئتمرررررا  المصررررررفي والمباررررر  الثرررررا ي يتنررررراوا تاليرررررل 

تنررررراوا تاليرررررل السياسرررررة فالمباررررر  الثالررررر  أماادئتمرررررا  المصررررررفي فررررري المصرررررارف التجاريرررررة ،

 .ادئتما ية في المصارف التجارية

للمعرررايير  تما يرررة فررري المصرررارف التجاريرررة وفقرررا  تنررراوا تاليرررل جدار  الم ررراطر ادئ الإصااال الثاااارا و

 :يالا استعراضها في عالعة مباح   الدولية من
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المباررررر  اروا يسررررررتعرض مررررررديل جلرررررى جدار  الم رررررراطر وأ واعهررررررا فررررري المصررررررارف التجاريررررررة 

المباررر  أمرررا  تاليرررل جدار  الم ررراطر ادئتما يرررة وطررررق قيرررا  م اطرهرررا، تنررراواتالثرررا ي المباررر  و

 . تعرض جدار  الم اطر ادئتما ية وفق اتتاقية با ا الدوليةاسالثال  

 ةعالعرررفررري المصرررارف التجاريرررة مرررن يرررالا ئتما يرررة تنررراوا متهررروإل جدار  المارررافم اد الإصااال الثالاااث و

  يوالمباررر  الثرررا،  وماهيتهرررا عرررن تاليرررل جدار  المات رررة ادئتما يرررة نررراواتوا المباررر  ار :مباحررر 

 ثالررررر ، أمرررررا المباررررر  ال اسرررررتعرض اردوان الماليرررررة المسرررررت دمة فررررري جدار  المات رررررة ادئتما يرررررة

 .تضمن أ  مة التصنيا ادئتما ي ودورها في سالمة الماافم ادئتما ية للمصارف

 :ب  القسم العملا 

التاليرررل ااحصرررائي، ،حيررر  تضرررمن المباررر  اروا ااطرررار العملررري للباررر   الإصااال الرابااا تنررراوا  

وايتبرررار الترضررريان، مرررن يرررالا دراسرررة جحصرررائية لترررلعير م ررراطر جنمرررالي التعرضررران للم ررراطر 

المارررمولة  ل ا رررةادئتما يرررة علرررى كتررراة  مات رررة التسرررهيالن ادئتما ي رررة فررري كرررل  مرررن المصرررارف ا

ل القرررروائم المالي ررررة الرررروارد  فرررري التقررررارير السررررنوية فرررري عينررررة الدراسررررة، وذلررررك مررررن يررررالا تاليرررر

 .ضمن عينة البا ال ا ة للمصارف 

 وتاليررررل  تنرررراوا  مرررروذل مقترحررررا  يسرررراعد المصررررارف ال ا ررررة علررررى قيررررا ا ي أمررررا المبارررر  الثرررر

الصرررررادر عرررررن مصررررررف سرررررورية  وتعديتتااااا ب /م ن 795م اطرهرررررا ادئتما يرررررة وفرررررق القررررررار 

،والمبارررر  المركرررراي ، لتصررررنيا م رررراطر ادئتمررررا  وتررررم طرررررذ أهررررداف هررررؤا النمرررروذل وميااترررره 

-0909 :لواقرررد القبررراع المصررررفي فررري سرررورية يرررالا ارعرررواإلمقار رررة  ةدراسرررة تاليلرررالثالرر  تنررراوا 

 و ررررود  جلررررى وفررري  هايررررة البارررر  تمرررت مناقاررررة النتررررائج التررري تررررم التو ررررل جليهرررا ، 0900-0900

 .المقترحان ال ا ة بالبا 
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Keywordsً :ًاملفتاحيةًالكلماتً-عاشرا

 البيان المصطل  

احتمالية تعرض المصرف جلى  يسائر غير متوقعة وغير م ب  لها  المخا ر .0

 .أو تؤبؤ  العائد المتوقد على المات ة ادئتما ية أو استثمار معين/ و

تمثل التتيران التي تبرأ على العوائد أو رأ  الماا الم اطر التي  المخا ر االةتمارية .0

 تيجة الم اطر التي تتعرض لها مات ة التسهيالن ادئتما ية 

 .الممنوحة

الم اطر التي قد تنال  تيجة التتيران في ال روف ادقتصادية  مخا ر الس ق .3

معددن أسعار التائد  ي أسعار الصرف ي : والسياسية وتامل م اطر

 .ار واتسعير 

الم اطر التي قد تنال من العمليان اليومية للبنك وتاد   تيجة لعدإل  المخا ر التشغيلية .4

كتاة  العمليان الدايلية للبنك أو ارفراد أو ضعا أ  مة المعلومان 

 .أو عدإل مالئمة اانراةان والضواب  أو بسبل أحدا  يارنية

لاماية كل من مصالح المودعين والمستثمرين عدإل كتاية رأ  الماا  مخا ر  أس المال .7

رضين وغيرهم من أ اا  المصالح الم تلتة، وم اطر رأ  توالمق

الماا ينتج عنها ا  تاض في القيمة السوقية لة وا عن القيمة 

 .السوقية لاللتاامان

م اطر تنال  تيجة عدإل ادلتااإل بالقوا ين والتاريعان الصادر  عن  المخا ر القار رية .2

السلبان النقدية مثل المصارف  المركاية، وقد تنال هؤه الم اطر 

عندما ت و  العقود بين الترقاة ياوبها التموض أو د تبين الاقوق 

 .وادلتاامان با ل مادد وواضح

المدخل المعيا ي فا  .5

تصني  مخا ر 

 االةتمان

التصنيتان التي يتم توفيرها من يالا ماسسان تصنيا ائتما ية 

 .يارنية

المدخل األساسا  .2

للتصنيإات الداخلية 

 لمخا ر االةتمان

أما ال سائر عند التعثر  PDتقوإل المصارف  بتقدير احتمالية التعثر 

LGD  والتعرض عند التعثرEAD  وادستاقاق التعليM  يتم

 .توفيرها بناة  على التقديران الرقابية أو ااشرافية

المدخل المتقدم  .9

للتصنيإات الداخلية 

 لمخا ر االةتمان

يقوإل على أسا  قياإل المصرف دايليا  بتقدير م و ان الم اطر وهي 

والتعرض عند  LGDوال سائر عند التعثر  PDاحتمالية التعثر 

 .Mوادستاقاق التعلي  EADالتعثر 

 المصارف ال ا ة–المصارف التقليدية  المصا ف التجا ية  09
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ًالفصلًاألول

االئتمانًاملصريفًوحتليلًالسياسةًاالئتمانيةًًيفً  

ًاملصارفًالتجارية
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 ملبحثًاألولا

 االئتمانًاملصريفمدخلًإىلً

فرررري تمويررررل يبرررر  التنميررررة ادقتصررررادية وادنتماعيررررة باعتبارهررررا أدا  مهررررم  دور المصررررارف لعررررلت

رئيسرررة وهامرررة لتجميرررد وحارررد المرررديران وتونيههرررا  ارررو مارررروعان اسرررتثمارية مسرررتهدفة دفرررد 

 . عملية التقدإل ادقتصادي جلى ارماإل

، جذ قلمرررا  جرررد فررري  ملارررة لمع رررم الناررراطان ادقتصرررادية حانرررة المصرررارفدقترررراض مرررن ا ويعتبرررر

د مارررروعا  اسرررتثماريا  يعتمرررد فررري  اررراطاته علرررى مررروارده الماليرررة الؤاتيرررة، وتعتبرررر التسرررهيالن الواقررر

، لرررررؤا  جررررد أ ررررره د  باعتبارهررررا المصررررردر ارساسرررري ايراداتهررررا مصرررررارفادئتما يررررة ذان أهميررررة لل

 التررري ادهتمررراإل بوضرررد السياسررران ادئتما يرررة السرررليمة المصرررارفغرابرررة أ  ترررولي اادار  العليرررا فررري 

 .ى من ياللها تاقيق أهداف البنك وترضي متبلبان العمالة والقوا ين والتاريعانيراع

نجررراذ الماسسررران الماليرررة المصررررفية ر   ترررائج ل أهميرررة وكبيرررر  اج  الناررراط ادئتمرررا ي يعتبرررر ذكمرررا 

برررد لتلرررك  أعمالهرررا تعتمرررد بدرنرررة كبيرررر  علرررى نرررود  وحجرررم المات رررة ادئتما يرررة لرررديها وبالترررالي د

الماليرررة المصررررفية مرررن تونيررره مع رررم مصرررادرها  ارررو جدار  ورقابرررة ومتابعرررة المات رررة الماسسررران 

 .ادئتما ية

التسااااليتت مااان أر اعااا  المختلإاااة و للاااى التعريااا  باالةتماااان المصااارفا مبحاااثلاااكله يالااادف هاااكا ال

االةتمارياااااة المبانااااارد و يااااار المبانااااارد، والمعاااااايير المعتمااااادد فاااااا مااااان  االةتماااااان المصااااارفا 

 وفقا  ،والع اماااال الماااالثرد فياااا  والبيارااااات ال اجاااار ت افرهااااا فااااا صاااايا ة قاااارا  منحاااا ومرا لاااا  

 :لمايلا

 .المصرفي ادئتما  تعريا -أود  

 .المصرفي ادئتما  أهمية -عا يا  

 .المصرفي ادئتما  أ واع -عالثا  

 .المصرفي ادئتما  منح مباد  -رابعا  

 

 

 

 



22 
 

ً:تعريفًاالئتمانًاملصريف-أوال ً
هررو التررااإل نهررة : "ج  أ ررل معنررى ادئتمررا  فرري ادقتصرراد هررو القرردر  علررى ااقررراض، وا رربالحا  

أ  يقرررروإل الرررردائن بمررررنح : لجهررررة أيرررررى بررررااقراض أو المداينررررة، ويررررراد برررره فرررري ادقتصرررراد الارررردي 

المرررردين مهلررررة مررررن الوقررررت يلترررراإل المرررردين عنررررد ا تهائهررررا برررردفد قيمررررة الرررردين، فهررررو  رررريتة تمويليررررة 

"بل واعها المصارفتمدها استثمارية تع
(1)

. 

مبادلرررة قيمرررة حاضرررر  بقيمرررة  نلرررة ومثررراا : "ويم رررن وضرررد تعريرررا  يرررر لالئتمرررا  المصررررفي وهرررو

ذلرررك المقررررض الرررؤي يقررردإل مبلترررا  مرررن المررراا للمقتررررض، القيمرررة الااضرررر  هررري المبلررر  الرررؤي يسرررتلمه 

سرررداد القررررض فررري المقتررررض ويدفعررره المقررررض أمرررا القيمرررة النلرررة فهررري الررردفعان أو ارقسررراط عنرررد 

"الموعد المستقبلي المادد
(2)

. 

( ادعتبرررراري)مقيررررا  لقابليررررة الارررر   المعنرررروي : "ويم ررررن الجمررررد بررررين المتهررررومين علررررى أ رررره

 .جلى وقت معين في المستقبل( النقدي)مقابل تلنيل الدفد (  قود)للاصوا على القيم الاالية 

جذ أ  ( الررردين)ر أيررررى عرررن متهررروإل هرررؤا المتهررروإل المبسررر  لالئتمرررا  يم رررن أ  يعبرررر مرررن ونهرررة   ررر 

"اريير يمثل تعهدا  بالدفد في المستقبل غالبا  ما ي و  با ل  قدي
(3)

. 

ي و  التسهيل ادئتما يعاد  ما و
 (4)

: 

جمرررا مبلترررا  مرررن المررراا يتترررق عليررره ويضرررعه المصررررف تارررت تصررررف العميرررل دسرررت دامه فررري    -

المتتررررق عليهررررا والرررروارد  بعقررررد غرررررض مارررردد معلرررروإل للمصرررررف، وضررررمن الاررررروط والارررردود 

ادئتمرررا  برررين المصررررف والعميرررل وي رررو  هرررؤا العقرررد مقيرررد بتترررر   منيرررة وبارررروط أيررررى تتعلرررق 

بنررروع التسرررهيل وحجمررره ومعررردا التائرررد  وطريقرررة السرررداد وغيرهرررا مرررن الارررروط الضررررورية فررري 

 .اتتاقية عقد ادئتما 

( المسررررتتيد)ح طرررررف  يررررر تعهرررردا  يصرررردر مررررن المصرررررف بنرررراة  علررررى طلررررل العميررررل لصررررال أو   -

لتاقيرررررق غررررررض معرررررين ورنرررررل ماررررردد، كمرررررا هرررررو الاررررراا فررررري يبابررررران الضرررررما  وال تالرررررة 

وادعتمرررادان المسرررتندية، وتمثرررل هرررؤه التعهررردان التاامررران غيرررر مباشرررر  علرررى المصررررف وتتاررروا 

جلرررى التاامررران مباشرررر  فررري حررراا رفررر  العميرررل سرررداد مسرررتاقان الررردين المترتبرررة عليررره  أو عبرررت 

 .على السداد عدإل قدرته

 

                                                           
، الملتقرى الروطني السراد  التجا ياة المصاا فاستخدام األسالير الكمية فا ترنيد واتخاح قرا ات من  االةتماان برحيم حسين، سليم حمود،  - 1

 .3، ل2221 وفمبر  24-23حوا ارساليل ال مية ودورها في ات اذ القراران اادارية، نامعة س ي د ، يومي 
2
، مؤكر  مانسرتير، نامعرة االةتمارا فا المصا ف التجا ية العاملة فا فلسطينالتحليل المالا وعو ه فا صن  القرا  رامي هاشم الانباري،  -

 .54، ل2222العالم ارمري ية، فلسبين، 
3
 .31، ل1999، دار وائل للنار، عما ، 1، ط، لعا د االةتمانعبد المعبي رضا ارشيد، ماتوظ أحمد نود  - 
4
 .3مرند سابق، ل، لعا د المخا ر االةتماريةيالد أمين عبدهللا، جطار ، -
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ويرتب  بادئتما  بمتاهيم م تلتة وأهمها
(5)

: 

، وكلمررررا ادئتمررررا وهرررري قابليررررة الاصرررروا علررررى  :(Credit-standing)الجاااادا د االةتماريااااة  - أ

تاسرررنت الجررردار  ادئتما يرررة للعميرررل كلمرررا تم رررن مرررن الاصررروا علرررى طلبررره مرررن ادئتمرررا  وبارررروط 

أفضررررل وهنررررا يررررتم تاديررررد الجرررردار  ادئتما يررررة بررررالمالة  الماليررررة والسررررمعة والاررررهر  والاصررررة مررررن 

 . السوق وغيرها من العوامل

ي قررررر أو وافرررق هرررو الارررد ارقصرررى مرررن ادئتمرررا  الرررؤ: (Line of Credit)خاااال االةتماااان  -  

المصرررررف علررررى منارررره للعميررررل المسررررتوفي لاررررروط مررررنح ادئتمررررا  وفررررق الدراسررررة ادئتما يررررة أي 

الرررؤي اتترررق البرفرررا  علرررى عررردإل تجررراو ه ويررررتب  هرررؤا السرررقا بالجررردار  ادئتما يرررة  ادئتمرررا سرررقا 

 .للعميل وبمالةته المالية من يالا ما يقدمه من بيا ان مالية تاري ية 

وهررري وعيقرررة توضرررح وتبرررين التاامررران المقتررررض : (Credit Instrument)أعاد االةتماااان   - ن

( الرررر .. مثرررراا ذلررررك ال مبيالررررة، السررررند، دفرررراتر حسررررا  التوفير،عقررررد مراباررررة. )وحقرررروق المقترررررض

وذلرررك   ررررا  ر  ادئتمرررا  عمليرررة جقرررراض فإ ررره مرررن الضرررروري ونرررود وعيقرررة تعرررا  هرررؤه العمليرررة 

 . وتضمن حقوق المصرف في حاا ت لا المدين عن سداد التااماته

ً:أهميةًاالئتمانًاملصريفً-انياً ث
يم ررررن الن ررررر جلررررى أهميررررة ادئتمررررا  المصرررررفي مررررن  اويتررررين، ارولررررى وفقررررا  لونهررررة   ررررر البنررررك 

 .(6)التجاري ذاته والثا ية لدور ادئتما  المصرفي في النااط ادقتصادي

 :أهمية االةتمان على مست   البنه  - أ

ادسرررتثمار اركثرررر قسرررو    ررررا  لمرررا يتاملررره مرررن علرررى مسرررتوى البنرررك يعتبرررر ادئتمرررا  المصررررفي  

م رراطر متعرردد  قررد تررادي جلررى ا هيررار البنررك وهررو فرري ذان الوقررت ادسررتثمار اركثررر ناذبيررة ادار  

دورهررا  المصررارفدو رره تتقررد  البنررك والررؤي مررن ياللرره يم ررن تاقيررق الجرراة اركبررر مررن ارربرراذ و

 .كوسي  مالي في ادقتصاد

 :ست   االقتصاعأهمية االةتمان على م   - ب

علررى مسررتوى ادقتصرراد فررإ  ادئتمررا  المصرررفي مررا هررو جد  ارراط اقتصررادي غايررة فرري ارهميررة لرره  

 .تلعير متاابك اربعاد لالقتصاد الوطني وعليه يتوقا  مو ذلك ادقتصاد وارتقاؤه

يعتبرررر فررري ذان الوقرررت أدا  حساسرررة قرررد ترررادي جلرررى أضررررار بالترررة ارهميرررة فررري ادقتصررراد جذا لرررم و

يُاسرررررن اسرررررت دامه، حيررررر  يررررراعر حجرررررم ادئتمرررررا  المصررررررفي علرررررى الاالرررررة ادقتصرررررادية العامرررررة، 

فالمبالتررررة فرررري حجررررم ادئتمررررا  يم ررررن أ  يررررادي جلررررى  عررررار تضرررر م ضررررار ، واد  مررررا  فرررري مررررنح 

                                                           
5
 .592، ل2224، معهد التدريل المالي والمصرفي،تقييم أعاو المصا ف التجا يةيليل الاماع،  - 
6
 .15، ل2222، ماسسة الوراق، عما ، 2، طلعا د االةتمان المصرفا والتحليل االةتماراحما  مامود الابيدي،  - 
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وبة موا ررررلة الماررررروعان لنارررراطها، وبالتررررالي الاررررد مررررن التنميررررة ادئتمررررا  قررررد يررررادي جلررررى  ررررع

 التمويليررررةادقتصرررادية وادنتماعيررررة، لرررؤلك يجررررل أ  ي ررررو  ادئتمرررا  متوا  ررررا  وملبيرررا  لالحتيانرررران 

التعليرررة لالقتصررراد القرررومي بمرررا يرررادي جلرررى  يررراد  معرررددن التنميرررة المنارررود ، ولرررؤلك فرررإ  الدولرررة 

المصرررف المركررراي، بوسررائل مباشررر  وغيررر مباشررر  مررن يررالا تارراوا أ  تسرريبر علررى ادئتمررا  

بالمصررررارف التجاريررررة،  ويسرررراعدها فرررري ذلررررك القررررراران ادئتما يررررة الصررررادر  عررررن جداران ادئتمررررا 

حيررر  أ  قررررار ادئتمرررا  يجرررل أ  د ي ررررل عرررن السياسرررة ادئتما يرررة للبنرررك وهررري مرتببرررة بسياسرررة 

الدولة ووندن أ ال  لتاقيق أهدافها
(7)

. 

ً:(8)ًأنواعًاالئتمانًاملصريفً-ثالثاً 
تليرررؤ التسرررهيالن ادئتما يرررة والقرررروض والسرررلا المصررررفية أشررر اد  متعررردد  بايررر  يم رررن تصرررنيتها 

 :كالتي 

 ( 0)الشكل  قم 

 تصنيإات االةتمان المصرفا

 

 من جعداد الباح : المصدر                                                            

 

 

 

 

                                                           
7
 .43، مرند سبق ذكره، لللملسسات واألفراعالتساليتت المصرفية  الذ الدين حسن السيسي،  -

8
 .122لمرند سبق ذكره ،،(منج وصإا تحليلا) المصا ف، تنظيم ولعا د عاطا نابر طه عبد الرحيم - 

ته ن يت عتل   اف
 اله     

هن حتت افئتخاا  
 ا له     

 هشت   امل  ها ش  ملت  ها ش 

هن حتت الشخر 
 الهقت خ 

 م    خ ر

 شخ   ممتع   متع  شخ   هن حتت ال ه ع  

 ئتا   ا تن  أل ائتله  أل هن حتت ال  خ

 امته هتمئا ا ت  هن حتت الهاط
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  :من  يث مدد االةتمان

يومرررا  ود تايرررد مدتررره عرررن عررراإل واحرررد، وهرررو  32وتترررراوذ مدتررره برررين : ادئتمرررا  قصرررير ارنرررل - أ

عرررراد  مررررا يسررررت دإل مررررن قبررررل المقترررررض  لسررررد الررررنق  فرررري رأ  المرررراا العامررررل ولموانهررررة 

النتقررران الجاريرررة للماررراريد، و  ررررا  لقصرررر أنرررل اسرررتاقاقه فرررإ  أسرررعار التائرررد  عليررره تتسرررم 

 .باد  تاض في العاد 

وهنررررا تتررررراوذ المررررد  بررررين سررررنة ويمرررر  سررررنوان علررررى اركثررررر، : ادئتمررررا  متوسرررر  ارنررررل -  

 .ويست دإل رغراض التجديد والتوسد الصناعي أو لتمويل الصادران

وهررو الرررؤي تايرررد مدترره عرررن يمررر  سررنوان، ويسرررت دإل باررر ل رئررري  : ادئتمررا  طويرررل ارنرررل - ن

وبسررررربل  ،الثابترررررة كاا اررررراةان والتجهيررررراان والدنلتمويرررررل ادسرررررتثماران فررررري ار ررررروا 

 طررروا أنلررره و يررراد  الم ررراطر المايبرررة بهرررؤا ادئتمرررا  فرررإ  التائرررد  المصررررفية ت رررو  مرتتعرررة

 .السعر

 : من  يث الغرض من االةتمان -0

حيرررر  تمررررنح لتلسرررري  أو توسرررريد الماسسرررران (: الم صرررر  ل  تررررال)ادئتمررررا  ادسررررتثماري  - أ

 .ر السيولة الال مة لها لممارسة  ااطهااا تانية أو تجديدها وتوفي

يسرررت دإل فررري ادسرررتيراد والتصررردير والتو يرررد ويهررردف جلرررى تناررري  ترررداوا :ادئتمرررا  التجررراري -  

 .السلد وتسهيل العمليان التجارية

أي القررررروض المونهررررة لاررررراة السررررلد رغررررراض اسررررتهالكية، وهرررري : ادئتمررررا  ادسررررتهالكي - ل

د حانرراتهم ادسررتهالكية، مثررل شررراة السرريار  أو ارعررا  الترري يسررتتيد منهررا ارفررراد العرراديو  لسرر

أو السررلد المعمررر ، لررؤا فهررو ائتمررا  ش صرري فرري العرراد  يقرردإل فرري ارغلررل لةفررراد مررن مرروظتي 

 .الدولة والاركان اريرى

مرررايج  أووت رررو  الضرررما ة جمرررا ش صرررية أو عينيرررة : مااان  ياااث الضااامارات المرتبطاااة باالةتماااان -0

 .نيةمن الضما ان الا صية والعي

الا صرررري هررررو ادئتمررررا  الررررؤي ياصررررل عليرررره المقترررررض دو  أ  يقرررردإل أيررررة أمررررواا  فادئتمررررا  - أ

عينيرررة ضرررما ا  لتسرررديد ادئتمرررا ، برررل ي تتررري مرررا ح ادئتمرررا  بوعرررد يقبعررره المررردين علرررى  تسررره 

بتسرررديد الررردين، أي يايرررؤ بالاسررربا  شررر   ضرررامن موعررروق بررره لديررره سرررجل تجررراري أو بيرررا  

 .بالديل

العينرري فهررو ادئتمررا  الررؤي ياصررل عليرره المقترررض، بعررد تقديمرره أ ررود  ضررما ا  أمررا ادئتمررا   -  

 .(ال ...أراضي مناان الماروع  –عقاران )لتسديد هؤا ادئتما  

 .مايج من الضما ان الا صية والعينية - ن
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 :يقسم ادئتما  المصرفي وفقا  للا   المقترض جلى: من  يث الشخ  المقترض -3

دئتمررا  الررؤي يمررنح رشرر ال القررا و  ال ررال، وهررم ارفررراد وهررو ا: ائتمررا  مصرررفي يررال  - أ

وتعتمد قرررردر  أشرررر ال القررررا و  ال ررررال ،  كالاررررركانو  وارشرررر ال ادعتبرررراريوالببيعيرررر

هرررؤا ادئتمرررا  علرررى مالةتهرررم الماليرررة ال ا رررة  مرررن ارفرررراد والماسسررران فررري الاصررروا علرررى 

 (.الاالية والمستقبلية)

الدولررة والهيئررران )ؤي يمررنح رشررر ال القررا و  العررراإل وهررو ادئتمرررا  الرر: ائتمررا  مصرررفي عررراإل -  

،وتعتمررد فرري الاصرروا علررى ادئتمررا  علررى الثقررة فرري (والماسسرران العامررة والجهرران الا وميررة

التعامرررل مرررد الدولرررة ومركرررا الدولرررة المرررالي للجهررران الا ومية،الرررؤي يتعلرررق بررردوره برررال روف 

 .ادقتصادية والسياسية والمالية وارمنية

(9) للى و يمكن تقسيم االةتمان المصرفا :استخدام  من المصا فوفقا  لطريقة  -4
: 

 .ادئتما  المصرفي النقدي المباشر - أ

 .ادئتما  المصرفي غير المباشر -  

 .ادئتما  المصرفي الدولي - ن

 .ادئتما  المصرفي الماترال -  

 .التمويل التلنيري - ل

 :االةتمان النقدي المبانر - أ

اركثرررر شررريوعا  فررري  اررراط المصرررارف وأكثرهرررا ربايرررة و يعتبرررر ادئتمرررا  النقررردي المباشرررر الاررر ل 

ياررر ل التوظيرررا اركثرررر أهميرررة مرررن قبرررل جدار  ادئتمرررا  ، هرررو قيررراإل المصررررف بمرررنح مبرررال   قديرررة 

 .مباشر  لبالل ادئتما  دست دامها في تمويل عمليان متتق عليها ومادد  بعقد ادئتما 

 :وأكثر أ واع ادئتما  النقدي المباشر شيوعا هي

 :الحساب الجا ي المدين* 

ين رررر جلرررى الاسرررا  الجررراري المررردين علرررى أ ررره تعهرررد مرررن قبرررل المصررررف برررل  يضرررد مبلترررا  معينرررا   

ويسررتتيد العميررل مررن هررؤا الاسررا   جمررا بقررب  هررؤا المبلرر  . تاررت تصرررف العميررل يررالا مررد  معينررة

يررره أو برررلي كلررره أو بعضررره يرررالا المرررد  الماررردد  المتترررق عليهرررا مرررد المصررررف أو بسرررال شررري ان عل

وسرريلة أيرررى، وفرري مقابررل ذلررك يتعهررد العميررل برررد المبررال  الترري يسررتعملها فعررال  ومررا يتتررق عليرره مررن 

 .فوائد وعمولة ومصروفان

 

 

                                                           
9
 .94، ل2222،مرند سبق ذكره،  لعا د االةتمان المصرفا والتحليل االةتماراحما  مامود الابيدي،  -
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  (:ات النقديةليإالتس القروض و)االةتمان المبانر  *

وعررراد   . النقديرررة أكثرررر أ رررواع ادئتمرررا  المصررررفي شررريوعا  واسرررت داما   انليتالتسررر تاررر ل القرررروض و

مرررا يلجرررل جلرررى هرررؤا النررروع مرررن ادئتمرررا  لتتبيرررة احتيانررران المقترضرررين الم تلترررة سرررواة أكا رررت تلرررك 

المسرررت دمة فررري تمويرررل احتيانررران رأ  المررراا العامرررل أإل تلرررك التررري تسرررت دإل فررري عمليررران التمويرررل 

 .ادستثماري البويل ارنل

  :الكمبياالت المخص مة* 

تعتبررررر عمليررررة يصررررم ال مبيررررادن أو اروراق التجاريررررة شرررر ال  مررررن أشرررر اا ادئتمررررا  المصرررررفي 

فالورقررة التجاريررة سررند قررا و ي يتعهررد بمقتضرراها أحررد التجررار برردفد مبلرر  معررين جلررى . القصررير ارنررل

والمصررررف يسرررتبيد أ  ي صرررم الورقرررة التجاريرررة للترررانر الرررؤي ياملهرررا  ،عميرررل  يرررر بتررراري  ماررردد

مقابرررل عمولرررة متترررق عليهرررا تم نررره مرررن الاصررروا علرررى قيمتهرررا قبرررل حلررروا أنرررل اسرررتاقاقها، ويقررروإل 

ولهررؤا فررإ  شرريوع اسررت دامها يجعررل منهررا شرر ال  مهمررا   ،المصرررف فيمررا بعررد بمبالبررة المرردين بقيمتهررا

 .اشرمن أش اا ادئتما  المصرفي المب

 :االةتمان المصرفا  ير المبانر - ب

ي تلررا هررؤا النرروع مررن ادئتمررا  عررن ادئتمررا  النقرردي المباشررر بل رره د يعبرري حقررا  لبالررل ادئتمررا  

كمرررا أ ررره د يمثرررل دينرررا  مباشررررا  علرررى العميرررل تجررراه المصررررف جد فررري  ،باسرررتعماا النقرررد باررر ل مباشرررر

ترررري هررررؤه الاالررررة تصرررربح هررررؤه التسررررهيالن العميررررل أمررررواا ادعتمرررراد الممنرررروذ لرررره ف اسررررت داإلحرررراا 

 .التاامان مباشر  على المصرف

 :وأكثر أش اا ادئتما  المصرفي غير المباشر شيوعا  هي

 : (خطابات الضمان)الكإاالت المصرفية * 

تعرررد ال ترررادن شررر ل مهرررم مرررن أشررر اا التسرررهيالن ادئتما يرررة المصررررفية، وهررري عقرررد كترررابي يتعهرررد 

بضررما  أحررد عمالئرره بنرراة  علررى طلبرره فرري حرردود مبلرر  معررين ( تالررةمصرردر ال )بمقتضرراه المصرررف 

بمناسررربة الترررااإل ملقرررى علرررى عررراتق العميرررل الم تررروا ( المسرررتتيد)ولمرررد  معينرررة تجررراه طررررف عالررر  

أي أ  هنررراال عالقرررة برررين شررر   ياترررال جلرررى مررراا  ،وضرررما ا  لوفائررره بالتاامررره تجررراه ذلرررك البررررف

مقترررررض أي المرررردين والثررررا ي المقرررررض أو فيبارررر  عنرررره وشرررر    يررررر يقرضرررره، في ررررو  اروا ال

الرردائن، فيررديل عندئررؤ  شرر   عالرر  يلترراإل مررد المرردين بتسررديد الرردين ضررمن شررروط ااقررراض وفرري 

 .تاري  ادستاقاق،في حاا لم يا المدين ار لي بالتااماته

 : االعتماع المستندي* 

مررراد المسرررتندي هرررو وادعت. وسررريلة مصررررفية ابت رهرررا الت رررر المصررررفي ل دمرررة التجرررار  ال ارنيرررة

كتررا   ررادر عررن المصرررف يتعهررد بمونبرره المسررتتيد برردفد مبلرر  معررين ضررمن شررروط تررؤكر ب تررا  
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فرررتح ادعتمررراد لقررراة تقرررديم وعرررائق ومسرررتندان مرررن بررروال  شررران وفرررواتير أ رررلية مصرررادق عليررره 

بترررررف التجررررار  والصررررناعة مررررن دولررررة المناررررل ،وشررررهادان  رررراية تثبررررت تنتيررررؤ نميررررد الاررررروط 

ويعتبررر ادعتمرراد عقرردا  رضررائيا  يقرروإل علررى ادعتبررار الا صرري  ،ارد  ب تررا  ادعتمررادوارح رراإل الررو

للعميرررل وينعقرررد بتررروافر رضرررا أطرافررره بايررر  يلتررراإل المصررررف بتقرررديم التسرررهيالن ادئتما يرررة بنررراة  

علررى التررااإل عميلرره بالوفرراة بقيمترره مررد التوائررد المتتررق عليهررا والعمررودن، ويعتبررر عقرردا  مسررتقال  عررن 

يرررران اريرررررى كررررالقرض أو ال صررررم وعمليرررران البيررررد، لررررؤا عنرررردما يقرررررر المصرررررف فررررتح أي العمل

اعتمررراد يرررتم التركيرررا فررري المقررراإل اروا علرررى سرررالمة مركرررا العميرررل المرررالي، وعلرررى مرررا تررروفره لررره 

حيررا   المسررتندان مررن حمايررة تتمثررل فرري رهررن علررى البضررائد، بااضررافة لمررا تتضررمنه وعيقررة التررلمين 

ار التي قد تنالمن غباة يتبي اريب
 (10)

. 

 :االةتمان المصرفا الدولا  -ن

تعتبررررر المصررررارف التجاريررررة قلررررل   رررراإل التمويررررل الرررردولي وهرررري تمررررار  دورا  فرررراعال  فرررري تسررررهيل 

التجررررار  الدوليررررة وترررردعم توسرررريد الاررررركان المتعرررردد  الجنسرررريان مررررن يررررالا تمويررررل المعررررامالن 

الرررؤي يتميرررا بارنرررل القصرررير، لرررؤلك فرررإ  الدوليرررة، سرررواة ذلرررك الرررؤي يتسرررم بارنرررل البويرررل أو ذلرررك 

المصررررارف التجاريررررة تسرررراهم فرررري تقررررديم ادئتمررررا  الرررردولي القصررررير ارنررررل مررررن يررررالا ضررررما  

ادلتاامان الدولية للابائن واروراق التجارية الدولية وتسهيل المدفوعان الدولية
 
. 

 :االةتمان المشترة - 

المارررتركة بعرررد تعررراظم احتيانررران المارررروعان ادسرررتثمارية جلرررى تمويرررل  ظهررررن ف رررر  ادئتما ررران

ضررر م وتعنررري أ  يارررترال أكثرررر مرررن مصررررف فررري تمويرررل المارررروعان ال بررررى الرررؤي د يسرررتبيد 

ويا رررة ادئتمرررا  ادسرررتثماري المارررترال البويرررل . مصررررف واحرررد تقديمررره تجنبرررا  للم ررراطر ال بيرررر 

اال مررررد مصررررارف أيرررررى فرررري تقررررديم ادئتمررررا  بعررررد ارنررررل، جذ تسررررعى جدار  ادئتمررررا  جلررررى ادشررررتر

دراسرررة نررردوى المارررروعان ادسرررتثمارية وتاديرررد طريقرررة التسرررديد وطررررذ المسررراهمة فررري ادشرررتراال 

 .في هؤا ادئتما  بين المصارف

التمويرررل الترررلنيري يمثرررل ائتما رررا  مصررررفيا  مباشررررا  فالعالقرررة برررين  :التم يااال التااااجيري المصااارفا - ذ

يعررررد بمثابررررة اقتررررراض لةمررررواا، فالعميررررل ( شررررركة ارعمرررراا)لنر والمسررررت( المصرررررف)المررررانر 

د يبلررل منرره دفررد قيمررة ار ررل المسررتلنر وج مررا يقرروإل بتسررديد مبررال  متتررق عليهررا تمثررل ( المسررتلنر)

قيمررة اايجرررار كمررا هرررو ماررردد فرري العقرررد مرررد حررق العميرررل بررامتالال ار رررل بعرررد تسررديد كامرررل المبلررر 
 

(11)
 .وهنا ما تسميها المصارف  باانار  المنتهية بالتمليك 

                                                           
10
 .32، ل2222،  حما  مامود الابيدي، مرند سبق ذكره -

11
 .115، ل2222حما  مامود الابيدي، مرند سبق ذكره،  -
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ً:منحًاالئتمانًاملصريفًمبادئ-رابعاً 
يقصرررد بمبررراد  ادئتمرررا  تلرررك اانرررراةان المتسلسرررلة المتعرررارف عليهرررا فررري تقيررريم طلبررران ااقرررراض 

عنررردما  المصرررارفتعمرررل ،و الهادفرررة جلرررى تع ررريم المنرررافد وتقلررري  الم ررراطر جلرررى أد رررى حرررد مم رررن

عمليرررة ااقرررراض علرررى الموا  رررة برررين عرررد  عوامرررل متضررراربة ومتعارضرررة حترررى تاقرررق هررردفها تقررروإل ب

يررررتم مررررنح ادئتمررررا  المصرررررفي اسررررتنادا  جلررررى قواعررررد وأسرررر  عابتررررة وبررررااقراض الجيررررد المررررربح، 

ومتعارف عليها من أهمها
(12)

: 

البنرررك ي رررو  قرررادرا  باسرررتمرار علرررى مقابلرررة التااماتررره  أ  وتقررروإل علرررى أسرررا  :اعتباااا ات الساااي لة -

تجررراه العمرررالة أ ررراا  الودائرررد عرررن طريرررق تاقيرررق السررريولة ال افيرررة ممرررا يسرررتدعي بالضررررور  قيررراإل 

البنررك باسررت داإل قرردر مررن مرروارده فرري أ رروا تتمتررد بقرردر كرراف مررن السرريولة ممررا يترريح لرره جم ا يررة 

 .د الاانة جلى  قوداسترداد قيمتها بسرعة دو  التعرض لل سار  عن

أ  قررررار مرررنح ادئتمرررا  يوانررره فررري الوقرررت الرررؤي ينبتررري علرررى البنرررك ومتادهرررا  :اعتباااا ات الربحياااة -

أ  يارررتتم فيررره برررارمواا الال مرررة لمقابلرررة التااماتررره تجررراه عمالئررره، فرررإ  عليررره أ  يعمرررل علرررى تاقيرررق 

 .حد معقوا من الربح

ادئتمرررا  لمرررا يصررردره البنرررك المركررراي  حيررر  ي ضرررد البنرررك فررري مرررنح: قااارا ات البناااه المر ااازي -

 لكمررررن قررررراران مثررررل تلررررك المتعلقررررة بالارررردود الترررري يتعررررين أد يتجاو هررررا التوسررررد ادئتمررررا ي، وكررررؤ

 . سبتي السيولة وادحتياطي النقدي الوانل ادحتتاظ بهما

تررري حيررر  ي ضرررد البنرررك فيمرررا يمناررره مرررن ائتمرررا  للسياسرررة ادئتما يرررة ال: السياسااة االةتمارياااة للبناااه -

تضرررعها جدارتررره والتررري تتمثرررل فررري المبررراد  المن مرررة رسرررلو  مرررنح التسرررهيالن ادئتما يرررة وأ رررواع 

ار ارررربة ادقتصررررادية الترررري يم ررررن تمويلهررررا وكيتيررررة تقرررردير مبررررال  التسررررهيالن وأ واعهررررا و نالهررررا 

 .الامنية وشروطها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12
 .213-212:ل:عاطا نابر طه عبد الرحيم، مرند سبق ذكره، ل -



30 
 

ًملبحثًالثانيا

ًحتليلًاالئتمانًاملصريفًيفًاملصارفًالتجارية
 

عمرررل وال تقرررديم البنرررك لقرررروض مربارررة بالارررد ارد رررى مرررن الم ررراطرج  هررردف ادئتمرررا  المصررررفي 

علرررى الموا  رررة برررين أهرررداف متضررراربة كالموا  رررة برررين حجرررم القرررروض و وعيتهرررا وبرررين السررريولة 

تعظدددد  للددددل التح تدددده افيتهدددد ع  أعددددم و ومتبلبرررران رأ  المرررراا ومعرررردا العائررررد ومسررررتوى الم رررراطر

ه النتدددا  دددم الددداأل  ددد ح  ددد  ال دددع م  اله ددد  ت  مخ م ددد    لن الهحارئددد ل  ددد  تحاتدددا العنددد

ه يددد   مخ اشددد ه قدددتئدددتات  أن تحددداا الهقت  دددتن أ دددح ئ النددداا ط افيته عتددد  مالددداأل تملدددم ال

 .تنعا   ل خئ  ط

لاااكله يالااادف هاااكا المبحاااث للاااى تحليااال االةتماااان المصااارفا وت صاااي  مرا ااال العملياااة االةتمارياااة 

المسااااتخدمة فااااا عمليااااة التحلياااال االةتمااااارا وصاااا ال  لصاااايا ة قاااارا  ماااا  ح اااار النماااااحر المالمااااة 

 :أهداف االةتمان المصرفا وفقا للتالا  اةتمارا يحق 

  .العنا ر ادساسيية لمنح ادئتما  -أود  

 .ادئتما ية العملية مراحل .-عا يا  

 .ادئتما ية العملية تصميم -عالثا  

 .المصرفي ادئتما  منح عملية تاليل -رابعا  

 .ادئتما ي التاليل في المست دمة ادئتما ية المعايير  ماذل -يامسا  
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ً(:13) العناصرًاالساسيةًملنحًاالئتمانً-أوال ً
ج   ررررياغة القرررررار ادئتمررررا ي تعتبررررر الماصررررلة النهائيررررة للدراسررررة ادئتما يررررة المسررررتوفية لجميررررد 

  سررروة  رررياغة القررررار ادئتمرررا ي جعنا رررر مرررنح ادئتمرررا ، وتعتبرررر يبرررو  هامرررة وضررررورية،حي  

أو ضرررعا الضرررما ان المرتببرررة بررره السرررداد سرررواة مرررن حيررر  حجمررره أو مرررن حيررر  شررر له أإل بر رررامج 

أو جذا كرررا  التمويرررل ذو شرررروط مجاترررة أو  رررعل التنتيرررؤ أو فوائرررده عاليرررة ،كرررل ذلرررك قرررد يررراعر علرررى 

وتتبلرررور العنا رررر . وذج تانيرررة العميرررل وجيراداتررره،وبالتالي فررري قدرتررره علرررى سرررداد ادئتمرررا  الممنررر

 :الرئيسة ل نابة على كيتية منح ادئتما  حوا ما يلي

 : جم أو قيمة التساليتت المقترم منحالا - أ

المعيررار الرررئي  لتاديررد حجررم ادئتمررا  هررو تناسرربه مررد الترررض المبلررو  مررن أنلرره، ومررد طبيعررة 

لمررراا العامرررل  اررراط العميرررل وطررروا دور   اررراطه ومررردى موسرررمية هرررؤا الناررراط، واحتيانررران رأ  ا

كمررررا أ  الترررررض مررررن التسررررهيالن يرررراعر علررررى قرررررار ،الررررال إل و ررررافي رأ  المرررراا العامررررل المتاذ

هرررو  وأ ،مهرررمالمنح،حسرررل أهميرررة هرررؤا التررررض، فهرررل هرررو غررررض اسرررتثماري اسرررتراتيجي تنمررروي 

غرررض اسررتهالكي لرري  لرره  عررار تنمويررة كلية،وكررؤلك حسررل هررؤا الترض،هررل هررو  ارراط مضررمو  

فمررررنح العميررررل .ي ررررو  مضررررمو  الررررروال والنتررررائج ل،أإل  ارررراط  مبرررري دالنجرررراذ ومضررررمو  الررررروا

تسررهيالن بررلكثر ممررا ياتررال سرروف يضررر العميررل كثيرررا ، ويعررد مررديال  مب رررا  لارردو  التعثررر، فهررو 

 يررادي جلرررى تاميررل العميرررل بررلمواا مقترضرررة ذان ت رراليا ماديرررة مرتتعررة د تناسرررل حجررم اا ترررال و

هررررؤه ارمررررواا فرررري  ررررواذ  ترفيهيررررة أو غيررررر ضرررررورية،  ريعيترررره ، كمررررا قررررد يررررادي جلررررى اسررررت داإل

كمررررا أ  مررررنح العميررررل . ويبررررور  ذلررررك أ رررره د يم ررررن رد هررررؤه ارمررررواا بسررررهولة أو دو  يسررررائر

تسرررهيالن بلقرررل ممرررا ياترررال سررروف يررراعر سرررلبا  فررري تررروفير مسرررتوى السررريولة الرررال إل ادار  الناررراط، 

تررره علرررى تسررريير  اررراطه وبالترررالي وهرررو أمرررر قرررد يعررررض العميرررل ديتناقررران مت ررررر  تررراعر فررري قدر

تعرررري   والرررى ممرررا سررريادي جلرررى التنتيرررؤ علرررى ضرررما اته،تصرررنيته ضرررمن قائمرررة الرررديو  المتعثرررر  

البنررررك جلررررى ت رررروين م صصرررران ماليررررة مقابررررل الرررردين المتعثررررر ممررررا سررررياعر علررررى أداة المات ررررة 

 .ادئتما ية با ل يال وأداة المصرف با ل عاإل

 :منح ا م عم  امترض من املس     اممقلر   -ب

دبرررررد أ  ي رررررو  التررررررض مرررررن طلرررررل القررررررض أو التسرررررهيالن ادئتما يرررررة واضررررراا  ومارررررددا  فررررري 

ع   ذلررررك علررررى ال يتيررررة الترررري سرررريتم بهررررا مررررنح التسررررهيالن ادئتما يررررة نادئتما ية، وأ  يرررردراسررررةال

المقترحررة، فررإذا كررا  الترررض مررن التسررهيالن ادئتما يررة تمويررل أ رروا عابتررة أو يبرروط ج تررال فررإ  

رأ  المرررراا )ارمررررر ي تلررررا كثيرررررا  عمررررا جذا كررررا  الترررررض هررررو تمويررررل احتيانرررران دور  التاررررتيل 

                                                           
13
 .23ل 2000، منال  المعارف، مصر، اقتصاعيات االةتمان المصرفامامد كماا يليل الامااوي،  - 
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فتررري ،شرررراة سرررياران سرررياحية رعضررراة مجلررر  اادار  كرررا  التررررض تمويرررل  جذاأو عمرررا (العامرررل

الاالررة ارولرررى يترررلعر حجرررم التسرررهيالن بلسرررلو  وطريقرررة شرررراة ار ررروا الثابترررة، هرررل هررري متررروفر  

سررريتم اسرررتيرادها مرررن ال رررارل، وكرررل أسرررلو  يتررررض شررر ال  م تلترررا  فررري  وفررري السررروق الماليرررة، أ

 .كيتية منح التسهيالن وتوقيت است دامها

 :   االئلمان  ي   املس   -ج

ج  كيتيرررة  رررياغة قررررار مرررنح ادئتمرررا  يمثرررل أهميرررة كبررررى فررري أدار  التسرررهيالن ادئتما يرررة باررر ل 

عررراإل، حيررر  أ  مرررنح تسرررهيالن قصرررير  ارنرررل لتمويرررل أ ررروا عابترررة يرررادي جلرررى ارتبررراال العمرررالة 

ق قبررررل و رررروا الدن واسررررتترا :ماليررررا  وتعثرررررهم فرررري السررررداد لالرررروا تررررواري  ادسررررتاقاق مررررثال  

ار رررل وتجرررار  التارررتيل، وبالترررالي عررردإل مسررراهمته باررر ل فعلررري فررري  ايتبرررارمع رررم الوقرررت فررري 

يلرررررق اايررررررادان الال مرررررة لمقابلرررررة ادلتاامررررران الناشرررررئة عرررررن تمويلررررره برررررادقتراض، أو اسرررررت داإل 

 .تسهيالن قصير  ارنل لتنتيؤ المبا ي واا ااةان والمرافق

الئددااا اعددد و م ددل ااتلددد  عشددد ا اللهتدده اشددد ه خددد ر  تنددئ ت دددهت  ا عددد هك  :برنةةاما امسةةةداد -د

مأن تتما ددم  دداا الا عدد هك  هعتدد   هدد  هدد  تل ئددم ا يهدد  التددا ق   العقاتدد  حتددت تقدد  تدد  ت  ائددتحق م 

ارائددد ا هددد  اللتددد ا  التددد  تتدددما    تاددد  ل لهتددده  ددد    تدددا ق   عقاتددد  همناددد  ت لددد  لهماناددد  

اددددمه ام ط العشدددد ا  لا ف ته ددددن ااتدددد اح  الت اه تددددم   هدددد  تنددددئ أن تدددد تاا ا عدددد هك الئددددااا هدددد 

تنددد  ط ائدددتت ااأل أم  عشددد ا ا عددد هك الئدددااا م دددل ا لددد   شدددا ت  اتعهددد  عشددد ا اللهتددده ام ااتلددد 

لاا   عددد  ام ط ائدددتت اا الخ هددد   أم الئددد   شدددا تن متنات  ددد  ل اتددد  عحدددم شدددا  : همئدددهت  هدددل   

 .  ت ئعمت ل        ر ل  هع ئا   اا اات اح الئااا م ل أائ ا  ا  أم ل

ينبتررررري أ  يتضرررررمن قررررررار مرررررنح  :مصااااااع  الساااااداع للتسااااااليتت االةتمارياااااة المقتااااارم منحالاااااا -ه

بررررد للمسرررراوا ادئتمررررا ي أ   ادئتمررررا  مصررررادر سررررداد التسررررهيالن ادئتما يررررة المقترررررذ مناهررررا، ود

يوضررح فرري مؤكرتررره ادئتما يررة علرررى أ  السررداد يرررتم مررن يرررالا الماررروع أو التررررض الررؤي اسرررت دإل 

ادئتمررا  مررد أيررؤ بالاسرربا  المررالة  الماليررة للعميررل وحجررم اا تررال والمبيعرران ومررا يترافررق مررد فيرره 

م ا رررة المركرررا المرررالي للعميرررل ويبرتررره التاري يرررة فررري مجررراا ج تانررره ومعرفتررره التامرررة بالسررروق مرررن 

 .يالا الموردين والابائن، وفيما جذا كا  لديه مصادر أيرى للسداد

بيعررررة النارررراط، شرررر ل التسررررهيالن ادئتما يررررة، الترررررض مررررن اسررررت داإل يرررررتب  مصرررردر السررررداد بب ا  جذ

 .التسهيالن و وع الضما ان المقدمة
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تمر العملية ادئتما ية في عال  مراحل هي : العمليةًاالئتمانيةًمراحلً-ثانياً 
14
 : 

 ( :Business development & Credit analysis)مر لة تط ير وتحليل االةتمان  -0

الباررر  عرررن فررررل فررري السررروق والتلكرررد مرررن أ  القرررروض التررري يقررردمها  الرررىهررردف هرررؤه المرحلرررة ت

البنرررك تتماشرررى والسياسرررة ادئتما يرررة ومعرررايير ادئتمرررا  وأ هرررا مررررن بررراانراةان المعمررروا بهرررا فررري 

السياسررة ادئتما يرررة ر  هررؤه السياسرررة هرري التررري تارردد أ رررواع القررروض المقبولرررة وأغراضررها ومررردتها 

 :وفقا لل بوان التالية ،لية الصاياة لهاوالضما ان المناسبة والهي 

 يرررراران مسرررراولي ادئتمررررا   و ااعررررال  والعالقرررران العامررررة و أباررررا  السرررروقادعتمرررراد علررررى   -

 .للعمالة

 .الاصوا على طلل ائتما  رسمي من العميل  -

 .الاصوا على القوائم المالية والقراران الضرورية بادقتراض  -

 .الضرورية بادقتراضتاليل القوائم المالية والقراران   -

 تقييم الضما ة في حالة ونودها   -

 .تو ية ضاب  ادئتما  بالموافقة أ و الرف  -

 ( :Credit execution and administration) مر لة تنإيك االةتمان ولعا ت  -2

 .قبوا أ و رف  التو يةومن عم  مرانعة لجنة ادئتما  للتو ية المقدمة  -

 .التعهدان الال مة وسندان الرهن في حاا ونودهاتاضير اتتاقية القرض متضمنة   -

 .توقيد ادتتاقية وتوعيق الضما ة وعم تقديم القرض للمقترض  -

 .يال بالعميل  من في ملاوالوعائق حتم المستدان   -

اسرررتالإل الررردفعان الدَّوريرررة والاصررروا علرررى المسرررتندان الماليرررة دوريرررا  والتوا رررل مرررد المقتررررض   -

 .باستمرار

 : (Credit Review)مر لة مراجعة االةتمان  -3

 :تامل المرانعة ادئتما ية  حي 

 .مرانعة مستندان القرض -

 .مراقبة التااإل العميل باروط القرض وتعهداته -

مثرررل تعرررديل شرررروط القررررض، طلرررل  يررراد  رأ  المررراا أ و ( ج  لررراإل)القيررراإل بالعمرررل التصررراياي  -

 .أ و حتى استدعاة القرض ضما ة جضافية أ و كتادن

                                                           
14

 .01:، ل2102بيرون ، – مناوران اتااد المصارف العربية،  -الجاة ادوا– األولاالةتمان المصرفا ومخا ره المجلد -متلح عقل - 
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واانررررراةان الترررري الرئيسررررة الترررري تتضررررمنها العمليررررة ادئتما يررررة  مراحررررلال لترررراليا لارررر لاويمثررررل 

 :تتضمنها كل مرحلة

 (0)نكل  قم 

 الرةيسة التا تتضمنالا العملية االةتمارية  مرا لال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 المصدر جعداد الباح 

 اإلدارة

   التلااا 

   ال ه ع  

   التئاتا

   اله انل 

 امموافق 

 

 تم ت    اا

.افيته ن  

   اخاا ط ارم ل

(ماط هئتمت  )  

 اممقلرض

 

   الهاط

   التئاتا

   التلااا 

   ال ه ع 

   أخ ت

 املق   

 

.  الها غ  

   ال  خ

   العش ا

   الت عت  افيته ع 

   اخاا ط

   ار ا   اله لت 

   اله     ارخ ت

.   امأل ال     

  لمااا الهئتعاا  

 افيته عت  

 

 اممصدر

 

   ا ئ هن اللهته

.  مهته هتما   

.  تم ت  خ  نت   

.  ناما تئمتقت   

 املوث ق

 

   لمااا افتل ات  

   ه انل  افتل ات  

   تقتت  ال ه ع 

   أهم  أرخ ت

 امسما  بامسحب

 

 تعلتا الهئتعاا 

 اش ه أ مل 

 اممعام  

   اخا ا  الها  

   اخئت اتتنت 

   خا  اخاا ط

   التل مخ

   هح مف  التح ته

   لم اط التعظت  

 أحاات لت  هتمال 

 املسد د االنلظا  بامدفع

  أل اله ه اأ ه م

 الل ياط اأ ه ا 

 امخســارة

 

  أل اله ه

 الل ياط
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 :تصميمًالعمليةًاالئتمانيةً-ثالثاً 

العمليررة ادئتما يررة عمليررة منهجيررة تسررير ضررمن تسلسررل معررين يبرردأ ببلررل مررن العميررل ولقرراة معرره ج  

ن عررم فررتح ملررا ائتمررا ي لرره وتصررنيته دايليررا  وتسررعير قرضرره والموافقررة عليرره أ رروليا  بعررد التلكررد مرر

ماررررور العمليررررة ادئتما يررررة هررررو التاليررررل الاررررامل للجرررردار    أحيرررر   أ رررره يتماشررررى وسياسررررة البنررررك

ادئتما يررة للمقترررض، ويتنرراوا هررؤا التاليررل عرراد  قضررايا لهررا عالقررة بررالا م علررى مقرردر  المقترررض 

 :على الوفاة بديو ه 

 .ي وضد العميل المالي الاالي والمتوقد

 .ي قدر  العميل على موانهة ال روف المعاكسة

 .تما يي تاري ه ادئ

 .ي الهي ل ارفضل للقرض من حي  المدى والتوائد والتسديد والتعهدان المبلوبة

 .تسييلهاي الضما ة وقيمتها و وعيتها وجم ا ية 

تعتمرررد كتررراة  العمليرررة ادئتما يرررة فررري كرررل بنرررك علرررى كتررراة  العررراملين فررري المجررراا وعلرررى أ  مرررة كمرررا 

اط ادئتمرررا  بتقيررريم الم ررراطر والمرررردود عرررم العمرررل لديررره وعلرررى الرقابرررة التررري تسرررمح لررر دار  ولضرررب

يجرررل أ  تصرررمم العمليرررة ادئتما يرررة رنرررل تترررادي  ررروعين و تيجرررة لمرررا سررربق ذكرررره  المقايضرررة بينهمرررا

 :من الم اطر هما 

كتلرررررك التررررري تنارررررل عرررررن يبرررررل فررررري تقيررررريم البلرررررل ( : SubstantiveError)خطاااااا جااااا هري -0

 .ائتما ي شامل وواضحادئتما ي بالا ل المناسل رغم ونود تقرير 

 :يت ؤ هؤا ال بل واحدا  من ش لين( : Procedural Errors)خطا لجراةا ي 0

 .ي يبل جنرائي في عملية الموافقة يادي بدوره جلى تقارير غير م تملة وياطئة عن التعرض ادئتما ي

 .ي يبل  اتج عن أداة غير  ايح لعملية الموافقة على ادئتما 

ويبين ،ادئتما يرة جهماا أ و سلوال سية من قبل ارش ال الم لتين بعمليرة الموافقرةأسبا  هؤه اريباة 

 .الم اطر هؤه اانراةان الم تلتة للتعامل مدالا ل التالي 
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 (3)نكل  قم 

 اإلجراوات المختلإة للتعامل م  المخا ر 

 إ راءا  اممعام    عوام  امخلر  مصادر امخلر

     

الله ت  اا      
 

 التا تئ - 

 التعهتا -    
 افتهت  -

     
 
 

 خلأ  وهري:

 دد ئددمو الح دد   لدد  منددما ه انلدد  
 ش ه  

   تل ته   ما ح    
   الهع اش  ماله انل 

الت  تدددد  م دددددل تقدددددت    
 الا ا  اخعت نت 

   تحاتا الهئ ملت  
.  خا ط الهمظلتن  

   
 

  

     

 امخلأ اإل رائ 

الله ت  خامط اخامط  ما  تعلتا خاما    

   خئ  ط الات ع  

مدددددددددئو  ات م دددددددددل  
 الل ه تن

. Over Load 

 

.  تق تر ماا الا ا     
 دددددد تق ددددددتر ناددددددما التح تدددددده 
.ل ا ئ  
.  التمحتا  

 

 لباح  المصدر اعداد ا

 :حتليلًعمليةًمنحًاالئتمانً-رابعاً 

مررررن التاليررررل تعررررا  جدار  ادئتمررررا  مالح اتهررررا عررررن الابررررو  الماتمررررل مررررن يررررالا جنررررراة  رررروع 

ادئتمررا ي غايررة فرري ارهميررة دت رراذ القرررراران ادئتما يررة يسررمى بالتاليررل النرروعي واليررر بالتاليرررل 

 .التني والتاليل عن طريق النسل المالية

 :التحليل االةتمارا الن عا - أ

رض هؤه النواحي التي تا ل في مجموعها ما يعرف بالتاليل النوعي فيما يليعيم ن 
15
: 

شرررر ل العمليرررران ااداريررررة الترررري يمارسررررها الابررررو ، ال بررررران وال ترررراةان،   رررراإل أي : إلعا دا  -0

ااحررررالا وال الفررررة، أدوان ووسررررائل اادار  مثررررل الموا  رررران، وت برررري  السرررريولة وادسررررتثماران 

 .الرأسمالية

تهررررتم جدار  ادئتمررررا  بمعرفررررة طبيعررررة العمررررل الررررؤي ياديرررره الابررررو  ومسررررتقبل ذلررررك : العمليااااات  -0

يم القبررراعي لةعمررراا فررري السررروق، ومررردى التوسرررد والنمرررو فررري هرررؤه ارعمررراا، العمرررل ضرررمن التقسررر

                                                           
15
 .229:ل حما  مامود الابيدي ، مرند سبق ذكره، -
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و ليرررة ( المعررردان المسرررت دمة فررري اا ترررال)كمرررا تهرررتم جدار  ادئتمرررا  بدراسرررة المسرررتوى الت نولررروني 

 .التو يد والتسويق المتبعة، وتاليل هي ل الت لتة

راد أو شرررركة تضرررامنية أو يعنررري  ررروع المل يرررة فيمرررا جذا كرررا  الابرررو  شرررركة أفررر: رماااال الملكياااة  -3

شررررركة مسرررراهمة، وفيمررررا جذا كررررا  الابررررو  شررررركة أعمرررراا مسررررتقلة أإل هرررري نرررراة أو تابعررررة لاررررركة 

أيررررى، وارهرررم مرررن ذلرررك هرررو معرفرررة فيمرررا جذا كا رررت التوسرررعان ادسرررتثمارية السرررابقة قرررد تمرررت مرررن 

مصررردر تمويرررل مقتررررض أو مصررردر تمويرررل ممتلرررك عرررن طريرررق ج ررردار نديرررد  لةسرررهم، فاا ررردار 

الجديررد لةسررهم يايررد مررن القيررود وياررد مررن حريررة الاركررة لرر دار  جذ أ  ذلررك يعنرري  يرراد  مررن لهررم 

الاق في جدار  ورقابة ارعماا مما يايد من ااش ادن التن يمية
16
. 

وتتيررررد دراسررررة وتاليررررل هررررؤا المتتيررررر فرررري التعرررررف علررررى عمررررر الابررررو  : الخلإيااااة التا يخيااااة  -4

ت لهرررا شرررركته و ترررائج تلرررك ضررروالمتتيرررران الموسرررمية التررري تعرالتارررتيلي والنجاحررران التررري حققهرررا 

 :التتيران، ويتم التعرف جلى ذلك من يالا

 .تاديد العمر التاتيلي لممارسة العمل -

 .تاديد سنوان العمل في مجاا العمل الاالي -

 .التتيران الرئيسة أو المااكل التي وانهها الابو  -

 .العالقان البن ية السابقة -

أي العالقرررة الماليرررة التررري ترررررب  الابرررو  مرررد الماسسررران الماليرررة اريرررررى، : المالياااةالعتقاااات   -7

اريرررى، و رروع ال دمررة الترري يم ررن  المصررارفوطبيعررة ال رردمان الترري حصررل عليهررا الابررو  مررن 

 .أ  ياصل عليها من البنك الؤي تنتمي جليه جدار  ادئتما 

ار  ادئتمرررا  هرررو  رروع اا ترررال لررردى مرررن ارمررور التررري يجرررل أ  ت ررو  واضررراة أمرراإل جد :اإلرتااار  -2

الابررررو  ومسررررتويان البلررررل السرررروقي علررررى المنتجرررران والارررردود الترررري يسررررتبيد بهررررا الابررررو  مررررن 

تاقيررق التعرراو  و رروع السررلعة المتداولررة فرري السرروق ودرنررة التبررور فيهررا ودور  حيررا  السررلعة فيهررا 

 .ودور  حيا  السلعة ومقدار المنافسة عليها

 دار  اا ترررال  ررروع ومسرررتقبل العمليرررة اا تانيرررة لررردى الابرررو ، ولرررؤلك دتع ررر  ج: أعوات اإلرتاااار -5

بررررد مررررن دراسررررة قدرترررره علررررى ممارسررررة أعمالرررره فرررري السرررروق حاليررررا  ومسررررتقبال ، وأيضررررا  دراسررررة 

 :المتتيران التية

 .الموقد وكتاية البنية التاتية  -

 ؟هل المواقا والم ا   ومعدان اا تال مملوكة أو مستلنر   -

 .المعدان وجم ا ية الصيا ة وعية وعمر   -

                                                           
16
 .141-145:، ل ل2221، الدار الجامعية، ااس ندرية، مصر، األس اق والملسسات الماليةعبد التتار حنتي ورسمية قرياق ،  - 
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 .درنة ادعتماد على الصيا ة ال ارنية  -

تهرررتم جدار  ادئتمرررا  عنرررد جنرررراة التاليرررل النررروعي للابرررو  بدراسرررة المررروردين لررردى : المااا  عون  -2

 :الابو  ودرنة ادعتماد عليهم لضما  عملية اا تال، ويتم ذلك من يالا

 .تاليل الموردين الرئيسين الماليين وال ارنيين -

 . وعية المديالن المالية مقار ة بال ارنية -

 .شروط التعامل مد الموردين -

تهرررتم جدار  ادئتمرررا  بتاليرررل السررروق لتاديرررد مررردى تقبلررره للسرررلد التررري يقررروإل : الت  يااا  والتسااا ي   -9

 :الابو  بإ تانها وارسلو  المناسل لتو يعها ويتناوا التاليل السوقي بونه عاإل

 .واتجاهاتها وجم ا ية التصدير لل ارلادحتيانان المالية  -

 .حجم المعروض من السلعة سواة من اا تال المالي أو عن طريق ادستيراد -

 .سوق السلد المنافسة والبديلة واتجاهاتها -

 .هي ل ارسعار وشروط البيد السائد  في السوق -

 .قنوان التو يد الم تلتة -

 .البلل على السلعة في المستقبل -

 .السوق  يؤا  في ادعتبار المركا التنافسي وال بة التسويقية صيل الابو  في  -

يسررراعد ادهتمررراإل بهرررؤا المتتيرررر الو ررروا جلرررى  معرفرررة نيرررد  بتاديرررد هرررل : األهاااداف وااللتااازام  -09

للابررررو  رؤيررررة واضرررراة عررررن السرررروق، ومررررا هرررري يببرررره البويلررررة ارنررررل، وهررررل يقرررروإل بتعريررررا 

مرررراإل بدراسررررة جم ا يررررة تررررلقلم الابررررو  مررررد العرررراملين بهررررؤه الرؤيررررة وارهررررداف، وكررررؤلك يجررررل ادهت

 .التتير

تتنررراوا هرررؤه العمليرررة فررري التاليرررل الباررر  عرررن مررردى المركايرررة المتبعرررة : الخصااااة  الملسساااية -00

فررري مارررروع الابرررو  ودراسرررة هرررل هنررراال تتررروي  للصرررالحيان وأعرررر ذلرررك علرررى ات ررراذ القرررراران، 

ات رراذ القرررار ومررا ارمررور وقررد ي ررو  مررن المناسررل التعرررف جلررى  ارشرر ال المرراعرين فرري عمليرران 

 ؟التي تاتاهم

مررن ارمررور المهمررة الترري ترراعر علررى مت ررؤ القرررار ادئتمررا ي هررو دراسررة : الساامعة فااا الساا ق -00

وتاليررل سررمعة الابررو  فرري السرروق، جذ تقرروإل جدار  ادئتمررا  بررالتاقق مررن  ااهررة الابررو  فيمررا ي رر  

 .بسياسان توظيا وتدريل مقبولة ادلتااإل بالنوعية وادلتااإل باابداع والمرو ة وادلتااإل

فرررري هررررؤه الاالررررة دبررررد مررررن تاديررررد  وعيررررة   ررررم المعلومرررران والررررن م ااداريررررة : رظاااام اإلعا د -03

المسررررت دمة والتركيررررا علررررى دقررررة الموا  رررران التقديريررررة المسررررتهدفة ودقررررة ادفتراضرررران والتنبرررراان 

 .ودرنة ارتمتة ودقة أ  مة الرقابة
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 :التحليل االةتمارا الإنا - ب

التلكررد مررن جم ا يررة تنتيررؤ الابررو  للماررروع المقترررذ مررن الناحيررة التنيررة يهرردف التاليررل التنرري الررى    

كمررا يتنرراوا هررؤا النرروع مررن التاليررل تاديررد ادحتيانرران الال مررة والتثبررت مررن توافرهررا يررالا عمررر 

 .الماروع عم ترنمة هؤه ادحتيانان في ش ل مالي

ن التيةج  ش ل التاليل التني يديل في المجاد
17
: 

 .و ا السلعة ويصائصها وبيا  است داماتها الم تلتة -1

 .و ا العملية اا تانية التي تم ايتيارها -2

 .تاديد الباقة القصوى للماروع والباقة المم ن استتاللها -3

 .تاديد  وعية الدن والمعدان وموا تاتها -4

 .تاديد اا ااةان والمرافق والمبا ي وموا تاتها -5

تاديررررد موقررررد الماررررروع ومرررردى مناسرررربته بالمقار ررررة بررررالمواقد والبرررردائل الم تلتررررة المتاحررررة  يررررؤا   -2

 .ادعتبار تقييم درنة قربه من مصادر المواد ارولية وقنوان التو يدب

 .الت نولونيا المست دمة ومصادر الاصوا عليها وكيتية استقبابها -5

وال ميرررران المبلوبررررة الااليررررة والمتوقعررررة فرررري فرهررررا اموا ررررتان ال امرررران المبلوبررررة ومرررردى تو -1

 .المستقبل وشروط الاراة والضما ان الوانل ترتيبها ل تاية ا ت اإل توريدها

 .احتيانان الماروع من العمالة ومدى توافرها ومصادر الاصوا عليها -9

 .تقدير ت اليا ج تال السلعة -12

 

 :تحليل االةتمان عن  ري  النسر المالية - ت

أسررراليل التاليرررل المرررالي شررريوعا  وسرررهولة هرررو أسرررلو  التاليرررل باسرررت داإل النسرررل الماليرررة، مرررن أكثرررر 

وباررر ل عررراإل فرررإ  مجموعررران النسرررل الماليرررة التررري تهرررتم برررإدار  ادئتمرررا  والمالرررل ادئتمرررا ي تليرررؤ 

التصنيا التي
18
: 

 :مجموعة  سل السيولة

 .الخص م المتداولة  / األص ل المتداولة =رسبة التداول  

 .تي على تاليل هؤه النسل بالتتصيل بالمباح  الالحقةوسنل

 

 

                                                           
17
 .222-222:مرند سبق ذكره، ل لحما  مامود الابيدي، - 
18
 .3:، ، ل2102بيرون ، – مناوران اتااد المصارف العربية، 3،الجاة المجلد الثا ي  ،االةتمان المصرفا ومخا ره-متلح عقل -
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ً:يفًالتحليلًاالئتمانيًاملستخدمةملعايريًاالئتمانيةًمناذجًا-خامساً 
تاداد م اطر ادئتمرا  عنردما يت برى البنرك المبراد  الجيرد  فري عمليرة ااقرراض، فرالمنح ادئتمرا ي      

علرى مااف رة الالجيد المستند جلى المبراد  الجيرد  يرادي جلرى تسرهيالن نيرد ، ويضرمن للبنرك اسرتمرارية 

علررى    والتررلعيرادئتما يررة، والترري ت ررو  الماصررلة النهائيررة لرره ت تيررا م رراطر ادئتمرراكترراة  المات ررة 

وقرد أتيارت أمراإل جدار  ادئتمرا  مجموعرة مرن النمراذل للمعرايير ادئتما يرة المات ة ادئتما ية للمصرف ،

، طريقررة التاليرل المررالي، وطريقررة PRISM، 5P's، 5C's: التري تسررت دإل فري التاليررل ادئتمرا ي وهرري

LAAPوالتي من ياللها يم ن استقراة مسرتقبل القررار ادئتمرا ي، وسرن تتي  ،، وطريقة التجربة السابقة

بعرض متصل للنماذل الثالعة اركثر شيوعا  وهي
(19)

:  

 (4)نكل  قم 

 فا التحليل االةتمارا المستخدمةلمعايير االةتمارية رماحر ا 

                       

                  5'Cs                  5'Ps                  PRISM

                  

         

      

               

      

      

            

                

                 

       

                 

                 

                 

        

                 

      

 

 المصدر اعداد الباح 

 

 

 

                                                           
19
 .141حما  مامود الابيدي، مرند سبق ذكره، ل - 
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 :5C'sرم حر المعايير االةتمارية المعروفة ب   -0

هرررؤا النمررروذل أبرررر  من ومرررة ائتما يرررة لقيرررت قبرررود  عامرررا  لررردى ماللررري ومرررا اي ادئتمرررا  علرررى  يُعرررد

مسرررتوى العرررالم عنرررد مرررنح القرررروض، ويرررتم تقيررريم الم ررراطر  العامرررة التررري يم رررن أ  تتعررررض لهرررا 

لرررى تقيررريم يمسرررة عنا رررر أو متتيرررران عمليرررة مرررنح ادئتمرررا  المصررررفي مرررن يرررالا  ليرررة تنبررروي ع

: ، الضررررما Capital: ، رأ  المررررااCapacity، القرررردر  Character: الا صررررية: )أساسررررية هرررري

Collateralال روف المايبة ، :Conditions.) 

 5C'sوتعرف تلك اللية والتي يتبلل تنتيؤها ببريقة مت رر  مد كل طلل مقدإل لمنح ادئتما ، بن اإل 

Five Cs System  بارف ( باللتة اا  لياية)  را  ر  نميد عنا رها تبدأ أسماؤها كلهاC
(20)

. 

ج  تاليرررل هرررؤه المعلومررران بمجموعهرررا تاررر ل  قبرررة ارت رررا  مهمرررة ادار  ادئتمرررا ، ومرررن ياللهرررا 

 . تستبيد أ  تادد فيما جذا كا  العميل يقد ضمن منبقة القبوا أو الرف 

وفيما يلي استعراض لهؤه المعايير
(21)

: 

 :Characterالشخصية  -أ

تعرررد ش صرررية العميرررل الركيرررا  ارساسرررية ارولرررى فررري القررررار ادئتمرررا ي، وهررري الركيرررا  اركثرررر     

، وبالتررالي فررإ  أهررم مسررعى عنررد جنررراة التاليرررل المصررارفتررلعيرا  فرري الم رراطر الترري تتعرررض لهررا 

ية أمينرررة و ايهرررة ادئتمرررا ي هرررو تاديرررد ش صرررية العميرررل بدقرررة، ف لمرررا كرررا  العميرررل يتمترررد با صررر

وحريصررا  علررى الوفرراة ب ررل التااماترره،  بتعهداترره كافررةوسررمعة طيبررة فرري اروسرراط الماليررة، وملتامررا  

  .كلما كا  أقدر على جقناع البنك بمناه ادئتما  المبلو 

ويعتمرررد ماللرررو ادئتمرررا  فررري ال ارررا عرررن نوا رررل ش صرررية العميرررل علرررى مرررا يعررررف بالتررراري      

، ويقصررد برره سررمعة العميررل مررن حيرر  قيامرره بسررداد التااماترره السررابقة Credit Historyادئتمررا ي 

العالميرررة  المصرررارفاريررررى التررري سررربق لررره ادقترررراض منهرررا، وتسرررتعين  المصرررارف ارررو البنرررك أو 

حاليرررا  برررن م الم رررابران التسرررويقية لتجميرررد وت ررراين التررراري  ادئتمرررا ي لم تلرررا عمالئهرررا
(22)

، غيرررر 

أ  قيرررا  العامرررل المعنررروي كعامرررل ارما رررة والنااهرررة بدرنرررة دقيقرررة أمرررر ت تنتررره بعررر  الصرررعوبان 

مررن الناحيررة العمليررة ويررتم التتلررل علررى هررؤه الصررعوبان مررن يررالا ادسررتعالإل الجيررد ونمررد البيا رران 

العملرررري والعررررائلي لرررره، لمعرفررررة المسررررتوى المعيارررري : والمعلومرررران عررررن العميررررل مررررن المايبررررين

ده الماليرررة والماررراكل التاليرررة التررري يعا يهرررا، ومسرررتواه ادنتمررراعي وماضررريه مرررد البنرررك ومرررد ومررروار

اريررررى، ويرررتم ذلرررك بادتصررراا بالماسسرررة والعررراملين بهرررا،  المصرررارفالتيرررر وسرررابق تصررررفاته مرررد 

 .التي سبق للعميل المقترذ التعامل معها المصارفوبمورديه و
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أبعاد ةميل لها عالعوعلى هؤا ارسا  فإ  الا صية ال ا ة بالع
(23)

: 

ش صررررية قا و يرررة تتنرررراوا مررردى أهليترررره القا و يرررة ومرررردى أهليتررره للتعاقررررد مرررد البنررررك : البعرررد اروا -

 .ش صيا  معنويا   إلوجبراإل ادلتاامان، سواة كا  هؤا العميل ش صا  طبيعيا  أ

، ش صررررية سرررررلوكية انتماعيرررررة تتنرررراوا تصررررررفان وسررررلوكيان العميرررررل ال ا رررررة: البعررررد الثرررررا ي -

 .وقيا  مدى تلعيرها الاالي والمستقبلي في قدرته ورغبته في سداد ادئتما  الممنوذ له

ش صرررية مهنيرررة وتنافسرررية، يرررتم التلكرررد فيهرررا مرررن يرررالا حررررل العميرررل علرررى سرررداد : البعرررد الثالررر  -

التااماتررره و احترامررره لتعهداتررره، ويرررتم ادسرررتعالإل عرررن ذلرررك مرررن الجهررران والماسسررران المتعاملرررة معررره 

وحر ررره علرررى نرررود  منتجاتررره وسرررمعتها وقيامررره بالتاسرررين ،الررر  ... ار ومررروردين وبنررروالمرررن تجررر

 .والتبوير المستمر لها

ينصررررف جلرررى ادطمئنرررا  عرررن سرررمعة العميرررل جلرررى المسرررتوى  ا  فجررروهر هرررؤا الجا رررل مرررن التاليرررل جذ

 .الا صي ومستوى  ااطه، ومدى رغبته واحترامه للوفاة بالتااماته قبل اليرين

 :Capacityالقد د  -ب

قرررردر  العميررررل علررررى تاقيررررق الررررديل وبالتررررالي قدرترررره علررررى سررررداد القرررررض : وتعنرررري بايتصررررار    

 المهمرررة الررر ، ومعيرررار القررردر  يعرررد أحرررد المعرررايير... وادلترررااإل بررردفد التوائرررد والمصررراريا والعمرررودن

التررري تررراعر فررري مقررردار الم ررراطر التررري يتعررررض لهرررا البنرررك عنرررد مرررنح ادئتمرررا ، ورغرررم أ  معيرررار 

القرررردر  يارررردد مقرررردر  العميررررل علررررى تاقيررررق الررررديل أو الررررربح، وبالتررررالي مقدرترررره علررررى جعرررراد  مررررا 

كمتتيررررر فرررري الم رررراطر ، " القرررردر "اقترضرررره مررررن البنررررك، جد أ  هنرررراال عررررد   راة حررررددن ماهيررررة 

ويم ن تجميد تلك الراة في أربعة اتجاهان رئيسة م تلتة وهي
(24)

: 

ا اقترابهررا مررن الا صررية فهرري تعنرري أهليررة الارر   هررو تتسررير القرردر  مررن يررال: ادتجرراه اروا -

 .على ادقتراض

ينصررررف جلرررى تاديرررد القررردر  بالقابليرررة ااداريرررة للمقتررررض فررري أ  ي رررو  قرررادرا  : ادتجررراه الثرررا ي -

علرررى مباشرررر  أعمالررره وجدارتهرررا جدار  سرررليمة تضرررمن للبنرررك سرررالمة جدار  ارمرررواا المقدمرررة لررره فررري 

 . ور  قروض

وينصررررف جلرررى التركيرررا حررروا ارمرررور الماليرررة الباترررة فررري توضرررياهم للقررردر ، : ادتجررراه الثالررر  -

حيرررر  ينصررررل تركيرررراهم حرررروا قرررردر  طالررررل ادئتمررررا  علررررى يلررررق عائررررد متوقررررد كرررراف لضررررما  

 .م اطره، وتسديد ما عليه من التاامان مستاقة اتجاه البنك
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جذ يرررى أ رراا  هرررؤا  ين ررر جلررى القررردر  بمقرردار الترردفق النقرردي المتوقرررد للعميررل،: ادتجرراه الرابررد -

ادتجررراه أ  قررردر  العميرررل علرررى سرررداد ادئتمرررا  تعتمرررد علرررى مقررردار التررردفقان النقديرررة المتوقرررد تاقيقهرررا 

 .في المستقبل

ينصررررف جلرررى ادطمئنرررا  علرررى تررروافر ال برررر  وال تررراة  التنيرررة وااداريرررة  ا  فجررروهر هرررؤا الجا رررل جذ

 .والمالة  المالية للعميل المقترض

 :Capital أس المال  -ر

يعتبرررر رأ  مررراا العميرررل أحرررد أهرررم أسررر  القررررار ادئتمرررا ي، وعنصررررا  أساسررريا  مرررن عنا رررر      

تقليرررل الم ررراطر ادئتما يرررة باعتبررراره يمثرررل مرررالة  العميرررل المقتررررض وقررردر  حقررروق مل يتررره علرررى 

تتبيرررة القررررض الممنررروذ لررره، فهرررو بمثابرررة الضرررما  ااضرررافي فررري حررراا فارررل العميرررل فررري التسرررديد، 

الدراسررران المت صصرررة فررري التاليرررل ادئتمرررا ي جلرررى أ  قررردر  العميرررل علرررى سرررداد التااماتررره وتارررير 

باررر ل عررراإل تعتمرررد فررري الجررراة اركبرررر منهرررا علرررى قيمرررة رأ  المررراا الرررؤي يمل ررره، جذ كلمرررا كرررا  رأ  

المرراا كبيررررا  كلمرررا ا  تضرررت الم رراطر ادئتما يرررة والع ررر   رررايح، فرررأ  مررراا العميرررل يمثرررل قوتررره 

 .المالية

ل عررراإل يتعرررين علرررى المالرررل ادئتمرررا ي تاليرررل القررروائم الماليرررة للماسسرررة وذلرررك لعرررد  سرررنوان وباررر 

 . سابقة، للوقوف على مدى سالمة مركاها المالي، ومدى توا   هي لها التمويلي

فجررروهر هرررؤا الجا رررل ينصررررف جلرررى أهميرررة التلكرررد مرررن تررروافر رأ  المررراا المناسرررل لررردى العميرررل 

قوترررره الماليررررة وقرررردر  حقرررروق مل يترررره علررررى تتبيررررة القرررررض  طالررررل القرررررض أو ادئتمررررا ، ومررررن

 .المبلو ، ومن عم استعاد  البنك رمواله في حاا فال العميل في ذلك

 :Collateralالضمان  -ع

يقصرررد بالضرررما  مجموعرررة ار ررروا التررري يضرررعها العميرررل تارررت تصررررف البنرررك كضرررما  مقابرررل     

ار ررررل المرهررررو ، فهررررؤا ار ررررل الاصرررروا علررررى القرررررض، ود يجررررو  للعميررررل التصرررررف فرررري 

وجذا مررا كررا  القرررار ادئتمررا ي قررد . سيصرربح مررن حررق البنررك فرري حرراا عرردإل قرردر  العميررل علررى السررداد

استلاإل تقديم ضما ان معينة، فإ ه يجل أ  يراعى عند تاديد الضما  ما يلي
(25)

: 

 .رتتعا  م ئا  أ  ي و  قابال  للبيد أو التصتية ود يمثل ادحتتاظ به ت لتة أو عب -1

عررردإل تقلرررل قيمرررة الضرررما  باررر ل كبيرررر يرررالا فترررر  ادئتمرررا ، فالضرررما  الرررؤي يتعررررض لتقلبررران  -2

 .شديد  في قيمته د يم ن ادعتماد عليه في استرداد حقوق البنك

 .أ  ت و  مل ية العميل للضما  مل ية كاملة وليست مال  ااع -3
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لترررري تاكررررد حقرررره باسررررت داإل هررررؤه الضررررما ان أ  يترررروفر لرررردى البنررررك كافررررة المسررررتندان القا و يررررة ا -4

 .وتاويلها جلى سيولة، وذلك لسداد قيمة ادئتما  عند عجا العميل عن السداد

 .كتاية الضما ان المقدمة لتتبية ادئتما  والتوائد والعمودن اريرى قدر المستباع -5

ية ارولررى فرري ات ررراذ وعمومررا  فررإ  هنرراال العديررد مررن الراة، تتتررق علرررى أ  الضررما  د يمثررل ارسرربق

القررررار ادئتمرررا ي، أي عررردإل نررروا  مرررنح القرررروض بمجررررد تررروافر ضرررما ان يررررى البنرررك المقتررررض 

أ هرررا كافيرررة، ج مرررا الضرررما  بصرررتة عامرررة تترضررره مبررررران موضررروعية ومنبقيرررة تع سرررها دراسرررة 

جذا  الضررررما  يررررلتي بمثابررررة تعايررررا للقرررررار ادئتمررررا ي أو حمايررررة لم رررراطر معينررررة .طلررررل القرررررض

ض لهرررا البنرررك عنررردما يت رررؤ القررررار بمرررنح ادئتمرررا ، ولرررؤلك كلمرررا  اد احتمررراا ال برررر الرررؤي يتعرررر

ياي  بالعملية ادئتما ية، كلما كا ت الضما ان المبلوبة أكبر وذلك حماية لاقوق البنك
(26)

. 

 :Conditionsالظروف المحيطة  -ه

وال ا ررررة المايبررررة يجررررل علررررى المالررررل ادئتمررررا ي أ  يرررردر  مرررردى تررررلعير ال ررررروف العامررررة     

بالعميررررل طالررررل ادئتمررررا  علررررى النارررراط أو الماررررروع المبلررررو  تمويلرررره، ويقصررررد هنررررا بررررال روف 

العامرررة المنررراص ادقتصرررادي العررراإل فررري المجتمرررد، وكرررؤلك ااطرررار التارررريعي والقرررا و ي الرررؤي تعمرررل 

الماسسررررة فرررري جطرررراره يا ررررة مررررا يتصررررل بالتاررررريعان النقديررررة والجمركيررررة والتاررررريعان ال ا ررررة 

تن ررريم التجرررار  ال ارنيرررة، أمرررا ال رررروف ال ا رررة فهررري تررررتب  بالناررراط ال رررال الرررؤي يمارسررره ب

العميرررل، مثرررل الاصرررة السررروقية لمنتجررران المارررروع أو يدماتررره التررري يقررردمها، شررر ل المنافسرررة، دور  

حيررا  المنررتج أو ال دمررة الترري يقرردمها العميررل، موقررد الماررروع مررن دور  حياترره  بمعنررى هررل هررو فرري 

فرررري مرحلررررة  وفرررري مرحلررررة ادسررررتقرار، أ وفرررري مرحلررررة النمررررو، أ وقررررديم أو الررررودد ، أمرحلررررة الت

اد ادار
(27)

. 

و  لررر  جلرررى أ  الدراسرررة المعمقرررة لهرررؤه المعرررايير مجتمعرررة، والتررري تاررر ل مرررنهج جدار  ادئتمرررا  فررري 

قرارهرررا ادئتمرررا ي، يم رررن أ  تقررردإل  رررور  واضررراة عرررن وضرررد العميرررل طالرررل ادئتمرررا  ومركررراه 

وذلك بقيا  يبر ادئتما  بالمعادلة ادئتما ي،
(28)

: 

 

 

غير أ  هناال من يرى أ  هؤه المعايير تتتاون في أهميتها النسبية من حي 
(29)

: 
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29
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فررري تتسررريرهما، د ين رررر همرررا بمثابرررة مبررراد  عابترررة د انتهررراد ( الا صرررية، القررردر )ج  المعيرررارين  -

جلررى طلرررل ادئتمرررا  مرررا لرررم يرررتم تتبيرررة كافرررة النرررواحي القا و يرررة والتلكرررد مرررن سرررالمة التعامرررل وحسرررن 

 .سلوكيان العميل

لقررد نررادا بعرر  البرراحثين وماللررو ادئتمررا  حرروا عرردد المتتيررران الترري يتترررض أ  تضررمها  ليررة  -

  بمعنرررى أ   ليرررة التقيررريم 5C'sولررري   6C'sتقيررريم م ررراطر ادئتمرررا  المصررررفي، وأشررراروا جلرررى أ هرررا 

المقترحررررة يجررررل أ  تنبرررروي علررررى سررررت متتيررررران أساسررررية، وتتمثررررل هررررؤه المتتيررررران ارساسررررية 

والررررؤي  "Control"المقترحررررة فرررري المتتيررررران ال مسررررة السررررابقة بااضررررافة جلررررى متتيررررر الرقابررررة 

يجررررل أ  تتتررررق  يقصررررد برررره تلررررك ادعتبرررراران القا و يررررة المصرررراحبة لعمليررررة مررررنح ادئتمررررا ، حيرررر 

السياسررررة ادئتما يررررة الترررري ينتهجهررررا البنررررك مررررد القواعررررد والتاررررريعان المن مررررة للعمررررل المصرررررفي 

ودايل الادود التي يضعها البنك المركاي
(30)

. 

 :5P'sرم حر المعايير االةتمارية المعروفة ب    -2

يم رررن أ  يسرررت دإل مت رررؤ القررررار ادئتمرررا ي  موذنرررا   يرررر مرررن المعرررايير المسرررت دمة فررري دراسرررة      

 تسرررها ج  تاليرررل المعرررايير وفرررق هرررؤا النمررروذل يعبررري الررردددن . الجوا رررل المايبرررة ببلرررل ادئتمرررا 

وج  كررررا  بلسررررلو   يررررر، كمررررا  جررررد أ  هررررؤا النمرررروذل يررررولي اهتمامررررا   5C'sالترررري يعبيهررررا  مرررروذل 

ض والتررررض منررره، ويركرررا أساسرررا  علرررى دراسرررة المعرررايير ال مسرررة التاليرررةيا رررا  برررالقر
(31)

، وفيمرررا 

 :يلي عرض لها

 :Peopleالعميل  -أ

يقرريم الوضررد ادئتمررا ي للعميررل مررن يررالا ت رروين  ررور  كاملررة وواضرراة عررن ش صررية العميررل     

 اررراطه بنجررراذ مرررن حيررر  التلكرررد مرررن أهليتررره القا و يرررة، اريالقيرررة، ااداريرررة، وقدرتررره علرررى جدار  

وغيرهرررا، لرررؤلك فرررإ  ال برررو  ارولرررى فررري عمليرررة تقيررريم الوضرررد ادئتمرررا ي للعميرررل وات ررراذ القررررار 

ادئتمرررا ي هرررو مقابلرررة العميرررل، ومرررن يرررالا هرررؤه المقابلرررة يرررتم تاديرررد المعلومررران والبيا ررران التررري 

 صررارفالمترغررل الاصرروا عليهررا عررن العميررل، وتاديررد مررن هررو وارعمرراا السررابقة الترري قرراإل بهررا و

جدار  ادئتمرررا  سررروف تسرررتند جلرررى ماشرررران النجررراذ فررري هرررؤه  أ  التررري تعامرررل معهرررا، ومرررن الماكرررد

ارعمررراا لتقرررردير م رررراطر النجرررراذ فرررري المسررررتقبل، وبالمقابررررل فررررإ  عالمرررران التاررررل أو التتييررررر مررررن 

عمررررل جلررررى  يررررر بسرررربل عرررردإل النجرررراذ تعبرررري ا بباعررررا  يرررردفد جلررررى الاررررؤر فرررري تقيرررريم يرررر  العميررررل 

 .المستقبلي

 

                                                           
30
و  والتردريل، نرد ، ، المعهد التجارية للتنمية للبارلعا د المخا ر تحليل قضايا فا الصناعة المالية والتجا يةطارق هللا يا ، أحمد، حبيل،  -

 .452،، مرند سبق ذكره، ل2223
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 :Purposeالغرض من االةتمان  -ب

تاررر ل هرررؤه الركيرررا  أحرررد أهرررم المعرررايير التررري مرررن ياللهرررا تتو رررل جدار  ادئتمرررا  جلرررى جم ا يرررة    

ادسرررتمرار فررري دراسرررة طلرررل ادئتمرررا  أو التوقرررا عنرررد هرررؤا القررردر مرررن التاقرررق، جذ يجرررل معرفرررة 

يسرررت دإل فيررره، وهرررل  التررررض مرررن التسرررهيل ادئتمرررا ي باررر ل متصرررل وأ  ياررردد المجررراا الرررؤي سررروف

يتوافرررق مرررد سياسرررة البنرررك و رررالحيان جدار  ادئتمررررا  ومرررد ارهرررداف ادقتصرررادية العامرررة للدولررررة 

ومررد قرردران ويبررران العميررل، فضررال  عررن مرردى مناسرربة حجررم ومبلرر  ادئتمررا  و وعرره مررد الترررض 

 .المبلو  منه

 :Paymentالقد د على السداع  -ر

  العميررررل علررررى تسررررديد ادئتمررررا  وفوائررررده فرررري موعررررد يركررررا هررررؤا المعيررررار علررررى تاديررررد قرررردر    

ادسررررتاقاق، ويررررتم ذلررررك مررررن يررررالا تقرررردير الترررردفقان النقديررررة الدايلررررة للعميررررل والترررري تعررررد الركيررررا  

ارساسررية فرري تاديررد قدرترره علررى التسررديد، وتاديررد فيمررا جذا كررا  العميررل سرريقوإل بسررداد ادئتمررا  مررن 

مررن مرروارد أيرررى،  ولتسررهيل ادئتمررا ي فرري تمويلرره أالمرروارد النانمررة عررن النارراط الررؤي سيسررت دإل ا

 .التقلل ووهل هؤه الموارد تتصا باد ت اإل وادستمرار أ

 :Protectionالحماية  -ع

ر الامايررة لالئتمررا  المقرردإل للعميررل، وذلررك مررن يررالا تقيرريم يج  أسررا  هررؤا المعيررار هررو مرردى ترروف    

الضرررما ان التررري سررريقدمها العميرررل سرررواة مرررن حيررر  قيمتهرررا العادلرررة أو مرررن حيررر  قابليتهرررا للتسرررييل، 

فيمرررا لرررو عجرررا العميرررل عرررن الوفررراة بالتااماتررره اتجررراه البنرررك، ويقصرررد بقابليرررة الضرررما  للتسرررييل هرررو 

 .ت لتة مم نة جم ا ية تاويله جلى  قد بسرعة وبلقل

 :Perspectiveالنظرد المستقبلية  -ه

ج  مضرررمو  هرررؤا المعيرررار يناصرررر فررري دراسرررة المنررراص ادقتصرررادي العررراإل والرررؤي يعمرررل فيررره كرررل     

مررررن العميررررل والبنررررك، وماشررررران ادقتصرررراد بارررر ل عرررراإل مثررررل  سررررل التضرررر م ومعررررددن التائررررد  

لمسرررتقبلية المايبرررة بالعميرررل سرررواة ومعرررددن النمرررو العررراإل، أي است اررراف كرررل ال رررروف البيئيرررة وا

يارنيررررة  بمعنررررى  يررررر است ارررراف أبعرررراد حالررررة الالتلكررررد الترررري تارررري  بادئتمررررا  إل كا ررررت دايليررررة أ

 .الممنوذ للعميل ومستقبل ذلك ادئتما 

 :PRISMرم حر المعايير االةتمارية المعروفة ب   -3

للمعرايير ادئتما يرة أحرد  مررا تو رلت جليره الصرناعة المصررفية فري التاليررل  PRISMيعتبرر مرنهج     

ادئتما ي، ويع   هؤا المنهج نوا ل القو  والضعا لدى العميل، ويم ن جدار  ادئتما  من تا يل أدا  

مرن مجموعرة مرن  PRISMتت و  عنا رر . قيا  توا   من ياللها بين الم اطر والقدر  على السداد
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اترال فيما بينها بالارف اروا من كلمتها وهريالمعايير ت
(32)

، القردر  علرى Perspective: التصرور: )

، Safeguards: ، الضررما انIntentionor Purpose: ، التايررة مررن ادئتمررا Repayment: السررداد

 :وفيما يلي عرض لهؤه المعايير(. Management: اادار 

 :Perspectiveالتص    -أ

ااحاطرررة ال املرررة بم ررراطر ادئتمرررا  والعوائرررد المنت رررر تاقيقهرررا مرررن قبرررل يقصرررد بالتصرررور هنرررا    

 :جدار  ادئتما  بعد مناه، ومضمو  هؤا المعيار هو

 .التعالية في تاديد الم اطر والعوائد التي تاي  بالعميل عند مناه ادئتما  -

رداة وتع ررريم دراسرررة اسرررتراتيجيان التارررتيل والتمويرررل عنرررد العميرررل والتررري مرررن شرررل ها تاسرررين ا -

 .الرباية

 :Repaymentالقد د على السداع  -ب

ومضرررمو  هرررؤا المعيرررار هرررو تاديرررد قررردر  العميرررل علرررى تسرررديد القررررض مرررد فوائرررده يرررالا التترررر    

المتترررق عليهرررا، ومرررن ارمرررور التررري يجرررل أ  تعيرررر لهرررا جدار  ادئتمرررا  اهتمامرررا  يا رررا ، هرررو تاديرررد 

هل هررري مصرررادر دايليرررة أي مررروارد ،عميرررل عنرررد السرررداد ررروع مصرررادر التسرررديد التررري يلجرررل جليهرررا ال

هررري مصرررادر يارنيرررة؟ ومرررا يهرررم جدار   و اتجرررة عرررن الناررراط الرررؤي سيسرررت دإل القررررض فررري تمويلررره أ

ادئتمرررا  هرررو دور المصرررادر الدايليرررة التررري تسررراعد العميرررل علرررى تسرررديد مرررا بؤمتررره مرررن التاامررران 

 .د التدفقان النقدية الدايليةمستاقة، ر ها تع   قدر  العمليان التاتيلية على تولي

 :Intention or Purposeالغاية من االةتمان  -ر

ومضرررمو  هرررؤا المعيرررار هرررو تاديرررد التايرررة مرررن ادئتمرررا  المبلرررو ، وكقاعرررد  عامرررة فرررإ  التايرررة     

مرررن ادئتمرررا  يجرررل أ  تاررر ل أسرررا  الدراسرررة، وأ   يرررر مرررا يجرررل أ  تت رررر فيررره جدار  ادئتمرررا  هرررو 

 .عميل دسترداد ادئتما تصتية مونودان ال

 :Safeguardsالضمارات  -ع

ومضرررمو  هرررؤا المعيرررار هرررو تاديرررد الضرررما ان التررري تقررردإل جلرررى البنرررك، لي رررو  ضرررامنا  دسرررترناع    

ادئتمرررا  لموانهرررة احتمرررادن عررردإل القررردر  علرررى التسرررديد، ويم رررن أ  ت رررو  الضرررما ان عينيرررة أو 

نرررك علرررى قرررو  المركرررا المرررالي للعميرررل، فضرررال  كترررادن ش صرررية كمرررا أ ررره مرررن المم رررن أ  يعتمرررد الب

 .عن ما يتم وضعه من شروط في عقد ادئتما  لضما  السداد

تركرررررا جدار  ادئتمرررررا  علرررررى تاليرررررل قررررردر  العميرررررل طالرررررل ادئتمرررررا  :Managementاإلعا د  -ه

 :على اادار  ويتم ذلك من يالا التعرف على

 (.مي للعملالهي ل التن ي)أسلو  العميل في جدار  أعماله  -

                                                           
(32)

 .151-152: ل حما  مامود الابيدي، مرند سبق ذكره، ل -
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 .تاديد كيتية ادستتاد  من ادئتما  -

تاديررد فيمررا جذا كررا  العميررل يتسررم بتنرروع منتجاترره أو يقتصررر فرري عملرره علررى منررتج واحررد، وأيضررا   -

 .هل  ااطه موسمي أو دائم

 .تاديد قدر  العميل على النجاذ والنمو -

ر مررنح ادئتمررا  رغررم ايررتالف ممررا سرربق  سررتنتج أ رره د يونررد تعررارض بررين النمرراذل الثالعررة لمعررايي

مسرررمياتها، جد أ  مضرررامينها متدايلرررة وتارررترال فيمرررا بينهرررا فررري ال ثيرررر مرررن العنا رررر، والتررري تع ررر  

قررررردر  النمررررراذل الثالعرررررة فررررري أ  تعبررررري جدار  ادئتمرررررا  تصرررررورا  شرررررامال  عرررررن العميرررررل وااحاطرررررة 

ي تتعررررض لهرررا بالم ررراطر التررري سررروف تتعررررض لهرررا، كمرررا يجرررل أ  د  تترررل عرررن أ  الم ررراطر التررر

جدار  ادئتمررررا  هرررري ليسررررت الم رررراطر الترررري تناررررل بتعررررل مررررنح ادئتمررررا  للعميررررل فقرررر ، وج مررررا هرررري 

البنررك وادئتمررا  المقرردإل : من ومررة مررن الم رراطر ياررترال فرري تاققهررا كررل عنا ررر العمليررة ادئتما يررة

 .للعميل والعميل ذاته
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ًاملبحثًالثالث

ًللمصارفًالتجاريةحتليلًالسياسةًاالئتمانيةً
 

لرررم ي رررن موضررروع السياسررران ادئتما يرررة وليرررد ظرررروف مسرررتجد  برررل تعرررود بداياتررره ارولرررى     

جلررى مبلررد يمسررينيان القررر  الماضرري، حررين تاايررد الاررعور لرردى البنررك الترردرالي ارمري رري  ولرردى 

الررررة جلررررى سياسررررة ائتما يررررة المصررررارفالمركايررررة اروربيررررة باانررررة  المصررررارفبعرررر    اد وقررررد ، فع 

التتاعررررل ال لرررري بررررين ماسسرررران  ةاهتمرررراإل  ررررا عي السياسرررران  اررررو أهمي ررررااحسررررا  بهررررؤه الاانررررة 

يسرررراهم فرررري الت صرررري  اركتررررل للمرررروارد  ادقررررراض  ر القبرررراع المررررالي و ارررراط السرررروق التعلرررري 

الماليررة وفرري مسرراعد  ارفررراد والماسسرران فرري تاقيررق أهرردافهم فرري التبلررد  اررو أهررداف أفضررل لهررم 

 .عاتهمأ تسهم ولمجتم

يسررررائر كبيررررر  يررررالا فتررررر  السرررربعينيان نعلررررت  جلررررى سياسرررران السررررتينيان المتراييررررةأدن كمررررا    

تعيررررد الن ررررر فرررري ال ثيررررر مررررن سياسرررراتها مدفوعررررة بررررؤلك بتررررديالن قويررررة مررررن الهيئرررران المصررررارف 

ومرررن ارمثلرررة القويرررة علرررى الترررديل مرررا قررراإل بررره مجلررر  ادتاررراد التيررردرالي ، الرقابيرررة الماليرررة والدوليرررة

ارمري رررري حيرررر  اعتبررررر أ  ارسررررا  ري عمررررل مصرررررفي مررررلمو  هررررو جعررررداد وتببيررررق سياسررررة 

ائتما يرررة م توبرررة وجنرررراةان ذان  رررلة فررري تاديرررد وقيرررا  ومراقبرررة اريبرررار والسررريبر  عليهرررا، 

ل قررررراض والعمررررل ادئتمررررا ي للبنررررك، كمررررا  وأ  علررررى هررررؤه السياسرررران أ  تصررررمم جطررررارا  ومرشرررردا  

أشررررار أ  هررررؤه السياسرررران يجررررل أ  تتنرررراوا مواضرررريد مثررررل السرررروق المسررررتهدف وت رررروين المات ررررة 

 . وشروط التسعير وغير التسعير والسقوف وسلبان الموافقة وادستثناةان

الا التعرياااا  بالسياسااااة االةتماريااااة ومك راتالااااا و يإيااااة صاااايا تالااااى لااااكله يالاااادف هااااكا المبحااااث  

ماان خااتل مااا يتضاامن  وصاا ال  للااى ضاا ابال اإلقااراض المعتماادد المنبثقااة عاان السياسااة االةتماريااة 

 : هكا المبحث مايلا

 .ادئتما ية السياسة وعنا ر متهوإل -أود  

 .ادئتما ية السياسة  ياغة - يا  عا

 .ادئتما ية السياسة م و ان -ا  عالث

 .ادئتما ية السياسة في ااقراض ضواب  -ا  رابع

 (.عمل دليل) ادئتما ية السياسة منهجية -سا  يام
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ً:السياسةًاالئتمانيةًوعناصرًمفهومً-أوال ً

هررري مجموعرررة مرررن المبررراد  التررري ترررن م أسرررلو  دراسرررة ومرررنح التسرررهيالن ادئتما يرررة وأ رررواع     

المبلرررو  ار اررربة والقباعررران ادقتصرررادية، التررري يم رررن تمويلهرررا وكيتيرررة تقررردير مبرررال  التسرررهيالن 

مناهرررا وأ واعهرررا و نررراا اسرررتاقاقها وشرررروطها الرئيسرررة، كمرررا تاررردد ال بررروط العامرررة التررري تا رررم 

 اررراط البنرررك فررري مجرررادن قررررار مرررنح التسرررهيالن ادئتما يرررة ومتابعتهرررا بمرررا ي ترررل سرررالمة توظيرررا 

وحسرررن اسرررت داإل أموالررره، بهررردف تاقيرررق أفضرررل عائرررد وات ررراذ مرررا قرررد يلررراإل مرررن احتياطررران جذا مرررا 

ي تبرروران سررلبية علررى أي عنصررر مررن العنا رررر الترري اسررتند جليهررا البنررك فرري قرررار مرررنح طرررأن أ

ارمرررا  والربايرررة والسررريولة وتررروفير : ادئتمرررا ، والرررؤي تسرررعى مرررن ياللررره تاقيرررق ارمرررور التاليرررة

احتيانان المجتمد
(33)

. 

فهرررا  رررالذ الررردين حسرررن السيسررري بل هرررا  مجموعرررة المبررراد  وارسررر  التررري ترررن م أسرررلو : "كمرررا عر 

دراسرررة ومرررنح التسرررهيالن ادئتما يرررة، وأ رررواع ار اررربة ادقتصرررادية التررري يم رررن تمويلهرررا، وكيتيرررة 

، وأ واعهررررا، و نالهررررا الامنيررررة، وشررررروطها (الارررردود)تقرررردير مبررررال  التسررررهيالن المبلررررو  مناهررررا 

"الرئيسة
(34)

. 

ً:ـًصياغةًالسياسةًاالئتمانيةثانياً 

السياسررررة ادئتما يررررة هرررري الوسرررريلة ارساسررررية الترررري تقررررود بهررررا اادار  العليررررا  ارررراط ااقررررراض،     

مات رررة  ينبااضرررافة جلرررى أ هرررا تسررراعد البنرررك علرررى ت رررو،ببريقرررة تتماشرررى وارهرررداف ااستراتيجية

ائتمررررا  تمررررال بررررين عررررد  أهررررداف فرررري الربايررررة والتنرررروع وتاقررررق ادلتررررااإل بار  مررررة وتعليمرررران 

يرافررق السياسرررة كمررا  داف ادئتما يررة الماررروعة للمجتمرردبيررة، جلررى نا ررل يدمررة ارهرررالسررلبان الرقا

ادئتما يررة غيررر المتصرررلة عرراد  مالحررق تتصررريلية لبريقررة التعامررل مرررد طلبرران ااقررراض وجنرررراةان 

العمل، وهؤا يعني أ نا حين  تاد  عن السياسة ادئتما ية فإ نا  تاد  عن ملاقاتها أيضا  
35
 . 

مصررررف الصرررادر  عرررن  مصرررارفالسياسرررة ادئتما يرررة م توبرررة، وياكرررد قرررا و  اليجرررل أ  ت رررو  و

 مصرررارفعلرررى هرررؤا المبررردأ، حيررر   ررر  قرررا و  ال عرررن مجلررر  النقرررد والتسرررليا - المركررراي سرررورية

اعتمرراد سياسرررة ائتما يررة واسرررتثمارية م توبررة تارردد أسررر  وشررروط مرررنح التسررهيالن ادئتما يرررة » جلررى

                                                           
33
، رسالة مانستير غير مناور ، التجا ية االةتمارية على االستثما  الخاص فا فلسطين المصا فأثر سياسة ناسر مامد سعيد ال ليل،  -

 .41، ل2224نامعة النجاذ الوطنية، فلسبين، 
34
 .45 الذ الدين حسين السيسي، مرند سبق ذكره، ل - 

 .25 :، ل2221، الدار الجامعية، ااس ندرية، مصر، األس اق والملسسات الماليةعبد التتار حنتي ورسمية قرياق ،   35-
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البنررررك المركرررراي بنسرررر ة منهررررا وبررررلي تعررررديالن تبرررررأ  وأسرررر  ادسررررتثمار، علررررى أ  يررررتم تاويررررد

 .«عليها

  :جلىفقد أشار  الصادر عن مجل  النقد والتسليا 2229أح اإل دليل الاوكمة لعاإل أما 

سياسااااات مكت بااااة تغطااااا  افااااة األرشااااطة المصاااارفية لدياااا ، ويااااتم  يجاااار أن تتاااا فر لااااد  البنااااه»

بارتظاااام للتا اااد مااان نااام لالا ألي تعاااديتت المسااات يات اإلعا ياااة، ومراجعتالاااا  تعميمالاااا علاااى  افاااة

تغييااارات  ااارأت علاااى القااا ارين والتعليماااات والظاااروف االقتصااااعية وأي أمااا   أخااار  تتعلااا   أو

 .«بالبنه

مرررن منبلرررق الاررررل علرررى ادلترررااإل بالسياسرررة ادئتما يرررة، د يسرررمح برررلي اسرررتثناة لهرررؤه السياسرررة جد و

هررررؤا القيررررد مررررن السياسررررة  اجررررلي علررررى أ  دجذا كررررا  موافقررررا  عليرررره مررررن الجهررررة ذان الصررررالحية، 

 .ادئتما ية مرو تها واستجابتها للمستجدان

 :  للى سر  أي البا ث  تلعي السياسة االةتمارية الجيددورتيجة لما سب  ح ره 

 .ي المااف ة السليمة على معايير منح ادئتما  1

 . لة للتاصيلبي ج تال قروض نيد  وقا 2

 . ي استثمار مجد  رمواا البنك 3

 . ي تاجيد تقديم ااقراض الؤي يقد ضمن ادحتيانان الماروعة للسوق 4

 .ي جفساذ مجاا لونهان   ر موظتي ااقراض 5

 . ي مراقبة وضب  م اطر ادئتما  2

 .ي تاديد وجدار  مااكل ادئتما  5

 .ماافم ائتما ية ذان م اطر من تضة وعلى درنة عالية من ال تاة   وا الىوال-1

 .تقوية المركا المالي للمصرف -9

 .المااف ة على  وعية وتركيبة الماافم ادئتما ية-12
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 :للمصرف االئتمانية السياسة مكونات -ثالثاً 

 :االةتمان مجال فا المصرف يخدمالا التا المنطقة تحديد -0

 ضررررور  هرررو الررردائم، عملهرررا فررري مهمرررة  قبرررة تاررر ل والتررري ادئتمرررا  جدار  جسرررتراتيجية ضرررمن مرررن

 مقار رررة لهرررا السررروقية الاصرررة تاديرررد أي ائتما يرررا ، ادئتمرررا  جدار  معهرررا تتعامرررل التررري المنبقرررة تاديرررد

 ااقليميرررة الاررردود مرررن ادقترررراض ادئتمرررا  جدار  تتجررراو  أ  ويجرررو  لهرررا، المنافسرررة المصرررارف مرررد

 تتبيهرررا التررري المنبقرررة حررردود تتوقرررا جذ الجترافررري، عملهرررا ماررري  هرررو ظلهرررا فررري تعمرررل التررري للدولرررة

 36:أهمها عوامل عد  على ادئتما  جدار 

  .لالئتما  المتاحة الموارد حجم*

 .الم تلتة المناطق في المصرف يلقاها التي المنافسة*

ادقتصررادية  طبيعررة ار ارربة شرر ل  احيررة مررن ادئتمررا  جدار  فيهررا تعمررل الترري المنبقررة طبيعررة*

 .ادئتما  جلى القباعان وحانة فيها يمار  الؤي

 .عليه والرقابة ادئتما  في التا م في ادئتما  جدار  قدر  مدى*

:المصرف يمنحالا التا االةتمان أر ا  تحديد -2
37

 

 أ ررررواع تاديرررد ،(التقليرررردي) التجررراري المصررررف فرررري ادئتمرررا  لسياسرررة ارساسررررية الم و ررران مرررن   

 المقبولرررة ادئتمرررا  أ رررواع برررين المبررردئي التصرررل يرررتم وبرررؤلك المصررررف، فيهرررا يتعامرررل التررري ادئتمرررا 

 سياسررررة مررررن كررررا  جذا ذلررررك مثرررراا. المقبولررررة غيررررر وتلررررك المصرررررف، سياسررررة مررررد تتماشررررى الترررري

 يمرررنح د ول نررره ال رررارل، مرررن السرررلد اسرررتيراد عمليررران لتمويرررل ادئتمرررا  مرررنح فررري التوسرررد المصررررف

 قررررض علرررى للاصررروا ببلرررل عميرررل تقررردإل جذا الاالرررة هرررؤه فتررري مرررثال ، ااسررر ا  رغرررراض قرررروض

 السياسرررة ي رررالا ر ررره البلرررل هرررؤا فررري ين رررر د الاالرررة هرررؤه فتررري مسررراكن، ج اررراة عمليررران لتمويرررل

 المسررراولين ونهرررد وقرررت يررروفر ممرررا الااليرررة، ال رررروف ظرررل فررري المصررررف يتبعهرررا التررري ادئتما يرررة

 التررري البلبررران علرررى والتركيرررا القررررض، طالرررل عرررن والتارررري ادستقصررراة فررري ادئتمرررا  مرررنح عرررن

 .المصرف سياسة مد تنسجم

 :المصرف جارر من المقب لة الضمارات تحديد  -3

سياسررة عمررل  علررى تتوقررا والترري قبولهررا، يم ررن الترري الضررما ان بتاديررد المصرررف يقرروإل   

المصررررف مرررن  احيرررة لقبولررره ضرررما ان ماديرررة ملموسرررة كودائرررد تلمينررران  قديرررة أو شررري ان مسررراوبة 

علرررى المررردين أو ضرررما ان عينيرررة كالعقررراران وارراضررري وذلرررك تبعرررا  لدرنرررة الم ررراطر المرتببرررة 

                                                           
36

 .52إل ل 2022 مرند سبق ذكره، ،االةتمارا والتحليل المصرفا االةتمان لعا د حما  الابيدي  - 
37

 .123إل،ل2002 ااس ندرية، للنار، الجديد  الجامعة دار المصا ف، لعا د عبد التتار حنتي  - 
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بعمليرررة التمويرررل ومرررا يترافرررق مرررن سرررهولة تسرررييل الضرررما ة المرتببرررة بالتمويرررل فررري حررراا التعثرررر أو 

 .السوق في قبولها لمدى وفقا   لير وقت من ت تلا ما إل القدر  على السداد، والتي عاد عد

 .ادئتما  لمنح المقدمة لة وا بالنسبة الضما  أيضا  هام  المصرف يادد كما

 ادسرتهالكية للقرروض بنسربةالللضما ،ف بالنسربة معينرة ياردد شرروط مرا غالبرا   المصررف أ  جذ

 مرن معرين لعردد لوظيترة شراغال   ي رو  أ  فري القررض طالرل  رتان ياردد المصررف ج  :مرثال  

  .السابقة القروض سداد في منت ما   ي و و عابت ، ديل ولديه السنوان،

 :للعمتو االةتمارية الحدوع-4

مجلررررر  جدار  /السياسرررررة ادئتما يرررررة المتعلقرررررة بالمصررررررف والموافرررررق عليهرررررا مرررررن قبرررررل  ترررررن    

 لررؤا للعميررل حسررل  رروع التمويررل ، المعبررا  السررقوف علررى/لجنررة ادئتمررا  والتسررليا  –المصرررف 

 الرؤين العمرالة طلبران معالجرة بهرا التري يرتم البريقرة علرى ادئتمرا  سياسران تارمل أ  يجرل فإ ره

 العميررل مررد الصرررياة طريررق الموانهررة عررن ذلررك يررتم وقررد ادئتما يررة، الارردود تلررك تجرراو وا

 وضرد علرى المصرارف تعمرل المم نة،وبرؤلك أو القا و يرة ادئتما يرة الاردود تجراو  أ ره بإيبراره

  .العمالة على الاتاظ ت تل التي السياسان

 :القرا  اتخاح مست يات -5

 طلبررران فررري البرررت عاتقهرررا علرررى يقرررد التررري ااداريرررة المسرررتويان ادئتمرررا  سياسرررة تاررردد أ  ينبتررري    

 وبمرررا روتينيرررة، ائتمرررا  طلبررران باررر  فررري العليرررا اادار  وقرررت ضرررياع عررردإل يضرررمن بمرررا ادئتمرررا ،

 وحترررى ،عانلرررة ارمرررواا جلرررى العميرررل حانرررة ت رررو  عنررردما يا رررة القرررراران، ات ررراذ سررررعة يضرررمن

 مسرررتوى كرررل يقدمررره الرررؤي للقررررض أقصرررى حرررد علرررى ادئتمرررا  سياسرررة ترررن  مرررا عررراد  ذلرررك يتاقرررق

 تتجررراو  د التررري القرررروض فررري بالبرررت ادئتمرررا  جدار  فررري القسرررم لررررئي  يسرررمح قرررد: فمرررثال   جداري،

 فيرفرررد ذلرررك عرررن القررررض قيمرررة  ادن جذا أمرررا سرررورية، ليرررر  مليرررو 5 ولررري ن معرررين مبلررر  قيمتهرررا

 .ارعلى ااداري المستوى جلى ارمر

 علررررى الم تصرررة ادئتمرررا  ولجنرررة ادئتمرررا  جدار  مررردير ياصرررل أ  ينبتررري نميعهرررا ارحرررواا وفررري

 مرررن كنرروع وذلرررك المسررتويان، كافرررة علررى فيهررا البرررت تررم التررري القررروض حالرررة يوضررح دوري تقريررر

 المات رررة نرررود  علرررى للمااف رررة المناسرررل التقيررريم وجنرررراة عررراإل باررر ل القرررروض لمات رررة المتابعرررة

 للمصرف ادئتما ية

 :القروض تشكيلة تحديد-6

 الم ررراطر  سررربة تقليرررل جلرررى ياديرررا  الم ررراطر وتو يرررد ادسرررتثمار مجرررادن تنويرررد أ  المعرررروف مرررن

 والترري الم رراطر تقلررل الترري ارسرراليل مررن ال ثيررر يونررد المجرراا هررؤا وفرري. المصرررف يتاملهررا الترري

 ارنرررل، طويلرررة جلرررى متوسررربة جلرررى قصرررير  مرررن القرررروض اسرررتاقاق ترررواري  تو يرررد أهمهرررا مرررن
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 علررررى القررررروض تنويررررد جلررررى بااضررررافة نترافيررررة، منرررراطق عررررد  علررررى القررررروض تو يررررد وكررررؤلك

 جدار  وتقررررروإل. ويررررردمان و راعرررررة و رررررناعة تجرررررار  مرررررن ادقتصرررررادية القباعررررران أو ار اررررربة

 فقرررد ارنرررل، متوسررربة/ قصرررير  الاجرررم ارنرررل حيررر  مرررن القرررروض أ رررواع بتنويرررد عررراد  المصررررف

 حررردا   تضرررد قرررد أو القرررروض مجمررروع مرررن الصرررتير  للقرررروض أد رررى كارررد معينرررة  سرررل ت صررر 

 .لها أعلى
38

 

 :بتم يلالا المسم م  ير االةتمان مجاالت -7

 هرررؤه ماهيرررة عرررن الن رررر بتررر  بتمويلهرررا المسرررموذ غيرررر المجرررادن ادئتمرررا  سياسرررة تتضرررمن قرررد

 تصرررراحل الترررري الم رررراطر مررررن التقليررررل هررررو المنررررد هررررؤا وراة مررررن ارساسررررية والا مررررة المجررررادن،

 أيالقية،فقرررد أو دينيرررة أسررربا  جلرررى رانعرررة المنرررد هرررؤا مبررررران ت رررو  قرررد أو المجرررادن، هرررؤه تمويرررل

 تعرضرررها ياتمرررل  رررناعان أو متقادمرررة  رررناعية مجرررادن فررري ادئتمرررا  منرررد ادئتمرررا  جدار  تقررررر

غيره أو السجائر أو ارسلاة  ناعة أو الروحية الماروبان تجار  مجاا أو ر مان
39
. 

 :المطل بةال ثاة   –القرض  على الحص ل وخط ات لجراوات -8

 واضراا   ذلرك يبردو وقرد ادقترراض، عمليرة جتمراإل يتبلبهرا التري اانرراةان تقروإل المصرارف بتاديرد

التنتيرؤ وهرؤا مرا سرنتناوله  عمليرة يسرهل اانرراةان وضروذ أ  شرك ود المصرارف ال بيرر ، فري

 في المبا  القادإل
40
. 

ً:ًضوابطًاإلقراضًيفًالسياسةًاالئتمانية-اً رابع

ماسسررة امري يررة مقرهرررا فرري  يويررورال ومهامهررا حمايرررة )الودائرررد ارمري يررة دن ماسسررة ضررما حررد

النقاط ارساسية التي يجل أ  تتضمنها السياسة ادئتما ية هي (ودائد الجمهور
41
  : 

يرررر أ  تتصررررا السياسررررة ادئتما يررررة بالمرو ررررة ال افيررررة دسررررتيعا  التتيررررران ادقتصررررادية المسررررتمر  1

والتتيرررران السرررريعة فررري ار  مرررة والتعليمررران جد أ  ال ررررول عرررن هرررؤه السياسرررة يجرررل أ  ي رررو  

وطبقرررررا  ل نرررررراةان المنصرررررول عليهرررررا فررررري  اسرررررتثناة  فررررري حرررررده ارد رررررى برررررل يجرررررل أ  يبقرررررى 

 .ادستثناةان

ا بعرررر  الجهرررران جلررررى قائمررررة م و رررران السياسررررة ادئتما يررررة القررررروض الترررري د يتصررررل يرررر تصررررن  2

الرررديوا فيهرررا جمرررا درتتررراع م اطرهرررا أو لعررردإل يلقهرررا أيرررة قيمرررة مضرررافة أو ر هرررا غيرررر أيالقيرررة أو 

 . غير قا و ية أو د تابؤها السلبان الرقابية

                                                           
38

 .32مرند سبق ذكره ل ،االةتمان لعا د نود   ماتوظ عبد المعبي ارشيد، - 
39

 .12إل ل 1995 عما ، والتو يد، والنار للبباعة الت ر دار ،المصا ف  لعا د ؛و يرو  سليما  اللو ي - 
40

 .29ل مرند سبق ذكره، ،االةتمارا والتحليل المصرفا االةتمان لعا د حما  الابيدي  - 
41

 .12ل ،   مباشر مرند سبق ذكره ، حما  الابيدي  - 
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سررررتثناةان هرررري ارسررررا ، يرررر جذا اتصررررتت السياسررررة بااسررررها  والتتصرررريل والتاديررررد، تصرررربح اد3

 . ارمر الؤي ينع   على كتاة  السياسة ادئتما ية

يررر ج  ادسرررتثناةان أمرررر مرررن ارمرررور الهامرررة فررري السياسرررة ادئتما يرررة لعررردإل تم رررن أيرررة سياسرررة مهمرررا 4

ورهمية موضرررروع ادسررررتثناةان ،كا ررررت ما مررررة مررررن ااحاطررررة ب ررررل ادحتمررررادن وب ررررل التتا رررريل

 . ضاا  في السياسة ادئتما ية يتناوا هؤا الموضوعيجل أ  ي و  هناال بندا  وا

يررر يجرررل أ  يوضرررح بنرررد ادسرررتثناةان، مترررى ت رررو  هرررؤه ادسرررتثناةان مقبولرررة وكيرررا يرررتم تعرفهرررا 5

(Identified ) والتعامرررررل معهرررررا(Mitigated )   وتوعيقهرررررا ومرررررا هررررري الجهررررران الم ولرررررة بإنرررررا

 . المستويان الم تلتة من ادستثناةان

مثرررل تلرررك التررري يرررادي يرقهرررا جلرررى )ادئتمرررا  ترررلعيرا  أكثرررر مرررن بعضرررها اليرررر يررر لررربع  معرررايير 2

فادسررررتثناةان ذان ارعررررر اركبررررر تضرررراعا الاانررررة جلررررى المتبلبرررران الال مررررة ،(يسررررار  سررررريعة

 . ل دار  العليا ومجل  اادار  انا تها

ضرررررعتا  ماديرررررا   يعتبررررررالتارررررل بمتبلبررررران ادسرررررتثناةان الررررروارد  فررررري السياسرررررة ادئتما يرررررة  ج يررررر 5

(Material Weakness) ويعتبرررر ادسرررتثناةان وت ررهرررا باررر ل ملاررروظ عنصررررا  لررري  فررري ،

 . مصلاة ضباط ادئتما  عند تقييم أدائهم

يررررر يجرررررل أ  ترانرررررد السياسرررررة ادئتما يرررررة دوريرررررا  لتليرررررؤ بادعتبرررررار التتيرررررران فررررري التونهررررران 

 . أو ظروف السوق( RiskTolerance)ااستراتيجية للبنك ومستوى الم اطر المقبوا له 

ً:42 االئتمانيةلسياسةًمنهجيةًاً-خامساً 

تارررررل مبرررراد  ادئتمررررا  علررررى جرسرررراة منهجيررررة عمررررل واضرررراة لرررردى مسرررراولي ادئتمررررا  فرررري 

ادئتما يررررة وتلكيرررردا  علررررى شررررمولها لم تلررررا نوا ررررل وضررررد  سياسررررةضررررما ا  لجررررود  ال المصررررارف

 :وذلك دليل العمل التالي المقترض التي تاعر على القرار ادئتما ي

مسررراوا التسرررهيالن بمقابلتررره لالستتسرررار عنررره وعرررن درايررر عنررردما يتقررردإل عميرررل ببلرررل اقترررراض يب

ي رررو  هرررؤا اللقررراة فر رررة لمسررراوا التسرررهيالن للوقررروف علرررى أيرررالق وعررراد   احتياناتررره التمويليرررة

 . العميل ومدى وضوذ التاية التي يبلل القرض من أنلها

                                                           
42

 .45سبق ذكره ل مرند ،االةتمان لعا د نود   ماتوظ ،أرشيدالمعبي عبد  - 
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لقرررض والتلكررد مررن عرردإل ونررود أيررة قيررود سررواة طالررل اهليررة ا  أيضررا  بمرردى أيرر يهررتم مسرراولو ادئتمرر

 . حسل   اإل الماسسة الدايلي تاد من قدرته على التعاقد إلكا ت يارنية أ  

تررررض أ  يقررردإل البلرررل ادئتمرررا ي قبلرررل مرررن الميررر جذا كا رررت  تيجرررة ال بررروتين السرررابقتين مرضرررية يُ 

هرررا القررروائم الماليرررة وقررررار مجلررر  اادار  فررري حالرررة والمسرررتندان التررري ياترررال جليهرررا البنرررك بمرررا في

 . الاركان رنل التقييم الاامل للبلل

التاليررل بتاليررل شررامل يهرردف جلررى التعرررف علررى الوضررد  يرر حرراا اسررت ماا المسررتندان يبرردأ مسرراولو

المرررالي للمقتررررض والتررررض مرررن ادقترررراض ومررردى كتايرررة التررردفقان النقديرررة لتسرررديد الررردين فررري جطرررار 

 .  مني مناسل، وأ  لديه من ار وا ما يدعم ذلك ادستنتال

 . رهاي تاضر مجموعة التاليل المالي تو يتها وترسلها جلى لجنة القروض دت اذ قرا

 (Presentation)يررر فررري حالرررة القرررروض ال بيرررر  يتضرررل أ  تقررردإل مجموعرررة التاليرررل الماليرررة عررررض 

 . ومناقاة ذلك مد أعضاة اللجنة التي تن ر في القروض ضمن مستوى مادد

ادئتمررررا  بادستتسررررار عررررن  حرررراا موافقررررة لجنررررة التسررررهيالن علررررى البلررررل يباشررررر مسرررراوا فرررري يرررر

 . الضما ة التي ستقدإل للقرض للتلكد من أ ها بموا تاتها وقيمتها ملبية لاروط البنك

البنرررك : يررر ترررلتي مرحلرررة التوعيرررق القرررا و ي وتوقيرررد المسرررتندان المعرررد  باررر ل أ رررولي مرررن البررررفين

 . وعميله

 :لديها دليل عملرية وادئتما ية في المصارف التجا منهجية السياسةوالا ل التالي يوضح 
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 (7)الشكل  قم 

 المصا ف عليل عمل–منالجية السياسة االةتمارية فا المصا ف التجا ية 

 

            (Application received)

            (Application pre-edited)

                                         

(Application scanned or Keyed in the applications processing system)

                      

(IF scanned, they may be checked again for scanning accuracy)

                                               

(Checked against a history file for duplicate applications and/or a fraud file )

(if there is a match, move to the REVIEW queue below)

                                                     

(On – line link to retrieve credit bureau information )

                   

(Application 

scoring)

Accept

    

Decline

   

Review

      

 Manual Review

            

                 

(Credit limit allocated)

           

                                      

                     

Open an account on the 

accounting system including 

direct debit for loan

Letter to applicant

            

                      

Open an account on the 

accounting system including 

direct debit for loan
 

 المصدر من جعداد الباح 
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ً

ً

ً

 الفصلًالثانيً

ًاملخاطرًحتليلًًًًًًًًًًً االئتمانيةًيفًاملصارفًالتجاريةًوفقا 

ًالدوليةللمعايريً
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً
ً
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ًاملبحثًاألول
 مفهومًإدارةًاملخاطرًيفًاملصارفًالتجارية

 

رغرررم حداعرررة مصررربلح جدار  الم ررراطر جد أ  الممارسرررة التعليرررة لررره قديمرررة، فالم ررراطر مونرررود  فررري 

، لررؤلك يسررعى اا سررا  دائمررا  لتبرروير مقررايي  مررن شررل ها تقلررل  وفرري كررل ار منررة نميعهررا المجررادن

ولقرررد كرررا  لتبرررور ارعمررراا التجاريرررة ارعرررر البرررال  فررري تبرررور أسررراليل  ،للم ررراطراحتمررراا تعرضررره 

 . وتقنيان التعامل مد الم اطر

رررة فررري السرررنوان الرررثال   باهميتهرررالتتصررردر جدار  الم ررراطر  أننرررد  مع رررم الماسسررران الماليرررة يا  

يرررررد الم ررررراطر وقياسرررررها وتجميعهرررررا دتتمثرررررل فررررري تا مهمرررررةأوكلرررررت لهرررررا أدوارا   حيررررر ارييرررررر ، 

 . والت بي  لها ورقابتها

ورتيجاااة لماااا ساااب  يالااادف هاااكا البحاااث للاااى نااارم مإالااا م لعا د المخاااا ر فاااا المصاااا ف التجا ياااة 

مااان خاااتل التطااارق للاااى رشااااد وتطااا   لعا د المخاااا ر والتعريااا  بالاااا ، لضاااافة للاااى الحاااديث عااان 

 التجا يااااة و أراااا ا  هااااكه المخااااا ر ماااانأهااااداف ومر اااال وأهميااااة لعا د المخااااا ر فااااا المصااااا ف 

 :ختل نرم لكل مايلا

 .الم اطر جدار  وتبور  ال  -أود  

 .المصارف في الم اطر جدار  تعريا -عا يا  

 .المصرفية الم اطر أ واع -ا  عالث

 .وأهميتها الم اطر جدار  أهداف -رابعا  

 .المصرفية الم اطر جدار  أس  -يامسا  
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ً:املخاطرًإدارةًوتطورًنشأةً-أوال ً
ً:تبور جدار  الم اطر في المصارف جلى المراحل التالية يم ن تقسيم مراحلً

بعرررر  ارسرررراليل التاوطيررررة كعقررررد السررررلم ااسررررالمية ظهرررررن فرررري الاضررررار   :المر لااااة األولااااى -

وعقرررود ال يررراران
*

، حيررر  اسرررت دإل أهرررل المدينرررة عقرررد السرررلم الرررؤي ا تارررر فررري المنررراطق الاراعيرررة 

للتاوط من م اطر ارسعار
(43)

. 

التاسررد عاررر برردأ ادهتمرراإل بررإدار  ار رروا وال صرروإل فرري المصررارف، وكررا  وفرري منتصررا القررر  

مارررور اهتمررراإل جدار  المصرررارف فررري تلرررك التترررر  هرررو الت بررري  لتاقيرررق ارربررراذ لمرررالال المصرررارف، 

، حيرر  ركرران هررؤه المدرسررة نررل "ت برري  الررربح"ومررن هنررا  اررلن مدرسررة أطلررق عليهررا مدرسررة 

ولقررد سرراعدها فرري ذلررك ونررود العديررد مررن البرررامج الترري  اهتمامهررا علررى قيررا  حساسررية سررعر التائررد ،

وضررررعتها جدار  المصررررارف باررررل  توقعاتهررررا الم تلتررررة لهررررام  التائررررد ، ورغررررم ادسررررتعماا الم ثررررا 

لهرررؤه البررررامج فرررإ  المصرررارف لرررم تاررررر بعرررد مرررن الم ررراطر، ويعرررود السررربل فررري ذلرررك جلرررى الاانرررة 

لرررررم ت رررررن كافيرررررة دت ررررراذ القررررررار لبررررررامج لتاررررردي  المعلومررررران حررررروا جعررررراد  التسرررررعير والتررررري 

المناسل
(44)

. 

ج  جيتررراق هرررؤه المدرسرررة فررري تاقيرررق ارهرررداف المرنرررو  فرررتح البرررا  ب هرررور :المر لاااة الثارياااة -

ومررررن هنررررا يم ررررن القرررروا ج  ادتجرررراه العرررراإل  "جدار  الم رررراطر"مدرسررررة أيرررررى تعرررررف بمدرسررررة 

ا  مرررررن أوائرررررل لالسرررررت داإل الارررررالي لمصررررربلح جدار  الم ررررراطر بررررردأ فررررري أوائرررررل ال مسرررررينيان وكررررر

 Harvard Businessالمببوعرررران الترررري أشررررارن جلررررى هررررؤا المصرررربلح مررررا يسررررمى بمجلررررة 

Review  ينبترررري أ    نحيرررر  تناولررررت هررررؤه المجلررررة فرررري جحرررردى مقادتهررررا أ  المنارررر 1952عرررراإل

ي رررو  لرررديها جدار  مسررراولة عرررن الم ررراطر، ومرررن هرررؤه البدايرررة البسررريبة نررراة علرررم جدار  الم ررراطر 

ر  والرررؤي يقررروإل علرررى ف رررر  بسررريبة ماداهرررا أ  اادار  يم نهرررا التعررررف علرررى كلحرررد فرررروع علرررم اادا

الم ررراطر التررري تتعررررض لهررررا وتقييمهرررا لتترررادي حررردو  يسررررائر معينرررة أو عررردإل تاقيرررق الم اسررررل 

 .والتقليل من تلعيرها جلى أد ى حد مم ن

جلرررى جم ا يرررة ت تررري  الم ررراطر مرررن يرررالا تنويرررد  Markowitzأشرررارن دراسرررة  1959فتررري عررراإل 

ويميرررا مررراركويتا برررين  ررروعين مرررن ". د تضرررد كرررل البررري  فررري سرررلة واحرررد "مات رررة ار ررروا، 

الم رررراطر، م رررراطر   اميررررة وهرررري الم رررراطر الترررري د يم ررررن تجنبهررررا بررررالتنويد كم رررراطر السرررروق، 

 .والنوع الثا ي م اطر غير   امية التي يم ن تجنبها بالتنويد

                                                           
وال ياران المقتر ة بعقود المعارضان في التقه التجارية، فال ياران المالية رق بين ال ياران المالية في المعامالن المعا ر  اهناال ف  *

هي عقود مستقلة عن عقود البيد المال فيها هو ادلتااإل، أما ال ياران المقرر  للعاقد في التقه التجارية فهي ناة من عقد البيد كبيد 

 .العربو  مثال  
43
 .13ل 2222،مناوران مركا أباا  ادقتصاد ااسالمي بجد ،،  التم يل المصرفا التجا يةلمخا ر االةتمارية فا امامد علي القري، - 
44
 .12، ل 2008 ارولى، الببعة قسنبينة، والتو يد، للنار بهاة دار ،المصرفا االقتصاع،حسين رحيم -
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والررررؤي يعتبررررر  1924فرررري عرررراإل " تقيرررريم ار رررروا الرأسررررمالية" Sharpe مرررروذل شررررار   عررررم نرررراة

امترررردادا  للنمرررروذل السررررابق، ويقتضرررري هررررؤا النمرررروذل بررررل  العائررررد الررررؤي يتوقررررد أ  ياصررررل عليرررره 

المسرررتثمرين هرررو لتعويضرررهم عرررن الم ررراطر الن اميرررة، أمرررا الم ررراطر غيرررر الن اميرررة فإ هرررا تنارررل عرررن 

ا الت ل  منها بالتنويد، ومن عم د مجاا لتعويضه عنهايبر المستثمر الؤي لم يااو
(45)

. 

ً:العاملةًاملصارفتعريفًإدارةًاملخاطرًيفًً-ثانياً 
هناال عد  تعاريا ادار ً

*
ً:الم اطر  ؤكر منها 

  تلرررك العمليرررة التررري يرررتم مرررن ياللهرررا ر رررد الم ررراطر، وتاديررردها، وقياسرررها، "جدار  الم ررراطر هررري

وذلرررك بهررردف ضرررما  فهرررم كامرررل لهرررا وادطمئنرررا  بل هرررا ضرررمن ومراقبتهرررا، والرقابرررة عليهرررا  

"الادود المقبولة، وااطار الموافق عليهما من قبل مجل  جدار  المصرف للم اطر
(46)

. 

  تن رررريم مت امررررل يهرررردف جلررررى التو ررررل جلررررى وسررررائل مارررردد  للررررتا م فرررري "جدار  الم رررراطر هرررري

ر بلفضرررل الوسرررائل وأقرررل ال برررر والارررد مرررن ت ررررار تاقرررق حوادعررره، والتقليرررل مرررن حجرررم ال سرررائ

الت ررراليا، عرررن طريرررق اكتاررراف الم ررراطر وتاليلهرررا، وقياسرررها وتاديرررد وسرررائل مجابهتهرررا، مرررد 

"ايتيار أ سبها لتاقيق الهدف المبلو 
(47)

. 

 العمليررران التررري يقررروإل بهرررا المصررررف لتهيئرررة بيئرررة العمرررل المناسررربة بتررررض تاديرررد الم ررراطر  هررري

 ةالسرررياسرررها ببريقرررة تم رررن مرررن تقليرررل أعرهرررا التررري مرررن الماتمرررل التعررررض لهرررا وجدارتهرررا وقي

علرررى عمليرررة ات ررراذ القرررراران والتاررروط لهرررا عرررم كيتيرررة عرررالل ال سرررائر التررري يم رررن أ  تارررد  

بسببها
(48)

. 

   ات ررراذ اانرررراةان والوسرررائل الال مرررة لتبررروير وتنتيرررؤ يبرررة للتعامرررل مرررد اريبرررار العاررروائية

 . ذلك من يالا عال  مراحل الماتملة للماسسة أو الترد بترض حماية أ ولها، ويتم

 تاديد  وعه وحجم ال بر الؤي يتعرض له الا   أو الماسسة وقياسه،  -1

ات رررراذ الوسررررائل المناسرررربة ا الررررة أو تاديررررد ال بررررر حيرررر  يتناسررررل مررررد مقرررردر  الارررر    -2

 .ورغبته في تامله

                                                           
45
 .455، ل1992ااس ندرية، ، الم تل العربي الادي ، الإكر الحديث فا مجال االستثما منير جبراهيم هندي،  -
*
 ج  القصد من كلمة اادار  هنا هو أحد أ واع فنرو  اادار  كرإدار  الوقرت وجدار  ارعمراا وليسرت اادار  بمعناهرا الملمرو  كوحرد  جداريرة  

 .في الهي ل التن يمي
(46)

 - The Financial Services Roundatable، Guiding Principles in Risk Management for U.S. Commercial 

Banks، 1999، p. 5. 
47
، الردار الجامعيرة للنارر والبباعرة، القراهر ، مصرر، سرنة "المصاا فالتطا  ات العالمياة وارعكاسااتالا علاى أعماال "طارق عبد العاا حمراد،  -

 .11، ل2001
48
، الملتقى العلمي الدولي حوا ار مة الماليرة وادقتصرادية الدوليرة والاوكمرة العالميرة، لعا د المخا ر فا مصا ف المشا  ة واا بن عمار ،  - 

 3، كلية العلوإل ادقتصادية وعلوإل التسيير، نامعة فرحان عبا ، سبيا، ل2229أكتوبر  22-21
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مراقبرررة حجرررم الم ررراطر وتعرررديل اانرررراةان للمااف رررة علرررى الاجرررم المرغرررو  وهرررؤا قرررد  -3

الم اطريعني يت  
(49)

. 

بل هررررا  :  ساااار  أي البا ااااث مرررن يررررالا مررررا سرررربق يم ررررن تعريررررا جدار  الم ررراطر فرررري المصررررارف

مجموعرررة مرررن اانرررراةان والتررردابير التررري يقررروإل بهرررا المصررررف مرررن أنرررل تاديرررد الم ررراطر الماتملرررة 

 .وتقليل ال سار  جلى أد ى حد مم ن وبلقل ت لتة

ً:أهدافًإدارةًاملخاطرًوأهميتهاً-ثالثاً 
 :أهداف لعا د المخا ر -ا

تسرررعى المصرررارف مرررن يرررالا   ررراإل جدار  الم ررراطر جلرررى تاقيرررق مجموعرررة مرررن ارهرررداف  وناهرررا 

فيما يلي
(50)

: 

 المساعد  على ات اذ القرار المناسل  -

 ضما  البقاة وادستمرار من يالا تع يم العائد وتقليل الم اطر في ظل قيود رأ  الماا  -

ف على مصدر ال بر  -  وقيا  احتمالية وقوعه والسيبر  عليه التعرُّ

م طبيعرررة ئرررتقليرررل ت لترررة التعامرررل مرررد الم ررراطر جلرررى أد رررى حرررد باسرررت داإل أ سرررل البررررق التررري تال -

 العمل المصرفي التجاري، مما يساعد على ت تيا العار السلبية للم اطر 

، ممررررا يعبرررري ج  جدار  الم رررراطر تسرررراعد علررررى تاقيررررق اسررررتقرار الترررردفقان النقديررررة ودعررررم تقلبهررررا -

 المصرف ميا  تنافسية ويجنبه تقلل العوائد المتانل  ويعا  درنة الثقة به 

التررري يوانههرررا نميعهرررا جعبررراة مجلررر  اادار  والمرررديرين التنتيرررؤيين ف رررر  كليرررة عرررن الم ررراطر  -

 المصرف 

 .توسيد الرقابة الدايلية لتتبد أداة المصرف وضما  السير الاسن في كل مستوياته -

 :ة لعا د المخا رأهمي -ب

تتمثل أهمية جدار  الم اطر في المصارف فيما يلي
(51)

: 

 قدير الم اطر والتاوط ضدها بما د ياعر على رباية المصرف ت -

عليهررررا تارررر يل يبررررة وسياسررررة العمررررل وات رررراذ  المسرررراعد  فرررري تارررر يل رؤيررررة واضرررراة يررررتم بنرررراة   -

 قراران التسعير 

 طريق التا م في الت اليا الاالية والمستقبلية  تنمية وتبوير ميا  تنافسية للمصرف عن -

 .مساعد  المصرف على احتسا  معدا كتاية رأ  الماا وفقا  لمقترحان لجنة با ا -

                                                           
49
، 2212، 2، ع23ادقتصاد التجارية، إل :، مجلة الملك عبد العايالعا د الغر  فا التامين التعاورا، عبد الرحيم عبد الاميد الساعاتي -

 .11ل
50
 .3، مرند سابق، للعا د المخا ر فا مصا ف المشا  ة واا بن عمار ، - 
51
 .222مرند سابق، ل ،لعا د المخا رطارق عبد العاا حماد،  -
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ً:أنواعًاملخاطرًاملصرفية-رابعاً 
م ررراطر ماليرررة وم ررراطر اعمررراا  جلرررى المصرررارف يم رررن تصرررنيا أ رررواع الم ررراطر التررري توانههرررا

:يبينه الا ل التاليما ل وفقا
 *
 

 (2)الشكل  قم 

 أر ا  المخا ر المصرفية 

 
 اعداد الباح :المصدر 

 :المخا ر المالية  - أ

هرري الم رراطر المتعلقررة بررإدار  أ رروا ويصرروإل المصرررف، يررنجم عنهررا يسررائر ماليررة، يتبلررل هررؤا 

النرررروع مررررن الم رررراطر رقابررررة وجشرررررافا  مسررررتمرين مررررن قبررررل جدار  المصرررررف وفقررررا  لتونرررره السرررروق 

واروضرررراع ادقتصررررادية والعالقررررة بررررارطراف ذان الصررررلةوحركررررة ارسررررعار 
(52)

وتصررررنا جلررررى . 

 :عالعة أقساإل هي

تعرررد م ررراطر ادئتمرررا  واحرررد  مرررن الم ررراطر الرئيسرررة التررري توانررره البنرررك،  : مخاااا ر االةتماااان -0

وهرررري تلررررك الم رررراطر الناشررررئة عررررن عرررردإل قرررردر  طرررررف  يررررر علررررى سررررداد التااماترررره الماليررررة وقررررت 

استاقاقها
**
. 

وهرري الم رراطر الترري تنررتج عررن حركررة اتجاهرران الصررعود والنرراوا الترري تبرررأ :الساا ق مخااا ر -0

على ارسواق لعوامل اقتصادية أو انتماعية أو سياسية
(53)

 :وتنقسم جلى ما يلي. 

  :مخا ر أسعا  الصرف -0/0

تاررررتتم المصررررارف بررررالعمالن ارننبيررررة لتلبيررررة حانرررران عمالئهررررا، مررررن يررررالا عمليرررران التمويررررل 

ودائررررد الدوليررررة وغيرهررررا مررررن الال ارنيررررة والتاررررويالن وادعتمرررراد المسررررتندي وقبرررروا وادسررررتثمار 
                                                           

*
 .عملية، م اطر مالية وم اطر Gleasonيوند هناال عد  تصنيتان للم اطر، وفي دراستنا هؤه أيؤ ا بتقسيم   

(52) -  Saunders Anthony، Financial institutions management، McGraw Hill، Irwin، 2000، p. 17. 
 .سيتم التبرق جليها بالتتصيل في المبا  التالي  **
53
الفراق والتارديان، كليرة : ، بار  مقردإل لملتقرى الردولي جسرتراتيجية جدار  الم راطر فري الماسسران لعا د مخا ر الصك ةأشرف مامد دوابة، - 

 .9:، ل2221 وفمبر،  22-25العلوإل ادقتصادية وعلوإل التسيير، نامعة الالا 

الهخ ا  
 اله   ت 

هخ ا  
 افمه ه 

هخ ا  
 ائت اتتنت   

هخ ا  
 ئت ئت  

هخ ا  
 ا عمعت 

هخ ا  
 تش ت ت 

الهخ ا  
 اله لت 

هخ ا  
 الئتمل  

هخ ا  
 الئمم 

هخ ا  
 افيته ن
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ال ررردمان المصررررفية، ارمرررر الرررؤي يجعلهرررا تتعررررض لم ررراطر الصررررف الناتجرررة عرررن تقلبررران أسرررعار 

 .العمالن

وتبلررر  حساسرررية ترررلعر البنرررك بتتيرررران أسرررعار العمرررالن حسرررل  سررربة حجرررم تعاملررره بهرررا، ف لمرررا  ادن 

صررررف برررالعمالن ارننبيرررة جلرررى جنمرررالي مركررراه المرررالي بالعملرررة الوطنيرررة، كلمرررا  سررربة احتتررراظ الم

 اد حجم م اطر أسعار الصرف
(54)

. 

 : مخا ر التسعير -0/0

تتمثرررل م ررراطر السرررعر فررري ال سرررار  التررري يت بررردها المصررررف  تيجرررة للتتيرررران المعاكسرررة لةسرررعار 

السررروقية، وتنارررل مرررن تؤبرررؤبان أسرررواق السرررندان وارسرررهم والسرررلد
(55)

وت هرررر م ررراطر السرررعر فررري . 

المصررررارف  فرررري اردوان التمويليررررة ، مررررن يررررالا تملررررك المصرررررف لة ررررل، سررررواة كررررا  أ ررررال  

أسرررهما  )أ رررال  ماليرررا   إل، أ(سرررلعة يايرررد الرررديوا بهرررا فررري عقرررود المترررانران أو الماررراركان)حقيقيرررا  

 (.يمتل ها المصرف أو ضما ان من العمالة

 :مخا ر السي لة -3

السررريولة عرررن عررردإل قررردر  المصررررف علرررى موانهرررة الرررنق  فررري ادلتاامررران ، وعنررردما تنارررل م ررراطر 

ت رررو  سررريولة المصررررف غيرررر كافيرررة يتعرررؤر عليررره الاصررروا علرررى أمرررواا كافيرررة سرررواة عرررن طريرررق 

تامرررل ت لترررة معقولرررة بتاويرررل أ ررروله بسررررعة جلرررى أ ررروا سرررائلة ممرررا يررراعر  إل يررراد  ادلتاامررران أ

فرري ربايترره، وفرري الاررادن القصرروى مررن المم ررن أ  تررادي عرردإل كتايررة السرريولة جلررى ا عررداإل المررالة  

المالية للمصرف
(56)

. 

تعرررود أسررربا  هرررؤا النررروع مرررن الم ررراطر جلرررى مجموعرررة مرررن العوامرررل الدايليرررة وال ارنيرررة  رررؤكرها و

فيما يلي
(57)

: 

 :تتمثل العوامل الدايلية فيما يلي

ضرررعا الت بررري  لتررروفير السررريولة الال مرررة، والرررؤي يرررادي بررردوره جلرررى عررردإل التناسرررق برررين  نررراا * 

 استاقاق ار وا وال صوإل 

 ار وا هؤه سوة تو يد ار وا مما يادي جلى  عوبة تسيل * 

 التاوا المتانئ لبع  ادلتاامان العرضية جلى التاامان فعلية * 

مرررل ال ارنيرررة جلرررى التعثرررر فررري السرررداد بسررربل الركرررود ادقتصرررادي، وار مررران الاررراد  واترنرررد الع -

 .في أسواق الماا

                                                           
54
 .421:،ل2221،دار ميسر  للنار، أ كامالا ومباعةالا وتطبيقاتالا المصرفية -اإلستمية  المصا فمامد مامود العجلو ي،  - 
55
، معهد جبراهيم ال راسرنة، أطرر أساسرية و معا رر  فري ولعا د المخا ر المصا فأ ر أساسية و معاصرد فا الرقابة على جبراهيم ال راسنة، -

 .22:ل2222,مار ,أبو ظبي, وجدار  الم اطر، معهد السياسان ادقتصادية  المصارفالرقابة على 
56
، مرد التعررض لواقرد الماسسران المصررفية العاملرة فري  التم يل واالساتثما  فاا المصاا ف لعا د مخا رعلي عبد هللا شاهين، -

 .12، ل2225ماي  9-1فلسبين، الماتمر العالمي اروا، ادستثمار والتمويل في فلسبين بين  فاق التنمية والتاديان المعا ر ، 
57
 .5، ل2225اه غير مناور ، ، رسالة دكتور لعا د المخا ر فا المصا ففضل عبد ال ريم مامد،  -
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 :مخا ر األعمال -ثاريا  

تارررد  م ررراطر ارعمررراا  تيجرررة الناررراط المصررررفي الممرررار ، وينرررتج عنهرررا مجموعرررة مرررن الم ررراطر 

 :هي

 :المخا ر التشغيلية -0

الم ررررراطر التارررررتيلية 2221المصررررررفية فررررري سرررررنة عرفرررررت لجنرررررة برررررا ا للرقابرررررة    
*
: علرررررى أ هرررررا 

م ررراطر التعررررض لل سرررائر التررري تنرررتج عرررن عررردإل كتايرررة أو فارررل العمليررران الدايليرررة، والعنصرررر "

"الباررررررري، وار  مررررررة وارحرررررردا  ال ارنيررررررة
(58)

مررررررن يررررررالا التعريررررررا يم ررررررن أ   الحررررررم أ  . 

:الم اطر التاتيلية تنتج عن أسبا  عد   ؤكرها فيما يلي
(59)

 

 : العمليان الدايلية -1/1

وهررررري ال سرررررائر الناتجرررررة عرررررن المعالجرررررة ال اطئرررررة للعمليررررران وحسرررررابان العمرررررالة وعمليررررران    

المصررررررف اليوميرررررة، والضرررررعا فررررري أ  مرررررة الرقابرررررة والتررررردقيق الررررردايلي، اايتررررراق فررررري تنتيرررررؤ 

البيا ررران اريبررراة فررري جديررراا البيا ررران، الرررديوا جلرررى : المعرررامالن وجدار  العمليررران، ومثررراا ذلرررك

 .لتير المصرذ لهم بؤلك، ال الفان التجارية، يسائر بسبل ااهماا أو جتالف أ وا العمالة

 :العنصر الباري -1/2

وهرررري الم رررراطر الترررري يتسرررربل بهررررا الموظتررررو   تيجررررة لررررنق  ال رررروادر وال بررررران، كمررررا تاررررمل    

اايرررل فررري اسرررتعماا ارفعررراا التررري ي رررو  القصرررد منهرررا التررر  أو جسررراة  اسرررتعماا الممتل ررران أو الت

وكرررؤلك ال سرررائر النانمرررة عرررن سررروة التعامرررل مرررد العمرررالة  للمصررررفالقررروا ين واللررروائح التن يميرررة 

والمسررراهمين وارطرررراف اريررررى ذان الصرررلة وهررري تارررمل كرررل عمليررران ادحتيررراا الررردايلي مررررن 

 :لموظتين لقب

 كاديتال  المالي والتهر  الضريبي المتعمد * 

 ياطئة عن أوضاع البنك  التعمد في جعداد تقارير* 

 التجار  الدايلية لاسابان الموظتين ال ا ة * 

 جساة  است داإل بيا ان العمالة السرية * 

 المعالجة ال اطئة، والترامان والعقوبان بسبل أيباة الموظتين * 

وهررررري ارعمررررراا التررررري د تتترررررق مرررررد طبيعرررررة الوظيترررررة : ممارسررررران العمرررررل وارمرررررا  الررررروظيتي* 

 .ين الصاة والسالمةواشتراطان قوا 

                                                           
*
، حي  أ  م اطر العمليان تتعلق بالنااطان التي تقوإل (Operational Risk)والم اطر التاتيلية  (Operations Risk)فارق بين م اطر العمليان هناال   

حين أ  الم اطر التاتيلية متهومها أشمل وأعرم بها دائر  العمليان في البنك كو  دائر  العمليان مساولة عن اانراةان وعمل التسويان وتلكيدها، في 

 .حي  أ ه لي  فق  دمج ار ابة الرقابية للدوائر الم تلتة بل أيضا  احتمالية تعرض الماسسة لادو  أية م اطر أيرى
58-John Hull، Gestion des Risques etlinstitutions Financières، Pearson education، Paris، 2007، p. 291. 

59
، العاملاة فاا فلساطين المصاا ف، ع اساة لطبيعتالاا وسابل لعا تالاا فاا  الاة 0المخاا ر التشاغيلية  سار متطلباات باا ل عبد ال ريم،  فضل -

 .15-14، ل2225با  مقدإل للماتمر العلمي السنوي ال ام ، نامعة فيالدلتيا اررد ية، 
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هرررري ال سررررائر الناشررررئة عررررن تعبررررل العمررررل أو فاررررل ار  مررررة بسرررربل البنيررررة : ار  مررررة الليررررة-0/3

التاتيرررة أو ت نولونيرررا المعلومررران، أو عررردإل تررروفر ار  مرررة التررري تتناسرررل مرررد احتيانررران المصرررارف 

نهرررا فرررري ، يا رررة وأ  مع رررم ار  مررررة بُرمجرررت ل دمررررة الصرررناعة التقليديررررة با رررم أسرررربقيتها وروا

ا هيررررار أ  مررررة ال مبيرررروتر، ارعبرررراا فرررري أ  مررررة : ومررررن أمثلررررة هررررؤه ال سررررائر. السرررروق المصرررررفي

 .ادتصادن، أيباة البرمجة، فيروسان الااسل، التائد  المتقود  بسبل العبل

هررري ال سرررائر الناشرررئة عرررن أعمررراا طررررف عالررر ، بمرررا  :ارحررردا  المتعلقرررة بالبيئرررة ال ارنيرررة -0/4

ال رررارني وأي أضررررار تصررريل الممتل ررران وار ررروا، ويسرررائر  تيجرررة تتييرررر فررري يارررمل ادحتيررراا 

القرررروا ين بمررررا يرررراعر علررررى قرررردر  المصرررررف فرررري موا ررررلة العمررررل، وتاررررمل علررررى أ ررررواع ادحتيرررراا 

 :ال ارني مثل

 السرقة والسبو المسلح وتاييا العمالن والتاوير * 

 القر نة التي تادي جلى تدمير الاواسيل وسرقة البيا ان * 

 ادحتياا عبر بباقان ادئتما  وشب ان ال مبيوتر واارها  وادبتاا  * 

 .ال وار  الببيعية الهاان اررضية، والارائق، والتيضا ان* 

 :المخا ر القار رية -0

يتعلررق هررؤا النرروع مررن الم رراطر بالوضررعية القا و يررة للمن مررة و رروع  ارراطها الررؤي تمارسرره، ومرردى 

 .عالقتا بالمساهمين

الم اطر القا و ية وتنال 
 *

(:60) تيجة عوامل كثير   ؤكر منها
 

 وع التاامان غير متوقعة وق -

 ف ْقد نا ل من قيمة أ ل من ار وا  تيجة لعدإل توافر الرأي القا و ي السليم  -

 أو عن  ق  في ال براة القا و يين  عوامل عدإل اليقين ج اة القوا ين -

 جطار كل من القوا ين، والتن يمان والتاريعان التعرض للتتيران غير المتوقعة في  -

 غيا    اإل قا و ي يم ن ادعتماد عليه لتببيق العقود المالية  -

 .كما ترتب  بعدإل وضد العقود المالية موضد التنتيؤ -

 :المخا ر السياسية -3

، وهررري الم ررراطر الناتجرررة عرررن القررروا ين والتارررريعان الصرررادر  مرررن الدولرررة أو السرررلبان الا وميرررة

 .كترض الضرائل، تتير السياسان النقدية أو التمويلية، وغيرها

 .كما تنجم الم اطر السياسية من ادضبرابان والمقاطعان والتلميم والعولمة

 

                                                           
 .من الم اطر التاتيلية اعتبرن اتتاقية با ا للرقابة المصرفية الم اطر القا و ية ناة *

60
 .1فضل عبد ال ريم، مرند سابق، ل -
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 :المخا ر االستراتيجية -4

هررري الم ررراطر الااليرررة والمسرررتقبلية التررري يم رررن أ  ي رررو  لهرررا ترررلعير علرررى جيررررادان البنرررك ورأسرررماله 

قررراران ياطئرررة أو التنتيررؤ ال ررراطئ للقرررراران وعرردإل التجررراو  المناسررل مرررد التتيرررران  تيجررة ات ررراذ 

(61)في القباع المصرفي
. 

تعتمرررد جدار  الم ررراطر المصررررفية علرررى مجموعرررة ً:املصـــرفيةًإدارةًاملخـــاطرًأســـ ً-خامســـاً 

ً:من ارس  تتل   بما يلي
الم ررراطر هرررو السررريبر  عليهرررا يعتبرررر الهررردف الررررئي  ادار   :وضااا م محتااا   لعا د المخاااا ر -أ

 :وذلك من يالا

 .لمصارف التجاريةالتعرف على الم اطر التي يتعرض لها  ااط ا -1

 .قدر  المصارف على قيا  الم اطر بصتة مستمر  من يالا   م معلومان مالئمة -2

ايتيرررار الم ررراطر التررري يرغرررل المصررررف فررري التعررررض لهرررا، والتررري يم رررن لررررأ  المررراا تاملهرررا  -3

 (.اتجاه المصرف للم اطرحسل )

مراقبرررة اادار  لتلرررك الم ررراطر وقياسرررها بمعرررايير تتناسرررل مرررد طبيعرررة عمرررل المصرررارف وات ررراذ  -4

 .القراران الصاياة في الوقت المناسل لتع يم العائد مقابل ت تي  ا ع اسان الم اطر

المصرررارف لضرررما   جررراذ جدار  الم ررراطر فررري  :لكإااااوات الملهلاااة للعمااال المصااارفا ت  يااا  ا -ب

 :ر كتاةان تميا بما يليي اتال جلى توف لتجاريةا

 .وات اذ القرار مصرفيةر ال بر  في التعامل مد الم اطر المايبة بالصناعة اليتوف -1

القرررردر  علررررى مسرررراير  التبرررروران الترررري تتعلررررق بالصررررناعة المصرررررفية والسررررعي لت يتهررررا مررررد  -2

 .الاديثةمتبلبان الصيرفة 

اهلررررة يسرررراعد المصررررارف علررررى ادكتارررراف المب ررررر للم رررراطر، وبالتررررالي ر ال ترررراةان الميج  ترررروف

 .لاديثة والمتبور ا لمصرفيةالتاوط ضدها بما يتالةإل مد طبيعة ا

 :ال ض  التنظيما إلعا د المخا ر -ر

فرررررض تبررررور النارررراط المصرررررفي تاديررررد المسررررتوى التن يمرررري ادار  الم رررراطر وتاديررررد مهامرررره    

ادار  الم ررراطر فررري أي مصررررف مرررن ارعضررراة الترررالي ذكررررهم، حيررر  يت رررو  الهي رررل التن يمررري 

الم ررررراطر،  يرررررةمجلررررر  اادار ، لجنرررررة جدار  الم ررررراطر، اادار  العليرررررا فررررري جدار  الم ررررراطر، مدير

 .مديرية التدقيق الدايلي في جدار  الم اطر

 

 

                                                           
61
 .35، ل ذكره مرند سابق ،أطر أساسية و معا ر  في الرقابة على البنوال وجدار  الم اطرجبراهيم ال راسنة،  -
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 :وض  معايير لقياس المخا ر و صدها -ع

دار  الم رررراطر، وذلررررك مررررن يررررالا تاديرررردها تاتررررال جداران المصررررارف جلررررى أ  تهيررررئ بيئررررة ا   

الواضررررح رهررررداف ويبرررر  جدار  الم رررراطر ومررررن يررررالا قيرررراإل   ررررم قررررادر  علررررى تاديررررد وقيررررا  

وللتلكررررد مررررن فاعليررررة عمليررررة جدار   ،احتمررررادن التعرررررض للم رررراطر والسرررريبر  عليهررررا ودرة  عارهررررا

ي  مررروارد الم رراطر تاتررال المصرررارف كررؤلك جلرررى تاسررين   ررم جدار  الم ررراطر عررن طريرررق ت صرر

وتقرررارير  الم ررراطرمثرررل تقرررارير رأ  المررراا  الم ررراطراعرررداد حامرررة مرررن التقرررارير الدوريرررة علرررى 

وتقرررررارير م ررررراطر التارررررتيل، وتقرررررارير م ررررراطر السررررريولة، وتقرررررارير م ررررراطر  ادئتمرررررا م ررررراطر 

 .السوق، وتقارير جدار  وتدقيق الم اطر

 :استخدام رظم المعل مات والتقنيات الحديثة -ه

  رررم المعلومررران ضررررور  قصررروى يجرررل أ  تسرررت دمها المصرررارف لتجميرررد أكبرررر قررردر أ ررربات    

، جذ أ  قررردر  المصررررف علرررى  ،كيرررد  عرررن الم ررراطر التررري تتعررررض لهرررامرررن المعلومررران الصرررادقة وار

الررررة ادار  الم رررراطر تعتمررررد علررررى ترررروفير أكبررررر قرررردر مررررن المعلومرررران عررررن فع   جسررررتراتيجيةوضررررد 

، وهررررو مررررا ي تررررل ات رررراذ القررررراران ...(هررررا، شرررردتها،  عارهرررراطبيعتهررررا، مصررررادرها، أ واع)الم رررراطر 

الصررراياة فررري التوقيرررت المالئرررم وبالسررررعة والدقرررة المناسررربة
(62)

جلرررى نا رررل ضررررور  اسرررتعا ة ،و 

المصررررارف بررررالن م الليررررة الترررري تعتمررررد علررررى تقنيرررران مصرررررفية مسررررتادعة مثررررل الصررررراف اللرررري، 

وغيرهرررا مرررن الرررن م التررري تعتمرررد علرررى اسرررت داإل أحرررد   تاويرررل ارمرررواا جل ترو يرررا  بن ررراإل السرررويتت

التقنيرررران، الترررري تررررادي جلررررى تقررررديم يدمررررة مصرررررفية علررررى مسررررتوى عرررراا مررررن ادلتررررااإل بار رررروا 

 .المصرفية المبلوبة

ً

ً

ً

ً

ً

                                                           
جدار  الم راطر واقتصراد : والدولي السرنوي السرابد، ورقة مقدمة جلى الماتمر العلمي المخا ر المناوةة للإكر والقطا  المصرفا اإلستماكوعر اربجدي،  -62

 .22، ل2225المعرفة، ماور جدار  الم اطر في المصارف ااسالمية، كلية ادقتصاد والعلوإل اادارية، نامعة الايتو ة، اررد ، 
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ًاملبحثًالثاني

ًماهيةًاملخاطرًاالئتمانيةًيفًاملصارفًالتجارية
كررا  مرررن  ترررائج تبرررور ارسرررواق الماليرررة وا ديرراد حرررد  المنافسرررة فيهرررا أ  ترانرررد ادئتمرررا  المصررررفي 

النرررروعي ل بررررار العمررررالة وأ رررراا  الم رررراطر المن تضررررة، ر  التبرررروران المسررررتجد  سررررهلت علررررى 

هرررادة العمرررالة اللجررروة المباشرررر جلرررى ارسرررواق والاصررروا منهرررا علرررى احتيانررراتهم مرررن التمويرررل مرررن 

سررررناد واسررررتعماا التوريررررق ب لتررررة أقررررل مررررن كلتررررة ادقتررررراض اروراق التجاريررررة وار يررررالا ج رررردار

 . المصارفالمباشر من 

جلرررى  المصرررارفهرررؤا التتيرررر  فررري أسررراليل الاصررروا علرررى ارمرررواا مرررن قبرررل عمرررالة الن برررة دعرررا 

جقررراض بديلررة اضرربر بهررا جلررى القبرروا بعمررالة أ رراا  م رراطر أعلررى، ارمرررر  لالبارر  عررن فررر

رررة  الرررؤي نعرررل مرررن عمليرررة جدار  الم ررراطر والسررريبر  عليهرررا أمررررا  حيويرررا  دسرررتمرارية البنرررك، يا  

التررري  المصرررارفوأ  ضرررعا جدار  م ررراطر القرررروض  كرررا  دائمرررا  العامرررل المارررترال فررري جفالسررران 

 . حصلت في العالم

 ، Northern Rock: التاليررة  المصررارفحررد  فرري السررروق العررالمي جفررال   وكمثرراا علررى مررا

Bank of New England ، BCCL ، Hesitate،Continental Illinois والترري هرري ،

 .أمثلة على فال في جدار  م اطر ادئتما  والتوسد غير المنضب  في منح ادئتما 

يااااة وأر اعالااااا وأسااااالير م اجالتالااااا لااااكله يالاااادف هااااكا المبحااااث للااااى التعرياااا  بالمخااااا ر االةتمار

 :باالضافة الى اعا د المخا ر االةتمارية وفقا للتالا

 .ادئتما ية الم اطر تعريا -أود  

 .ادئتما ية الم اطر جدار  أهمية -عا يا  

 .ادئتما ية الم اطر أ واع -عالثا  

 .ادئتما ية الم اطر موانهة أساليل -رابعا  

 الم اطر ادئتما ية  مراحل ادار  -يامسا  

 .التجارية المصارف في ادئتما ية الم اطر جدار  معايير -سادسا  
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 :تعريفًاملخاطرًاالئتمانيةً-أوال ً

 و القررررض سرررداد مرررن المقتررررض العميرررل مقررردر  عررردإل احتمررراا فررري أيضرررا   ادئتمرررا  م ررراطر تعررررف   

 الم ررراطر وراة الررررئي  السررربل ج  حيررر  ادئتمرررا ، مرررنح عنرررد عليهرررا المتترررق للارررروط وفقرررا   أعبائررره

 القرررض أ ررل برررد قيامرره عرردإل أو التاامرره عرردإل أو اسررتباعته عرردإل بسرربل المقترررض هررو ادئتما يررة

 أ  جذ د، أو ح وميررررا   ش صررررا   المقترررررض كررررا  جذا فيمررررا ادئتما يررررة الم رررراطر ت تلررررا ود وفوائررررده،

 مررررن الررررغم علررررى ائتما يرررة، م رررراطر اريررررى هررري تتضررررمن الدولرررة لمنارررر ن الممنوحرررة القرررروض

 يم رررن د الا ومرررة أ  كرررو  معدومرررة، للا ومرررة المونهرررة القرررروض م ررراطر ج  جلرررى بعضرررهم جشرررار 

 .القرض سداد عن تمتند أ 

ف و  قيررراإل عررردإل احتمررراا بل هرررا: " ادئتما يرررة الم ررراطر(  2224)  السيسررري حسرررن الررردين  رررالذ يعرررر 

 علررى تقتصررر د فهرري ، عليهررا المتتررق الاررروط حرردود فرري بالتااماترره بالوفرراة للبنررك المقابررل البرررف

  لرررردى جيررررداعان تجرررراري، تمويررررل:  مثررررل أيرررررى لنارررراطان تمتررررد ج مررررا و ، فقرررر  ادقتررررراض وظيتررررة

 .أننبي  رف عمليان المصارف،

 التررري با هرررا ال سرررائر :البا اااث  أي  سااار االةتمارياااة المخاااا ر تعريااا  يمكااان ساااب  لماااا ورتيجاااة

 القررررض أ رررل لسرررداد لديررره النيرررة ونرررود عررردإل أو الابرررو  قررردر  عررردإل بسررربل البنرررك يتاملهرررا أ  يم رررن

 .وفوائده

ً:تجاريةيفًاملصارفًالًأهميةًإدارةًاملخاطرًاالئتمانيةً-اً ثاني
 Global Risk)بمسررررراها  السرررررابد  2212فررررري الربرررررد الثالررررر  مرررررن عررررراإل  Deloitteقامرررررت 

Management Survey ) ،كا رررت ولم ررراطر الصرررناعة المصررررفية الااليرررة فررري ظرررل المنررراص السرررائد

 :  تائج هؤا المسح كما يلي

 

ومررررردايل ادئتمرررررا  الماررررراركة بونرررررود  مررررراذل جدار  م ررررراطر  المصرررررارفمرررررن % 92 كررررردنأ - 1

منهررررا أ  مجررررال  جدارتهرررا وافقررررت علرررى سياسررررة جدار  الم رررراطر أو جدار  % 51تا مهرررا كمررررا ذكرررر 

( Enterprise Risk Management ERM)الم اطر الااملة 
63
. 

لررررديها هررررؤه  المصررررارفمررررن % 12)ادئتما يررررة اسررررتمرار تاايررررد أهميررررة موقررررد مرررردير الم رررراطر  -2

 (. 2222عاإل % 52و  2221عاإل % 53الوظيتة أو ما يمثلها مقار ة مد 

 . ي اهتماإل باموا اعتباران جدار  الم اطر في تقييم ارداة ودفد الم اف ن 3

                                                           
63
ين الرررردوائر هرررري عمليررررة الجهررررود المتعاو ررررة فرررري جدار  الم رررراطر تقرررروإل علررررى التعرررراو  برررر:  Enterprise Risk Managementيرررر  

يقررردإل هرررؤا المرررنهج فررري جدار  الم ررراطر جطرررارا  فعررراد  ادار  حالرررة عررردإل التلكرررد . الم تلترررة رنرررل جدار  كليرررة وشررراملة لم ررراطر الماسسرررة

 . وادستجابة للم اطر ومعالجتها حاا ظهورها
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الارررامل حيررر  أظهرررر المسرررح  ادئتما يرررة  متهررروإل جدار  الم ررراطر المصرررارفبتبنررري العديرررد مرررن  - 4

ذكررررن بل هرررا تتبنرررى متهررروإل جدار  الم ررراطر الارررامل أو شرررية مارررابه أو  المصرررارفمرررن % 59أ  

 (. 2221عاإل % 59كا  )أ ها في طريق تبوير مثل هؤا الن اإل 

 الشاملة ةاالةتماري المخا ر التا تتبنى لعا د المصا فتط   عدع  (5)نكل  قم 

 

 ،مرجع سبق ذكرهحسين عبد اهلل حسن التميمي، أساسيات إدارة الخطر :المصد 

 

ً: يم ن تقسيم الم اطر ادئتما ية جلى عالعة م اطر:املخاطرًاالئتمانيةًأنواعًً-اً لثثا
هررري احتماليرررة حررردو  عجرررا عرررن السرررداد،حي  يعررررف العجرررا عرررن :مخاااا ر العجاااز عااان الساااداع-0

أي ا  تررراض )عررردإل ادلترررااإل بالدفد،الرررديوا فررري جنرررراة قرررا و ي، العجرررا عرررن السرررداد:السرررداد بل ررره

القيمررررة ادقتصررررادية لة رررروا عررررن قيمررررة الررررديو  المعلقة،القيمررررة ادقتصررررادية لة رررروا هرررري قيمررررة 

 (.التدفقان النقدية المستقبلية المتوقعة الم صومة والتي تتتير قيمتها تبعا ل روف السوق

وتقرررا  احتماليرررة العجرررا عرررن السرررداد أعنررراة فترررر   منيرررة معينرررة مرررن ااحصرررائيان التاري يرررة لارررادن 

كبررررديل ترررراري ي ( معرررردا التعثررررر)العجررررا عررررن السررررداد،ويم ن اسررررت داإل معرررردا العجررررا عررررن السررررداد 

معررردا العجرررا عرررن السرررداد د يع ررر  احتمرررادن العجرررا عرررن  أ دحتماليرررة العجرررا عرررن السرررداد جد 

 .عةالسداد المتوق

ج  جم ا يررررة التاصرررريل فرررري حالررررة العجررررا عررررن السررررداد د يم ررررن التنبررررا بهررررا،  :مخااااا ر التحصاااايل-2

وهررري تتوقرررا علرررى  وعيرررة العجرررا عرررن السرررداد وعوامرررل عديرررد  مثرررل الضرررما ان المسرررتعملة مرررن 

 .المقترض،و وعية تلك الضما ان

كرررراان وذلررررك  تيجررررة لم رررراطر التر  تسرررره كمررررا أ  ت لررررا كررررل العمررررالة عررررن الرررردفد فرررري الوقررررت

وتامررري المصرررارف  تسرررها مرررن هرررؤه الم ررراطر .ادئتما ية،سررريعرض المصررررف لم ررراطر كبيرررر  نررردا  

35% 39% 52% 
32% 23% 

27% 

67% 59% 

79% 

0% 

50% 

100% 

150% 
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بررراللجوة جلرررى تنويرررد المات رررة ادئتما يرررة لرررديها و الرررؤي يجعرررل حرررادن الت لرررا عرررن السرررداد مسرررتبعد  

.ندا  
64
 

عرررن عرفرررت م ررراطر التركرررا ادئتما يرررة بل هرررا الم ررراطر التررري تنارررل :مخاااا ر التر ااازات االةتمارياااة-3

عررردإل تنررروع المات رررة ادئتما يرررة باررر ل كررراف سرررواة علرررى مسرررتوى المصررررف باررر ل عررراإل، علرررى 

علرررررى مسرررررتوى المنررررراطق الجترافيرررررة،مما يعررررررض المصررررررف  إل،أ(قباعررررران)مسرررررتوى الصرررررناعة

لم ررراطر اافرررال  فررري حررراا حررردو  تعثرررران كبيرررر  علرررى مسرررتوى المات رررة ادئتما يرررة للمصررررف 

 .وبالتالي حدو  يسائر كبير 

التركرررا دايرررل المات رررة أ  كامرررل مات رررة المصررررف مرررن القرررروض مهررردد  بالتعثر،ج مرررا  ود يعنررري

يعنررري أ  م و ررران المات رررة تررررتب  مرررد بعضرررها الررربع  باررر ل كبيرررر وا   يررراد  الم ررراطر رحرررد 

 .هؤه العنا ر سيادي جلى  ياد  الم اطر بالمات ة ك ل

ً:أساليبًمواجهةًخماطرًاالئتمانً-اً رابع
تعررررد الم رررراطر ادئتما يررررة نرررراةا  طبيعيررررا  مررررن القرررررار ادئتمررررا ي، حيرررر  يصررررعل جلررررى درنررررة    

ادسرررتاالة أ   جرررد قررررارا  ائتما يرررا  ياليرررا  مرررن الم ررراطر، والقررررار ادئتمرررا ي فررري نررروهره مااولرررة 

للسرررريبر  علررررى هررررؤه الم رررراطر والنرررراوا بهررررا جلررررى أد ررررى مسررررتوى مم ررررن، أو تاجيمهررررا وجببرررراا 

فبعرررد قيررراإل البنرررك بتقررردير  ررروع وطبيعرررة . المجرررادن التررري ي رررو  فيهرررا ذلرررك مم نرررا   متعولهرررا  هائيرررا  فررري

تررلتي المرحلررة التاليررة الترري تتمثررل فرري اقتررراذ والم رراطر الترري قررد تترتررل علررى جقررراض عميررل مررا، 

بعررر  اانرررراةان الوقائيرررة، ل يتيرررة التعامرررل مرررد هرررؤه الم ررراطر وموانهتهرررا، بهررردف التتلرررل عليهرررا 

السررررلبية المتوقعررررة علررررى  تررررائج القرررررار ادئتمررررا ي، وفيمررررا يلرررري بعرررر  هررررؤه  والتقليررررل مررررن  عارهررررا

:ارساليل
(65)

 

قبرررل مرررنح البنرررك لالئتمرررا  يلجرررل جلرررى ادسرررتعالإل والتارررري ب رررل البررررق   : االساااتعتم المصااارفا -0

والوسرررائل المم نرررة عرررن وضرررعية العميرررل الا صرررية والماليرررة ومررردى قدرتررره علرررى الوفررراة بالتااماتررره 

فرري مواعيررد اسررتاقاقها وفقررا للاررروط المتتررق عليهررا، ومررن أهررم مصررادر الاصرروا علررى المعلومرران 

 :  ؤكر

   ج  جنررررراة مقابلررررة ش صررررية مررررد العميررررل ت اررررا للبنررررك : لجااااراو مقابلااااة ماااا   الاااار القاااارض

 نا ل كبير

  عرررن ش صررريته وسرررمعته ومررردى  ررردقه فررري المعلومررران المقدمرررة عرررن وضرررعية الماسسرررة و اررراطها  

الماليرررة  ت ارررا عرررن ماضررري الماسسرررة وتعامالتهررراومركاهرررا التنافسررري ويببهرررا المسرررتقبلية كمرررا 

                                                           
64

 .93-91سبق ذكره ،ل مرند’مخا ر المحافظ االةتمارية لعا د’، عيسى مهند حنا  قود - 
 .54-52جيما  ا جرو، مرند سبق ذكره، ل -65
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جدار  ادئتمررررا  علررررى تقيرررريم ومعرفررررة حجررررم الم رررراطر الترررري قررررد توانرررره وهررررو مررررا يسرررراعد مسرررراوا 

 .ادئتما  الممنوذ 

  يعرررد التن ررريم الررردايلي للبنرررك مرررن المصرررادر الهامرررة فررري قررررار: المصااااع  الداخلياااة مااان البناااه 

ادئتمرررا  يصو رررا جذا كرررا  طالرررل القررررض ممرررن سررربق لهرررم التعامرررل مرررد البنرررك، وتتاررردد مصرررادر 

 : ن يالا المعلومان الدايلية م

 ا كرررا  دائنررا أو مرردينا والترري تارررددالاسررابان المصرررفية للعميررل الترري ت ارررا عررن وضررعيته جذا مرر -

 .طبيعة عالقته العملية مد البنك 

 .الوضعية المالية للعميل وسجل الاي ان المساوبة عليه  -

 اتررره حسرررل ترررواري  ادسرررتاقاق المتترررقالترررااإل العميرررل بارررروط العقرررد وكتاةتررره فررري سرررداد التاام -

 .عليها 

      المصرررررارفتسررررراعد ارقسررررراإل ال ارنيرررررة  المتمثلرررررة فررررري : المصااااااع  الخا جياااااة للمعل ماااااات 

اريررررى والمررروردين و ارررران دائرررر  ااحصررراةان العامرررة والتررررف التجاريرررة والجرائرررد الرسرررمية 

والمارررراكم
 

علررررى تاويررررد جدار  ادئتمررررا  بالمعلومرررران عررررن المقترضررررين كمررررا أ  مبادلررررة المعلومرررران 

 يساعدها على تقييم حجم الم اطر المدينين من شل ه أ  عن المصارفبين 

     هررري مرررن أهرررم مصرررادر الاصررروا علرررى المعلومررران فرررإدار  ادئتمرررا  : تحليااال القااا اةم المالياااة

بتاليرررل قرررروائم السرررنوان الماضررررية للماسسرررة وجعررررداد القررروائم المسررررتقبلية وتاليلهرررا والوقرررروف  تهرررتم

يريرررة التررري ت ارررا الوضرررعية الماليرررة للماسسرررة فررري تررراري  معرررين وهرررو علرررى المياا يرررة  النقديرررة التقد

مررررا يرررراود جدار  ادئتمررررا  بمعلومرررران عررررن المركررررا المررررالي للمقترررررض ومرررردى قدرترررره علررررى توليررررد 

 . تدفقان  قدية ت تل سداد قيمة القرض مد التوائد 

تتاديررررا للم رررراطر الماتملررررة تلجررررل جدار  ادئتمررررا  جلررررى تقررررويم قيمررررة :  لاااار الضاااامارات المتةمااااة  -0

وأ جرررد  فضرررلمرررن أالقررررض وعلرررى أساسررره أو مرررا يايرررد عنررره يرررتم تاديرررد الضرررما  المناسرررل، وتعرررد 

ا اانرررراة لموانهرررة يبرررر عررردإل السرررداد الناشرررئ عرررن العميرررل حيررر  يسرررمح هرررؤ  اانرررراةان الوقائيرررة

 :  اد  ما يركا البنك على  وعين من الضما ان التمويل المقدإل وع بتعوي  البنك واستعاد 

 هرررري تعهررررد والتررررااإل ش صرررري مررررن طرررررف المقترررررض ت تررررل سررررداد قيمررررة : الضررررما ان الا صررررية

: القرض   والتوائد وبؤلك فهي تعبر عن ارما  في تتبية القرض وتضم 
(14    ) 

 ل تيرررل يتعهرررد للررردائن أ  يتررري بهرررؤا ال تالرررة هررري عقرررد يت ترررل بمقتضررراه شررر   يسرررمى ا: ال ترررادن   -

 .ادلتااإل جذا لم يتي به الدائن  تسه 
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التررااإل م تررو  مررن طرررف شرر   معررين يتعهررد بمونبرره علررى تسررديد   هررو: الضررما  ادحتيرراطي   -

مبلررر  ورقرررة تجاريرررة أو نررراة منررره فررري حالرررة عررردإل قررردر  أحرررد المررروقعين علرررى التسرررديد، واروراق  

 . الستتجة، السند، والاي ان التي يجرى عليها هؤا النوع هي 

ية الررررؤي ينبرررروي علررررى ضررررما  هررررو شرررر ل مررررن أشرررر اا الضررررما ان الا صرررر: تررررلمين ادعتمرررراد    -

كرررو  أ  تتبيرررة ادئتمرررا  ماسسرررة الترررلمين لاسرررا  المسرررتتيد لتتبيرررة يبرررر عررردإل السرررداد و تقدمررره 

 . ذلك ما يجعله موضد تلمين  احتماليا  

 المقررردإل موضررروع الضرررما  مرررن السرررلد يةترت رررا هرررؤه الضرررما ان علرررى الاررر:  لعينيرررةالضرررما ان ا 

 والتجهيررراان والعقررراران، وتقررردإل هرررؤه الضرررما ان علرررى سررربيل الررررهن ولررري  علرررى سررربيل تاويرررل 

المل يرررة وذلرررك لضرررما  اسرررترداد القررررض 
(15   )

وتليرررؤ شررر ل الررررهن العقررراري، الررررهن الايررررا ي، 

 : تاديد الضما  أ  يليؤ في ادعتبار يتعين على البنك عند  ادمتيا ، وعموما  

 .أد ت و  قيمة الضما  ذان تقلل كبير يالا فتر  ادئتما    -

 . كتاية الضما ان لتتبية القرض مد التوائد والعمودن اريرى   -

دد ماررردود مرررن يررره ادئتمرررا  جلرررى عررريقصرررد برررالتركا ادئتمرررا ي تون: الحاااد مااان التر اااز االةتماااارا  -3

ت هرررر التركررراان ادئتما ي رررة جذا مرررا أ ررربات العمرررالة وفررري  اررراط واحرررد أو منبقرررة نترافيرررة واحرررد  

هررؤه الصررتان الماررتركة مصرردرا  عامررا  لضررعا القررروض المتمركررا  فررإ  هررؤه القررروض قررد تارر ل 

 من يالا والتقليل منها البنك ورأسمالهيبرا  ملاوظا  ايرادان 
(12):     

 

 - %12للتسررررهيالن ادئتما يررررة للعميررررل الواحررررد تتررررراوذ مررررا بررررين  الرررردوا حرررردودا  تترررررض بعرررر  * 

مرررن رأ  المررراا الموضررروع ويتعرررين ادهتمررراإل بالمتابعرررة ري تركرررا فررري الم ررراطر ادئتما يرررة  25%

 .  ااط اقتصادي أو منبقة نترافية مد المتابعة الدورية  ري 

ارساسررية ر  الضررما ان الاقيقيرررة   ارمرررورطلررل الضررما ان عنرررد تقرردير حجررم الم ررراطر هرري مررن * 

 .د يتم التو ل جليها جد بعد تاصيل تلك القيمة 

لجنرررة برررا ا  – التجاريرررة باعتبررراره الن ررراإل الوقرررائي المتترررق عليررره دوليرررا   المصرررارفكتايرررة رأسرررماا * 

ويتبلررررل أ  يسرررربق البارررر  فرررري كتايررررة رأ  المرررراا حسررررا  سررررليم وكرررراف  –المصرررررفية   للمررررالة

 .بما ي تل نود  ار وا القائمة للم صصان 

 جلرررى سياسرررة ائتما يرررة سرررليمة وتجنرررل بهررردف الو ررروا: الكإااااود فاااا لعاااداع السياساااة االةتمارياااة  -4 

 م ررراطر التعثرررر علرررى جدار  البنرررك ت ثيرررا تررردريل ال ررروادر ادئتما يرررة باسرررتمرار لرفرررد مسرررتواهم و

مسررررتوى الم رررراطر  كترررراةتهم وهررررو مررررا يسرررراعد علررررى وضررررد أهررررداف ويبرررر  سررررليمة ومنرررره تاديررررد

 .وتسييرها وفق معايير ومقايي    امية  الماتملة
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بهرررردف اسررررترداد البنررررك لالئتمررررا  الممنرررروذ فرررري ظررررروف : تنظاااايم و يإااااة التحصاااايل االةتمااااارا  -7

لاررردو  يسرررائر يلجرررل البنرررك جلرررى جتبررراع سياسرررة تاصررريل مسرررتاقاته علرررى العمرررالة  مناسررربة وتتاديرررا  

معرررايير فعالرررة ت ترررل التاصررريل ال امرررل للقررررض وفوائرررده  وذلرررك بتن ررريم  ليرررة مرررنح ادئتمرررا  ووضرررد

 : في الناا المادد ، ويعتمد في تن يم هؤه الوظيتة على 

  جعداد وسائل ت اا حادن عدإل الدفد الاالية والمستقبلية. 

   ادستمرارية في متابعة ومعالجة ادئتما . 

  وضد مقايي  متبور  تعمل على استعاد  أكبر حصيلة مم نة من المستاقان . 

فررري مجررراا ات ررراذ القررررار: (Experets system) تبناااا أرظماااة الخدماااة -2
(66)

تعتبرررر أ  مرررة : 

ال برررر  مرررن الوسرررائل التقنيرررة الاديثرررة نررردا  فررري ات ررراذ القرررراران علرررى أي مسرررتوى مرررن مسرررتويان 

مرررن ارمثلرررة . دايرررل المن مرررة، أ  أ  مرررة ال برررر  مصرررممة ايجررراد الالررروا المناسررربة للماررراكل الماليرررة

 ،  Event ، finex : الارررائعة حررروا أ  مرررة ال برررر  المببقرررة فررري المجررراا المرررالي مرررا يعررررف باسرررم

taxadvisor  اروا مببرررق فررري مجررراا المرانعرررة المااسررربية، والثرررا ي مونررره للمسررراعد  فررري ات ررراذ

 .القراران المتعلقة بالتاليل المالي

لعرررل مررن جحررردى الوسرررائل الهامرررة لتجنرررل يبررر عررردإل التسرررديد يا رررة هرررو : التااامين علاااى القااارض-5

عميلررره بالترررلمين، حترررى يرررتم ن مرررن  التررلمين علرررى القرررروض الممنوحرررة للمتعررراملين، حيررر  يلرراإل البنرررك

استرداد ما أم ن في حالة تاقق ال بر
(67)

. 

ً:تجاريةيفًاملصارفًالاالئتمانيةًمراحلًإدارةًاملخاطرً-خامساً 
 ادئتما يررررة ضررررد الم رررراطر التارررروط رنررررلتقرررروإل المصررررارف بمجموعررررة مررررن الترررردابير واانررررراةان 

 :التي تتعرض لها، من يالا ال بوان التالية

 .التجارية ارهداف والتايان ادار  الم اطر في المصارفتاديد  -

 التعرف على الم اطر وتاديدها  -

 تاليل الم اطر  -

  لتجاريةتقييم الم اطر في المصارف ا -

  التجاريةدراسة البدائل وايتيار أسلو  التعامل مد الم اطر في المصارف  -

  اريةتجتنتيؤ القرار أو معالجة الم اطر في المصارف ال -

 .التجاريةالتقييم والمرانعة في المصارف  -

                                                           
مدايلة مقدمة للماتمر العلمي السابد حوا جدار  الم اطر  فري ظرل  ،( الة القرض الشعبا ال  نا)مخا ر القرض يايو  حسين، تسير  - 66

 .5-4، ل ل2225أفريل  19-15اقتصاد المعرفة، نامعة الايتو ة، اررد ، أياإل 
67
 .12، لالسابق مباشر     ت  المرند -
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 :تحديد األهداف والغايات إلعا د المخا ر فا المصا ف التجا ية -أ

تعتبررررر هررررؤه ال بررررو  نرررراةا  د يتجرررراأ مررررن عمليررررة جدار  الم رررراطر، والترررري يارررردد فيهررررا لمصرررررف 

الم رراطر فررري بلرررو  ارهررداف المرنرررو  مرررن بر ررامج جدار  الم ررراطر ال ا رررة برره، حيررر  تسرررهم جدار  

أهرررداف المصررررف عرررن طريرررق تجنبيررره ال سرررائر المرتببرررة بالم ررراطر التررري يتعررررض لهرررا، والتررري 

 .تهدد ونوده وبقاةه في السوق

و  رررا  ام ا يررة تتيررر العوامررل الترري ترراعر علررى احتمررادن  تررائج الم رراطر مررد التتيررران المايبررة 

بالمرو ررررة وسرررررعة الت ييررررا حتررررى بالمصرررررف، فررررإ  تاديررررد ارهررررداف والتايرررران ينبترررري أ  يتسررررم 

تضمن المصارف التجارية بؤلك كتاة  بر امج جدار  الم اطر ال ال بها
(68)

. 

 :التعرف على المخا ر وتحديدها -ب

تعتبرررر هرررؤه ال برررو  أهرررم مرحلرررة ادار  الم ررراطر، حيررر  ت هرررر أهميتهرررا فررري اكتاررراف الم ررراطر 

مالئمرررة بمرررا يسرررهل تقييمهرررا  المايبرررة بالمصررررف لتررررض تصرررنيتها ووضرررعها فررري مجموعرررة م ررراطر

ويتضرررمن تاديرررد . والسررريبر  عليهرررا دحقرررا ، جذ أ  ال برررر غيرررر المعرررروف د يم رررن تقييمررره وجدارتررره

 :الم اطر اربعاد التالية

تاررر ي  طبيعرررة الم ررراطر وذلرررك بتاديرررد كرررل أ رررواع الم ررراطر وأهميتهرررا بالنسررربة للمصررررف،  -1

م رررراطر، فالتارررر ي  الجيررررد يضررررمن ف ررررل يدمررررة يقرررردمها المصرررررف تنبرررروي علررررى العديررررد مررررن ال

 (:معالجة الم اطر وتقليل احتماا وقوع ال سار )تاقيق ارهداف المرنو  

تاديررررد مصررررادر الم رررراطر وعرررردإل التلكررررد المرررررتب  بهررررا، والمقررررايي  الرئيسررررة، وأعرهررررا علررررى  -2

 المصرف 

 .تقييمتقييم كيتية ارتباط الم اطر مد بعضها، وكيا يم ن تصنيتها وتجميعها رغراض ال -3

لتاديرررد الم ررراطر والتعررررف عليهرررا تسرررت دإل المصرررارف التجاريرررة التقنيررران المتررروفر  لرررديها وت ييرررا 

 اريرررررى مررررن أنررررل تاقيررررق أهررررداف بر ررررامج جدار  الم رررراطر، و تاديررررد نميررررد الم رررراطر المم نررررة

وعررردإل تجاهرررل الم ررراطر ذان ارعرررر ال بيرررر عليهرررا، ومرررن برررين أهرررم التقنيررران المسرررت دمة  نميعهرررا،

لترض ما يليلهؤا ا
(69)

: 

ويررررتم ذلررررك مررررن يررررالا تاديررررد درنررررة ارهميررررة ل ررررل مررررن شررررد   :استقصاااااوات تحلياااال المخااااا رد -

الم اطر ومدى ت رارها، وكؤا تاليل الم اطر التي تهدد أهداف المصرف التن يمية
*
  

                                                           
68
 .51، مرند سابق، للعا د المخا رطارق عبد العاا،  - 
69
 .45-42، دو  دار النار، ااماران العربية المتاد ، دبي، دو  سنة النار، لأساسيات لعا د المخا رحسين عبد هللا حسن التميمي،  - 

 - Vue Dale F. Cooper, Stephen Grey, Geoffrey Raymond and Phil Walker, Project Risk Management 

Guidelines, John Wiley & Sons Ltd, England, 2005, p. 38-42. 
اإلياراعات، النما ،  الربحياة، االساتمرا ية، اساتقرا : تتمثل المخا ر التا تالدع األهداف التنظيمية للمصرف فاا المخاا ر التاا تما   ال مان *

 .الجارر اإلرسارا
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حيرررر  ين ررررر للمصرررررف كوحررررد  تترررردفق منهررررا وجليهررررا المعلومرررران مررررن : خااااراةال تاااادف  العمليااااات -

مسرررتوياتها ووحرررداتها التابعرررة جليهرررا، حيررر  يم رررن جعرررداد يررررائ  تررردفق العمليررران وتاليلهرررا م تلرررا 

 دكتااف الم اطر 

حيرررر  يسرررراعد تاليررررل القررروائم الماليررررة علررررى اكتارررراف حررررادن التعرررررض : تحليااال القاااا اةم الماليااااة -

للم رررراطر، ويتضررررل التعمررررق فرررري التاليررررل والرنرررروع جلررررى السررررجالن والبيا رررران ار ررررلية لت ررررو  

 ية التاليل دقيقة وموضوعية عمل

د ت ترررري القرررروائم الماليررررة لوحرررردها دكتارررراف الم رررراطر باعتبارهررررا : السااااجتت وال ثاااااة  األخاااار  -

أدا  لتوعيرررق المعلومررران، لرررؤلك تعتمرررد المصرررارف علرررى وعرررائق أيررررى تتسرررم بالدقرررة وسرررهولة ترررداولها 

عررررران وغيرهرررررا مرررررن مثرررررل السرررررجالن الدايليرررررة وقررررروائم المرانعرررررة، العقرررررود، مااضرررررران ادنتما

 الوعائق التي تست دمها دكتااف الم اطر الماتملة 

يم ررررن أ  تسررررت دإل المصررررارف : عمليااااات معاينااااة معااااامتت المصاااارف والمقااااابتت الشخصااااية -

التجاريرررة التاررر  الا صررري لمعامالتهرررا وجنرررراة مقرررابالن مرررد ارطرررراف ذان الصرررلة، كمرررا يم نهرررا 

 .عالية، دكتااف الم اطر المم ن وقوعها اللجوة جلى أطراف يارنية ذان يبر  وكتاة 

 :تحليل المخا ر -ر

يقصرررد بتاليرررل الم ررراطر تجائتهرررا بتيرررة فهمهرررا وقياسرررها وتقرررديم معلومررران لتسرررهيل عمليرررة تقييمهرررا، 

وذلرررك مرررن يرررالا معرررايير احتمررراا ماررردد  مسررربقا ، ويتضرررمن هرررؤا التاليرررل تاديررردا  دقيقرررا  لمصرررادر 

 . فة المونود ال بر المسببة للم اطر ودرنة المجا

يعتمرررد تاليرررل الم رررراطر علرررى ارح ررراإل وادفتراضرررران التررري تنبررروي علررررى عنصرررري عررردإل التلكررررد 

والمعلومررران غيرررر ال املرررة، لرررؤلك ينبتررري اسرررت داإل أفضرررل مرررا هرررو متررراذ مرررن مصرررادر المعلومررران 

والتقنيان كلما كا  ذلك مم نا  
(70)

. 

 :تقييم المخا ر فا المصا ف التجا ية -ع

اطر هررو تارر ي   قرراط القررو  والضررعا لرردى المصرررف، مررن يررالا قيرراإل قيررا   قصررد بتقيرريم الم رر

الاجرررم الماتمرررل لل سرررار  واحتمررراا حررردوعها عرررم تصرررنيتها حسرررل أهميرررة الم ررراطر و عارهرررا علرررى 

وهنرررراال  المصرررررف، باعتمرررراد حجررررم ال سررررار  المم ررررن كمعيررررار لترتيررررل أولويررررة عررررالل الم رررراطر

لية تقييم الم اطر وعا  من القضايا التي ينبتي معالجتها في عم
(71)

: 

 :تا يد مست يات المخا ر -0

حيررر  يرررتم اسرررتعراض الم ررراطر مرررن يرررالا عمليرررة المناقارررة برررين أ ررراا  المصرررالح لضرررما  أ هرررا 

تع رررر  نديررررة يبررررور  كررررل الم رررراطر، وأ  كررررل النتررررائج وادحتمررررادن مررررليوذ  بعررررين ادعتبررررار، 

                                                           
70
 . 23طارق عبد العاا، مرند سابق، ل - 
 .52، مرند سابق، لأساسيات لعا د الخطرحسين عبد هللا حسن التميمي،  - 71
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فررري . وتاليرررل الم ررراطر الماررردد والتلكرررد مرررن مررردى مالئمرررة كرررل احتمررراا و تيجرررة مسرررت دإل لو رررا 

حالرررة عررردإل مالئمرررة مسرررتوى الم ررراطر الماررردد  ينبتررري أ  ت ضرررد للمايرررد مرررن التاليرررل باسرررت داإل 

 .بيا ان أو معلومان نديد 

 :مقب لية المخا ر -0

تقريبررررا  يررررتم تاديررررد مقبوليررررة ال بررررر أو معالجترررره مررررن طرررررف الوكالررررة أو نميعهررررا فرررري ال ررررروف 

& Fitch: الم رررررررراطر دايليررررررررة كا ررررررررت أإل يارنيررررررررة مثررررررررلالوكررررررررادن المسرررررررراولة عررررررررن جدار  

Standard& Poor's, Moddy's.(سيتم ذكرها بالتتصيل في أباا  دحقة.) 

 ت رررو  مسررراولة ف، فرررإ  جدار  المصرررر أمرررا بالنسررربة للم ررراطر التررري د تونرررد فيهرررا وكالرررة مسررراولة

عرررن جعرررداد ييررراران العرررالل ادار  هرررؤه الم ررراطر الماررردد  مرررد ضررررور  توافرررق هرررؤه ال يررراران مرررد 

 .المصلاة العامة

 :ع اسة البداةل واختيا  أسل ب التعامل م  المخا ر فا المصا ف التجا ية -ه

بعررردما يرررتم تقيررريم الم ررراطر، يقررروإل المصررررف بدراسرررة البررردائل المم نرررة للتعامرررل مرررد الم ررراطر التررري 

ومرررن أنرررل دراسرررة . رض لهرررا، وايتيرررار التقنيرررة التررري تتناسرررل مرررد جم ا اتررره وطبيعرررة م ررراطرهيتعررر

البدائل وتاديد أفضل أسلو  للتعامل مد الم اطر  عتمد على ما يلي
(72)

: 

يررتم ذلررك مررن يررالا تاديررد أسرربقيان معقولررة فرري التعامررل مررد عمليررة التعرررض لل سررار ، :التنباال -0

التنبرررا بت ررررار ال سرررار  وشررردتها التررري : اع مرررن التنبررراانالمصررررف جلرررى عالعرررة أ رررو لحيررر  ياترررا

الموا  رررة )يم رررن توقعهرررا، التنبرررا بالعرررار الماتملرررة، التنبرررا بت ررراليا طررررق التعامرررل مرررد الم ررراطر 

 (.بين العائد والت لتة ل ل بديل

 :تحديد المعيا  الكي يقي  مد  مساهمة  ل بديل فا تحقي  أهداف المصرف -0

المعررايير الترري يررتم علررى أساسررها ايتيررار أسررلو  التعامررل مررد الم رراطر الترري يونررد هنرراال العديررد مررن 

، ويررررتم تاديررررد المعيررررار علررررى أسررررا  التاعليررررة وادقتصرررراد ارف التجاريررررةيتعرررررض لهررررا المصرررر
* ،

أما أساليل التعامل مد الم اطر فهي كالتي. كالمعيار المالي مثال  
: 

تإااااعي -
 
مرررا فررري حالرررة رفررر  المصررررف قبررروا يبرررر معرررين جيسرررت دإل هرررؤا ارسرررلو  : لمخاااا را

وتامررل يسررار  معينررة، أو فررري حالررة رفرر  المصرررف قبررروا م رراطر د تتوافررق مررد يصائصررره، أو 

فرررري حالررررة ممارسررررة المصرررررف ر ارررربة الجديررررد ، أو جذا كا ررررت تتضرررريالن المصرررررف تتجرررره جلررررى 

لمسررببة لل بررر ارمررا  وتبتعررد عررن الم رراطر ، ويم ررن أ  يتاقررق ذلررك مررن يررالا تتررادي المارراريد ا

رغرررم أ  تجنرررل الم ررراطر يقلرررل مرررن احتمررراا وقررروع ال سرررار ، جد أ ررره يعرررد ، كررررف  مرررنح ادئتمرررا 

                                                           
72
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أسررلوبا  سررلبيا  للتعامررل مررد الم رراطر، ويارررإل المصرررف مررن فرررل كثيررر  لتاقيررق الررربح، كمررا أ رره 

 .غير مناسل للتعامل مد عدد كثير من الم اطر التي يتعرض لها المصرف

ي ترررار المصررررف هرررؤه التقنيرررة فررري حالرررة قبولررره لتامرررل  (:تخإيااا  أثااار المخاااا ر)تقليااال المخاااا ر  -

، حيرررر  يقرررروإل (د ي تررررر  للم رررراطر )ال بررررر ول ررررن فرررري حرررردود معينررررة، أي أ  المصرررررف ماايررررد 

والتررردابير للتقليرررل مرررن حجرررم ال سرررار  قررردر مرررا يم رررن ونعلهرررا فررري أد رررى  كافرررة ، بات ررراذ اانرررراةان

كبلرررل الضرررما ان عنرررد مرررنح  ،قرررد أو بعررردهاتر  قبرررل أ رررت مسرررتوياتها، كمرررا يم رررن ت تررري  ال سرررا

 .ادئتما  لعميل ذو مستوى م اطر عالية

يعتبررررر هررررؤا ارسررررلو  اركثررررر اسررررت داما ، فهررررو يترررريح للمصرررررف تارررردي : اال تإااااا  بالمخااااا ر -

 الم ررراطر التررري ينبتررري ادحتتررراظ بهرررا واريررررى التررري يجرررل تتاديهرررا أو تاويلهرررا جلرررى نهرررة أيررررى

ة ت ررو  تتضرريالن المصرررف تتجرره للم رراطر ، ويرنررد ذلررك لقرردر  المصرررف علررى فرري هررؤه الاالررو

 .تامل ال سار  ومدى جم ا اته لموانهتها

يقصرررد بررره تاويرررل ال سرررار  جلرررى نهرررة يارنيرررة ت رررو  مسرررتعد  لتاملهرررا، ويرررتم  :تح يااال المخاااا ر -

وفرررري هررررؤه الاالررررة أيضررررا  ت ررررو   ،ذلررررك مررررن يررررالا التررررلمين ، أو بالتنررررا ا عررررن ار ررررل الم رررراطر

 . تتضيالن المصرف تتجه جلى ارما  وتبتعد عن الم اطر 

يعتبرررر هرررؤا ارسرررلو  مانرررا  برررين أسرررلو  تاويرررل الم ررراطر وأسرررلو  ادحتتررراظ : اقتساااام المخاااا ر -

بهررا، حيرر  يقرروإل المصرررف بتقيرريم الم رراطر وتاديررد تلررك الترري يم نرره ادحتترراظ بهررا والترري د يم نرره 

 .بها ليقوإل بتاويلها وفقا  دحتمادن وقوع ال سائر وحجم هؤه ال سائرادحتتاظ 

 :تنإيك القرا  أو معالجة المخا ر -و

تررلتي مرحلررة تنتيررؤ القرررار،  ,فرري هررؤه المرحلررة وبعرردما يررتم ايتيررار التقنيررة المناسرربة لمعالجررة ال بررر

 قاااارا ات فنيااااة: جدار  الم رررراطر ادهتمرررراإل بنرررروعين مررررن القررررراران ىعلرررر هنرررراال وفرررري هررررؤا المجرررراا

تمثررل كررل مررا يتعلررق بتنتيررؤ القرررار مررن  وقاارا ات لعا يااةتسرراعد علررى وضررد القرررار موضررد التنتيررؤ، 

فرررإذا كا رررت التقنيرررة الم ترررار  هررري ادحتتررراظ بالم ررراطر  فإ ررره ينبتررري التلكرررد مرررن  ،الناحيرررة ااداريرررة

ر  فإ ررره ينبتررري ونرررود تمويرررل للم ررراطر لتتبيرررة ال سرررار  المم نرررة، وج  كرررا  القررررار هرررو منرررد ال سرررا

تصررميم وتنتيررؤ يبررة أو بر ررامج مناسررل لمنررد هررؤه ال سررار ، أمررا فرري حالررة مررا جذا كررا  القرررار هررو 

تاويررررل هررررؤه الم رررراطر فإ رررره ينبترررري ايتيررررار البرررررف الررررؤي سرررريتم تاويررررل هررررؤه الم رررراطر  عليرررره 

 .والتتاوض معه

لمرانعرررة لضررررما  جدار  الم ررراطر هرررري عمليرررة مسرررتمر  تاتررررال للتقيررريم وا :التقيااايم والمراجعاااة -ي

 جاحهررررا، وتتبلررررل هررررؤه العمليررررة مقار ررررة ارداة التعلرررري مررررد ارداة الم برررر ، ومررررن عررررم تصررررايح 

اد ارافرران ج  ونرردن، مررد جم ا يررة اكتارراف م رراطر نديررد ،  اتجررة عررن سرررعة تتيررر بيئررة العمررل 
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حيررر  تضرررمن عمليرررة المرانعرررة ، المصررررفي ارمرررر الرررؤي يرررنع   علرررى الم ررراطر التررري يتعررررض لهرررا

م اكتاررراف المصررررف لتعثرررر العميرررل وبالترررالي تقررروإل بتاديرررد ارسررراليل المناسررربة للتعامرررل مرررد وتقيررري

مسرررتوى التعثرررر، فهررري مرررن نهرررة د تسرررتبيد فررررض غرامرررة الترررليير، وتمرررنح مهلرررة للمررردين المعسرررر 

 .من نهة أيرى

ً:التجاريةًمعايريًإدارةًاملخاطرًاالئتمانيةًيفًاملصارف-سادساً 
 :إلعا د المخا ر االةتماريةت افر المناخ المتةم  -0

يقصرررررد بتررررروافر المنررررراص المالئرررررم ادار  الم ررررراطر ادئتما يرررررة موافقرررررة مجلررررر  جدار  البنرررررك علرررررى 

والسياسرررران الهامررررة  ااسررررتراتيجيةة لمررررنح ادئتمررررا ، وتتضررررمن مهمرررروالسياسرررران ال ااسررررتراتيجية

لمنح ادئتما  في
(73)

: 

ومسرررتوى الربايرررة المبلرررو  و تيجرررة ذلرررك علرررى مررردى اسرررتعداد البنرررك لتامرررل م ررراطر ادئتمرررا   -

 نود  مات ته ادئتما ية وعلى تنوع الم اطر ادئتما ية وعلى حدود الم اطر ادئتما ية 

وضررررد ادسررررتراتيجيان ال ليررررة لم رررراطر ادئتمررررا  مررررن قبررررل مجلرررر  اادار ، وتوضرررريح رغبررررة  -

أو النررررراا، أو  المصررررررف فررررري تو يرررررد ادئتمرررررا  حسرررررل القباعررررران، أو المنررررراطق الجترافيرررررة،

الربايررررة، ومررررن أنررررل ذلررررك علررررى مجلرررر  اادار  أ  يليررررؤ فرررري ادعتبررررار أهررررداف نررررود  ادئتمررررا ، 

كمرررا يقررروإل  المصررررفالعوائرررد،  مرررو ار ررروا المرنارررة برررين الم ررراطر والعائرررد فررري جطرررار أ اررربة 

 بتعميم م اطر ادئتما  على العاملين بالمصرف 

ا أو  سررربة كرررل  ررروع مرررن أ رررواع ادئتمرررا  جلرررى تاديرررد جرشرررادان عرررن  سررربة القرررروض جلرررى ار رررو -

 ار وا و سبة كل  وع من أ واع ادئتما  جلى جنمالي المات ة ادئتما ية أو حقوق المل ية 

تاديررد  وعيررة الضررما ان وكيتيررة تقييمهررا والجهررة الترري تقي مهررا والعالقررة بررين حجررم ادئتمررا  وقيمررة  -

 الضما ان 

لمسرررررراهمين وأعضرررررراة مجلرررررر  اادار  واادار  العليررررررا وضررررررد قواعررررررد مررررررنح ادئتمررررررا  ل بررررررار ا -

والعررراملين بالبنرررك وأقررراربهم ووضرررد قواعرررد الموافقرررة علرررى مرررنح ادئتمرررا  وقواعرررد الاصررروا علرررى 

المعلومرررران والمسررررتندان الوانررررل توافرهررررا لمررررنح ادئتمررررا  و ررررالحيان مررررنح ادئتمررررا  ووضررررد 

 .  وت وين الم صصانقواعد المرانعة المستقلة لالئتما  وقواعد تصنيا ادئتما

 للمصررررررفجعرررررداد تقرررررارير دوريرررررة مسرررررتقلة رعضررررراة مجلررررر  اادار  واادار  التنتيؤيرررررة العليرررررا  -

بتررررض التلكرررد مرررن أ  هنررراال سررريبر  علرررى م ررراطر ادئتمرررا  فررري حررردود الضرررواب  التررري تارررددها 

 .المعايير الرقابية واانراةان الدايلية ل ل مصرف
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اررررافم ادسررررتثمارية الماررررتملة علررررى م رررراطر ادئتمررررا ، كمررررا ترررروفر   رررراإل لرررر دار  المسررررتمر  للم -

تتبلرررل اادار  السرررليمة لالئتمرررا  أ  يقرررروإل المصررررف بعملررره فررري مجرررراا متابعرررة الوعرررائق ال ا ررررة 

، ب رررل فاعليرررة، بااضرررافة انهو رررربالمصرررارف، والمتبلبررران التعاقديرررة، وادلتاامررران القا و يرررة، وال

مراعرررا  سياسررراتها وجنراةاتهرررا وغيرررر ذلرررك مرررن القررروا ين جلرررى التبليررر  التررروري والررردقيق لررر دار ، و

 .والن م المببقة

 :ر لجراوات سليمة لمن  االةتمانيت ف -0

تلسرري  معررايير سررليمة واضرراة لمررنح ادئتمررا ، تسرراعد فرري تاديررد المررالة  ادئتما يررة للمقترررض فرري 

سرررجل أداة عمليررران المصررررف، وفررري تاديرررد هي رررل ادئتمرررا ، والتررررض منررره، ومصرررادر اسرررترداده و

المسررررتتيد مررررن التمويررررل مررررن حيرررر  جيتائرررره بالتااماترررره، ومقدرترررره الااليررررة علررررى السررررداد، والنرررراا 

وذلك من يالا ما يلي. والاروط التي بمونبها سيمنح بها
(74)

: 

المعلومررران ال افيرررة انرررراة تقيررريم شرررامل لنوعيرررة الم ررراطر المرتببرررة ببالرررل ادئتمرررا  وجم ا يرررة  -

 .لن اإل تصنيا دايلي بالبنكتصنيته ائتما يا  وفقا  

 .ارهلية القا و ية لبالل ادئتما  في تامل ادلتااإل -

والتررررررض مرررررن ( القبررررراع)معرفرررررة سرررررمعة طالرررررل ادئتمرررررا  ويبرتررررره ومركررررراه فررررري الصرررررناعة  -

 .ادئتما 

طبيعرررة الم ررراطر الااليرررة والمسرررتقبلية لبالرررل ادئتمرررا ، ومررردى الاساسرررية للتبررروران ادقتصرررادية  -

 .بين الم اطر والربايةوالعالقة 

 .مصادر السداد ومدى التااإل العميل بسداد ادلتاامان السابقة و وعية الضما ان المقبولة -

 :تقدير حدود ادئتما  من يالا -

( القباعرررران)دايررررل ويررررارل المياا يررررة ووضررررد حرررردود للصررررناعان  كافررررة بنررررودلوضررررد حرررردود ل* 

المم رررررن مناررررره بادسرررررتناد جلرررررى درنرررررة  والمنررررراطق الجترافيرررررة والررررردوا ووضرررررد حررررردود لالئتمرررررا 

 التصنيا ادئتما ي للعميل 

وضررد حرردود لالئتمررا  المم ررن منارره جلررى حقرروق المل يررة علررى مسررتوى العميررل الواحررد وجنمررالي * 

 .العمالة وذوي العالقة وذوي المصالح المتدايلة مد البنك

 :ت فر لجراوات للتعامل م  االةتمان ومتابعت  -3

 :ان للتعامل مد ادئتما  ومتابعته ما يلييتضمن توافر جنراة

 وفر   اإل للتعامل مد ملتان ادئتما  وتادي  بيا اتها ومستنداتها  -

                                                           
 .25، ل2222، 1ااسالمي للباو  والتدريل، ند ، ط ده، المع فا الملسسات المالية الماليةاإلعا د مامد عمر شبرا، حبيل أحمد،  -74



82 
 

متابعرررة التنتيرررؤ لالئتمرررا  لمعرفرررة مررردى ادلترررااإل بالسياسررران واانرررراةان والقررروا ين والتعليمررران  -

اسررررل وفقررررا  للاالررررة ر ضررررما ان كتبرررراة منيالوضررررد المررررالي الاررررالي للعميررررل، مرررردى ترررروف)الرقابيررررة 

الااليررررة للعميررررل، مرررردى اسررررت داإل العمررررالة للارررردود ادئتما يررررة، مرررردى نررررود  ادئتمررررا  والتصررررنيا 

 (.وت وين الم صصان

التصرررنيا الررردايلي لالئتمرررا  والرررؤي يسررراعد علرررى مرررنح ادئتمرررا  ومتابعرررة مررردى نودتررره وتسرررعيره،  -

د القررررروض المتعثررررر  ومرررردى تاديررررد يصررررائ  المات ررررة ادئتما يررررة والتركرررراان ادئتما يررررة، نديرررر

 .كتاية الم صصان

 :ت فر لجراوات  افية للرقابة على مخا ر االةتمان -4

تتضمن اانراةان ال افية للرقابة على م اطر ادئتما  في ونود ما يلي
(75)

 : 

ج اررراة   ررراإل تقيررريم ومتابعرررة مسرررتقل لعمليرررة جدار  م ررراطر ادئتمرررا  بالمصررررف، ومرانعرررة هرررؤه  -

كررررد مررررن أ  اادار  العليررررا مسررررتعد  للقيرررراإل برررراانراة الررررال إل ادار  ادئتمررررا  الررررؤي العمليررررة، والتل

 يوانه مصاعل 

ضررررور  ونرررود رقابرررة دايليرررة للتلكرررد مرررن اابرررال  عرررن ادسرررتثناةان فررري السياسررران ادئتما يرررة  -

 .والادود ادئتما ية

 

 

 

ً

ً
ً

ً
ً
ً
ً
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ًاملبحثًالثالث
ًالتجاريةحتليلًوقياسًاملخاطرًاالئتمانيةًيفًاملصارفً

 

تبرقنرررا فررري المباررر  السرررابق جلرررى الم ررراطر ادئتما يرررة وأ واعهرررا وأسررراليل موانهتهرررا بادضرررافة الرررى 

ج  تاديرررد الم ررراطر ادئتما يرررة بدقرررة ووضرررد ماشرررران وبيا ررران  ،وحيررر  ادار  الم ررراطر ادئتما يرررة

ن عرررم تسررراعد علرررى قياسرررها هررري مرررن ارمرررور المسررراعد  علرررى جدراال تلرررك الم ررراطر والرررتا م فيهرررا ومررر

 .تقليل الم اطر جلى أد ى مستوياتها

رغرررم تنررروع وتعررردد الم ررراطر التررري تتعررررض لهرررا جدار  ادئتمرررا  جد أ  الم ررراطر ادئتما يرررة تمثرررل و

أسررررا  الم رررراطر الجوهريررررة الترررري تعترررررض القرررررار ادئتمررررا ي ،لررررؤا فررررإ  معرفررررة تلررررك الم رررراطر 

يتبلرررل تاديررردها بدقرررة بمعرفرررة أسررربابها والعوامرررل التررري تايرررد احتمرررادن حررردوعها وهرررو مرررا يسررراعد 

  علرررى التاررروط منهرررا وتجنرررل  عارهرررا السرررلبية، فالقضررراة علرررى الم ررراطر المصررررفية جدار  ادئتمرررا

بصررررتة عامررررة والم رررراطر ادئتما يررررة يا ررررة مسررررتايل فررررال بر ي ررررل قائمررررا  فرررري نميررررد  ارررراطان 

لتجنررررل وموانهررررة  لقيررررا  وتاليررررل هررررؤه الم رررراطرالمصرررررف وهررررو مررررا يتبلررررل ات رررراذ جنررررراةان 

 . النتائج الماتملة عن حدو  هؤه الم اطر

والاااى  تحليااال وقيااااس المخاااا ر االةتمارياااة فاااا المصاااا ف التجا ياااةلاااكله يالااادف هاااكا البحاااث الاااى 

 :لطرق فا قياس وتحليل هكه المخا ر من ختل مايلاالتعرف للى أهم ا

 

 .ةأهم ماشران قيا  الم اطر ادئتما ي  -أود  

 .لقيا  م اطر ادئتما  المصرفيلنماذل الاديثة ا -ا  عا ي

 .ةتجاريلتاليل م اطر ادئتما  في المصارف اللتقليدية االبرق  -عالثا  

 .ةتجاريالبرق الاديثة لتاليل م اطر ادئتما  في المصارف ال-رابعا  

ً
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 :أهمًمؤشراتًقياسًاملخاطرًاالئتمانيةًً-أوال ً
ج  تاديررررد الم رررراطر ادئتما يررررة بدقررررة ووضررررد ماشررررران وبيا رررران تسرررراعد علررررى قياسررررها هرررري مررررن 

المسررراعد  علرررى جدراال تلرررك الم ررراطر والرررتا م فيهرررا ومرررن عرررم تقليرررل الم ررراطر جلرررى أد رررى ارمرررور 

 :مستوياتها،وتتمثل أهم ماشران قيا  الم اطر ادئتما ية على الناو التالي

 .بيا ان عن تو يد مات ة القروض على قباعان النااط ادقتصادي بصور  ربد سنوية -

ن بضرررما  عينررري مرررد تاديرررد قيمرررة الضرررما  عنرررد  يرررر بيا ررران عرررن تو يرررد المات رررة جلرررى تسرررهيال -

 .تقييم بصور  ربد سنوية وتسهيالن بدو  ضما  عيني

 وفيما يلي عرض رهم ماشران قيا  الم اطر بما فيها الم اطر ادئتما ية
76
: 

 ملنرات قياس المخا ر بما فيالا المخا ر االةتمارية

 (1)ندوا رقم 

 القيا الماشران المست دمة في  ر   المخا ر

 المخا ر االةتمارية

 .جنمالي القروض/  افي أعباة القروض -

 جنمالي القروض/ م صصان الديو  الما وال في تاصيلها -

 القروض المستاقة/ م صصان الديو  الما وال في تاصيلها -

 مخا ر السي لة

 جنمالي ار وا/ الودائد ارساسية -

 جنمالي ار وا/ الودائد المتقلبة -

 الاساسة ي ال صوإل الاساسة ار وا -

 مخا ر أسعا  الصرف
 .القاعد  الرأسمالية/ المركا المتتوذ في كل عملة -

 .القاعد  الرأسمالية/ جنمالي المراكا المتتوحة -

 مخا ر التشغيل
 .عدد العاملين/ جنمالي ار وا -

 .عدد العاملين/ مصروفان العمالة -

 المرند اد اه:المصدر 

ً:لقياسًخماطرًاالئتمانًاملصريفلنماذجًاحلديثةًا -اً ثاني
 :النماحر اإل صاةية -أ

 :هدفا  رئيسا  هما وله Sherrod رم حر: النم حر األول -0

حيرررر  يررررتم بمونبرررره تصررررنيا القررررروض جلررررى يمرررر  فئرررران حسررررل : تقياااايم مخااااا ر االةتمااااان -0/0

ماشرررر الم ررراطر  التررري يرررتم بمونبهرررا تصرررنيا م ررراطر  العميرررل  zدرنرررة الم ررراطر  وحيررر  تمثرررل 

(2)طالل القرض وذلك ضمن فئة من بين يم  فئان رئيسة حسل الجدوا رقم
77
: 

                                                           
76

 .124ل 2003، دار النهضة العربية، القاهر ، مصر، االقتصاعية للع لمة على الجالا  المصرفا اآلثا ،  تون عبد السالإل عوض هللا - 
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 (2)ندوا رقم

 (الج عد)ملنر المخا رد  فئة القرض مسلسل

  z 25 (قروض ممتا   عديمة الم اطر )فئة أولى  1

  Z < 25 20 (قروض قليلة الم اطر )فئة عا ية  2

  Z < 20 5 (قروض متوسبة الم اطر )فئة عالثة  3

  Z < 5 -5 (قروض مرتتعة الم اطر )فئة رابعة  4

 Z < -5 .قروض يبر  ندا  )فئة يامسة  5

 

ماشررررر نررررود  القرررررض يسررررير فرررري اتجرررراه معرررراك  دتجرررراه الم رررراطر ،  Z الحررررم مررررن الجرررردوا أ  

 بمعنرررى أ  ارتترررراع قيمررررة هرررؤا الماشررررر يرررردا علرررى ا  ترررراض درنررررة الم ررراطر  المتصررررلة بررررالقرض 

التنباال بالإشاال المااالا-0/0
 
اقيررق عائررد علررى تعرردإل قرردر  المناررل  علررى حيرر  يسررت دإل للتلكررد مررن : 

الت لتررررة المتوسرررربة المرناررررة لرررررأ  المرررراا ار رررروا المسررررتثمر  يسرررراوي علررررى ارقررررل أو يترررروق 

،ويقررروإل هرررؤا النمررروذل علرررى سرررتة  سرررل ماليرررة رئيسرررة مالئمرررة رغرررراض قيرررا  قررردر   المسرررتثمر فيهرررا

العميرررل علرررى السرررداد، وفيمرررا يلررري نررردوا يوضرررح هرررؤه النسرررل، و ررروع كرررل منهرررا وكرررؤلك معاملهرررا 

(3)حسل الجدوا رقم وو  ها النسبي
78
: 

 (3)ندوا رقم 

 سة متةمة أل راض قياس قد د العميل على السداعسر مالية  ةيالن

و ر  النسبا  معاملالا النسبة الرمز

 بالنقا 

X1 جنمالي /  افي رأ  الماا العامل

 المونودان

 15 ماشر سيولة

X2 9 ماشر سيولة جنمالي المونودان/ المونودان السائلة 

X3 جنمالي /  افي حقوق المساهمين

 ادلتاامان 

 3.5 ماشر مالة  

X4 جنمالي /  افي الربح قبل الضرائل

 المونودان

 22 ماشر رباية

X5 1.2 ماشر مالة   ادلتاامان جنمالي / جنمالي المونودان 

X6 جنمالي /  افي حقوق المساهمين

 المونودان الثابتة

 2.1 ماشر مالة  

 
 عوائد األس   أثر مخالر االسلثمار وامس وم  وامح   ع  متئل حهاان اللاا ال    :اله ا  

 

 :ويصا  هؤا النموذل بمونل المعادلة التالية

Z = 17*1 + 9*2 + 3.5*3 + 20*4 + 1.2*5 + 0.1*6 

                                                                                                                                                                                
77

 - Estrella, A. Park, S. and Peristiani, S. (2000), “Capital Ratios as Predictors of Bank Failure”, FRBNY 

Economic Policy Review. 
78

، دراسة مقدمة لنيل درنة المانستير في الجامعة أثر مخا ر االستثما  والسي لة والحجم على ع اةد األسالمعيسى حمدا  العبد الالن،  - 

 .52:،ل1995اررد ية، 
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وبعرررد قيررراإل المالرررل بتاديرررد التئرررة التررري يقرررد ضرررمنها القررررض يم رررن ادار  ادئتمرررا  ادسرررتتاد  مرررن 

طبيعرررة وتوقيرررت ذلرررك فررري تصرررميم نررردوا المرانعرررة أو المتابعرررة ال رررال برررالقرض كرررل  يرررتم ربررر  

التقرررارير المبلوبررررة مررررن العمرررالة بتئرررران الم رررراطر ، ف لمرررا ارتتعررررت درنررررة الم ررراطر  كررررا  علررررى 

العمررالة تقررديم تقررارير علررى فتررران دوريررة أقصررر وذلررك بقصررد الوقرروف علررى أي تبررور ياررد  فرري 

 .مستوى أ ابتهم سواة كا  سلبا  أإل جيجابا  

 :score-Altman Zرم حر : النم حر الثارا -0

 مرررروذل كمرررري يسررررتعمل للتنبررررا بالتاررررل باسررررتعماا مررررايج مررررن النسررررل الماليررررة التقليديررررة والبريقررررة 

عررررف هرررؤا النمررروذل بدقتررره مرررا  و(Multiple Disciminant Analysis)ااحصرررائية المسرررما  

شرررركة  صرررتها تقررردإل ببلرررل اعرررال  اافرررال  و صرررتها اليرررر ( 22)هرررو نمرررد  Altmanقررراإل بررره 

 ررررت الاررررركان نميعهرررا ماررررتركة فرررري النارررراط الصررررناعي ومتقاربررررة يتمترررد بوضررررد مررررالي نيررررد، وكا

 :ن بلو ا  تع   أهمي تها  كل عنصرهييمسة متتيرا هناال Z-scoreفي معادلة و بالاجم

 (4)ندوا رقم 

 Altman Z-score - المالا يستعمل للتنبل بالإشلمتعدع رم حر  ما             

 Multiple Disciminant Analysis 

 مت ظات معاعلة اال تساب المتغير ال  ن

1.2 =x1 

TA

WC
 

وقدر  جنمالي المونوداني يقي  ار وا السائلة جلى 

Altman أ  قو  تنبا هؤه النسبة أفضل من  سل التداوا. 

1.4 =x2 

TA

RE
 

 وتهاي يقي  اررباذ المتراكمة والتي تع   عمر الاركة وق

 اديةادير

3.3 =x3 

TA

EBIT
 

ي يقي  هؤا الماشر ال تاة  التاتيلية بعيدا  عن الرفد المالي 

(Financial Leverage.) 

2.2 =x4 

BVOD

MVOE
 

ي تن ر هؤه النسبة جلى أ  اايرادان التاتيلية هي ارسا  في 

 .القدر  على ادستمرار على المدى البويل

= 

1.2 =x5 

TA

S
 

تاشر هؤه النسبة على قدر  المونودان على تاقيق المبيعان 

وهي متتير  من  ناعة ريرى حي  ترتتد في التجار  

 .وتن ت  في الصناعة

        
 اله ا  اله ن  الئ ام ها ش ط

 
 : متلئ  هم  عئئ هل ال  افحتئ ئ  ه ت  

 EBITالاخه ااه الل ياط مال  تا  *
 TAلنه ل  الهمنماا  *

 S     الهاتل   *
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 MVOEالقته  الئمات  لحقمم اله ل تن *

 TLلنه ل  الها ما   امت   ارنه *

 CAالهمنماا  الهتاامل  *
 .REار ا ح الهحتلظ اا  *

 :ايتالفا  نوهريا  بين  سل المجموعتين Altmanوقد وند 

 (5)ندوا رقم 

 المطب  على الشر تين Altman Z-scoreرم حر  جدول ي ض  االختبا 

 الشر ات الجيدد الشر ات المإلسة المتغير

X1 %6.1- %41.4 

X2 %62.6- %35.5 

X3 %31.8- 15.4% 

X4 %40.1% 247.7% 

X5 ( مر) 1.9 1.5 

 

 : رل من دراسته بمعادلة كما يليف

Z-score = 1.2*1 + 1.4*2 + 3.3*3 + 0.6*4 + 1*5 

أ و الررررو   المعبررررى ل ررررل ( x)ارهميررررة النسرررربية للمتتيررررر  1، 2.2، 3.3، 1.4، 1.2تع رررر  اررقرررراإل 

 Z-scoreترررتم مقار رررة و  سررربة مرررن النسرررل ال مررر  المسرررتعملة لتقيررريم احتمرررادن جفرررال  الارررركان

 :مثالُ  ال  وعدإل اافال  المادد  سلتا  لتتريق بين اافاللاركة المعنية بنقاط 

 .مأاه تلتا  هخ ا    ه تلل  ما تا  ناا  هن اللشه18.1للل  Zالش    الت  ت ه  تا   1

أَم  دددد  ( Ignorance)هعاقدددد  مددددا  اللادددد   282 دددد 18.1للددددل  Zالشدددد    التدددد  ت دددده  تادددد   -2

 .تل ل احته ف  أن تلشه الش    خ ه ئعتتن هن ت  ت  ار ا  

 .م   هعاق  الحا  مالح ر هن ااه الهقت  تن 2822   282  اتن  3
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مأ لدد  تلتادد  ئدد ته  ائددتع اا  للددل امايهادد  اله لتدد  ألاتدد   2822للددل  Z دد الشدد    التدد  ت دده  تادد  4

هدددن اخ  ئددد   ااددده ئدددع  هدددن % 29ارتددد    دددح   ددداا العهدددماا  ددد  الحتددد ط الله تددد  ادددا تعادددأ اددد  

للددل افعخلدد خ الهئدددته   Zهعادد  ااددده ئددعتتن هددن حددداملا   ا خ دد    لددال  تمندددم % 9.حدداملا  م

 .ا  الش    هن اخ  ل  ه  اات 

 :النماحر الكمية-ب

  استعمال أسعا  األسالم فا قياس المخا ر 0
79

 : 

هررو جقرررراض أموالهررا لماسسرران لتسرررتعملها اسررتعماد  سررليما  يايرررد مررن قيمرررة  المصررارفمررا تقرروإل بررره 

مونوداتهرررا حترررى ي رررو  بمسرررتباع المقتررررض أ  يسررردد التاامررره، أمرررا جذا لرررم تسرررتعمل هرررؤه القرررروض 

د فلرررن يتاقرررق للارررركة مررروارد تم نهرررا مرررن الوفررراة بالتااماتهرررا، ارمرررر الرررؤي يرررادي جلرررى باررر ل نيررر

والسرررعر السررروقي للرررديو  كالهمرررا ( Assets)جذا مرررا اعتبر رررا برررل  السرررعر السررروقي لة ررروا و التارررل

حقرررروق المل يررررة، + قيمررررة الرررردين =  يتارررردد فرررري ضرررروة المسررررتقبل وجذا افترضررررنا أ  قيمررررة ار رررروا 

يسرررمح لنرررا برررالقوا أ  ( Merton مررروذل )، مثرررل هرررؤا ادفترررراض المياا يرررةمبررردأ تعرررادا وفرضرررنا 

يعتبر مثررل هررؤا المررديل مقبررود  والتتيررر فرري قيمررة ار رروا يسرراوي التتيررر فرري قيمررة حقرروق المررال ين

ر  قيمررة ارسرررهم للاررركان المدرنرررة فررري السرروق المعروفرررة وتع رر    رررر  السررروق ال ليررة جلرررى قرررو  

 .الاركة

 ( : Stress Testing)أو الظروف الضا طة  الجالد  فح ض  0

ررررل مرررردى ال المسررررتعملة لتقيرررريم قررررو  تررررلعر المات ررررة ( Techniques)ان تقنيرررريقصررررد بتارررر  التام 

 . بالتتيران الرئيسة في ادقتصاد ال لي وارحدا  ادستثنائية المعقولة

فررري  هررردف هرررؤا التاررر  هرررو نعرررل الم ررراطر أكثرررر ظهرررورا  مرررن يرررالا تقررردير ال سرررار  المتوقعرررة

رررل أدا  و.المات رررة فررري الارررادن غيرررر العاديرررة لةسرررواق ت تبرررر مررردى  مهمرررةتعتبرررر فارررول التام 

قرردر  البنررك علررى موانهررة ظررروف اقتصررادية وسرروقية سررلبية، لررؤا أ رربح هررؤا المجرراا ونهررة اهتمرراإل 

رررل نررراةا  د يتجررراأ مرررن و،قابيرررة فررري تاديرررد كتايرررة رأ  المااالهيئرران الر لقرررد أ رربات فارررول التام 

الدوليرررررة تسرررررتعمل رنرررررل تقيررررريم التتيرررررران المتانئرررررة الماتملرررررة  المصرررررارفلم ررررراطر لررررردى جدار  ا

والاررر ل الترررالي  احررردا  غيرررر ماملرررة ل نهرررا أحررردا  معقولرررة أو تاركررران فررري المتتيرررران الماليرررة

 :يوضح مراحل ايتباران الجهد ديتبار ال بر ادئتما ي

                                                           
79

، مؤكر  مانستير  - ع اسة  الة بنه التنمية المحلية و الة الجلإة –التجا ية الجزاةرية  المصا فالقروض المتعثرد لد  مامد يالدي،  - 

 .22:،ل2229/221ة عمار عليجي بارغواط، غير مناور ، كلية العلوإل ادقتصادية، نامع
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 (  9) نكل  قم 

 الختبا  الخطر االةتمارا جالدي ض  مرا ل اختبا ات ال
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         )       

       (
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Monte Carlo
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 المصدر من جعداد الباح 
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 :(Monte Carlo Simulation)م رت  ا ل   رم حر  3

وسررررريناريوهان الاالرررررة الضررررراغبة الماررررردد  معقولرررررة وذان  رررررلة يجرررررل أ  ت رررررو  أحررررردا  

 : بالمات ة المعينة متبية لم اطرها مثل الاادن التالية 

 . ي أ مة في القباع 1

 . ي تؤبؤ  حاد في قيمة ار وا والضما ان 2

 . ي م اطر السوق 3

 . ي  عوبان في السيولة 4

 . ي م اطر التركا ادئتما ي 5

يجرررل أ  يوعرررق البنرررك سياسرررة ال رررروف الضررراغبة وأ  يوافرررق عليهرررا مرررن مجلررر  اادار  واادار  

  :العليا، كما يجل أ  يتضمن هؤا التوعيق

ديرررد جنرررراةان ومواعيرررد ادنتماعررران التررري تعقرررد لتاديرررد الم ررراطر الرئيسرررية التررري تررراعر علرررى تايررر 

 . المات ة

 . ي منهجية لتاديد الترضيان التردية والمتعدد  انراة فا  التامل

 .ي جنراةان لتاديد سقوف التام ل والجهة المتوضة بتاديد هؤه السقوف

 . هاي حدود ال سار  الوانل مراقبت

ررررل يرررر اانررررر اةان التصرررراياية الترررري يجررررل القيرررراإل بهررررا جذا كا ررررت ال سررررار  أكثررررر مررررن حررررد التام 

ر البينرررة التاتيرررة الال مرررة لضرررما  جعرررداد هرررؤه اديتبررراران يوارهرررم مرررن ذلرررك هرررو تررروف المسرررموذ بررره

باررر ل دوري بمرررا فررري ذلرررك فاررر  كتررراة  وفعاليرررة هرررؤه اديتبررراران فررري تاقيرررق أهررردافها، وكرررؤلك 

المسرررررتعملة فررررري هرررررؤه اديتبررررراران لاجرررررم البنرررررك وتعقرررررد عملياتررررره  مررررردى مناسررررربة السررررريناريوهان

 . واست داإل  تائج عملية التقييم

 (: Marginal Mortality Rate)رم حر معدل الحياد  -4

أقرريم هررؤا النمرروذل اسررتنادا  جلررى ف ررر  التررلمين الترري تتترررض أ  عررددا  معينررا  مررن النررا  يترروفى يررالا 

أ و « تمرررون»هرررؤه الت رررر  رنرررل تقررردير عررردد القرررروض التررري  Altmanسرررنة معينرررة وقرررد اسرررتعمل 

 .بعبار  أُيرى تتال

فرري  مررن معررين ( Marginal Mortality Rate/ MMR)يسررم ى هررؤا المعرردا الارردي للايررا   و

(t )والتي يم ن و تها بالمعادلة التالية : 

 

 

Total amount of loans in a credit rating that default 

MMR =               ___________________________________________ 

Total amount of loans issued in that credit scoring 
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جلررررى قيمررررة  MMRفرررري كررررل سررررنة يم ررررن ترنمررررة ول ررررل فئررررة تصررررنيا ( MMR)تاتسررررل  يااااث 

 . يتناق  بها القرض سنويا  

ا تقررراده ر ررره يمثرررل   رررر  جلرررى ال لرررا يعتمرررد هرررؤا النمررروذل علرررى المعلومررران التاري يرررة، لرررؤا يم رررن 

 .بدد  من الن ر  جلى ارماإل

 :استخدام أسل ب تصني  المخا ر-5

وتعتبرررر هرررؤه ال برررو  مرررن أهرررم ال بررروان الال مرررة دت ررراذ قررررار ادئتمرررا  ويقصرررد بهرررا عررراد      

تصررنيا المقترررض والم رراطر المايبررة برره وذلررك بهرردف الو رروا جلررى  تاديررد رتبررة القرررض الترري 

تادد مصرررير طلرررل القررررض بالموافقرررة أو الررررف ، فالتصرررنيا يعتبرررر مرررن أحرررد يضررروئها سرررعلرررى 

 .وسائل تقييم يبر تعثر القروض

عمليرررة تقيررريم الم ررراطر المتعلقرررة بورقرررة ماليرررة معينرررة كالسرررندان، "فررريم ن تعريرررا التصرررنيا بل ررره 

الاررررية الررررؤي يسررررمح بترتيررررل تلررررك الورقررررة حسررررل يصائصررررها وحسررررل الضررررما ان الترررري يمناهررررا 

"مصدرال
80
. 

وعليررره فرررإ  التصرررنيا هرررو عمليرررة تاليرررل الم ررراطر الناتجرررة عرررن مرررنح ائتمرررا  عرررم ال ررررول بنترررائج 

وتجرررردر ااشررررار  جلررررى  أ  .  هائيررررة أو عمليررررة تقيرررريم لمعرفررررة مسررررتوى الم رررراطر المتعلقررررة بادئتمررررا 

، ول رررررن Ratingبررررردد  مرررررن مصررررربلح  Scoringبعررررر  ال ترررررا  يسرررررتعملو  مصررررربلح التنقررررري  

ل رررل  Scoreضررريق المعنرررى مقار رررة بالثرررا ي، جذ المعنرررى اروا يقررروإل بتاديرررد  قبرررة  المصررربلح اروا

ملرررا طلرررل قررررض، وعلرررى أسرررا  تلرررك النقبرررة وبمقار تهرررا بالارررد التا رررل الرررؤي يثبتررره البنرررك، يت رررؤ 

قراره، ل ن مصبلح التصنيا يعتبر أوسد معنى ديتالف أ واع التصنيتان
81
. 

 :الم اطر  ؤكر منهاو جد أ ه هناال العديد من أساليل تصنيا 

  :الملسسة لستراتيجيةتصني  المخا ر على أساس تقييم -أ

الماسسررة المتبعررة،  جسررتراتيجيةوفرري هررؤا النرروع مررن التصررنيا لم رراطر ادئتمررا  يعتمررد علررى تقيرريم 

 :(12)وذلك من يالا ادعتماد على المصتوفة الممثلة في الا ل رقم 

 

 

 

 

 

                                                           
80
 .45ل-، 22. دلعدا. ،ينل وا، ين ااصناعيل وبنال االصناعة و لماا امجلة ، تحليلية ع اسة االةتمان تصني  و االت " علي، بن ماتوظ نبار - 
81
 .23علي مرند سبق ذكره مباشر  ل بن ماتوظ نبار - 
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 ( 9 )ش ل رقم 

 الملسسة لستراتيجيةمصإ فة تصني  مخا ر االةتمان على أساس تقييم  

 المر ز التنافسا للمنشاد فا الس ق

(22) 

 : وع الصناعة -أ

( تصررررنيد الاواسرررريل الا صررررية) ررررناعة حديثررررة 

 .في طور النمو

 :المركا التنافسي للماسسة - 

 .ذان حصة سوقية مرتتعة  سبيا  

 :الهدف ادستراتيجي -ل

 .والسعي  او ابت اران نديد النمو 

 .متوسبة: درنة م اطر  ادئتما 

(21) 

 : وع الصناعة -أ

 ررررررررناعة مسررررررررتقر  فرررررررري قبرررررررراع المقرررررررراودن 

 .واا ااةان

 (.تصنيد المعدان الثقيلة)

 :المركا التنافسي للمنال  - 

 .ذان حصة سوقية مرتتعة  سبيا  

 :الهدف ادستراتيجي -ل

 .المااف ة على هؤه الاصة السوقية

 .من تضة: درنة م اطر  ادئتما 

 

(24) 

 : وع الصناعة -أ

شرررررررركة ) رررررررناعة فررررررري طرررررررور ادضرررررررماالا 

 (.مقاودن متردية

 :المركا التنافسي للمنال  - 

 .حصة سوقية متد ية ندا  

 :الهدف ادستراتيجي -ل

 .اد ساا  من الصناعة أو اد دمال

 .عالية ندا  : درنة م اطر  ادئتما 

(23) 

 :اعةصن وع ال -أ

تصررررررنيد ) ررررررناعة حرررررردي  فرررررري طررررررور النمررررررو 

 (.الاواسيل الا صية

 :المركا التنافسي للمنال  - 

 .ذان حصة سوقية متد ية

 :الهدف ادستراتيجي -ل

جمرررا تاسرررين الاصرررة السررروقية أو اد سررراا  مرررن 

 .الصناعة

 .عالية: درنة م اطر ادئتما 
 50 :محمد مطر، مرج   ساب ، ص: المصد 

ويتضرررح مرررن الاررر ل أ  المصرررتوفة تررررب  برررين المتتيرررر الترررابد ممرررثال  فررري م ررراطر ادئتمرررا  وعالعرررة 

متتيررران مسررتقلة، ممثلررة فرري  رروع الصررناعة الترري تعمررل بهررا المناررل  والمركررا التنافسرري لهررا وكررؤلك 

وفررري ضررروة العالقرررة التررري . اسرررتراتيجيتها التررري يتتررررض  أ  تاررردد فررري ضررروة المتتيررررين السرررابقين

ين تلرررك المتتيرررران تتاررردد درنرررة الم ررراطر  التررري يم رررن تصرررنيتها فررري أربرررد مسرررتويان علرررى تنارررل بررر

 .من تضة، متوسبة، عالية، عالية ندا  : الناو التالي

وبالترردقيق فرري المعلومرران الموضرراة فرري المصررتوفة أعرراله،  رررى بل هررا متيررد  نرردا  لمالررل ادئتمررا  

برررار أ  ادسرررتراتيجية تعرررد علرررى المررردى فررري تقرررويم م ررراطر القرررروض طويلرررة ارنرررل وذلرررك علرررى اعت

، فنجرررد أ ررره يضرررم ماسسررران (2)البويرررل، وكتعليرررق علرررى تلرررك المصرررتوفة  ليرررؤ مرررثال  القبررراع رقرررم 

هرررري فرررري طررررور النمررررو، وحصررررتها مررررن السرررروق متناقصررررة، لررررؤا ت ررررو  احتياناتهررررا الماليررررة الال مررررة 

نرروع مررن الماسسرران لتمويررل النمررو المسررتهدف كبيررر ، وعلررى الرررغم مررن كررو  الم رراطر فرري هررؤا ال

من تضرررة  سررربيا  فررري المررردى البويرررل بسررربل قرررو  مراكاهرررا الماليرررة، جد أ ررره يتونرررل علرررى المالرررل أ  

يراعررري برررل  قرررو  هرررؤه الماسسررران قرررد تتعررررض فررري النررراا القصرررير  جلرررى  ضرررت  علرررى السررريولة 

بسرربل الاانررة لتمويررل أغررراض النمررو، ممررا قررد يرفررد مررن م رراطر ادئتمررا ، وهررؤا مررا يونررل عليرره 
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فهررري  رررروع ( 1)أ  ي رررو  حرررؤرا  فرررري التعامرررل معهررررا أمرررا الماسسرررران التررري تقرررد فرررري القبررراع رقررررم 

ر هررا ت ررو  فرري العرراد  كبيررر   المصررارفالماسسرران الترري تاررو  علررى الجا ررل اركبررر مررن اهتمرراإل 

الاجررم وتتمتررد بدرنررة عاليررة مررن كتايررة رأ  المرراا وترردفق  قرردي مرتتررد، أمررا الماسسرران الترري تقررد 

فيجررو  فرري بعرر  ارحيررا  فقرر  وتاررت شررروط حرراد  قبرروا التعامررل معهررا أمررا ( 3)م فرري القبرراع رقرر

فرررال يم رررن تبريرررر مبلقرررا  تعامرررل البنرررك معهرررا وذلرررك درتتررراع حجرررم ( 4)التررري تقرررد فررري القبررراع رقرررم 

الم اطر المايبة بها
82
. 

ومرررا يعرررا  علرررى هرررؤا التصرررنيا أ ررره يهمرررل الجوا رررل اريررررى للماسسرررة ويركرررا علرررى نا رررل واحرررد 

باسرررتعماا هرررؤا التصرررنيا مرررد الماسسررران الصرررتير  والمتوسررربة قرررد يلتررري  هائيرررا  تعامرررل، فقررر ، و

 .و تر حجم أسواقها وحصصها فيه  ااهاالبنك معها وذلك لاداعة 

 : تصني  المخا ر على أساس ع امل الجدا د االةتمارية-ب

ترشرررادي رقمررري و  ررررا  رهميرررة عوامرررل الجررردار  ادئتما يرررة للمقتررررض، فقرررد ترررم اقترررراذ  مررروذل اس  

: لتقيررريم م ررراطر ادئتمرررا  للعميرررل باسرررتعماا تلرررك العوامرررل والتررري تتمثرررل فررري ال مررر  عنا رررر التاليرررة

الا صرررية، المقررردر ، رأ  المررراا والموقرررا المرررالي، الضرررما  ووسررريلة السرررداد، ال رررروف المايبرررة 

و جد أ  كل عنصر من العنا ر السابقة يتم تقييمه على أسا  عد  اعتباران. بالنااط
83
. 

وبعرررد . وبعرررد قيررراإل المالرررل بتقيررريم العوامرررل السرررابقة حسرررل درنتهرررا التقييميرررة، يقررروإل بتل ررري  النترررائج

 قرررروإل بمقار تهرررا مررررد المعررررايير  122الاصررروا علررررى النتيجرررة أي الدرنررررة التقييميرررة للمقترررررض مرررن 

لمعرفة  وعية الم اطر والا م على أساسها بقبوا أو رف  القرض (افتراضيا  )التالية
84
: 

 أي قرض بم اطر متد ية ندا  ( 122-12)ا ممتا  معد -1

 أي قرض بم اطر متد ية ( 15-21)معدا نيد  -2

 أي قرض بم اطر مقبولة،( 52-21)معدا مقبوا  -3

أي قررررض بم ررراطر  وعرررا  مرررا كبيرررر  تاترررال لمراقبرررة ( 22-51)معررردا ضرررعيا تارررت المراقبرررة  -4

 مستمر  ل ي د يقد الماروع في التال،

يعنررري عرردإل مررنح القررررض درتترراع الم رراطر المايبرررة  52أقررل مررن ( التمويرررلريب)معرردا يبررر  -5

 .به

عرررا  علرررى هرررؤا التصرررنيا كو ررره يعتمرررد علرررى التقرررديران الا صرررية للمالرررل فالارررية الوحيرررد الرررؤي يُ 

التررري أحيا رررا  قرررد ت برررئ ويصو رررا  عنرررد تقيررريم العوامرررل المعنويرررة كا صرررية العميرررل وال رررروف 

 .المايبة

                                                           
 315-314ل :،مرند سبق ذكره، لالتحليل المالا واالةتمارامامد مبر،  - 82
83
 57 ل ، 2002 ااس ندرية المعارف، منال  ،االةتمارية -المخا ر لعا د ،الاواربي الاميد عبد مامد الاواربي، مامد الاميد عبد - 
84
 .29:،ل1995، رسالة دكتوراه غير مناور ، نامعة أإل درما  ، السودا ، قياس  إاود األعاو المالا للمصا فمامد علي مامد العقوا،  -
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 : تصني  المخا ر باستخدام النظم-ر

و سرررتعرض فررري مجررراا تصرررنيا الم ررراطر باسرررت داإل الرررن م بعررر  النمررراذل مرررن برررين العديرررد منهرررا 

اريررررررى اركثرررررر تعقيررررردا ، وهرررررؤه الرررررن م تسرررررتعمل لتقيررررريم وتصرررررنيا م ررررراطر ادئتمرررررا  المتصرررررلة 

ن ال ميرررة برررالعمالة المقترضرررين، أفرررراد كرررا وا أو شرررركان وذلرررك مرررن يرررالا مجموعرررة مرررن الماشررررا

 .والنوعية

ويعتمرررد هرررؤا النمررروذل لتصرررنيا م ررراطر القرررروض علرررى مجموعرررة (: ال صاااإا)النظاااام النااا عا * 

 .من المعايير النوعية أو الو تية ب الف الوضد المالي للمقترض

ويم رررن حصرررر هرررؤه المتتيرررران فررري سرررتة عنا رررر رئيسرررة أعبررري ل رررل منهرررا و    سررربي كمرررا هرررو  

 :موضح في الجدوا التالي

 (2)ندوا 

 متغيرات النظام المقترم

 و ر  النسبا العناصر

 %12 الصناعة التا تعمل فيالا الشر ة

 %15 المر ز التنافسا للشر ة

 %22 األعاو التشغيلا

 %25 التدف  النقدي

 %15 ال ض  المالا

 %15 اإلعا د

 %122 المجم  

 .325:محمد مطر، مرج  ساب ، ص: المصد 

 

مرررردى اعتمرررراد المالررررل علررررى كررررل عنصررررر مررررن  علررررى هررررؤا النمرررروذلويقصررررد بررررالو   النسرررربي فرررري 

العنا ررر المونررود  فرري الجرردوا ومرردى أهميترره فرري التاليررل، ف لمررا كررا  الررو   النسرربي أكبررر كلمررا 

 .رثيجل ادهتماإل بؤلك العنصر في التاليل أك

اسرررتثنائي، ممترررا ، نيرررد، : ويرررتم تصرررنيا القرررروض حسرررل هرررؤا النمررروذل جلرررى  يمررر  فئررران كالترررالي 

 .قبوا، ضعيا ما وال فيه، وكل  نا من ار ناف السابقة تصنا حسل معاييرم
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ً:املصريفًلتحليلًخماطرًاالئتمانًالتقليديةًطرقالً-ثالثاً 
تتمثل البرق التقليدية ال مية لتاليل م اطر ادئتما  في البرق التالية

85
: 

  (النسل المالية)التاليل المالي  -

  Expert Systemsار  مة ال بير   -

 . ماذل أيرى للتاليل-

 (:النسر المالية)التحليل المالا  -أ

فررري ات ررراذ  ج  التاليررل المرررالي يعتبرررر أحرررد اردوان الهامررة التررري يسرررتعين بهرررا  ررا د القررررار التمرررويلي

ا يعتبررررر الوسرررريلة الترررري تسرررراعد جدار  ادئتمررررا  فرررري كاررررا ال ثيررررر مررررن قرررررار مررررنح ادئتمررررا ، كمرررر

العميرررررل لالئتمرررررا ، وتعتبرررررر القررررروائم الماليرررررة مرررررن أهرررررم مصرررررادر التمررررروض الرررررؤي ي تنرررررا طلرررررل 

 .المعلومان لتقييم المركا المالي للعميل

ج  غرض جدار  ادئتما  من التاليل المالي للقوائم المالية هو التلكد من  قبتين هما
(86)

: 

 قدر  العميل على تسديد مستاقان المصرف في تاري  استاقاقها  -

 .يل لالئتما  المبلو تاديد مدى حانة العم -

 .ولتاقيق ذلك فإ  جدار  ادئتما  تست دإل أسلو  التاليل باست داإل النسل المالية

ج  اسررررت داإل النسررررل الماليررررة يتوقررررا علررررى التتررررر  الامنيررررة لالئتمررررا  المبلررررو ، فررررإذا كررررا  طلررررل 

أو  ادئتمرررا  يتمثرررل فررري تمويرررل سرررلعة مرررا عرررن طريرررق أسرررلو  المرابارررة أو السرررلم أو ادستصرررناع

البيرررد بالتقسررري ، فرررإ  المصررررف يقررروإل برررالتركيا علرررى النسرررل ذان العالقرررة بتاصررريل عمرررن السرررلعة، 

كتاليررررل  سررررل السرررريولة، والنارررراط، وتاليررررل ربايررررة العميررررل فرررري المرررردى القصررررير، أمررررا جذا كررررا  

مضررراربة أو مارررراركة فررري ماررررروع )موضررروع تمويرررل ادئتمررررا  هرررو التمويررررل بصررري  المارررراركان 

ة يقرروإل المصرررف بررالتركيا علررى  سررل أيرررى ت رردإل الموضرروع، كتاليررل  سررل ، فترري هررؤه الاالرر(مررا

 .المديو ية، والرباية، وغيرها

ومن أهم التااليل المالية المست دمة  ؤكر منها
87

: 

 

 

 

 

                                                           
85 - Breuer, B. (2002), “Measuring off-balance-sheet Leverage”. International Monetary Fund, working paper. 

86
 .212سمير ال بيل، مرند سابق، ل -

87
 --D’Hustler, K. (2009), “The Leverage Ratio: A New Binding Limit on Banks”, the World Bank Group, 
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 (: تحليل سي لة العميل )تحليل رسر السي لة  -0

ارنررل، وذلررك مررن يررالا تقرري   سررل السرريولة قرردر  العميررل علررى الوفرراة بالتااماترره الماليررة قصررير  

 :النسل التالية

تقرررري  هررررؤه النسرررربة مرررردى لجرررروة العميررررل جلررررى ادئتمررررا  قصررررير ارنررررل لتمويررررل  :رساااابة التااااداول -

متبلبررران التارررتيل لديررره كمرررا تمثرررل هرررؤه النسررربة حرررد ارمرررا  الرررؤي يضرررمن للمصررررف قررردر  العميرررل 

يةوهي تعبى بالعالقة الت على تسديد ما بؤمته من ائتما  قصير ارنل
(88)

: 

=رسبة التداول   

 األص ل المتداولة

 الخص م المتداولة

 

العقاتددد  أم ار دددمه ارخددد ت الق ا ددد  ل تحمتددده للدددل عقاتددد  خددد ه ام ط  :حيررر  تمثرررل اد ررروا المتداولرررة

 .أتاه  أامهالله ت   أم الئع  اله لت  

الاقيقيررررة، فهرررري تمثررررل تمثررررل هررررؤه النسرررربة سرررريولة العميررررل التوريررررة أو : رساااار السااااي لة السااااريعة -

، ويرررتم حسرررابها كمرررا (الم ررراو )مقياسرررا  أكثرررر تات رررا  للسررريولة دسرررتبعادها ار ررروا ارقرررل سررريولة 

يلي
(89)

: 

=رسبة السي لة السريعة   

الم ض عة مقدما  ملورات ال –األص ل المتداولة   

 الخص م المتداولة

 

 :تحليل رسر النشا  -0

الناررراط لمعرفرررة مررردى كتررراة  المصررررف فررري اسرررت داإل وجدار  يلجرررل المالرررل ادئتمرررا ي لتاليرررل  سرررل 

أ رروله ومرروارده الماليررة، كمررا أ هررا تبررين العالقررة بررين ادسررتثمار فرري عنا ررر ار رروا واايرررادان 

الماققررة، وللوقرروف علررى ذلررك فإ رره يجررل جنررراة مقار ررة بررين مسررتوى اايرررادان وحجررم ادسررتثمار 

نسررررل اريرررررى فرررري كو هررررا ترررروفر ماشرررررا  فرررري م تلررررا ار رررروا، وتمتررررا  هررررؤه النسررررل عررررن ال

ومرررن . دينامي يرررا ، وذلرررك ريرررؤها البعرررد الامنررري بعرررين ادعتبرررار عنرررد تاليلهرررا لقائمرررة المركرررا المرررالي

أهم هؤه النسل ما يلي
(90)

: 

                                                           
 .221المرند  تسه، ل -88
89
  .122، ل2212، 1، دار الراية، عما ، طلعا د مخا ر المحافظ االةتماريةمهند حنا  قود عيسى،  - 
90
 .45، ل1995، رسالة دكتوراه غير مناور ، نامعة أإل درما  ، السودا ، مصا فقياس  إاود األعاو المالا للمامد علي مامد العقوا،  -

 .211حما  مامود الابيدي، مرند سابق، ل -
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يقررري  هررررؤا المعررردا قرررردر  العميرررل فرررري تسرررييل م او رررره السرررلعي، ممررررا : معااادل عو ان المخاااازون -

ويررتم حسررا  هررؤا . لمعرردا كلمررا قلررت احتمررادن العسررر المررالييضررمن سرريولته، لررؤلك كلمررا  اد هررؤا ا

 :المعدا من يالا العالقة التالية

=معدل عو ان المخزون   
  لإة البضاعة المباعة

 مت سال المخزون السلعا

 

 .30/00فا المخزون  –( المشتريات+  0/0فا المخزون = ) لإة البضاعة المباعة 

النسررربة عررردد اريررراإل الال مرررة لتاصررريل الرررؤمم الماليرررة للعميرررل، تمثرررل هرررؤه : مت ساااال فتااارد التحصااايل -

بايرر  كلمررا ا  تضررت فتررر  التاصرريل
*
اَّ ذلررك علررى كترراة  العميررل فرري تاصرريل مسررتاقاته، ارمررر   د 

ويرررتم . الرررؤي يرررنع   علرررى سررريولته وياترررا جدار  ادئتمرررا  فررري قبررروا طلرررل مرررنح التمويرررل الرررال إل

 :حسا  هؤا المعدا من يالا العالقة التالية

 =مت سال فترد التحصيل 

 الكمم المدينة

 ×322 
 المبيعات اآلجلة

 .أوراق القب + الاسابان الدائنة تمثل الؤمم المدينة 

يسرررت دإل هرررؤا المعررردا لقيرررا  مررردى كتررراة  العميرررل فررري اسرررت داإل  :معااادل عو ان األصااا ل الثابتاااة -

 :أ وله الثابتة لتوليد اايرادان، وياسل بالعالقة التالية

 =معدل عو ان األص ل الثابتة 
 المبيعات

 األص ل الثابتة

يعبررررر هررررؤا المعرررردا عررررن مرررردى كترررراة  العميررررل فرررري اسررررت داإل  :معاااادل عو ان األصاااا ل المتداولااااة -

 :أ وله المتداولة في توليد اررباذ، وياسل بالعالقة التالية

 =معدل عو ان األص ل المتداولة 
 المبيعات

 األص ل المتداولة

 :تحليل  بحية العميل -3

العميررررل فرررري ات رررراذ تع رررر   سررررل الربايررررة ارداة ال لرررري للعميررررل، وهرررري مقيررررا  لتاعليررررة وكترررراة  

القررراران ادسرررتثمارية، والتارررتيلية، والتمويليرررة، وتررردا  سرررل الربايررة التررري لهرررا قيمرررة أعلرررى مقار رررة 

برررالتتران السرررابقة أ  العميرررل ياقرررق  يررراد  فررري ارربررراذ وبالترررالي تضرررمن جدار  ادئتمرررا  حقهرررا فررري 

 .استرداد قيمة ادئتما  الممنوذ

 

 
                                                           

 .، وكؤلك على طبيعة و وع البضاعة التي تم بيعها(البيد والدفدشروط )تعتمد فتر  التاصيل على السياسة ادئتما ية للعميل   *
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 (:المرعوعية المالية)معدل العاةد على  ق ق الملكية  -

تسرررت دإل جدار  ادئتمررررا  معررردا العائررررد علرررى حقرررروق المل يررررة
 **

لمعرفرررة مرررردى اعتمررراد العميررررل علررررى 

 (.91)أمواا التير في تمويل استثماراته

 . (92)ويست دإل كماشر لمدى قدر  العميل في حسن توظيا ارمواا المستثمر  

ويررررتب  هرررؤا المعررردا بماشرررر
 

قررردر  )ا حقررروق المل يرررة عومضرررا** (ROA)العائرررد علرررى ار ررروا 

 (:93)بماشرين هما (ROA)حي  يرتب  ماشر العائد على ار وا ( EMالرافعة المالية 

PM)هررررام  الررررربح  -
)

الررررؤي يع رررر  مرررردى كترررراة  العميررررل فرررري جدار  ومراقبررررة الت رررراليا، والررررؤي  

 :ياسل من يالا العالقة التالية

 = (PM)هامش الرب  
 الدخل الصافا

لمبيعاتلجمالا ا  

. والرررؤي يررردا علرررى ادسرررتعماا ارفضرررل لة ررروا( اسرررتعماا ار ررروا)أو  (AU)منتعرررة ار ررروا 

 :وياسل من يالا العالقة التالية

 

 = (AU)ة األص ل نإعم

 المبيعاتلجمالا 

 لجمالا األص ل

 :ياسل كالتي (ROA)وعليه فإ  معدا العائد على ار وا 

 (AU)منتعة ار وا ×  (PM)هام  الربح  = (ROA)معدا العائد على ار وا 

 :أما مضاعا حقوق المل ية فهو ياسل كالتي

 = (EM)مضاع   ق ق الملكية 
 لجمالا األص ل

  ق ق الملكية

 :من يالا ما سبق يم ن حسا  معدا العائد على حقوق المل ية من يالا العالقة التالية

مضررراعا حقررروق ×  (ROA)معررردا العائرررد علرررى ار ررروا = معررردا العائرررد علرررى حقررروق المل يرررة 

 (EM)المل ية 

                                                           
**
كلما ارتتد هؤا العائد كلما كا  أفضل بالنسبة للبنك، ر ه يم نه من تو يد  سبة أكبر من اررباذ على المساهمين وكؤلك  ياد   سبة   

 (.ادحتياطان)اررباذ الماتجا  
91
 .252لحما  مامود الابيدي، مرند سابق،  - 
92
 .222سمير ال بيل، مرند سابق، ل -
**  ROA: Return ON Assests. 

 EM: Equity Multipler. 

PM: Profit Margin. 

AU: Assets Utility. 
93
، نامعرة 3نلرة الباحر ، العردد /، الجزاةرياة المصاا فع اساة  الاة لمجم عاة مان : تقيايم الملسساات المصارفيةمامد الجموعي قرياري،  - 

 .91، ل2225كلية الاقوق والعلوإل ادقتصادية، ورقلة، 
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الرررررديل )× ( جنمررررالي ار رررروا/ جنمررررالي اايرررررادان= )معرررردا العائررررد علررررى حقرررروق المل يررررة :أو 

 (حقوق المل ية/ جنمالي ار وا)× ( جنمالي اايرادان/ الصافي

 X (PM) X (Au) (EM)= معدا العائد على حقوق المل ية :أو

يعبرررر هرررؤا المعررردا علرررى قررردر  العميرررل (: المرعوعياااة االقتصااااعية)معااادل العاةاااد علاااى االساااتثما   -

فررري اسرررتتالا ارمرررواا المتاحرررة لالسرررتثمار لديررره فررري يلرررق الرررربح التارررتيلي
(94)

وهرررو ياسرررل وفرررق 

 :لة التاليةدعامال

 =معدل العاةد على االستثما  
 الرب  الصافا

 مجم   األص ل

تعبرررر هرررؤه النسررربة علرررى مردوديرررة ادسرررتثماران مرررن الناحيرررة ادقتصرررادية فقررر ، غيرررر أ  المصرررارف  

تهررردف جلرررى تاقيرررق التررروا   برررين التنميرررة ادقتصرررادية وادنتماعيرررة، لرررؤلك عنرررد التقيررريم د يعتبرررر هرررؤا 

ق المعرردا كرراف لتقيرريم ادسررتثماران بررل يتبلررل ارمررر دراسررة تاليليررة لرردور ادسررتثماران فرري تاقيرر

التنميررررة ادنتماعيررررة  وهررررؤا مررررا يررررادي جلررررى حسررررا   سرررربة عائرررردان ادسررررتثماران جلررررى مجمرررروع 

ادستثماران كالتي
(95)

: 

=رسبة عاةدات االستثما  للى مجم   االستثما ات   
عاةد االستثما ال  

 ×122  
 مجم   االستثما ات

 :تحليل رسر المدي رية -4

للعميررل، وقدرترره علررى الوفرراة بالتااماترره علررى المرردى  تعبررر  سررل المديو يررة علررى السياسررة التمويليررة

 :البويل وذلك من يالا النسل التالية

تع رررر  هررررؤه النسرررربة مرررردى اعتمرررراد العميررررل طالررررل (: رساااابة االقتااااراض)القااااد د علااااى السااااداع  -

ادئتمررا  علررى أمررواا التيررر فرري تمويررل أ رروله، بااضررافة جلررى ارمررا  الررؤي يتمتررد برره الرردائنو  فرري 

 :صير  والبويلة، وتاسل كالتيالناا الق

=رسبة المدي رية  

 مجم   األص ل

 مجم   الدي ن

تعتبرررر هرررؤه النسررربة ماشررررا  قويرررا  علرررى مررردى قرررو  المركرررا المرررالي : رسااابة الااادي ن للاااى  أس الماااال -

مررررن ال سررررائر  المصررررارفللعميررررل، حيرررر  تعتبررررر ارمررررواا ال ا ررررة ضررررما ا  وحمايررررة للمقرضررررين و

وهي تاسل كالتي. ال بير ، ر  ارتتاع هؤه النسبة يدا على  ياد  الم اطر
(96)

: 

                                                           
 .251حما  مامود الابيدي، مرند سابق، ل -94
95
 .222، ل2223، 1، م تبة وهبة، القاهر ، طاستثما  المال فا اإلستمأحمد مصبتى عتيتي،  -
96
 .223عبد المعبي رضا أرشيد، ماتوظ أحمد نود ، مرند سابق، ل -
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 =رسبة الدي ن للى  أس المال 

 مجم   الدي ن

 األم ال الخاصة

 

 .حي  تامل ارمواا ال ا ة رأ  الماا، اررباذ الماتجا ، ادحتياطان، الم صصان

النسرربة عررن ادسررتقالا المررالي الررؤي يتمتررد برره العميررل طالررل تعبررر هررؤه : رساابة االسااتقتل المااالا -

ادئتمرررا ، ومررردى قدرتررره علرررى ات ررراذ القررررار التمرررويلي والوفررراة بالتااماتررره اتجررراه التيرررر، وتاسرررل 

 :هؤه النسبة كالتي

 =رسبة االستقتل المالا 

 األم ال الخاصة

 مجم   الدي ن

 

 :Expert Systemsاألرظمة الخبيرد  -ب

المصرررررارف طريقرررررة ار  مرررررة ال بيرررررر تسرررررت دإل 
*
دت ررررراذ قررررررار مرررررنح ادئتمرررررا  وتقيررررريم العمرررررالة  

 .باستعماا المعلومان المااسبية والمالية، وهي طريقة كمية تقوإل على ادستنتال المنبقي

يعتمرررد النمررروذل علرررى  راة ال برررراة للو ررروا جلرررى قواعرررد ات ررراذ قررررار مرررنح ادئتمرررا  وأ  مرررة تقيررريم 

حررروا ( مسررراولي جدار  ادئتمرررا  بالمصررررف)طريرررق اسرررتجوا  ذوي ال برررر  الم ررراطر، وذلرررك عرررن 

تجاربهم في مجاا منح ادئتما  وأ  متهم في تقييم الم اطر النانمة عنه
(97)

. 

 :رماحر أخر  للتحليل -ر

يونرررد هنررراال العديرررد مرررن النمررراذل المسرررت دمة لقيرررا  تقيررريم م ررراطر ادئتمرررا  فررري المصرررارف، غيرررر 

بيا رران وت نولونيررران مصرررفية متبررور  لتببيقهررا، لررؤلك ت تررار المصرررارف أ هررا تاتررال جلررى قاعررد  

 :ما يالئم طبيعة عملها وقدراتها، وفيما يلي بع  أهم النماذل المببقة في الواقد

 :MTM (Market to Market)رم حر مراقبة تحر ات الس ق  -0

ادئتمرررا  والناتجرررة عرررن فررري هرررؤا النمررروذل يرررتم قيرررا  م ررراطر ادئتمرررا  ا بالقرررا  مرررن تتيرررران قيمرررة 

تتير تصنيا المقترضين
(98)

. 

 

 

                                                           
 .بتر سا 1921سنة  (Altman)، والتمن 1922سنة  (Beaver)إن أول من استخدم طريقة األنظمة الخبيرة هو بيفر   *

97
-Michel Dietsch et Joël Petey، Mesure et gestion du risqué de credit dans les institutions financiers، 

Revue Banque، Paris، 2003، p. 44. 
98 - Michel Dietsch et Joël Petey، op، cit.، p. 26. 
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 :Credit Metriesورم حر  KMVرم حر  -0

مررررن النمرررراذل الهي ليررررة الترررري تعتمررررد علررررى  Credit Metriesو مرررروذل  KMVيعتبررررر  مرررروذل 

، الررررؤي يقرررري  تعثررررر العميررررل عنرررردما ت ررررو  القيمررررة السرررروقية (Merton 1974) مرررروذل ميرتررررو  

معين من الديو ر وله أقل من مستوى 
(99)

. 

ت رررررار احتماليرررة تعثرررر العميررررل بادعتمررراد علرررى هي ررررل رأ  مررراا العميررررل  KMVياسرررل  مررروذل 

ومقدار التؤبؤ  في عوائد ار وا والقيمة الاالية لة وا من يالا عال  مراحل هي
(100)

: 

 .ويتم فيها تقدير قيمة ار وا ومقدار التؤبؤ  في عوائدها: المرحلة ارولى

 .DDوفيها يتم حسا  البعد عن التعثر : ثا يةالمرحلة ال

 .يتم فيها اشتقاق احتمالية التعثر: المرحلة الثالثة
، 1995سنة  (J. P. Morgan)الذي تم اقتراحه من طرف مورغان  CreditMetricsأما نموذج 

عادة )فيستند على تحديد مصفوفة االنتقال التي تقيس احتمال تغير التصنيف على طول فترة االئتمان 

MTM، ويتم قياس التعثر باالستناد إلى نموذج (تكون سنة
(101)8 

يعتبررررر هررررؤا النمرررروذل مررررن ارمثلررررة النررررادر  علررررى النمرررراذل التاليليررررة لتاديررررد م صصرررران يسررررائر 

رق ادعتياديررررة للم رررراطر ادئتما يررررة، يتمسررررك فقرررر  بلحرررردا  التعثررررر القررررروض، وهررررو يتبررررد البرررر

 .ويتجاهل العوامل اريرى كالتتير في ارسعار والهوام  والتاوا من تصنيا جلى  ير

يعتبرررر النمررروذل أكثرررر مالئمرررة لتاديرررد  سررربة المقترضرررين الرررؤين سيتعرضرررو  للتعثرررر، حيررر  يرررتم و

 LGDمعرررردا ال سررررار  عنررررد التعثررررر  تجميررررد القررررروض فرررري مجموعرررران متجا سررررة بايرررر  ي ررررو 

مماعل
(102)

. 

 :RAROCالتقييم باستخدام العاةد المعدل وف  المخا ر على  أس المال  - ب

 :RAROCمإال م العاةد المعدل وف  المخا ر على  أس المال 

RAROCبررردأ اسرررتعماا العائرررد المعررردا وفرررق الم ررراطر علرررى رأ  المررراا 
*
روا مرررر  مرررن طررررف  

فررررري الوديررررران المتارررررد  ارمري يرررررة فررررري أوايرررررر السررررربعينيان، عرررررم  Trusteمصرررررارفمجموعرررررة 

ن طررررف أغلرررل مررراريررررى، حيررر  أ ررربح يسرررتعمل  المصرررارفاسرررتعملت باررر ل واسرررد مرررن طررررف 

                                                           
99
-Ibid، p. 115. 

100
- Eva Lutkelbohmer، Concentration Risk in Credit portfolio، Springer، Verlag Berlin Heidelberge، 

2009، p. 29-30. 
101

 - Linda Allen، Jacob Boudoukh، Anthony Saunders، Understanding Market، Credit، and Operational 

Risk، Blackwell، USA، 2004، p.138. 
102-Aruauds De Servigny، and Oliver Renault، op، cit.، p. 233. 
*
  AROC: Risk Adjusted Return On Capital. 
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العالميرررة ال بررررى، وفررري  هايرررة عقرررد التسرررعينيان اعتبررررن طريقرررة العائرررد المعررردا منهجيرررة  المصرررارف

 .رائد  لقيا  ارداة

ادار   RAROCا وفررررررق الم رررررراطر علررررررى رأ  المرررررراا تسررررررت دإل المصررررررارف  العائررررررد المعررررررد

م اطرهررررا ادئتما يررررة، حيرررر  يقرررري  هررررؤا المعرررردا الم رررراطر مررررن يررررالا احتسررررا  المتاضررررلة بررررين 

الم رراطر  والعائررد مررن عررد  مونررودان وأ ارربة، كمررا يعبرري قاعررد  اقتصررادية لقيررا  كررل الم رراطر 

د القرررررراران السرررررليمة ذان الصرررررلة ببريقرررررة منسرررررجمة، ويعتبرررررر أدا  للمسررررريرين تم رررررنهم مرررررن  رررررن

ال ا ة بالموا  ة بين الم اطر  والعائد لم تلا ار وا
(103)

. 

ويعررررف معررردا العائرررد المعررردا علرررى أ ررره النسررربة برررين العائرررد المعررردا علرررى م ررراطر أ رررل مرررالي فررري 

فتررررر   منيررررة معينررررة وقيمررررة ال سررررائر غيررررر المتوقعررررة أو رأ  المرررراا ادقتصررررادي وفقررررا  للعالقررررة 

التالية
(104)

: 

RAROC  =رأ  الماا ادقتصادي/ العائد المعدا 

RAROC ( = الماو ان ادقتصادية –النتيجة / )رأ  الماا ال ال ادقتصادي 

حجرررم ارمرررواا ال ا رررة التررري تسرررمح بتتبيرررة : "يعررررف رأ  المررراا ال رررال ادقتصرررادي علرررى أ رررهو

"كافرررة الم ررراطر التعليرررة التررري ياتمرررل أ  يتعررررض لهرررا البنرررك وذلرررك عنرررد مجررراا عقرررة معلررروإل
(105)

 

 :ارمر الؤي يعتمد على عاملين رئيسيين

 .اديد الم اطر الوانل تتبيتهات -

 .القيا  الموضوعي ل افة الم اطر التعلية -

مرررد معررردا مرنعررري الرررؤي يقررري  ت لترررة ارمرررواا أو ت لترررة  (RAROC)عرررم بعرررد ذلرررك  قررروإل بمقار رررة 

التر ررة البديلررة للاصرروا علررى أسررهم البنررك مررن طرررف المسررتثمرين، كمررا يم ررن أيضررا  أيررؤ الت لتررة 

المتوسررربة المرنارررة كمعررردا مرنعررري أي ت لترررة ارمرررواا ال ا رررة  ائرررد ت لترررة ارمرررواا المقترضرررة 

مرناة على أسا  و   كل مصدر
(106)

. 

 :(RAROC)أهداف  ريقة  - ت

تهدف طريقة جلى تاقيق مجموعة من ارهداف  وناها في النقاط التالية
(107)

: 

 تسعير م تلا المنتجان وال دمان  -

 قيا  المردودية بالنسبة ل ل الابائن والمنتجان والصتقان والماافم ادستثمارية  -

                                                           
103
 .51طارق هللا يا ، حبيل أحمد، مرند سابق، ل- 

104
 - Michel Dietsch et Joël Petey، Mesure et gestion du risqué de credit dans les institutions financiers، 

idem، p. 158. 
105 - Bessis Joël، Gestion des Risques et GestionBanques، Dalloz، Paris، 1995، p. 297. 
106
-IDEM. 

107
 .22إل ، ل ,2221الجاائر سبيا-نامعة فرحان عبا راسة تببيقية مقار ة،،د الكإاود التشغيلية للمصا فتقييم شوقي بورقبة،  - 
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 ررراذ باسرررا  احتمررراا عررردإل الاصررروا علرررى قيمرررة ادئتمرررا  باررر ل كمررري دت (RAROC)تسرررمح  -

 القرار المناسل 

 تاديد ال سائر القصوى يسمح بتاديد مستوى رأ  الماا ال ال ادقتصادي بدقة  -

 أدا  ادار  ار وا وال صوإل فيما ي   الم اطر  (RAROC)تا ل طريقة  -

علررررى تقيرررريم الم رررراطر ومبابقتهررررا مررررد المردوديررررة الماققررررة دت رررراذ  (RAROC)تعمررررل طريقررررة  -

 لا الم اطر قرار جعاد  ت صي  م ت

جلرررى نعرررل جنرررراةان مرررنح ادئتمرررا  فررري المصرررارف أكثرررر عقال يرررة  (RAROC)تهررردف طريقرررة  -

 وأكثر شتافية في التتاوض مد العمالة 

برررررالتمييا برررررين  ررررروعين مرررررن م ررررراطر ادئتمرررررا   م ررررراطر ادئتمرررررا   (RAROC)تسررررمح أيضرررررا   -

 :المتوقعة وم اطر ادئتما  ادستثنائية، حي 

المتوقرررد بمتوسررر  اريبررراة وال سرررائر التررري يتاملهرررا البنرررك نرررراة عررردإل حصررروله يتعلرررق ال برررر * 

 على مستاقاته من الابائن 

أمررا ال بررر غيررر المتوقررد أو ادسررتثنائي فيقرروإل البنررك بتتبيررة هررؤا النرروع مررن ال سررائر ادسررتثنائية * 

عررررن طريررررق ت صرررري  رأ  المرررراا ال ررررال ادقتصررررادي والررررؤي يتمثررررل فرررري الترررررق بررررين المبلرررر  

 قصى لل سائر والمبل  المتوس  لل سائر ار

مررررن يررررالا الارررر ل رقررررم  (RAROC)ويم ررررن توضرررريح أ ررررواع م رررراطر ادئتمررررا  حسررررل طريقررررة 

(12): 

 (09) قم نكل 

.(RAROC)أر ا  مخا ر االةتمان  سر  ريقة  
108
 

                 

                      

                                     

                           

                        

                           

                            

                  

 

 

 جعداد الباح :صدر الم

                                                           
108

 Christophe Godowski، Impact d'un instrument de gestion sur le management، l'exemple de la method 

RAROC en milieu bancaire; CERMAT، IAE de Tours، France، 2003، p. 12 
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ً:ةتجارياالئتمانًيفًاملصارفًالالطرقًاحلديثةًلتحليلًخماطرً-رابعاً 
في البرق التاليةتجارية تتمثل البرق الاديثة لتاليل م اطر ادئتما  في المصارف ال

109
: 

 :(The Standardized Approach)النم حر المعيا ي أو النمطا  -أ

 :رظرد عامة عن محت   النم حر المعيا ي -0

الم ررررراطر ادئتما يرررررة، تسرررررت دمه ( تقيررررريم)يعتبرررررر النمررررروذل المعيررررراري مرررررن أبسررررر  طررررررق تاليرررررل 

يتضرررررمن هرررررؤا ارسرررررلو  تصرررررنيتا  أدق و المصررررارف التررررري تمرررررار  أ اررررربة بسررررريبة غيررررر معقرررررد 

للم رررراطر، كمررررا يضررررمن توسرررريد جطررررار اسررررت داإل الرهو رررران لتتبيررررة الم رررراطر ادئتما يررررة، ويارررردد 

اد علررررى بمونررررل هررررؤا النمرررروذل يررررتم تصررررنيا الم رررراطر بادعتمرررروأسررررلو  نديررررد لت تيررررا الم اطر

وهرررؤا مرررا Fitch، Standard & Poor's، Moody's: ماسسررران التصرررنيا العالميرررة مثرررل

 .سنتناوله بالتتصيل في مباح  دحقة

المعنيرررررة للقرررررروض أ ررررربات مرتببرررررة بررررردرنان  (Weight Risk)ج  أو ا  الم ررررراطر كمرررررا 

نرررة الم رراطر لهررؤه القررروض والترري تاررددها ماسسررران التصررنيا وحسررل معررايير مارردد  فصررلتها لج

وفقررا  لهررؤا ارسررلو  فررإ  اسررت داإل التقييمرران ادئتما يررة ال ارنيررةو بررا ا
*
يسرراعد علررى التمييررا بررين  

الم ررراطر ادئتما يرررة وفئاتهرررا، حيررر  ي رررو  ل رررل فئرررة و   م ررراطر يرررال بهرررا، كمرررا يعتمرررد الرررو   

 (.العميل)الترنياي ل ل أ ل ائتما ي على التصنيا ادئتما ي للمقترض 

 :ح أو ا  ترنيح ار وا بالم اطر وفقا  لةسلو  المعياريي يوضتالوالجدوا ال

 أو ان ترجي  األص ل بالمخا ر وفقا  لألسل ب المعيا ي(: 5)جدول  قم 

 المطل بات على

 أو ان الترجي 

AAA to 

AA- 

A to 

A- 

BBB to 

BBB- 

BB + to 

B- 

أقل من 

B- 

 ير مصن  

(unrated)_ 

 %122 %152 %122 %52 %22 %2 الا ومان

ال يررررررررررار )المصررررررررررارف 

1)
(110)

 

22% 52% 122% 122% 152% 122% 

ال يررررررررررار )المصررررررررررارف 

2)
(111)

 

22% 52% 52% 122% 152% 52% 

122 %22 الماسسان

% 

122% 122% 152% 122% 

 11 :،  ل2224ي، ظبوالدوا النامية،أبو  2اقية با ا  ندوق النقد العربي، المالمح ارساسية دتت:المصدر

 

 

 

                                                           
109

 - Rose, P. and Hudgins, S. (2008), “Bank Management and Financial Services”, seventh edition, The 

McGraw-Hill/Irwin Series in Finance 
، تعبر عن المالة  ادئتما يرة للبررف .التقييمان ادئتما ية ال ارنية هي عبار  عن  راة ماللين م تصين أو ماسسان م تصة في ذلكإن   *

 ...(.ماسسان مالية، عمالة)المقابل 
110
 .أسا  م اطر البلد المسجل به المصرفو   م اطر ترنياي على  - 
111
 .ترنيح على أسا  تقييم المصرف للم اطر - 
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 :االةتماراأس  التصني   -0

للعميرررل بادعتمررراد علرررى مجموعرررة مرررن ارسررر  ( التصرررنيا ادئتمرررا ي)يرررتم تقيررريم الجررردار  ادئتما يرررة 

اسرررررتقرار الصرررررناعة، اسرررررتقرار الماسسرررررة، القررررردر  التنافسرررررية، ماشرررررران و ترررررائج ارداة : أهمهرررررا

د المارررراكل التاررررتيلي، الترررردفقان النقديررررة، الموقررررا المررررالي، اادار  والرقابررررة الدايليررررة، التعامررررل مرررر

...القا و يرررة، هي رررل التمويرررل والتسرررهيالن، أر رررد  مسرررتاقة السرررداد
(112)

وسرررنترد مباررر  يرررال فررري  

 .التصل الثال  ر  مة التصنيا ادئتما ي

 :رم حر التقييم الداخلا األساسا والمتقدم -ب

يتضرررمن هرررؤا ارسرررلو  تقررردير المصررررف للم ررراطر المرتببرررة بعمالئررره طرررالبي ادئتمرررا  لتجنرررل مرررنح 

 .ادئتما  للعمالة ذوي الم اطر العالية، وهو يست دإل بتريي  من السلبان الرقابية

، (UL)وال سررررار  غيررررر المتوقعررررة  (EL)يعتمررررد هررررؤا النمرررروذل علررررى مقررررايي  ال سررررار  المتوقعررررة 

حيررر  تمثرررل ال سرررار  المتوقعرررة المبرررال  التررري يتوقرررد المصررررف يسرررارتها لتترررر   منيرررة معينرررة، وهررري 

ة التاليةتاسل وفقا  للعالق
(113)

: 

EL = PD * LGD * EAD 

 :حي  يمثل

PD : وهررو يقرري  احتمرراا تعثررر العميررل عررن سررداد قيمررة ادئتمررا  يررالا ا تمااال التعثاار عاان الاادف ،

فترررر   منيرررة معينرررة، وتعتمرررد المصرررارف لتاديرررد احتمررراا التعثرررر علرررى تصرررنيا ماسسررران التقيررريم 

للعميررررل، ووضررررعية القبرررراع الررررؤي الدوليررررة وكررررؤلك علررررى معلومرررران أيرررررى حرررروا المركررررا المررررالي 

 ينتمي جليه 

LGD :وتقررري  الجررراة مرررن قيمرررة ادئتمرررا  التررري ستسررردد للمصررررف الخساااا د عناااد  ااادو  التعثااار ،

فرررري حالررررة حرررردو  التعثررررر، حيرررر  تترررررض السررررلبة الرقابيررررة فرررري المررررنهج ارساسرررري  سرررربة مارررردد  

الضرررما ان التررري يم رررن  يرررؤا  بعرررين ادعتبرررار قيمرررة لل سرررائر التررري يم رررن أ  تنارررل عرررن فارررل العمرررالة 

للبنررررك تسررررييلها فرررري حالررررة التاررررل، أمررررا فرررري المررررنهج المتقرررردإل فالمصررررارف هرررري الترررري تقرررروإل بتاديررررد 

يؤا  في ادعتبار متبلبان رأ  الماا وفقا  لما تراه السلبان الرقابية ال سار  
(114)

  

EAD :تقي  مبل  التسهيالن التي ستسال جذا حد  التعثرالتعرض عند التعثر ،. 

ل سرررار  غيرررر المتوقعرررة فهررري مقررردار التؤبرررؤ  بال سرررائر وتقرررا  بررراد اراف المعيررراري للتو يرررد أمرررا ا

ادحتمالي لل سائر
(115)

وتعبى بالعالقة التالية. 
(116)

: 

                                                           
112
 .325عبد المبلل عبد الاميد، مرند سابق، ل -

113
 - Joetta Colquitt، Credit Risk Management، Mc Graw Hill، USA، 3

rd
 ed، 2007، p.219. 

 .229، مرند سابق، ل0وتحديات با ل  المصا فسمير الااهد،  -114
115
 .112مهند حنا  قود عيسى، مرند سابق، ل - 

116
-Joetta Colquitt، op. cit.، p. 222. 
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LGDEADPDPDU **)1(*1  

ياتمل النموذل على العنا ر التالية
(117)

: 

فررررري المنهجرررررين ارساسررررري  تصرررررنيا التعرضررررران للم ررررراطر، حيررررر  ي تلرررررا تاديرررررد المرررررديالن -

  (1)والمتقدإل، ويم ن توضيح ذلك من يالا الجدوا رقم 

اسررت داإل معررايير طر  يجررل علررى المصرررف القيرراإل بهررا بل ررل فئررة تعرررض للم رراطر تقررديران م ررا -

 دولية أو تقديراته الدايلية 

 تصني  المدختت وفقا  للمنالج الداخلا األساسا والمتقدم(: 2)جدول  قم 

 المدختت
 الجالة التا تق م بتحديد  ل مدخل

 وفقا  للمنهج المتقدإل وفقا  للمنهج ارساسي

 المصارف (PD)ا تمال التعثر عن الدف  

 المصارف السلبة الرقابية (LGD)الخسا د عند  دو  التعثر 

 جم األص ل المعرضة للمخا ر عند التعثر 

(EAD) 
 المصارف السلبة الرقابية

 (M)االستحقاق الإعلا 
السلبة الرقابية مد جم ا ية تتوي  

 البنك فيت حديدها
 المصارف

ة، الواقد سليما   ا ر، الن اإل المصرفي الجاائري واتتاقيان با ا، الملتقى الوطني اروا حوا المن ومة المصرفية الجاائرية والتاودن ادقتصادي: المصدر

 .219، ل 2224وتاديان، نامعة الالا، ديسمبر 

، وتعتمد PDفي أسلو  التقييم الدايلي ارساسي تقوإل المصارف بتوفير تقديراتها دحتمادن التعثر و

، كما تاتال المصارف لن اإل معلومان فعاا وكتاة  ىالرقابية لم و ان الم اطر ارير على التقديران

بارية في الميدا  وتقنية عالية لتقدير حجم الم اطر المرتببة بار وا
(118)

. 

أمرررا فررري أسرررلو  التقيررريم الررردايلي المتقررردإل فرررإ  المصرررارف تعرررد تقرررديراتها دحتمرررادن احتمررراا التعثرررر 

، حجررررم ار رررروا المعرضررررة للم رررراطر (LGD)، ال سررررار  عنررررد حرررردو  التعثررررر (PD)عررررن الرررردفد 

بادعتمرررراد علررررى قاعررررد  بيا رررران المصرررررف يررررالا  (M)، ادسررررتاقاق التعلرررري (EAD)عنررررد التعثررررر 

 .ي  يتم است داإل برامج متبور  لتقدير م اطر ادئتما فتر   منية معينة ح

هررررري الترررري تالئرررررم طبيعررررة الم ررررراطر فررررري ( ارساسررررري أو المتقرررردإل)ج  طريقررررة التصرررررنيا الرررردايلي 

المصرررارف ، غيرررر أ  البريقرررة المعياريرررة هررري ارسرررهل فررري التببيرررق ر هرررا امترررداد للبريقرررة ارولرررى 

فهررري تاترررال جلرررى   رررم وتقنيررران متقدمرررة فررري  ، أمرررا طريقرررة التصرررنيا الررردايلي1المتبعرررة فررري برررا ا 

جدار  الم رررراطر وكترررراة  عاليررررة لررررن م المعلومرررران لقيررررا  احتمررررادن احتمرررراا التعثررررر عررررن الرررردفد 

(PD) ال سرررار  عنرررد حررردو  التعثرررر ،(LGD) حجرررم ار ررروا المعرضرررة للم ررراطر عنرررد التعثرررر ،

(EAD) ادستاقاق التعلي ،(M). 

                                                           
(117)

  Stefan Truek، Svetlozar Todorov، Rating Basel Modeling of Risk، Elsevier، London، 2009، p. 41. 
، المعهررد ااسررالمي للباررو  3، ورقررة مناسرربان اإلسااتما المصااا فالرقابااة واإلنااراف علااى مامررد عمررر شررابرا، طررارق هللا يررا ،  - 118

 .21، ل2222والتدريل، ند ، 
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ًرابعاملبحثًال
ًملعايريًجلنةًبازلًالدوليةًاالئتمانالرقابةًعلىًأنظمةً ًوفقا 

، أ ررربح ادسرررتقرار المرررالي مرررن (Globalization)فررري ظرررل ادتجررراه  ارررو مايرررد مرررن العولمرررة    

ترررلعير عرررد ارمرررور التررري تا رررى بلولويرررة كبررررى فررري جطرررار السياسررران ادقتصرررادية ال ليرررة، جذ لرررم ي

الاررردود القبريرررة، برررل  رررار أفرررق  الماررراكل التررري توانررره الن ررراإل المرررالي فررري بلرررد مرررا مقصرررورا  علرررى

 .التلعير يمتد جلى ارسواق ال ارنية في العالم

هررررررؤا  1992الرررررؤي عقررررررد فررررري يو يرررررو (  G-7)وقرررررد تنررررراوا انتمررررراع القمررررررة لمجموعرررررة السررررربد 

ارمر،وونهررررت المجموعررررة  ررررداة بررررل  تليررررؤ الترررردابير الال مررررة للمااف ررررة علررررى اسررررتقرار الن رررراإل 

وأنهرررا  رسرررمية عديرررد  علرررى الباررر  فررري وسرررائل تعايرررا  وبنررراة عليررره، ع ترررت ماسسررران.  المرررالي

ادستقرار المالي، وبونه يال في ادقتصادان ذان ارسواق الصاعد  
119
. 

بقررررار  1952ومرررن المعلررروإل أ  لجنرررة برررا ا الم تصرررة بااشرررراف المصررررفي والتررري أ ارررئت عررراإل  

منرررؤ عرررد   تقررروإل( G-10)المركايرررة لمجموعرررة الررردوا الصرررناعية العارررر   المصرررارفمرررن ماررراف ي 

سرررنوان بباررر  أفضرررل السررربل لتوقيرررد  بررراق ااشرررراف المصررررفي فررري كرررل الررردوا ولتقويتررره بونررره 

والتعليمرررران الرقابيررررة بمثابررررة العنا ررررر  المصررررارفهررررؤا وتعتبررررر  يررررال فرررري الرررردوا ارعضرررراة

ارساسرررية للتنميرررة وادسرررتمرار المرررالي فررري الررردوا، حيررر  أ  ضرررعا اادار  وعررردإل فعاليرررة الرقابرررة 

 مان عالية تاعر على الن اإل ب املهيادي لادو  أ
.
 

جالااا ع لجناااة باااا ل لتطااا ير الرقاباااة المصااارفية والمتطلباااات  الاااى تحلياااللاااكله يالااادف هاااكا المبحاااث 

األساسااااية ال اجاااار ت افرهااااا لمما سااااة  قابااااة مصاااارفية فعالااااة والمباااااع  األساسااااية ل نااااراف 

وحلاااه  النظااار فاااا مإالااا م  إاياااة  أس الماااال المصااارفا الإعاااال، والمعاااايير الجديااادد لباااا ل ولعااااعد

 :من ختل نرم المإاهيم التالية

 .با ا لجنة تعريا -أود  

 .(Basel 1)-1با ا اتتاقية -عا يا  

 .(Basel 2) - 2با ا اتتاقية – عالثاُ 

 (.Basel 2) با ا لمقرران ارساسية الدعائم -رابعاُ 

 (.BASEL 3)- 3با ا اتتاقية -يامسا  

 (. -(BASEL 3 3مرت اان با ا-سادسا  

تببيق الرقابة المصرفية وفق با ا في سورية و قراران مجل  النقد والتسليا فيما يتعلق  -سابعا  

 .بم اطر ادئتما 

                                                           
119 - Basel Committee on Banking Supervision, (2010), “Strengthening the Resilience of the Banking 

Sector”. Bank for International Settlements, Consultative Document. 
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ً:تعريفًجلنةًبازلً-أوال ً
هرررري لجنررررة فنيررررة استاررررارية د تسررررتند جلررررى أيررررة اتتاقيررررة دوليررررة أ اررررلن بقرررررار مررررن مارررراف ي     

المركايررررة للرررردوا الصررررناعية، تجتمررررد أربررررد مررررران سررررنويا  يسرررراعدها عرررردد مررررن فرررررق  المصررررارف

، لررررؤلك د تتمتررررد قررررراران المصرررارفالعمرررل مررررن التنيررررين لدراسررررة م تلرررا نوا ررررل الرقابررررة علررررى 

كمرررا تتضرررمن قرررراران وتو ررريان اللجنرررة  ،وتو ررريان هرررؤه اللجنرررة برررلي  رررتة قا و يرررة أو جلااميرررة

مررررد ااشررررار  جلررررى  مرررراذل مررررن  المصررررارفللرقابررررة علررررى وضررررد المبرررراد  والمعررررايير المناسرررربة 

الممارسررران الجيرررد  فررري م تلرررا الررردوا بتررررض تاتيرررا الررردوا علرررى جتبررراع تلرررك المبررراد  والمعرررايير 

وادستتاد  من هؤه الممارسان
(120)

. 

يتنررراوا ميثررراق برررا ا مجموعرررة مرررن الترتيبررران التررري وضرررعتها لجنرررة برررا ا للرقابرررة علرررى المصرررارف 

تو رررريان تتعلررررق بالرقابررررة علررررى كتايررررة رأ  المرررراا لتتبيررررة م رررراطر الترررري تتررررولى دور وضررررد 

 . ادئتما  وم اطر السوق وم اطر العمليان والم اطر اريرى للبنوال

ى بررري بررا ا عررراإل جذ   2، عررم برررا ا 1911برردأن هررؤه اللجنرررة عملهررا فررري هررؤا المجررراا بإ رردار مرررا يسررم 

 . 2212عاإل  3، عم با ا 2223عاإل 

ً:(Basel 1)-1اتفاقيةًبازل-ثانياً 

التلكرررد مرررن أ  الماسسررران الماليرررة لرررديها رأسرررماا كررراف لموانهرررة  1كرررا  الهررردف الررررئي  لبرررا ا     

التااماتهرررررا ودسرررررتيعا  ال سررررراران غيرررررر المتوقعرررررة التررررري يم رررررن أ  تتعررررررض لهرررررا مونوداتهرررررا 

 . ادئتما ي ة

 ررردرن تعليمررران م ملرررة لمعالجرررة م ررراطر السررروق عرررم  ررردرن برررا ا لمعالجرررة  1992فررري عررراإل و

علرررى أعرررر الررردرو  التررري نررراةن بهرررا  IIIعرررم  ررردرن برررا ا  2222التررري طبرررق عررراإل  1 قررر  برررا ا 

لتجعررررل مررررن تررررديل الا ومررررة  2والترررري كاررررتت مرررردى الاانررررة لتعررررديل بررررا ا  2221-2225أ مررررة 

 . أمرا  أقل احتماد   المصارفا قاذ 

رررا معيررار برررا اوقررد  . ليرررةالمررراا فرري الماسسررران الما  علررى ال برررر ادئتمررا ي وعلرررى كتايررة رأ 1رك 

الماسسرررران الماليررررة مررررن ار رررروا ادئتما ي ررررة دايررررل المياا يررررة ن وقررررد قسررررم هررررؤا المعيررررار مونررررودا

                                                           
ع اسة مقدمة للى االجتما  السن ي الثامن والعشرين لمجل  محافظا المصا ف المر زية ، 2المالمح ارساسية دتتاقية با ا  - 120

 .12، ل2224، سبتمبر وملسسات النقد العربية، صندوق النقد العربا



109 
 

علرررى التررروالي حسرررل م اطرهرررا جلرررى يمررر  فئررران معبيرررا  أو ا رررا  متتاوترررة لم ررراطر كرررل فئرررة  سررربتها 

 %. 122، %52، %22، %12تر،  :كما يلي 

بالمعايير التالية لرأ  الماا هي  /1 /ناةن با او
121
 : 

 . المصارفي وضد معايير الاد ارد ى لرؤو  أمواا  1

 . المصارفي التركيا على م اطر ادئتما  باعتباره ال بر ارساسي الؤي تتامله  2

 1919-1952التبوران الترررري حرررردعت برررر  1بررررا ا مرررررن بهررررا ويم ررررن تل رررري  الضررررروران الترررري 

 : والتي تمثلت بي

 . ي الؤبؤبة الاديد  في أسعار التوائد وأسعار الصرف

 . ي التارر من القيود

 . ي العولمة وا تاارها الواسد

 . 1912ي أ مة ديو  أمري ا الالتينية في مبلد عاإل 

ال بيرررر  علرررى مسرررتوى  المصرررارفمعرررا  جلرررى ت كرررل رؤو  أمرررواا مع رررم نميعهرررا أدن هرررؤه العوامرررل 

 :بهدف 1البنك اركبر في العالم بؤلك الامن، فجاةن با ا  Citibankالعالم منها 

 . ي تعايا سالمة المصارف عن طريق تعايا قاعد  رأ  الماا 1

الناشرررربة دوليررررا  للاررررد مررررن المنافسررررة غيررررر مصارففرررررض  يرررراد  هامررررة فرررري النسررررل الماليررررة لل - 2

 . العادلة

المرررراا تقررروإل علررررى م رررراطر البنرررود دايررررل المياا يرررة ويارنهررررا أدن جلررررى وضرررد أسرررر  لررررأ   - 3

 . ا ضباط في جدار  رأ  الماا

 . ي البساطة في التببيق 4

 .لماا جلى البنود يارل المياا يةي جدياا متبلبان رأ  ا 5

 

                                                           
 -

121
، الماتمر العلمي اروا لل لية لدان العربيةالع لمة المالية ووثا ها على القطا  المصرفا والنم  االقتصاعي فا البهااإل فاروق،   

 .2223ادقتصادية والعلوإل اادارية، نامعة العلوإل التببيقية، اررد ، 
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ً(:Basel 2)ً-2ًبازلاتفاقيةًً–ثالثُاً

ارسرررواق الماليرررة وظهرررور عررردد هائرررل مرررن اردوان   تيجرررة للتبررروران الواسرررعة التررري شرررهدتها     

الماليرررة المسرررتجد  مرررن توريرررق ومارررتقان وا تتررراذ ارسرررواق علرررى بعضرررها  تيجرررة التبرررور ال بيرررر 

أدن هرررؤه . بوسرررائل ادتصررراا لدرنرررة أ هرررا أ ررربح أقرررر  جلرررى سررروق واحرررد مرررن كو هرررا عرررد  أسرررواق

اطر العمرررل المصررررفي، كمرررا جلرررى  يررراد  م ررر 1ارمرررور مجتمعرررة معرررا  بااضرررافة جلرررى قصرررور برررا ا 

 ادن مررن سررررعة ا تقررراا هررؤه الم ررراطر مرررن سررروق ليررر كمرررا حصرررل فررري ننررو  شررررق  سررريا سرررنة 

حيرر  امترردن ار مررة ل ررل مررن البرا يررل وروسرريا وكمررا ياصررل ال  فرري اليو ررا  مررن أ مررة  1995

متررد جلررى ا تقلررت جليهررا أيرلنرردا ويتوقررد أ  ت ماماليررة قويررة تركررت  عارهررا علررى كررل منبقررة اليررورو بعررد

بعرررد أ  تبرررين أ  أسررربا  ار مررران المصررررفية فررري كثيرررر مرررن و كرررل مرررن البرتتررراا وأسررربا يا وجيباليرررا

وضررررعا الرقابررررة الدايليررررة  المصررررارفالرررردوا هررررو ضررررعا جدار  الم رررراطر الترررري  تتعرررررض لهررررا 

وال ارنيرررة لرررديها، رأن لجنرررة برررا ا جلرررى أ  اتتاقرررا  نديررردا  يركرررا علرررى تلرررك ارسررربا  أ ررربح أمررررا  

أدركررت لجنررة بررا ا أ  البنرراة الماسسرري القررائم الترري أتررت برره بررا ا  أ رربات هنرراال لقررد و ضررروريا  

حانرررة لتبرررويره لناحيرررة تقويرررة جطرررار رأ  المررراا التن يمررري ونعلررره أكثرررر حساسرررية للم ررراطر التررري 

التررري قامرررت  2تتعررررض لهرررا المصرررارف مرررن ادئتمرررا  ومرررن السررروق ومرررن العمليررران، ف ا رررت برررا ا 

تاليةعلى العنا ر الرئيسة ال
122
 : 

واعتمررررادا  أكثررررر علررررى تقررررديران ( Greater Risk Sensitivity)يرررر حساسررررية أكبررررر للم رررراطر 

 . البنك للم اطر والتال وال سائر

يررر قررردمت حررروافا كبيرررر  لمقرررايي  ال برررر واادار  المقدمرررة، ارمرررر الرررؤي ا ع ررر  ودعرررم الممارسررران 

 . اادارية الدايلية السليمة ادار  الم اطر ادئتما ي ة اريرى

 . ي تلكيد ادلتااإل الثابت بالمباد  المصرفية السليمة مد اهتماإل أيضا  باابداعان الجديد 

رررررا علرررررى  2أي أ  اهتمررررراإل برررررا ا  مرررررن ( Regulatory Capital)رأ  المررررراا الرقرررررابي  قرررررو رك 

يررالا نعررل متبلبرران الاررد ارد ررى لرررأ  المرراا أكثررر حساسررية للم رراطر الترري يتعرررض لهررا البنررك، 

  تسررره حيررر  يرتترررد رأ  المررراا الرقرررابي مرررد ارتتررراع الم ررراطر ويرررن ت  با  تاضرررها، وفررري الوقرررت

 . تي تدير الم اطر التي تعرض لها بصور  أفضلالمصارفأعبى حوافا لل

 

                                                           
122

 .55-54ل ل  ،2225مصر، المعارف، منال  ،"المصا فب المخا ر ولعا د قياس" ال بيل، سمير -  
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 :2الدعائمًاألساسيةًملقرراتًبازلًً-رابعاًُ

باقتراحرررران نديررررد  أكثررررر تاديرررردا وتتصرررريال لمعرررردا  2221ينرررراير  12تقرررردمت لجنررررة بررررا ا فرررري 

والمعنيرررررين (  رررررندوق النقرررررد الررررردولي)المصررررررفية وأرسرررررلت التعليقررررران جلرررررى الهيئررررران  المالةمرررررة

           ل رررررن النسررررر ة النهائيرررررة ترررررم  ررررردورها فررررري  هايرررررة 2221 والم تصرررررين قبرررررل  هايرررررة شرررررهر مررررراي

بسرررربل كثررررر  الترررررددان والمالح رررران، ويقرررروإل  2225عررررم تمديررررد مهمتهررررا فرررري  هايررررة عرررراإل  /2221

  هيأس ةادتتاق الجديد على عالع
123
: 

  ،طريقرررررة حديثرررررة لقيرررررا  كتايرررررة رأ  المررررراا المررررررنح لموانهرررررة م ررررراطر السررررروق، التارررررتيل

 ادئتما  

  ضررررما  ونرررررود طريقررررة فعالرررررة للمرانعرررررة والمراقبررررة أي أ  ي رررررو  للبنررررك ال اضرررررد اشرررررراف

 الجهان الرقابية للتقييم الدايلي لتاديد رأ  الماا من يالا تقييم الم اطر المرتببة بؤلك 

  ند ضرررباط السررروق والسرررعي جلرررى اسرررتقراره أي يجرررل علرررى كرررل بنرررك اافصررراذ عررر  ررراإل فاعرررل 

 ئرررهرأسرررماله ومررردى تعرضررره للم ررراطر والبررررق المتبعرررة لتاديرررد حجرررم الم ررراطر حترررى يعلرررم عمال

 .ودائنوه ليتم نوا من موانهة الم اطر

2لمقراران با ا  ارساسيةوتتمثل الدعائم 
124
: 

هرررؤه المتبلبررران فررري حسرررا  معيرررار كتايرررة رأ  المررراا تتمثرررل : المتطلباااات الااادريا لااارأس الماااال -0

 :والمالحم في هؤا الصدد ما يلي

، جد أ ررره %1ااطرررار الجديرررد لمقررررران لجنرررة برررا ا علرررى معررردا المرررالة  اانمرررالي عنرررد  جبقررراة* 

عررردا فررري م و ررران رأ  المررراا بإضرررافة شررررياة عالثرررة لموانهرررة نررراة مرررن الم ررراطر السررروقية وذلرررك 

حيرررر  تاررررمل ح رأ  المرررراا اانمررررالي يت ررررو  مررررن عررررال  شرررررائح، باررررروط معينررررة وبهررررؤا أ ررررب

ارربرررراذ الماتجررررا ، وتت ررررو  الارررررياة + ادحتياطرررران + الارررررياة ارولررررى رأ  المرررراا المرررردفوع 

 الاررررياة الثالثرررة فتت رررو  مرررن قرررروض مسرررا د  رنرررل سرررنتين الثا يرررة مرررن رأ  المررراا المسرررا د أمرررا

ح مرررن الضرررروري عنرررد حسرررا   سررربة رأ  أ ررربولقرررد بعرررد ت ررروين عرررال  شررررائح لررررأ  المررراا، و

 نالمررراا اانماليرررة للبنرررك أ  تبرررر  ونرررود  رررلة رقميرررة برررين م ررراطر ادئتمرررا  وم ررراطر السررروق، عررر

12،5طريرررق ضرررر  مقيرررا  الم ررراطر  السررروقية فررري 
*

، عرررم جضرررافة النررراتج جلرررى مجمررروع ارو ا  

                                                           
123

، 1999،مصر ، 31، المجلد عن لجنة با ل لمعدل  إاية  أس المال الصاع مشرو  اإل ا  الجديد النار  ادقتصادية لبنك ااس ندرية،  -  

 .12ل

، مجموعرة دلرة ،   ليات البر ة، مجلة متخصصة بإق  المعامتت والعمال المصارفا اإلساتما0وتحديات با ل   المصا فسمير الااهد،   124-

 .43:،ل.2222، 1البركة، العدد 

 
*
 .1ارد ى ل تاية رأ  الماا على الاد  122هي  تيجة قسمة  12،5  
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دا كتايررررة وعليرررره يصرررربح معرررر مقابلررررة ادئتمررررا المرناررررة بررررلو ا  الم رررراطر والمجمعررررة رغررررراض 

رأ  الماا يعبى بالعالقة التالية
(125)

: 

 (3الشريحة +  0الشريحة +  0الشريحة )لجمالا  أس المال 
 8% 

 00،7× مقياس المخا ر الس قية + األص ل المرجحة باو ان المخا ر 

 

 لم ياد  أي تتيير على أساليل قيا  م اطر السوق * 

 ادلتاامان العرضية لم ياد  أي تتيير في معامالن تاويل * 

 استادعت اللجنة  وع نديد من الم اطر وهي الم اطر التاتيلية * 

 :تم تتيير أساليل قيا  م اطر ادئتما ، حي  طرحت اللجنة عالعة أساليل هي* 

ت صررر  هرررؤه البريقرررة و   م ررراطر ل رررل أ رررل مرررن أ ررروا المصرررررف : الطريقاااة المعيا ياااة -أ

هرررررؤا الت صررررري  قيمرررررا  لة ررررروا مرنارررررة بم اطرهرررررا، دايرررررل ويرررررارل المياا يرررررة، وينرررررتج عرررررن 

تسررررمح  وتسررررت دإل هررررؤه البريقررررة مررررن قبررررل المصررررارف الصررررتير  والمتوسرررربة الاجررررم، والترررري د

 .جم ا ياتها باست داإل البرق اركثر تقدما  

وتعتمرررد هرررؤه البريقرررة علرررى التصرررنيتان التررري يقررروإل بهرررا :  ريقاااة التصاااني  الاااداخلا األساساااية - 

ارسررررا  الررررؤي يرررتم بنرررراة  عليررره حسررررا  رأ  المرررراا الرررال إل لتتبيررررة هررررؤه المصررررف والترررري تاررر ل 

يرررالا فترررر   منيرررة مقررردارها سرررنة،أما ( PD)الم ررراطر، ويقررروإل المصررررف باحتسرررا  احتماليرررة التعثرررر

يرررررتم ( M)،وانرررررل ادسرررررتاقاق ( EAD)،والتعررررررض عنرررررد التعثرررررر ( EL)ال سرررررار  عنرررررد التعثرررررر 

 .الاصوا عليها من قبل السلبة الرقابية

وتعتمرررد هرررؤه البريقرررة علرررى التصرررنيتان التررري يقررروإل بهرررا :  ريقاااة التصاااني  الاااداخلا المتقدماااة  -ل

المصرررررف،والتي تارررر ل ارسررررا  الررررؤي يررررتم بنرررراة عليرررره حسررررا  را  المرررراا الررررال إل لتتبيررررة هررررؤه 

الم ررراطر، ويقررروإل المصررررف باحتسرررا  احتمررراا التعثرررر للعمرررالة يرررالا فترررر   منيرررة معينرررة مقررردارها 

 . نل التعثرأالتعثر، والتعرض عند التعثر، و سنة، وال سار  عند

تهررررردف هرررررؤه اانرررررراةان جلرررررى تارررررجيد الماسسررررران : المتابعاااااة مااااان قبااااال السااااالطات الرقابياااااة-0

المصرررررفية لتبنرررري   رررراإل نديررررد ادار  الم رررراطر مررررن يررررالا رفررررد كترررراة  المصررررارف فرررري تقيرررريم 

م اطرهررا وكترراة  رؤو  أموالهررا، كمررا تهرردف جلررى تبرروير   ررم الرقابررة الدايليررة مررن يررالا متابعررة 

 ة واستراتيجية الم اطر السلبان الرقابية للتلكد من أ  رأ  ماا البنك متماشيا  مد بيئ

هررري عمليرررة ت ميليرررة للدعامرررة ارولرررى والثا يرررة، تهررردف جلرررى تررروفير المعلومررران : ارضااابا  السااا ق -3 

الال مرررة لمسرررتعمليها مرررن يرررالا  يررراد  درنرررة جفصررراذ المصرررارف عرررن هي رررل وكتايرررة رأ  مالهرررا، 

 قييم ار وامااسبية المتبعة في تو وعية م اطرها واستراتيجيان موانهتها، وسياساتها ال

 

 

 

                                                           
125
، مجلرة العلروإل اا سرا ية، المعايير الدولية للرقابة المصرفية وتطبيقاتالا على األرظماة المصارفية للادول النامياةبورا  أحمد، عيا   بير،  - 

 .125، ل2225، نامعة منتوري، قسنبينة، نوا  25العدد 



113 
 

 (  9) الجدوا رقم 

 0الدعاةم الثتثة التإاقية با ل 

 

 .02،  ص0994والدول النامية،أب   با،  صندوق النقد العربا، المتم  األساسية التإاقية با ل : المصد 

 

وتررررى اللجنرررة أ  هرررؤا اافصررراذ يجرررل أ  د يتعرررارض مرررد معرررايير المااسررربة المببقرررة، مرررد مراعرررا  

المالئرررم فررري  ارررر المعلومررران التررري قرررد يصرررعل تتسررريرها، أو التررري د تم رررن مرررن عررردإل التوسرررد غيرررر 

الوقوف على حجم الم اطر التعلية التي يتعرض لها البنك
126
. 

                                                           
 .22، مرند سابق، ل بيلسمير ال - 126

 الدعامة الثالثة الدعامة الثارية الدعامة األولى

 متطلبات الحد األعرى

  1د تتيير في معدا الممثل %

كؤلك د تتيير نوهري في 

احتسا  متبلبان رأ  الماا تجاه 

 م اطر السوق

   تتيير كبير في أساليل احتسا

المتبلبان تجاه الم اطر ادئتما ية 

كما تم جضافة متبلبان تجاه 

 الم اطر التاتيلية 

  بالنسبة للم اطر ادئتما ية هناال

عال  أساليل م تلتة دحتسا  

الاد ارد ى وهو ارسلو  

المعياري وأسلو  التقييم الدايلي 

ارساسي وأسلو  التقييم الدايلي 

المتقدإل وهناال حوافا للمصارف 

ت داإل أساليل القيم الدايلي، جد دس

أ  ذلك يتبلل تواند أ  مة رقابية 

فعالة وكتاة  كبير  في نمد 

 المعلومان وجدار  الم اطر 

  بالنسبة للم اطر التاتيلية هناال

عالعة أساليل في احتسا  متبلبان 

الاد ارد ى لرأ  الماا وهو 

أسلو  الماشر ارساسي 

وارسلو  المعياري وأسلو  

  المتقدإل ويتم اديتيار وفقا القيا

 .لاروط ومعايير معينة

 عمليات المراجعة الرقابية

 أربعة مباد  رئيسية 

  يتونل على المصارف امتالال

أساليل لتقييم ال تاية ال لية لرأ  الماا 

وفقا لاجم الم اطر، وأ  تمتلك أيضا 

جستراتيجية للمااف ة على مستويان 

 رأ  الماا المبلوبة 

  الجهة الرقابية يتونل على

مرانعة أساليل تقييم كتاية رأ  الماا 

لدى المصارف ال اضعة لها، وات اذ 

اانراةان المناسبة عند قناعتها بعدإل 

 كتاية رأ  الماا المونود 

  تعيين على الجهة الرقابية أ  تتوقد

احتتاظ المصارف باياد  في رأ  

الماا عن الاد ارد ى المبلو  وأ  

القدر  على جلاامها تمتلك هؤه الجهة 

 بؤلك 

  يتعين على الجهة الرقابية التديل

في وقت مب ر لمند ا  تاض أو تراند 

رأ  الماا على المستوى المبلو ، 

وات اذ جنراةان سريعة في حاا عدإل 

 المااف ة على هؤا المستوى 

  هناال اهتماإل في عمليان المرانعة

الرقابية بصور  رئيسية بم اطر 

ار التائد  التركا وم اطر أسع

 .وم اطر الرها ان

 

 ارضبا  الس ق

  يعمل ا ضباط

السوق على تاجيد 

سالمة المصارف 

وكتاةتها من يالا 

التلكيد على تعايا 

 الاتافية 

  هناال جفصاذ

أساسي وجفصاذ م مل 

لجعل ا ضباط السوق 

أكثر فعالية ويامل 

اافصاذ أربد  واحي 

وهي  باق  ةرئيس

التببيق، ت وين رأ  

مليان تقييم الماا، وع

وجدار  الم اطر 

بااضافة جلى كتاية 

 .رأ  الماا
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 :2الا ل التالي يوضح المااور ارساسية لتبور اتتاقية با او

 (00)الشكل  قم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                  

 

 

 

 المصدر  ت  المرند السابق مباشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 اللهما 3

 ل   ح

 ي تاسين اافصاذ المقرر

ي ا ضتاط السوق وتاسين 

.جدار  الم اطر  

 

 العمود 1

 قيا 

جطار شامل للتعامل كميا  

:مد  

.ي م اطر ادئتما   

.قي م اطر السو  

.ي م اطر العمليان  

 اللهما 2

 رقابة

تعايا دور الجهان الرقابية * 

:المصارففي ااشراف على   

على تبوير  المصارفي تاجيد 

أساليل دايلية لتقدير رأ  الماا 

.المبلو   

ي قو  أكثر للهيئان الرقابية لتبلل 

 ياد   المصارفمن بع  

رأسمالها جلى ما يايد عن الاد 

.ارد ى المبلو   

  ه ااا  ئت ئ  لاا ط هخ ا  

.افيته ن ملن اواتا   

ه   مه ت  احتئ ئ  أل اله 

.افات  األ  

 

 

 انضبال امسوق

Market 

Discipline 

 المراجعة الرقابية

Supervisory 

Review 

 

المتطلبات الدريا لرأس 

 المال

Minimum Capital 

requirement 

 

 اممحاور األساس   امث ث 

2اللفاق   بال   
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 وتاثيرات تطبي  با ل الثاريةتحديات ( 09)الجدول  قم

 التحديات IIتأثيرات بازل  الوضع الحالي الجهة

 المصا ف

اسرررررررررت داإل مقار رررررررررة 

واحرررررد  لتاديرررررد رأ  

 الماا الرقابي

   الاانررررررررة جلررررررررى تببيررررررررق جطررررررررار ادار

الم ررررراطر يررررررب  برررررين رأ  المررررراا الرقرررررابي 

 والم اطر ادقتصادية 

  الاانررررة جلررررى ايتيررررار مقاربرررران الم رررراطر

 والتاتيلية  ادئتما ية

  الاانررررررة جلررررررى نمررررررد ت رررررراين وتاليررررررل

 معلومان نديد  وشاملة 

   الاانررررة جلررررى اعتمرررراد ممارسرررران نديررررد

 .وماسنة على مستوى الماسسة

  تتسير التن يمان الجديد  وفهم  عارها على ارعماا 

  جدار  التتيران على عقافة الم اطر 

  والتنتيؤية المااف ة على وتلميم و يا ة اادار  العليا 

  موانهررررررة التوقعرررررران الجديررررررد  لرررررردى المن مررررررين ووكررررررادن

 التصنيا والابائن 

  الاانررررررة جلررررررى اريررررررؤ بعررررررين ادعتبررررررار اسررررررتهداف  بررررررائن

 ومنتجان معينة والت لي عن أيرى 

 تاديد كيتية است داإل وتوظيا رأ  الماا ااضافي. 

 الزباةن

  عرررردإل القرررردر  غالبررررا

علررررى ترررررلمين مررررروارد 

 مالية لالستثمار 

  ادعتمرررررررررراد علررررررررررى

مرررررررررروارد يارنيررررررررررة 

 كالدين وارسهم 

  الاانرررة جلرررى تصرررنيتان دايليرررة ويارنيرررة

 للاصوا على ادئتما  

  موانهررررررررة شررررررررتافية متاايررررررررد  لربايررررررررة

 حساباتهم 

  الاانررررررة جلررررررى نمررررررد واافصرررررراذ عررررررن

 معلومان نديد  

  موانهررررة احتمرررراا الاصرررروا علررررى يدمررررة

أقررررررل ومنتجرررررران قياسررررررية ومعررررررددن فوائررررررد 

 أعلى؟

  ت ررراليا نديرررد  مترتبرررة عرررن تقرررديم معلومررران نديرررد  موانهرررة

 و  ية للمقرضين 

  تاسررررررين العالقرررررران بررررررين المسررررررتثمرين والمقترضررررررين عبررررررر

معررررايير جفصرررراذ ماسررررنة واعتمررررراد جدار  مركبررررة للعالقرررران مرررررد 

  نالمد يي

  است داإل ماشران أداة رئيسية لمراقبة ارداة 

  موانهة متبلبان الاصوا على ضما ان أفضل 

 ية التصنياجدار  عمل. 

 المراقب ن

  العمررررل فرررري بيئررررة

 مجاأ  

  الاانرررررررررة جلرررررررررى

معلومرررررررران ماسررررررررنة 

لتوقررررررررررد ار مرررررررررران 

 .المصرفية

  الاصررروا علرررى معلومررران   يرررة قويرررة مرررن

 IIيرررالا معرررايير اافصررراذ التررري ألررراإل برررا ا 

 المصارف بها 

  اكتسررررا  القررررو  لوضررررد الارررروافا والقيرررراإل

وبالترررررررررالي  برررررررررإنراةان تلديبيرررررررررة اسرررررررررتباقية

المسرررراهمة فرررري تعايررررا ادسررررتقرار والتنافسررررية 

 .في ارسواق المالية

  الاانررررة جلررررى مهنيررررين متمرسررررين ومثقتررررين لتقلررررد منا ررررل د

تعرررود علررريهم برررؤان المنتعرررة الماديرررة التررري ياصرررل عليهرررا أمثرررالهم 

 في الماسسان المالية ال ا ة 

  وضد تن يمان تع   الرواب  بين الم اطر 

 لتقييم الم ررررررراطر مرررررررن يرررررررالا مصرررررررارفجعبررررررراة الاررررررروافا لل

 .ايتياران الضت  واعتماد سيناريوهان عد  وتاليلها

و ااااااااااااااااااالت 

 التصني 

  تعمررررل فرررري بيئررررة

مات ررررررر  مررررررن قبررررررل 

وكررررررررادن تصررررررررنيا 

عالميررة، حيررر  توانررره 

الوكرررررررادن الجديررررررررد  

عقبررررررررررررران كبيرررررررررررررر  

 .للمنافسة

  مرررررو قبررررراع وكرررررادن التصرررررنيا لاانرررررة 

المصررررررررارف والمارررررررراركين فرررررررري ارسررررررررواق 

 جلى  التصنيا  المالية

   المنافسررررررررة مررررررررد الماسسرررررررران  ررررررررتير

ونديرررد  متارررد  ضرررمن نمعيررران معينرررة، ممرررا 

سررريادي جلررررى تاسررررين المنافسرررة وسررررمعة هررررؤه 

 الوكادن 

  ادسررررتجابة جلررررى متبلبرررران شررررتافية أعلررررى

 .في ماشران التصنيا

  العمل على تاسين سمعة الوكادن الوطنية 

 ارف الاصررررروا علرررررى المرافقرررررة الرقابيرررررة دسرررررت داإل المصررررر

 للمقاربة  القياسية 

  المااف ة على  وعية عالية من التصنيا 

  ادستتاد  في عملية التوس. 

أسااااااااااااااااا اق 

  أس المال

  موانهررررة التونرررره

الجديرررد  ارررو التوريرررق 

بااضررررررررررررافة جلررررررررررررى 

 .ماتقان ادئتما 

  التعامررررل مررررد التونهرررران المتاايررررد   اررررو

 التوريق و مو أسواق الماتقان المالية 

  الاررررررررررررررركان الم رررررررررررررراطر كسررررررررررررررندان

 المعروضة ضمن مجموعان أ تر 

 النمو الجديد في سوق الدين. 

  تقلررررررر  قاعرررررررد  الابرررررررائن تسررررررربل تونررررررره الماسسررررررران ذان

 التصنيا المتدين جلى المصارف 

  اسرررررتادا  عقرررررة لررررردى المسرررررتثمر وت تررررري  درنررررران الترررررلعر

 .بالصدمان عن طريق تبوير جطار رقابي للسوق

اا الذ المصرفي في الجاائر، : ،كتاية رأ  الماا المصرفي على ضوة تو يان لجنة باا، الملتقى الوطني حواالبيل لايلح:المصدر

 .19،ل2225نامعة نيجل، 
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 :((BASEL 3  - 3اتفاقيةًبازل-خامساً 

المركايرررررررة  المصررررررارفعقررررررل انتمرررررراع مارررررراف ي  "3بررررررا ا "منررررررؤ أ   رررررردرن اتتاقيررررررة     

للجنررة بررا ا بعررد توسرريعها، وذلررك فرري مقررر اللجنررة  25المرراليين الممثلررين لةعضرراة الرري  والمسرراولين

، وبعررررد 2212سرررربتمبر 12فرررري مدينررررة بررررا ا السويسرررررية فرررري ( BIS)فرررري بنررررك التسررررويان الدوليررررة 

المصرررادقة عليهرررا مرررن  عمررراة مجموعرررة العاررررين فررري انتمررراعهم فررري سررريئوا العا رررمة ال وريرررة 

يبرحررررو  تسرررراؤدن حرررروا مرررردى  لمصرررررفيو  بررررراة االبرررردأ  ،2010 رررروفمبر 12الجنوبيررررة فرررري 

، وكيتيرررة تبويعهرررا بمرررا يتناسرررل مرررد طبيعرررة عمرررل هرررؤه مصرررارفمالئمرررة هرررؤه المعرررايير الجديرررد  لل

.المصارف
127
 

عبرررار  عرررن مجموعرررة مرررن اا رررالحان الاررراملة تهررردف جلرررى تاسرررين ار  مرررة والرقابرررة  3برررا ا و

العرررالم وتاسرررين قدراتررره للوقررروف أمررراإل ال رررروف اع المصررررفي علرررى مسرررتوى بررروجدار  الم ررراطر للق

 المصرررارفطرررورن هرررؤا المعيرررار الررردولي الجديرررد حررروا كتايرررة رؤو  ،حيررر   ادقتصرررادية الصرررعبة

وسرررريولتها لجنررررة بررررا ا اسررررتجابة للثتررررران فرررري التاررررريعان الماليررررة والرررردرو  المسررررتتاد  الترررري 

لسررريولة وضرررعا معرررايير ا شرررحوالتررري تمثلرررت فررري ( 2221-2225)أفر تهرررا ار مرررة الماليرررة لعرررامي 

بترررراكم الم ررراطر  تيجرررة ارتتررراع ديو هرررا وضرررعا رؤو   المصرررارفمرررنح ادئتمرررا  وترررلعر وضرررد 

(.Liquidity Buffer)أموالها بااضافة جلى عدإل مناسبة حوانا السيولة 
128
 

ً:3مرتكزاتًبازلًً-سادساً 
مل علررررى بالعمصررررارفبمعالجررررة فاررررل السرررريولة ورؤو  ارمررررواا التن يميررررة لل 3قرررراإل مررررنهج بررررا ا

تاسرررين قررردرتها علرررى اسرررتيعا  الصررردمان الناشرررئة عرررن ار مررران ادقتصرررادية والماليرررة وتاسرررين 

جدار  الم اطر والا ومة وتعايا الاتافية واافصاذ من يالا
129
 : 

يإ الذ رؤو  ارمرررواا مرررن حيررر  النررروع وال رررم وتاسرررين  سرررل الرفرررد المرررالي وجديررراا مرررا  1

(CapitalBuffer)يسم ى برأسماا الماا الواقي 
130
 . لموانهة حادن الضت  المستقبلية 

                                                           
127

: ، منتدى الجلتة ، الموقد ادل ترو ي"3اتإاقية با ل"، النا رسليما  عبد 

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=527884 إل23/23/2211:تاري  ادطالع. 
128 -Basel Committee on Banking Supervision Basel III: A global regulatory framework for more 

resilient banks and banking systems, Bank for International Settlements , Basel, Switzerland, June 

2011 ,p64. 

 
129

 -Basel Committee on Banking Supervision, (2006), “International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards”, Bank for International Settlements, a revised framework 

comprehensive version  -  

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=527884
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اسرررين تي ج رررالذ  سرررل السررريولة القصرررير  والبويلرررة ارنرررل بإديررراا  سرررل سررريولة نديرررد  رنرررل  2

 . قدر  جدار  الم اطر لديها

سررتقرار الن رراإل المررالي مثررل المايررد مررن التررديل دا ررر أيرررى ذان  ررلة بتاسررينان عامررة ي عن 3

 . ود على تو يد اررباذالرقابي بما فيه القي

ررررا هررررؤا المعيررررار علررررى نا ررررل المبلوبرررران، فرررري حررررين كررررا  تركيررررا بررررا ا -4 علررررى نا ررررل  2رك 

 . المونودان

القويرررة هررري ارسرررا  لالقتصررراديان  المصرررارفا بلقرررت التعرررديالن علرررى معرررايير برررا ا مرررن كرررو  و

مرررا أ هرررا مررراود  المسرررتديمة النمرررو وكو هرررا مركرررا الوسررراطة الماليرررة برررين المرررديرين والمسرررتثمرين، ك

اع المسررررتهل ين وقبرررراع الماسسرررران الصررررتير  والمتوسرررربة والاررررركان بررررهامررررة نرررردا  ل رررردمان ق

فررررري عملياتهرررررا اليوميرررررة ماليرررررا   المصرررررارفال بررررررى والا ومرررررة التررررري  تعتمرررررد نميعهرررررا علرررررى 

  Basel 3و    Basel 2يوضح عمليا  المقار ة بين ( 13)والا ل التالي .ودوليا  
131
: 

 (12)الا ل رقم 

 Basel 3و    Basel 2المقار ة بين                                          

 

 

 

 ) الشكل  قم 

4 ) 

  

 

 132المصدر مرند 

                                                                                                                                                                                
130
 . رأ  الماا الؤي على البنك ادحتتاظ به جضافة جلى الاد ارد ى المبلو  ماسوبا  استنادا  جلى الم اطر المتوقعة: Capital Bufferي  

131 - Emmanuelle Henniaux, Basel III recent developments,base3 a risk management perspective 

2011,pwc, may 2011, p12 
 

Pillar 3 

 

تل ت  اخ   ح 

من الهخ ا  

 ماع ا ا الئمم

Pillar 2 

تل ت  مه ت  

اله انل  ال ا ات  

خاا ط الهخ ا  

م ل هئتمت 

اله ئئ  مالتخاتا 

 ل أل اله ه

Pillar 1 

 

تل ت  الحا اراعل 

ل أل اله ه 

 مالئتمل 

 

Basel 3 

Pillar 3 

 

اخ   ح ماعتظ   

 الئمم

Pillar 2 

ال ا ات اله انل    

Pillar 1 

 

الحا اراعل 

لهتا ا    أل 

 اله ه

 

Basel 2 
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احترروى علررى مقررايي  عررد  هرردفت جلررى تاسررين  وعيررة  :فإااا مجااال تحسااين ر عيااة  أس المااالي  0

رأ  المررراا لايررراد  القررردر  علرررى تامرررل ال سرررار  فررري حالرررة ادسرررتمرار أو التصرررتية وذلرررك باشرررتراال 

مستويان أعلى من رأ  الماا ارساسي من يالا
132
 : 

 . 2212مد العاإل % 4.5جلى % 2ي  ياد  الاد ارد ى لرأ  الماا المدفوع من 

 %. 2 -% 4من رأ  الماا العاإل (  Tier 1)د ى للتئة ارولى ي  ياد  الاد ار

أديرررل المعيرررار  يرررادان متعررردد  هررردفت جلرررى  يررراد  :  وفاااا مجاااال تحساااين  مياااة  أس الماااالي  2

وانهرررررررة الدوريرررررررة ملابااضرررررررافة جلرررررررى تقرررررررديم  ليرررررررة  المصرررررررارفمسرررررررتوى رأ  المررررررراا لررررررردى 

(CounterCyclical )اابمتبلبان د يا أعلى لمعايير رأ  الم:
133
  

يترررراوذ مررردى (: Counter Cyclical Capital Buffer)يررر رأ  المررراا الرررواقي مرررن الؤبرررؤبان 

مرررن رأ  المررراا العررراإل ويهررردف جلرررى امتصرررال الصررردمان % 2.5رأ  المررراا هرررؤا برررين  رررتر ي 

 (. Buffer)يالا فتر  ار مان 

% 1فررروق الارررد ارد رررى % 2.5أ  تارررتتم برررواق لامايرررة رأ  المررراا بنسررربة  المصرررارفيررر فررررض علرررى 

 . لموانهة ال روف الضاغبة المستقبلية

وقايررررررة لرررررررأ  المرررررراا % 2.5% )5يرررررر فرررررري ضرررررروة ذلررررررك أ رررررربح جنمررررررالي رأ  المرررررراا المرررررردفوع 

Conservation Buffer  ،4.5 %متبلبررررران رأ  المررررراا العررررراإل ) ،Tier1 1.5 % واانمرررررالي

12.5.% 

 Minimum Total Capital)بالنسااابة للحاااد األعراااى لنسااابة  إاياااة  أس الماااال    أماااا 3

Ratio :) 1يرررر تبقررررى هررررؤه النسرررربة%
134

، تصررررل  سرررربة  بإضررررافة  سرررربة رأ  المرررراا الررررواقي جليهررررا.  

مرررن ار ررروا المرنارررة بالم ررراطر منهرررا % 12.5رأ  المررراا الرررؤي علرررى البنرررك أ  يارررتتم بررره جلرررى 

 .Tier1يجل أ  ت و  من % 1.5

كمقيررررا  غيررررر حسررررا  للم رررراطر :( Leverage)المدي ريااااة )تحديااااد رساااار الرفاااا  المااااالا ي  4

 . لتقليل النمو غير العادي والمديو ية في البنك الواحد وفي الن اإل المصرفي ك ل

                                                           
132

، با  مقدإل العاملة فا فلسطين المصا ف، ع اسة لطبيعتالا وسبل لعا تالا فا  الة 0المخا ر التشغيلية  سر متطلبات با ل عبد ال ريم،  

 .2225اررد ية، للماتمر العلمي السنوي ال ام ، نامعة فيالدلتيا 
133

 - Prudential Financial Policy Department Islamic Banking and Takaful Department, Implementation of 

Basel III, BNM/RH/NT 007-25, p4 
134

 - Basel Committee on Banking Supervision, (2006), “Core Principles Methodology”, Bank for 

International Settlements, Publications. 
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يتضرررت  سررربة الرفرررد المرررالي بايررر  د يايرررد جنمرررالي مونرررودان البنرررك بمرررا فيهرررا تلرررك التررري يرررارل 

وهرررري غيررررر % 3 سرررربة المديو يررررة (  )Tier1Capital)ا ضررررعا رأ  المررررا( 33)المياا يررررة عررررن 

 (. 1مونود  في با ا 

ضرررما ا  لررروفر  مررروارد سررريولة عاليرررة النوعيرررة لتجررراو  سررريناريو تامرررل : رسااابة تغطياااة الساااي لة -5

ملاررروظ يررردوإل لمرررد  شرررهر يعمرررل البنرررك علرررى التلكرررد مرررن أ ررره يارررتتم بمسرررتوى مناسرررل مرررن ار ررروا 

 . ارئةنيد  النوعية لموانهة ال روف الب

للبنرررك بالتررردفقان النقديرررة ال ارنرررة علرررى مررردى عالعرررين يومرررا   الم ج عات العالياااة الساااي لةمقا راااة -2

: بافتراض ظرف ضاغ  حسل المعادلة التالية
135 

Stock of High Quality Liquid Assets 

____________________________________ Liquid Coverage Ratio = 

Total Net Cash Outflow Over nest 30 Calinde 

 (   00)الجدول  قم 

(رسر مالية) 3متطلبات  أس المال وال قاية  سر با ل 
136
 

 

 أس الماااااااااااااااااااااااااال 

الماااااااااااااااااااااااااااااااادف   

(Common 

Equity) 

Tier 1 

Capital 

لجماااااااااااالا  أس 

 المال

 الحد األعرى (0)

 
4.5% 2.2% 1.2% 

لل قاياااة مااان الحااااالت ( 0)

 الضا طة

ا تياااااااااااااا ا عاااااااااااااالا ) 

 (الج عد

2.5%   

(0( + )0( )Total 

Capital) 5% 1.5% 12.5% 

 

 2211وينتهي في  2213سيت ؤ تببيقه مسارا  تدريجيا  يبدأ في 

 

 

                                                           
135

 -source : Accenture,Basel III Handbook, 2011,p15 
ينرراير  –العرردد السررابد والعارررو   –مصررر مصارفاتارراد  – المصررارفمجلرة  – "وصااإة بااا ل لتقلياال مخااا ر االةتمااان" بيرل حارراد  -136

 .31ل  2221فبراير 
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البررامج التإصيلا لمرا ل تنإيك با ل(00(الجدول  قم 
137
 

 

 

 :3تقيم اتإاقية با ل -ب

: ؤكر منها: 3ايجابيات اتإاقية با ل .0
138
 

 .معددن وقوع وحد  ار مان المالية المستقبليةتقلي   -

 .ورفد من رأسمالها* المصارفالاياد  من احتياطان  -

حررروافا لترررداوا مارررتقان دييلرررة فررري  المصرررارفجقررررار شرررتافية أكبرررر فررري العرررالم المرررالي، عبرررر مرررنح  -

كمرررا تاررردد القواعرررد مرررن تعريرررا ارسرررهم . أسرررواق متتوحرررة، بررردد  مرررن ترررداولها سررررا  برررين الماسسررران

 .دستتالا عتران المصارفالماتركة والتعرض للم اطر للايلولة دو  سعي 

:من سلبياتها  ؤكر :3سلبيات اتإاقية با ل .2
 139

 

 .تقلي  من اررباذ -

 .لى الماسسان الضعيتةفرض ضتوطا  ع  -

 ياد  ت لتة ادقتراض -
140
. 

 

                                                           
137
- Rustom Barua, Fabio Battaglia, Ravindran Jagannathan, Jivantha Mendis and Mario Onorato,basel3 

what’s new ?business and technological Challenges, Algorithmics, an IBM Company,2010,p32. 

138
: ا  ر الموقد ادل ترو ي لمنتدى المعرفة 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84-3 

على حماية  تسها أعناة مااركتها في  ااطان غير مصرفية أو  المصارفالمالحم أ  لجنة با ا للرقابة المصرفية، التامت ب ببها انبار *

بقاة نيهها استثماران في أدوان غير مسجلة ببيا ان مياا ياتها ويعد هؤا البند، المعروف باسم معدا الرفد، بمثابة مااولة لدفد المصارف ل تو

.على احتياطيان مقابل أموالها التي توانه م اطر، مد عدإل ونود عتران تسمح لها بادلتتاف على القواعد المصرفية  
139

.سابق منتدى المعرفة، مرند   

 
140

ستدفد باتجاه رفد كلتة ال دمان المصرفية على الاركان وارفراد المتلقية " 3با ا "انمد يبراة على أ  معايير اللجنة الدولية المصرفية  

وبالتالي تاميل جدارتها ت اليا اكبر تتبلل رفد أسعار  ومونوداتها المصارفلهؤه ال دمة مقابل تببيق ضواب  أكثر تديال في هي ل رأسماا 

مقاا مناور في نريد  النهار ال ويتية بقلم فيصل الامري،  ،  سترف   لإة الخدمات المصرفية" 3با ل "معايير  .ال دمان المقدمة للجمهور

 إل2212سبتمبر   15/هي1431شواا 25ارربعاة  1242العدد 

 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84-3
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تطبي  الرقابة المصرفية وف  با ل فا س  ية و قرا ات مجل  النقد والتسلي  فيما يتعل   -سابعا  

ً:بمخا ر االةتمان
تررررم ات رررراذ يبرررروان أساسررررية تصررررل فرررري يا ررررة تونيرررره المصررررارف  اررررو كيتيررررة جدار  الم رررراطر 

لقيرررا  هرررؤه الم ررراطر والاررردود المسرررموذ بهرررا لتلرررك الم ررراطر المصررررفية والبررررق الوانرررل جتباعهرررا 

 . باي  شملت القراران كل من م اطر ادئتما

شملت قراران مجل  النقد والتسليا فيما يتعلق بم اطر ادئتما وقد 
 (141)

: 

مرررن يرررالا البلرررل مرررن المصرررارف التقيرررد بإقامرررة : المتطلباااات الرقابياااة إلعا د مخاااا ر االةتماااان -أ

ادار  الم ررراطر ادئتما يرررة، ووضرررد المعرررايير السرررليمة لمرررنح التسرررهيالن ادئتما يرررة بمرررا بيئرررة مناسررربة 

يتضرررمن أهرررداف التسرررليا والناررراطان المنررروي مناهرررا ومررردى قررردر  المصررررف علرررى تامرررل ال سرررائر 

التررري تنرررتج مرررن عررردإل السرررداد، والمااف رررة علرررى جنرررراةان مناسررربة ادار  وقيرررا  ومتابعرررة التسرررليا، 

 .لتلكد من ونود رقابة كافية على م اطر ادئتما  لدى المصرفجلى نا ل ضرور  ا

التعليماااات الخاصاااة بضااارو د تصاااني  مخاااا ر الااادي ن ورظاااام تكااا ين الملوراااات للااادي ن  يااار  -ب

حيررر  يتونرررل علرررى المصرررارف جنرررراة تقيررريم دوري لمات رررة الرررديو  الممنوحرررة مرررن قبلهرررا : المنتجاااة

 .للتوائد وديو  غير منتجةوتصنيتها وفق فئان مادد  بين ديو  منتجة 

حيررر  فُررررض علرررى المصرررارف : التعليماااات الخاصاااة بمحت ياااات ملإاااات التسااااليتت االةتمارياااة -ر

بتررررض ات ررراذ القرررراران السرررليمة بارررل  التسرررهيالن ادئتما يرررة وحسرررن تقيررريم الم ررراطر ادئتما يرررة 

متابعتهرررا وتارررديثها تجرررري نمررريعهم  وتقييمهرررا بموضررروعية، ادحتتررراظ بملتررران كاملرررة عرررن العمرررالة 

 .دوريا ، على أ  يراعى فيها السرية المصرفية

حيررررر  حررررردد الارررررد ارقصرررررى : التعليمررررران ال ا رررررة بالارررررد ارقصرررررى للتسرررررليتان المسرررررموذ بهرررررا -

للتسرررررهيالن والتمرررررويالن الرررررؤي يم رررررن مناررررره لاررررر   طبيعررررري أو اعتبررررراري أو جلرررررى مجموعرررررة 

رف ويم رررن أ  ترتترررد هرررؤه النسررربة مرررن ارمرررواا ال ا رررة للمصررر% 25متراببرررة مرررن ارشررر ال بررري 

للتسرررهيالن الممنوحرررة رهرررداف اسرررتثمارية تنمويرررة شرررريبة أ  ت رررو   سررربة % 35المارررار جليهرررا جلرررى 

كتايرررة رأ  المررراا لررردى المصررررف أكبرررر بمقررردار أربرررد  قررراط مئويرررة علرررى ارقرررل مرررن الارررد ارد رررى 

 (.253ا رقم وفق قرار مجل  النقد والتسلي% 1المادد  بي )لنسبة كتاية رأ  الماا 

التعليمرررران ال ا ررررة بالارررردود القصرررروى لتركرررراان الم رررراطر المصرررررفية وسياسرررران ادسررررتثماران  -

الماليرررة الوانرررل مراعاتهرررا، والتررري تضرررمنت تاديرررد  سرررل التوظيرررا فررري ال رررارل لررردى المصرررارف 

المراسلة
 (142)

. 

                                                           
141
 19/12/2224ترراري  ( 4 /إل  /94)ال ررال بررإدار  م رراطر ادئتمررا ،  19/9/2224ترراري  ( 4 /إل  /93)والتسررليا رقررم ا  ررر قررراران مجلرر  النقررد  -

المتعلررق بماتويرران الملترران  19/12/2224ترراري  ( 4 /إل  /95) 9/12/2229بترراري  ( 4 /إل  /595)ال ررال بتصررنيا الررديو  والمعرردا بررالقرار 

ترراري  ( 4 /إل  /521)المتعلررق بالاررد ارقصررى للتسررهيالن،  31/1/2229ترراري  ( 4 /إل  /421)و 29/5/2221ترراري  ( 4 /إل  /395)ادئتما يررة، 

( 5)ي التقر   111الماد  / 23/كما حدد القا و   www.banquecentral.org.syللتركاان المصرفية، موقد مصرف سورية المركاي،  12/5/2229

المصررف ساولية متوضية الا ومة في متابعة الااو  المتعلقة بإدار  الم اطر المصرفية وتجميرد معلومران عرن الم راطر ادئتما يرة المتعلقرة بابرائن م

 .با ل دوري وجبالغها ببريقة سرية وسريعة للمصارف المعنية
المصررف وارتباطاتره الماليرة الناشرئة عرن بنرود دايرل المياا يرة مرد المجموعرة المصررفية بمرا فيهرا اروراق  يجل أد يت بى مجموع جيرداعان وتوظيتران - 142

من ارمواا ال ا ة الصافية، على أد يتجاو  مجموع التعامالن دايل ويارل المياا ية غير القابلرة ل لتراة مرد المجموعرة % 25المالية الصادر  عنها 

ال ا ة الصافية، وأد يت بى مجموع جيداعان وتوظيتان المصرف وارتباطاته المالية الناشئة عن بنودال ديل المياا ية  من ارمواا% 122المصرفية 

من ارمواا ال ا ة الصافية، على أد يتجاو  % 25مد كل ماسسة مالية ومجموعتها المصرفية في ال ارل، مضافا  جليها اروراق المالية الصادر  عنها 

 .من ارمواا ال ا ة الصافية% 55الن دايل ويارل المياا ية غير القابلة ل لتاة مد المجموعة المصرفية مجموع التعام

http://www.banquecentral.org.sy/
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ًولاملبحثًاأل

ًحتليلًإدارةًاحملفظةًاالئتمانيةًيفًاملصارفًالتجارية

ً
فرررررري ال مسررررررينيان أ  يتقرررررردإل بن ريررررررة المات ررررررة  Markowitz) (اسررررررتباع هرررررراري مرررررراركوتا

(Portfolio theory) مرررررن يرررررالا ف رررررر  التنويرررررد ،(Diversification) وتو رررررل جلرررررى مرررررا ،

 لالستثماران ال بر ،  (Efficient Set)يعرف بالاد ال اة 

نررراة مرررن المات رررة ادسرررتثمارية واحرررد أهرررم ( ادئتما يرررة)–مات رررة القرررروض المصررررفية  وتعتبرررر

همررررا  علررررى مسررررتوى م، كمررررا أ هررررا تلعررررل دورا  المصررررارف المولررررد ارساسرررري رربرررراذم و اتهررررا و

تعتبرررر مرررن  ذاتررره ادقتصررراد ال لررري حيررر  تسررراهم باررر ل كبيرررر فررري  مررروه وارتقائررره، ول نهرررا فررري الوقرررت

أكثرررر ادسرررتثماران حساسرررية وم ررراطر ، ممرررا يتبلرررل جدار  ح يمرررة لهرررا  فتررري حررراا عررردإل جدارتهرررا 

بارررر ل نيررررد، فررررإ  تلعيراتهررررا الضررررار  د تقررررا علررررى القبرررراع المصرررررفي فقرررر  وج مررررا تصررررل جلررررى  

 .ادقتصاد الوطني ك ل

تمد  مررررن مبرررراد  علمررررا  بررررل  المبرررراد  ارساسررررية الترررري تقرررروإل عليهررررا الماررررافم ادئتما يررررة للبنررررك مسرررر

  ،و  ريان الماافم ادستثمارية

محإظاااة القاااروض المصااارفية ولعا تالاااا، وباااكله يالااادف هاااكا المبحاااث تحليااال المحإظاااة االةتمارياااة 

 :  وفقا لمايلي بااضافة جلى أهم العوامل الماعر  على تركيبها

 .ادئتما ية الماافم ماهية -أود  

 .  م اطرها وتنويدادئتما ية  المات ة تركاان -عا يا  

 . ادئتما ية المات ة تصميم -عالثا  

 .ادئتما ية المات ة جدار  عنا ر -رابعا  

 .الم تلتة ادئتما ية الماافم جدار  استراتيجيان -يامسا  
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ً:ماهيةًاحملافظًاالئتمانية-أوال ً

مجموعررررة القررررروض الممنوحررررة مررررن قبررررل المصرررررف بم تلررررا  بل هررررا الماررررافم ادئتما يررررةتعرررررف   

أ واعهررررا، وتارررر ل هررررؤه المات ررررة النسرررربة اركبررررر مررررن أ رررروا المصرررررف، كمررررا أ هررررا تعتبررررر أكثررررر 

وتعرررد عمليرررة جدار  هرررؤه المات رررة . ار ررروا م ررراطر ، والمولرررد اركبرررر لعوائرررد القبررراع المصررررفي

بالا ل ارمثل التي تسعى جدار  المصرف جلى  تاقيقهاالمهمة  من ارمور
143
. 

نرراة متهرروإل المات ررة ادئتما ي ررة مررن   ريررة جدار  المات ررة الاديثررة الترري تقضرري بررلد يررتم ايتيررار و

ار ررروا للمات رررة ادئتما ي رررة مرررن   ريرررة جدار  المات رررة الاديثرررة التررري تقضررري برررلد يرررتم ايتيرررار 

تتيررررر أسررررعار ار رررروا للمات ررررة ادئتما ي ررررة علررررى أسررررا  فررررردي، بررررل أ  يايررررؤ بادعتبررررار أعررررر 

 . ار وا اريرى في المات ة

م رررن تببيرررق   ريرررة يم رررن الن رررر جلرررى مات رررة القرررروض علرررى أ هرررا مات رررة أ ررروا وبالترررالي يو

باسرررتعماا هرررؤه الن ريرررة أ ررربح ارمرررر المهرررم يتعلرررق ب يتيرررة جدار  . فررري جدارتهررراالمات رررة الاديرررة 

 .اط اايجابي القوي ببقية المات ةالقروض الجديد  ذان ادرتب

تقررروإل   ريرررة المات رررة الاديثرررة علرررى كيتيرررة ت ررروين مات رررة تع رررم العائرررد المتوقرررد عنرررد مسرررتوى و

 . معين من الم اطر أو تقل  الم اطر رد ى حد مم ن لمستوى معين من العائد

تعب ررر هررؤه الن ريررة رياضرريا  عررن موضرروع تنرروع المات ررة بهرردف ايتيررار مجموعررة مررن ار رروا و

 .لم اطر بلكثر مما يقوإل فيها أي بند  يرادئتما ي ة ت ت  في مجموعها ا

د تارررر ل مثررررل هررررؤه ااضررررافة مارررر لة فرررري ال ررررروف ادقتصررررادية المواتيررررة، ل ررررن عنرررردما ت ررررو  و

با ررررم   تسررررها لم رررراطرلال ررررروف ادقتصررررادية معاكسررررة، فمع ررررم مات ررررة القررررروض قررررد تتعرررررض 

 .عالقة ادرتباط اايجابية التي أشر ا جليها

المات رررة الاديثرررة علررررى مات رررة القرررروض ظرررراهر  نديرررد ، وهنرررراال  يعتبرررر تببيرررق   ريررررة جدار و

 : العديد من ارسئلة حوا مدى عالقة   رية المات ة الاديثة بمات ة القروض

 هل الترضيان التي تقوإل عليها   رية المات ة الاديثة قابلة للتببيق على القروض؟  -1

اد  تقييمهررررا والمثرررراا تتترررررض   ريررررة المات ررررة الاديثررررة أ  نميررررد أ رررروا المات ررررة يم ررررن جعرررر

اروضرررح علرررى ذلرررك ارسرررهم التررري تقررريم بسرررعر السررروق المتتيرررر بينمرررا د تتمترررد مات رررة القرررروض  

 . بميا  القدر  على تقييم مترداتها بنت  السرعة والدقة

ود ( Normally Distributed)تتترررررض   ريررررة المات ررررة الاديثررررة تو يعررررا  عاديررررا  للعوائررررد 

 . ضتتو ع كؤلك في مات ة القرو

                                                           
143

 .9:ل1999، ااس ندرية، بدو   اشر،"دراسان -لعا د محإظة األو اق المالية"نالا جبراهيم العبد،  -   
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مات رررة  فررري تسررره المسرررتوى بهرررل البيئرررة التررري تعمرررل فررري ظلهرررا   ريرررة المات رررة الاديثرررة عمرررل  -2

 القروض؟

لمسررتثمرين ال يررار باررراة أو عرردإل شررراة سررهم بسررعر وبعائررد ماررددين، بينمررا مرردراة ماررافم لمررثال   

القرررروض د يمل رررو  مثرررل هرررؤه الاريرررة ر هرررم يرعرررو  القرررروض التررري منارررت مرررن قبرررل مسررراولي 

 . ااقراض

  .هل م اطر التركيا هي ما لة؟ي  3

  التركيررا يم ررن ج  مارر لة التركررا هرري  تيجررة ااقررراض القررائم علررى   رراإل ال بررراة وجيم ررن القرروا 

 .التعامل معه بعد  وسائل منها ارسا  الجترافي بدد  من الصناعة أو شركة بعينها

 : وتنويعًخماطرهاًاالئتمانيةًاحملفظةًتركزاتً-ثانياً 

ت هرررر التركررراان ادئتما ي رررة دايرررل المات رررة عنررردما تصررربح القرررروض التررري د ترببهرررا عالقرررة      

جذا مررررا أ رررربات هررررؤه الصررررتان  ،مرتببررررة بمجموعررررة مررررن الصررررتان الماررررتركةبعضررررا  ببعضررررها 

الماررررتركة مصرررردرا  عامررررا  لضررررعا القررررروض المتمركررررا  فررررإ  هررررؤه القررررروض قررررد تارررر ل يبرررررا  

 . ملاوظا  ايرادان البنك ورأسماله

 :وتلتي معالجة يبرهؤه التركاان من يالا تببيق المراحل التالية

 :   تحديد خطر التر ز 0

يتم تاقيررررق ذلررررك بتقسرررريم ،وتاررررمل جدار  المات ررررة ادئتما ي ررررة جدار  أيررررة تركرررراان للم رررراطر دايلهررررا

حيرررررر   Segmentationالمات رررررة علرررررى مجموعررررران مرررررن القرررررروض ذان الصرررررتان المارررررتركة 

يصرربح بإم ررا  اادار  تقييمهررا فرري ضرروة ارهرررداف الترري حررددها البنررك للمات ررة ومسررتوى الم ررراطر 

وعنرررد الضررررور  المبرررادر  جلرررى تبنررري جسرررتراتيجية لت تررري  التركرررا أو Risk tolerance المقبررروا 

 . التعامل مد الم اطر المرتببة به

تهررررا لتئرررران عريضررررة حسررررل تو يررررد مونوداPortfolio segmentationيعنرررري تقسرررريم المات ررررة 

 رررروع القررررررض كررررل  ترررررو ع مونرررررودان المات ررررة جلرررررى قرررررروض تجاريررررة و رررررناعة واسرررررتهالكية 

 . ال ... وعقارية

مرررن أ  مثرررل هرررؤه التقسررريمان نيرررد  كنقبرررة بدايرررة، جد أ  التائرررد  القصررروى مرررن تقسررريم  وعلرررى الررررغم 

 مررردى أوسرررد مرررن المات رررة يم رررن تاقيقهرررا فقررر  جذا مرررا تم رررن البنرررك مرررن ت ررروين قباعررران مسرررتعمال  

 . م اهر الم اطر

 .يتبلل تقسيم المات ة وتو يد الم اطر   اإل معلومان شاملو
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جذا لررررم يترررروافر . يجررررل أ  تاررررمل قاعررررد  البيا رررران لهررررؤا الن رررراإل البنررررود دايررررل المياا يررررة ويارنهررررا و

 & Sliceاإل الررؤي يم نرره مررن تجائررة البيا ررانالبيا رران عررن كررل قرررض أو جذا لررم يملررك البنررك الن رر

dice  للتاليل فإ  قدر  اادار  على جدار  القروض ت ضد للتوافقCompromise . 

يعتبرررر تاديرررد التركررراان كل ررره  صرررا مهمرررة تعررررف م ررراطر المات رررة، أمرررا النصرررا اليرررر وكرررؤلك 

فعلررى سرربيل المثرراا، البنررك . فهررو فهررم دينامي يررة التركررا وسررلوكه فرري ال ررروف ادقتصررادية المتتيررر 

بررراع ادتصرررادن يجرررل أ  ي رررو  قرررادرا  علرررى مراقبرررة التبررروران ضرررمن الرررؤي يوانررره تركرررا فررري ق

 ررناعة ادتصررادن ومتابعررة أداة الجرراة مررن المات رررة المتعلررق بهررؤا القبرراع وأ  يرررب  بررين تبرررور 

 . القباع والمات ة ادئتما ي ة ك ل

  :  تقدير ولعا د مخا ر التر ز 0

الم و رررة لهرررا Pool ررراطر المجموعررران يجرررل أ  ي رررو  الت ررروين ال لررري ارمثرررل للمات رررة ومسرررتوى م

متماشرررريا  وارهررررداف المارررردد  مررررن قبررررل جدار  البنررررك كمررررا أ رررره مررررن غيررررر المعترررراد أ  تثيررررر جحرررردى 

ادئتما ي رررة قلقرررا  بسررربل الم ررراطر المرتببرررة برررالقروض  تسرررها أو بسررربل الاجرررم Poolsالمجموعررران 

 . المبلق للقروض التي تامل الصتان  تسها

مرررن مجموعررران القرررروض باررر ل مسرررتقل ( Pool)))مرررن المترررروض أ  يرررتم تقيررريم كرررل مجموعرررة و

وكجررراة مرررن كرررل، للوقررروف علرررى  وعيتهرررا والوعررروق علرررى مررردى تماشررريها والمات رررة ودعرررم أهررردافها، 

 . علما  بل  الهدف هو تاقيق التوا   المرغو  بين الم اطر والمردود للمات ة ك ل

ر يتونرررل أ  ي رررو  لررردى اادار  معرررايير أداة وحررردود للمسرررتويان تعايررراا  لتاعليرررة تقررردير الم ررراطو

ارهرررداف  هقررردر  علرررى ربررر  هرررؤالطر جلرررى نا رررل أهرررداف العمرررل ل رررل تركرررا مرررد االمقبولرررة مرررن الم ررر

 . بااستراتيجية ال لية للمات ة

. فررري بعررر  الارررادن تركررراا  د يم رررن تجنبررره أو معالجتررره جد بمررررور الوقرررت المصرررارفقرررد توانررره و

الصرررتير  تركررراا  للم ررراطر بسررربل مادوديرررة توانررردها الجترافررري وطبيعرررة سررروقها  لمصرررارفاتوانررره 

ال بير  فتالبررا  مررا ت ررو  مثررل هررؤه التركرراان  تيجررة عمليرران اد رردمال مصررارفأمررا بالنسرربة لل ،المالرري

 . أو الايا   أو  تيجة تركياها على قباع تتمتد فيه ب بر  عالية

  :أسالير ولعا د التر زات-3

ال بيررررر  علررررى مرررردى العقررررد الماضرررري سياسرررران جدار   ارررربة لمااف هررررا، ولايرررراد   المصررررارفتبنررررت 

لتعايرررا قررردراتها  MIS) )فررري أ  مرررة جدار  المعلومررران المصرررارففعاليرررة مثرررل هرررؤا التونررره توسرررعت 

 . على جدار  الم اطر ادئتما ي ة
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سرررريبر  علررررى اسررررتعمالها ادار  المات ررررة وال المصررررارف اسررررتباعةهنرررراال العديررررد مررررن ارسرررراليل ب

م اطر التركا
144
 : 

 . سقوف تعرض على التركاان/ ي وضد حدود  أ

 . ي التنوع من يالا  ياد  قاعد  العمل واد تاار الجترافي  

 . ي تقلي  بع  التعرضان ل

 . ي تعديل المايج الم و  للمات ة ك ت  ااقراض التجاري وتوسيد ااقراض ادستهالكي د

توريررررق، بيررررد مارررراركان فرررري قررررروض )ن ذان التركررررا العررررالي بيررررد بعرررر  القررررروض فرررري التئررررا -ه

 . تجمد

  :االستثما ات تن ي أسالير -4

ويقصرررد بررره عررردإل تونيررره ارمرررواا المسرررتثمر  فررري المات رررة جلرررى أوراق ماليرررة تصررردرها منارررل  واحرررد  

حيرر  مرررن ال بررل تركيرررا ادسرررتثماران فرري أسرررهم منارررل  واحررد  وهرررؤا التنويرررد ينرردرل مرررن العاررروائية 

همرررا أسرررلو  التنويرررد السررراذل وأسرررلو  : جلرررى الت بررري ، وهنررراال أسرررلوبين شرررائعين فررري هرررؤا الصررردد

وسيتم شرذ كل منهما كما يليماركوتيا، 
145
 

 )13(الا ل

  ادستثماران تنويد ساليلأ                                            

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الباح : المصدر

 

                                                           
-

144
 .11:،مرند سبق ذكرهمن منظ   لعا ي ومحاسبا. والملسسات المالية المصا فاالستثما ات فا ،عادا مامد ر ق  

145
 2224 51:ل ذكره مباشر    سابق مرندمامد ر ق، عادا  - 
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 : أسل ب التن ي  الساحر -

يررررادي جلررررى يترررر  ويعبررررر عررررن  يرررراد  حجررررم تنويررررد ادسررررتثماران الترررري تضررررمنها المات ررررة      

الم ررراطر غيرررر المنت مرررة ،بينمرررا د يسرررهم علرررى ااطرررالق فررري ت تررري  الم ررراطر العامرررة حيررر  يم رررن 

مرررن الم ررراطر ذان الصررريتة ال ا رررة غيرررر المنت مرررة  جذا مرررا تضرررمن المات رررة حررروالي  ا  الرررت ل  كليررر

ية ويلررراإل عررردإل المتررراد  فررري تنويرررد م و ررران المات رررة لمرررا يترترررل عليررره مرررن  عرررار ع سررر ا  ج ررردار 25

 :كما يلي

 . عوبة جدار  المات ة -1

 .ارتتاع ت لتة البا  عن استثماران نديد  -2

 .ات اذ قراران استثمارية غير سليمة -3

 .ارتتاع متوس  ت اليا الاراة -4

 : التن ي  وفقا  ألسل ب ما   تز -

ج  التنبرررررا بالم ررررراطر ادئتما يرررررة ووضرررررد مقرررررايي  وماشرررررران لتاديررررردها بدقرررررة يسررررراعد جدار       

لرررى تاليلهرررا ودراسرررتها وتامرررل  تائجهرررا، وبمرررا أ  الم ررراطر يصرررعل القضررراة عليهرررا فرررإ  ادئتمرررا  ع

الاررررد والت تيررررا منهررررا مررررن اسررررتراتيجيان ارداة البن رررري ومررررن بررررين الوسررررائل وارسرررراليل الهامررررة 

ادار  الم ررررراطر ادئتما يرررررة هررررري التنويرررررد علرررررى مسرررررتوى القرررررروض وعلرررررى مسرررررتوى مات رررررة 

 8يد م اطر ادئتما  و  رية ماركوتاادستثمار، وفيما يلي  تناوا تنو

:تعد ف ر  تنويد الم اطر أهم وسيلة تليؤ بها جدار  ادئتما ، وتقوإل ف ر  التنويد على 
146 

  تاليررررل المات ررررة وفررررق ار ارررربة ادقتصررررادية الترررري تنتمرررري جليهررررا التسررررهيالن القائمررررة والترررري تررررم

 .مناها للعمالة 

 ( .قصير ، متوسبة، طويلة) تاليل المات ة وفق  ناا التسهيالن الممنوحة 

  ( .  تير، كبير)تاليل المات ة وفق حجم العمالة 

  بإعرررداد المراكرررا الماليرررة للبنرررك ) تاليرررل المات رررة وفرررق  ررروع العمرررالن الممنررروذ بهرررا التسرررهيالن

 ( .وفق عملية رئيسية معينة 

د تضرررد كرررل مرررا تملرررك مرررن بررري  فررري سرررلة " فرررالتنويد فررري معنررراه البسررري  هرررو تببيرررق للمثرررل القائرررل 

الرررررؤي قررررردإل Markowitze وعلرررررى هرررررؤا التصرررررور كا رررررت   ريرررررة هررررراري مررررراركوتا" واحرررررد  

 : التصوران التالية 

                                                           
146

 938:،ص 0222، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، اقتصاديات االئتمان المصرفيمحمد كمال خليل الحمزاوي،  - 
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   وكرررا  عائرررد  بعضرررا  فررري حالرررة القيررراإل بمارررروعان اسرررتثمارية ذان ارتبررراط كامرررل وسرررالل ببعضرررها

فرررالتنويد فررري هرررؤه الاالرررة "  1- أي أ  معامرررل ارتبررراط( "  )أكبرررر مرررن عائرررد ادسرررتثمار( أ)رادسرررتثما

 . ، جد أ ه غير مم ن عمليا  يترتل عليه القضاة على ال بر  هائيا  

   فرررإ  التنويرررد فررري "  2=أي أ  معامرررل ارتبررراط " فررري حالرررة عررردإل ارتبررراط المارررروعان ادسرررتثمارية

 . هؤه الاالة يادي جلى الت تي  من درنة الم اطر با ل كبير 

   أي أ  معامرررل ارتبررراط " أمرررا فررري حالرررة القيررراإل بمارررروعان اسرررتثمارية ذان ارتبررراط كامرررل ومونرررل

 . تل عليه أي ت تي  لل بر فالتنويد في هؤه الاالة د يتر"  1+

وبرررؤلك ا ع سرررت   ريرررة التنويرررد علرررى القررررار ادئتمرررا ي للبنرررك والرررؤي ياررردد علرررى أساسررره مررردى  

الميرررل جلرررى  الم ررراطر، ورنرررل ضرررما  تاقيرررق العائرررد وتجنرررل الم ررراطر علرررى جدار  ادئتمرررا  اريرررؤ 

اطر الماتملرررة بمرررنهج التنويرررد  و  ريرررة المات رررة لمررراركوتا حيررر  يسرررمح ذلرررك برررالتاوط ضرررد الم ررر

 ،بت تيضرررها والارررد منهرررا  جلرررى أد رررى مسرررتوى مم رررن وكلمرررا كرررا  التنويرررد كبيرررر كلمرررا قلرررت الم ررراطر 

جلرررى نا رررل تنويرررد م ررراطر ادئتمرررا  تلجرررل جدار  ادئتمرررا  جلرررى تنويرررد مات تهرررا ادئتما يرررة وهرررو مرررا 

مار ويتمارررور تصرررور مررراركوتا فررري تنويرررد مات رررة ادسرررتث" التنويرررد البسررري  " يعررررف بررريلسلو  

:في ظل بعدين رئيسيين 
 
 

   معدا العائد على ار وا : اروا. 

   التتير المتوقد على هؤا العائد استنادا جلى مقيا  اد اراف المعياري للعائد : الثا ي. 

فترري حالررة ت رروين مات ررة اسررتثمارية م و ررة مررن أ ررلين أو أكثررر د ونررود لعالقررة ارتبرراط ترراإل بيررنهم، 

المعيررراري تتاررردد مسرررتوى م ررراطر أقرررل  سررربيا ممرررا لرررو كا رررت عالقرررة وبواسررربة مقيرررا  اد ارررراف 

فن ريررة التنويررد تهرردف جلررى ت رروين مات ررة اسررتثمارية كترراه بمرردلوا العائررد ، ادرتبرراط تامررة أو كبيررر 

والم رررراطر، فترررري ظررررل أكبررررر مسررررتوى عائررررد مم ررررن يقابلرررره مسررررتوى معررررين مررررن الم رررراطر فم رررراطر 

 .د مات ة ادستثماراستثمار معين تن ت  وتقل  كلما  اد تنوي

ً:االئتمانيةتصميمًاحملفظةً -ثالثاً 

مررررن جنمررررالي مونررررودان أي بنررررك % 52يرررر % 22تارررر ل المات ررررة ادئتما يررررة مررررا بررررين حرررروالي      

وتو يعهررررا علررررى م تلررررا أ ررررواع  الاريصررررة علررررى تنويررررد مونوداتهررررا المصررررارفتجرررراري وتعمررررل 

التسرررهيالن التررري يقررردمها البنرررك لعمالئررره، بااضرررافة جلرررى التو يرررد القبررراعي والجترافررري والبعرررد عرررن 

م فرررري م و رررران مهررررلهررررؤه ارهميررررة لمات ررررة القررررروض ولو  هررررا النسرررربي ال.التركررررا ب ررررل أ واعرررره

مااف هرررا  ركرررا اادار  نهررردها علرررى تصرررميمودورهرررا فررري تاقيرررق ديلهرررا، تُ  المصرررارفمونرررودان 

ادئتما يرررة وجدارتهرررا ب رررل حررررل وعنايرررة، لررر دار  الاصررريتة للمات رررة مجموعرررة مرررن ادعتبررراران 
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ااسرررتراتيجية بررردةا  مرررن ايتيرررار م و اتهرررا وتو يعهرررا علرررى م تلرررا أ رررواع ار اررربة وتاديرررد كلترررة 

مصادر التمويل وجدارتها
147
 : 

 .رارهاي التعرف على مصادر التمويل المتاحة وكلتتها وأنلها واستق 1

 .ي تاديد النسبة المناسل جقراضها من مصادر التمويل المتاحة 2

يررر تاديرررد كيتيرررة التو يرررد علرررى أ رررواع ااقرررراض الم تلترررة، قرررروض قصرررير  ومتوسررربة وطويلرررة 3

ارنرررل وكرررؤلك  سررربة التسرررهيالن التررري سرررتقدإل لقبررراع ارفرررراد ولقبررراع ارعمررراا بم تلرررا م و اتررره 

 .لمواقد الجترافية الم تلتةجلى نا ل الجاة الؤي سيادد جلى ا

المبرررال  المسرررتثمر  فررري الجررراري مررردين، البباقررران ادئتما يرررة، القرررروض التجاريرررة  حجرررمي تاديرررد  4

 ....والصناعية وقباع ال دمان وغيرها

مراعرررا  النقررراط السرررابقة يسررراعد علرررى تصرررميم مات رررة أمينرررة ومقبولرررة الم ررراطر عرررم توكرررل لم تلرررا و

 .ينتؤ كل من هؤه الوحدان الجاة المناط به من هؤه المهمة جداران البنك وفروعه رنل أ 

 :عناصرًإدارةًاحملفظةًاالئتمانية-رابعاً 
الوطنيرررة فررري أمري رررا  المصرررارفالمسررراوا عرررن ترررريي  وتن ررريم ومراقبرررة  شرررجد 1995منرررؤ عررراإل 

علرررى الن رررر جلرررى مات رررة القرررروض بصرررور  كليرررة وحررردد تسرررد عنا رررر لت رررو  نررراةا  مرررن عمليرررة 

جدار  المات ررررة وسررررجل م مررررل رساسرررريان جدارتهررررا مثررررل سررررالمة عمليررررة مررررنح القررررروض والتاليررررل 

المرررالي المتعمرررق وأسررراليل تقيررريم متقدمرررة وتوعيرررق قرررا و ي سرررليم ورقابرررة دايليرررة فعالرررة، العنا رررر 

 : تسعة هيال

 . ي فهم الثقافة ادئتما ي ة 1

 . Risk tolerance level) )ي أهداف المات ة والمستوى المقبوا للم اطر 2

 . MIS))ي   اإل المعلومان  3

 . وهدف تو يد الم اطر Segmentation) )ي قباعان المات ة 4

 . من مقرضين  يرين Originated) )ي تايل القروض المنال  5

 . ي سياسة ادستثناةان 2

ل للمات ة 5   Stress testing) )ي فا  التام 

 . ي استقاللية وفعالية   اإل المراقبة 1

                                                           
- 

147
 .12:،ل2222، دار الت ر العربي، رظرد معاصرد: لعا د األس اق والملسسات المالية الاافم،بد السيد البدوي ع 
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د يقتصررررر دور مجلرررر  اادار  واادار  العليررررا علررررى الموافقررررة علررررى معررررايير ادئتمررررا  الترررري هرررري و

ااسررررتراتيجية عمرررراد الثقافررررة ادئتما ي ررررة بررررل يتونررررل علرررريهم أ  يسررررت دموها فرررري جعررررداد يببهررررم 

ومراقبتهم رداة المات ة
148
 . 

149املختلفةًاالئتمانيةًسرتاتيجياتًإدارةًاحملافظإ-ساً خام
 : 

 :لتالاتلخي  هكه االستراتيجيات بالجدوالتختل  استراتيجيات اعا د المحافظ االةتمارية فا المصا ف العاملة ويمكن 

 (03) جدول  قم 

 ريةاالمختلإة الستراتيجيات اعا د المحافظ االةتم جدول ي ض  االسالير

 

 اإلستراتيجية

تقلاااااااااااااااااااااااي  

مخاااااااااااااااااااااااا ر 

 التر يز

مراقباااة مخاااا ر 

 االةتمان

تخإاااايم لجماااااالا 

 المخا ر

تحساااااااااااااااين 

 الكإاود

تعظااااااااااااااااااااايم لعا د 

 األص ل

ت تررررررررررررررررررررري   objectiveالالدف 

ال سررررررررررررررررررررائر 

 المتوقعة

ت تررررررررررررررررررررري  

ال سرررررررررررررررررررررائر 

 المتوقعة

يرررررررررررر ت ترررررررررررري  

ال سرررررررررررررررررررررررررررائر 

 .المتوقعة

يرررررررررررررر تاسررررررررررررررين 

ت صرررررررررري  رأ  

 .الماا

يررررررر تاسرررررررين 

أداة العائرررررررررد 

المرررررررررررررررنح 

 .بالم اطر

يرررررررررر تع رررررررررريم أداة 

العائررررررررد المرررررررررنح 

 .بالم اطر

المااااااااااااااااااااااااااااااااااااادخل 

Approach 

 .تاديد سقوف

يررررررررررر تو يرررررررررررد 

وحمايررررررررررررررررررررررة 

(Hedge) 

يرررر شررررراة وبيررررد 

 .الديو 

يررررررررررر مراقبرررررررررررة 

معلومرررررررررررررررررران 

السرررررررررررررررررررررررروق 

والبيا رررررررررررررررررران 

الماليرررررررررررررررررررررررررة 

وجسرررررررررررتراتيجية 

 .الماسسة

يررررررررررر الوقايرررررررررررة 

(Hedge) 

دحتمررررررررررررررررررررراا 

 ترانرررررررررررررررررررررررررد

اروضرررررررررررررررررراع 

 .ادئتما ي ة

يرررر القيرررراإل بعمليرررران 

تتصرررررررا بتعاليرررررررة 

لت تررررررررررررري  رأ  

 .الماا ادقتصادي

يررر مقار رررة مسررراهمة 

Var
150

الاديررررررررررة  

 CDsبهرررررررررررررررام  

 .للمركا التردي

يرررررررررر مررررررررررنح 

القررررررررررررروض 

 .والتو يد

يرررررررر تاديررررررررد 

القررررررررررررروض 

المسرررررررررررررعر  

بهررررررررررررروام  

 .ضعيتة

يررررررررر القيررررررررراإل 

بعمليرررررررررررررران 

ذان كلترررررررررررة 

فعالررررة رنررررل 

ت ترررررررررررررري  

التعرررررررررررررض 

جلرررررررررررررررررررررررررى 

القررررررررررررروض 

مسرررررررررررررعر  ال

بهررررررررررررروام  

 .ضعيتة

يررررر تاديرررررد فررررررل 

 .تنويد نديد 

يررررر القيررررراإل بعمليررررران 

ذان كلترررررررة فعالرررررررة 

رنرررررررررررل  يررررررررررراد  

التعرضرررررران  جلررررررى  

التعرضررررررررررررررررررررررران 

المسررررررتمر  بارررررر ل 

 .نيد

 

 052الرقم المرجعا :المصد  

 
                                                           

148
 .20:مرند سبق ذكره مباشر  ل - 

149
 35:ل,2224، دار طيبة، القاهر ، "من منظ   لعا ي ومحاسبا. والملسسات المالية المصا فاالستثما ات فا " عادا مامد ر ق،  - 

150
   VaR : Value at Risk .  
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ًنياملبحثًالثا

 احملفظةًاالئتمانيةاملاليةًاملستخدمةًيفًإدارةًًاألدوات

تعررري   المصرررارفبمرحلة مرانعرررة هامرررة، حيررر  هنررراال العديرررد مرررن مصرررارفيمرررر الررردور ادئتمرررا ي لل

 . مرحلة تتيير لل يتية التي تدار بها مااف ها

الررردليل علرررى ذلرررك هرررو ادتسررراع الارررديد للسررروق الثرررا وي للقرررروض بسررربل اتسررراع  اررراط بيرررد وشرررراة 

للقررررروض والتعامررررل بالماررررتقان والتوريررررق لتايرررران جدار  م رررراطر مااف هررررا بااضررررافة  المصررررارف

البريقرررة التقليديرررة فررري جدار  مااف هرررا القائمرررة  المصرررارفلرررى أمرررر  يرررر يتاايرررد ظهرررور، هرررو تررررال ج

مرررن يرررالا أدوان ماليرررة تسررراعد فررري  علرررى جدار  كرررل  رررتقة علرررى حرررد  لصرررالح جدار  المات رررة ك رررل

 .جدار  المات ة ادئتما ية

لمات ررررة الررررؤلك يهرررردف هررررؤا المبارررر  جلررررى عرررررض أهررررم اردوان الماليررررة المسررررت دمة فرررري جدار   

 :ادئتما ية في المصارف والتي تضمن كال  من

  .التسنيد ي أود  

   .ادئتما ي ة الماتقان ي عا يا  

 . الملموسة المادية الضما ان -عالثا  

 . ال تادن -رابعا  

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 :أوال    التسنيد

هررررو عمليررررة ماليرررررة تهرررردف جلررررى تاويررررل القرررررروض المصرررررفية وبعرررر  المونرررررودان  التسررررنيد    

وتبرررردأ هررررؤه العمليررررة بايتيررررار . مضررررمو ة بررررالقروض المسررررند  اريرررررى جلررررى جسررررناد قابلررررة للتررررداوا

 . ار وا التي سيتم تسنيدها وبيعها وج داران جسناد مقابل ار وا المباعة

اسرررتعماد  هررري تلرررك المتعلقرررة برررالقروض العقاريرررة السررر نية بااضرررافة جلرررى  مرررن أكثرررر عمليررران التسرررنيد

عد  أش اا أيرى منها
151
 : 

 . ي قروض السياران وعقود التلنير

 . ي جيجاران العقاران التجارية

ن جدار  الم ررراطر ادئتما ي رررة برررل لعرررد  يررراداتهرررا لررري  فقررر  لتانومو الماليرررة بتسرررنيد الماسسررران تقررروإل 

 : أسبا  أيرى

  .ار  رأ  المااي جد

 .ي جدار  السيولة

  .ي جدار  م اطر التائد 

رال المونررررودان المسررررند  مررررن يرررربتسررررنيد القررررروض والاسررررابان المدينررررة مررررن ج المصررررارفتررررتم ن 

مياا ياتهرررا لتايررران منهرررا تاسرررين  سررربها الماليرررة أو مرررنح قرررروض نديرررد  مرررن ارمرررواا الناتجرررة عرررن 

 . دار  الم اطر الؤي أشر ا جليهبيد هؤه ار وا وتوفير السيولة جلى نا ل ج

ميرررا  هرررؤا ارسرررلو  أ ررره يررردمج سررروق ادئتمرررا  بسررروق رأ  المررراا، ر  بعررر  الاسرررابان المدينرررة 

 . ومن عم ج دار جسناد بضما تها( Packages)يتم وضعها ضمن مجموعة مستقلة 

 : م اصإات األص ل القابلة للتسنيد -0

موعوقررررة وا ت رررراإل الرررردفد فرررري اسررررتاقاقها دو   وعيررررة نيررررد  مررررن ار رررروا ذان ترررردفقان  قديررررة  -

فيهررررا  ااعسررررارتررررليير للقررررروض العقاريررررة السرررر نية ناذبيررررة فرررري ارسررررواق بسرررربل ا  ترررراض  سررررل 

 . با ل عاإل

 . التاابه والتقار  في  وعية ار وا المسند  ومستوى م اطرها متقار  -

ر  المسرررتثمرين  يا مقبررروا مرررن شرررركان تصرررنيا مقبررروا مرررن شرررركان تصرررنيا موعوقرررةنتصررر -

 . يعتمدو  على هؤا التصنيا جلى حد بعيد

                                                           
151

: مدايلة مقدمرة جلرى الملتقرى الروطني حروا المن ومرة المصررفية فري ارلتيرة الثالثرة"  لعا د المخا ر البنكية والتحكم فيالا" حسين بلعجو ،  - 

 .2225نوا  5 -2الجاائر، يومي  -جلتقنيان ،نامعة ني -م اطر -منافسة
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د هرررؤه ار ررروا لارررركة فررري الاررر ل المبسررر  للتسرررنيد يقررروإل مالرررك ار ررروا المرغرررو  تسرررنيدها ببيررر

تاسررر  للقيررراإل بررردور ماررردد وضررريق تسرررهيال  لعمليرررة التسرررنيد  فقررر  حيررر  تنقرررل ذان غررررض يرررال 

ما ة اسرررررناد يرررررتم ج ررررردارها وبيعهرررررا جليهرررررا مل يرررررة ار ررررروا المرررررراد تسرررررنيدها لتارررررتتم بهرررررا كضررررر

مرررن الجهرررة المسرررند ،  اشرررتريتتسرررتعمل حصررريلة ااسرررناد لررردفد عمرررن ار ررروا التررري  و للمسرررتثمرين

 الررررديو  بادسرررررتاقاق وتسرررررتعملالارررررركة ذان الترررررض ال رررررال التاليررررة تاصرررررل وفرررري المرحلرررررة 

 .تنتيؤ التسنيدهي ال  قائما  على حسن هناال و الاصيلة في تسديد حملة ااسناد

 :لاليكل القاةم على تمرير الدفعاتأ   ا

أهررم  ررتان هررؤا الهي ررل هررو أ  ار رروا المسررند  بعررد أ  ت ررن قررد بيعررت تنقررل مررن مياا يررة المسررند 

رررة  ، وهرررؤا ارسرررلو  هرررو المتضرررل لررردى الماسسررران التررري تلجرررل (SPV)جلرررى مياا يرررة الارررركة ال ا  

 : جلى هؤه اردا  اادار  أ ولها

 (. البنك) -( Originator) :ماله األص لي  1

 . هم الؤين ياترو  ااسناد المصدر  مقابل ار وا المسند  :المستثمرون ي 2

يتررررول ى هررررؤا المرررردير اسررررتالإل الرررردفعان النقديررررة مررررن المرررردينين ودفعهررررا  :ماااادير األصاااا ل المباعااااة - 3

 اسرررناد كمرررا هررري ماررردد  فررريللررردائنين جمرررا مباشرررر  حررراا اسرررتالمها أو اد ت رررار لمواعيرررد ا

 :ويوضح الا ل التالي الا ل المبس  لعمليان التسنيد قادتتا

 04نكل  قم 

 عمليان التسنيدالا ل المبس  ل

 .المرند السابق مباشر :المصدر

 

 
بدفع ثمن حصيلة 
 اإلسناد للبنك نقدا  

 
يشترون اإلسناد المصدرة 

 SPVويدفعون ثمنها لـ 

 

 البنك المقرض
 
 

 محفظة القروض
 

الشركة ذات الغرض 
 الوحيد
SPV 

 

األصول المحزمة 
(Packaged) 

 

 المستثمرون

  

 بيع أصول
 

  

بيع اسناد بضمانة 
 SPVموجودات 
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  :ب   الاليكل القاةم على الدف 

د ي تلررا هررؤا الهي ررل كثيرررا  عررن الهي ررل السررابق وبارر ل يررال مررن  احيررة الترردفقان النقديررة وج مررا 

رق الوحيرررد هرررو أ  الماسسرررة المسرررند  د تبيرررد ار ررروا المسرررند  ود ت رنهرررا مرررن مياا ياتهرررا، االتررر

 . بل تنقل حامة التدفقان النقدية المرتببة بهؤه ار وا جلى شركة وحيد  الترض

 : االةتماري ة حإظة ي  يساعد التسنيد فا لعا د الم -0

 .  لتي جلى كيتية استعماا التسنيد في جدار  المات ة ادئتما ي ة عد جشارتنا السابقة جلى التسنيدب

مررررن أهررررم مجررررادن اسررررت داإل التسررررنيد فرررري جدار  الماررررافم ادئتما ي ررررة هررررو معالجررررة التركيرررراان ج  

ادئتما ي ررررة، فالماسسررررة الترررري ونرررردن أ  هنرررراال تركرررراا  فرررري ااقررررراض جلررررى قبرررراع مررررا أو ماسسررررة 

عالقرررة يم نهرررا بيرررد كرررل أو نررراة مرررن هرررؤه التركررراان كبررررى أو جلرررى مجموعرررة مرررن أطرررراف ذوي 

ر ا جلرررى أ  ار ررروا اركثرررر تسرررنيدا  هررري القرررروض العقاريرررة ومررردينو شررروقرررد أ، باسرررتعماا التسرررنيد

البباقرران ادئتما ي ررة والسررياران، ارسررواق المتقدمررة الترري ينتاررر فيهررا التسررنيد  يررؤ  فرري التوسررد فرري 

دها مثرررل عائررردان البررررق التررري تسرررتوفي رسررروإل مررررور  وعيرررة ار ررروا ادئتما ي رررة التررري يم رررن تسرررني

(Toll Road .) 

 (: Pass through)و ؤكر هنا عالعة أمور أساسية في عملية التسنيد ببريقة التمرير 

 بنررك فرري حالررة عرردإل التسررديد فرري علررى ال أ  د ي ررو  هنرراال حررق رنرروع قررا و ي أو حتررى أيالقرري

الم ررررراطر   أي حرررررق الرنررررروع يعنررررري ااروراق المسرررررند ، ر  ونرررررود شررررررط م رررررالا  و يرررررةمدي

 . الت ل  منها بقيت على البنك ةالمستهدف

   حيرررر  قيمررررة ار رررروا المباعررررة ( المباعررررة )الاصرررروا علررررى القيمررررة العادلررررة لة رررروا المسررررند

 . تتادد في ضوة م اطرها

  ادهتمرراإل بالعالقررة بررين الرردائن والمرردين ر  بيررد الررديو  يوانرره عرراد  بموقررا سررلبي مررن المرردينين

علرررى جقامتهرررا مرررد عمالئهرررا مرررن الارررركان وهنرررا  المصرررارفر ررره منررراق  للعالقرررة التررري تاررررل 

وقرررد سررراعد ت ررروين . يتونرررل علرررى البنرررك أ  يعلرررن لعمالئررره عرررن عمليرررة التسرررنيد المتعلقرررة برررديو هم

التررررض ال رررال  وتاويرررل ار ررروا المسرررند  جليهرررا جلرررى الت تيرررا مرررن هرررؤا اد تقررراد الارررركان ذان 

للرررت ل  مرررن الم ررراطر عمرررل ( Derivatives)كمرررا أ  ادتجررراه المتاايرررد فررري اسرررت داإل المارررتقان 

 . في  ت  ادتجاه ر ه يبقى على العالقة مد العمالة قائمة

 

ً
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  :ثاريا    المشتقات االةتماري ة

ادئتما ي رررة قررردر  هامرررة نررردا  علرررى تتييرررر  رررور  مياا يررران الماسسررران الماليرررة، وبعررردما للمارررتقان 

أدركررررت السررررلبان الرقابيررررة أهميررررة هررررؤه الماررررتقان قامررررت بوضررررد دليررررل لهررررا فا ررررلة الماررررتقان 

ادئتما ي ة عن الماتقان اريرى
152
 . 

رأ  المررراا، تتضرررح فاعليرررة المارررتقان ادئتما ي رررة مرررن يرررالا دورهرررا فررري ت تررري  متبلبررران كتايرررة 

 . وت تي  التعرض ادئتما ي ال لي

عبرررار  عرررن مجموعرررة مرررن اردوان الماليرررة  رررممت بل هرررا :المارررتقان ادئتما ي رررة ويم رررن تعريرررا 

يررتم ن المارراركو  فرري ارسررواق الماليررة  تررىرنررل تاويررل الم رراطر ادئتما ي ررة مررن طرررف ليررر ح

ار ررروا ادئتما ي رررة ويم رررن مرررن تامرررل يبرررر أو الرررت ل  مرررن يبرررر دو  شرررراة أو بيرررد أي مرررن 

. لهرررؤه المارررتقان أ  تسرررتعمل علرررى مسرررتوى القرررروض الترديرررة أو علرررى مسرررتوى المات رررة بمجملهرررا

ة  تسرره بتاويررل يررمثرراا ذلررك، جذا كررا  البنررك قلقررا  مررن قرردر  عميررل مررن عمالئرره علررى الوفرراة يم ررن حما

 . د ادحتتاظ بار ل ضمن مونوداتهيبر عدإل الدفد لجهة أيرى م

ان ادئتما ي رررة ميررراان علرررى التسرررنيد ر  فررري مع رررم عمليررران التسرررنيد يرررتم ت لررري المقرضرررين لمارررتقول

ررة الاررركان  عررن عالقررتهم المباشررر  مررد المقترضررين، ولهررؤا ارمررر  تررائج سررلبية علررى العمررالة يا  

ال بيرررر  التررري تترررلعر عالقرررتهم المباشرررر  مرررد البنرررك، بينمرررا تم رررن المارررتقان مرررن  قرررل الم ررراطر دو  

 . قة مد المد يينقبد العال

تسررررمى الماسسرررران الترررري تقرررررض ارمررررواا ول نهررررا ترغررررل فرررري الررررت ل  مررررن بعرررر  م اطرهررررا 

، بينمرررا تسرررمى الماسسررران التررري ترغرررل فررري تامرررل (Protection Buyers)بمارررتري الامايرررة 

 (. protection sellers)بائعو الاماية  االم اطر ادئتما ي ة بل ه

 :أر ا  المشتقات االةتمارية -أ

 : هناال عالعة أ واع رئيسة من الماتقان ادئتما ي ة وهي 

 :العق ع المستقبلية  0

هرري شرر ل مررن أشرر اا التررلمين تامرري البنررك فرري حالررة فاررل المقترررض تهرردف هررؤه الماررتقة جلررى تقررديم 

تقررروإل  ، و(Reference Asset)حمايرررة عرررن أيرررة يسرررار   رررتج عرررن جعسرررار أ رررل مرنعررري ماررردد 

الماررررتقة علررررى عقررررد يلترررراإل بمونبرررره ماررررتري الماررررتقة  برررردفد سلسررررلة مررررن الرررردفعان لبررررائد الماررررتقة 

ي رررة عنرررد تاقرررق شرررروط وفررري مقابرررل ذلرررك يررردفد البرررائد للمارررتري قيمرررة اردا  ادئتما ( رسررروإل دوريرررة )

أي أ  هرررؤا العقرررد هرررو  ررروع مرررن الترررلمين ضرررد فارررل المررردين ل نررره ي تلرررا عرررن  ،( رااعسرررا)العقرررد 

                                                           
152

 .33:ذكره ل،المجلد ادوا،مرند سبق االةتمان المصرفا ومخا رهمتلح عقل،  - 
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مين برررل  المبلرر  الرررؤي سرريدفد عنرررد ااعسرررار مارردد مرررن البدايررة ود يعتمرررد علررى  وعيرررة ال سرررار  التررل

 . التي لاقت بار ل المعني

  :  ادئتما ي ة المتبا  بهؤا العقد عاد اومن ارحد

 . افال اي 

 . ي تتير في التصنيا ادئتما ي

 . ي التتيران في هي ل رأ  الماا

 . ي التال في دفد القروض

 . ي التتير في هام  التائد  أعلى من الاد المتتق عليه

فررري التعامرررل مرررد الم ررراطر، فرررإذا شرررعر  لعقرررد لمررردراة المارررافم فررري المرو رررة تتمثرررل ناذبيرررة هرررؤا او 

أحررد المرردراة جلررى مات ترره تتعرررض بررلكثر مررن الررال إل احرردى الجهرران أو أحررد القباعرران يسررتبيد 

الامايرررة  ي نررراة مرررن أ رررولها بارررراة مارررتقةأ  ي تررر  يبرررر هرررؤه المات رررة دو  الت لررري عرررن أ

ويوضح الا ل التالي  لية عمل هؤه الماتقة لة ل الؤي بدن م اطره
153
: 

 ( 15 ) الا ل رقم

 قة السنويةترسوإل الما  لية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
-

153
 للعلوإل - 2010 أبريل الثا ي الماتمر العالمية، المالية األ مات م  التعامل فا المحاسبية و المالية العل م مساهمة مد  سويدا ، ميااا 

 .اررد  أريد، نامعة المااسبية، و المالي

 

Protection Seller 

 

 

 النا  ا يل  الحه ت 

 

 

Bank (A) 

Protection buyer 

 النا  هشت ت  الحه ت 

 

 

 

 

الحه ت الاع  هشت أل   

 ش    

اات    هن الاع  

ئعما  5ا خ لهاط   

   ح ه   ئه ش    تا   ا ي  الحه ت  ل اع  

 اته  الق خ أم الاتن
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مررد ااشررار  بررل  دفعررة ااعسررار  هرري مررا يدفعرره  عمررل هررؤه الماررتقةيمثررل الارر ل السررابق كيررا تعمررل 

رق اعقررد وتعرررف هررؤه القيمررة بل هررا التررالبررائد الامايررة فرري حالررة حرردو  أمررر ائتمررا ي ماررار جليرره فرري 

القيمرررررة القابلرررررة )للرررررديو  الماررررمولة بادتتاقيرررررة وبرررررين القيمررررة السررررروقية لهررررا  ادسررررميةبررررين القيمرررررة 

 (. لالستيراد

 دفعرررران( ماررررتري الامايررررة)دفررررد البرررررف اروا يقرررروإل علررررى العقررررد بررررين البرررررفين هررررؤا طبيعررررة  ج 

 . طوا مد  العقدمنت مة 

فرررال يلتررراإل بليرررة دفعررران جد فررري حالرررة حررردو  أمرررر ائتمرررا ي مرررن ( برررائد الامايرررة)مرررا البررررف الثرررا ي أ

تري الامايرررة مثرررل اافرررال  وأيرررة شرررروط يرررتم ادتتررراق ارررارمرررور المتترررق علرررى تتبيتهرررا لصرررالح م

 . ها بين البرفين ويتم التعبير عن التراضي بتوقيد عقد بهؤا ال صولعلي

 :  خيا اتعق ع ال   0

اتتاقيررررة عنائيررررة يتبررررادا طرفاهررررا بمونبهررررا كامررررل عوائررررد أ ررررل أو مجموعررررة أ رررروا مارررردد  مقابررررل 

 . دفعان  قدية دورية عابتة أو متتير  تمتد على مدى حيا  القرض

و الررؤي يرردفد الرردفعان النقديررة كمررا يرردفد أيررة  يرراد  فرري قيمررة فرري العمليررة همررا ماررتري الامايررة وهررو

 . ار ل المرنعي

أمررا البرررف اليررر فهررو بررائد الامايررة وهررو الررؤي يسررتلم الرردفعان النقديررة والايرراد  فرري قيمررة ار ررل 

أي ترررد ي فررري قيمرررة + الهرررام  + التائرررد  )المرنعررري، بينمرررا يررردفد لمترررري الامايرررة فررري  هايرررة العقرررد 

 . م تبادا المل ية في هؤا العقد بل يبقى ار ل باسم ماتري الامايةد يت(. ار ل

بتاويررل نميررد عوائررده مررن فوائررد وأربرراذ أو يسررائر رأسررمالية ( بنررك أ)اسررتنادا  جلررى مررا تقرردإل يلترراإل 

بررردفد فائرررد  عابترررة أو عائمرررة بااضرررافة ( بنرررك   )، بينمرررا يلتررراإل (ار رررل المرنعررري)ر رررل معرررين 

 .  ل المرنعيجلى أي تد  في قيمة ار

بعبرررار  أيررررى يررردفد برررائد الامايرررة لمارررتريها فائرررد  متترررق عليهرررا بااضرررافة ريرررة يسرررار  فررري قيمرررة 

القرررروض موضرررد عمليرررة المبادلرررة أمرررا فررري حالرررة  يررراد  القيمرررة السررروقية لة رررل فرررإ  برررائد الامايرررة 

 . ياصل على هؤه الاياد  في القيمة

 : لية عمل هؤه الماتقة 15رقم  ويوضح الا ل التالي
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 (12)ش ل رقم 

  لية عمل ماتقة تبادا العوائد

Protection 

Seller

            

)    (

Protection 

Buyer

             

)        (

                   5 

                    

     

Interest from Asset+Capital gain 

Libor +Spread + Loss in value

Cash Flow

Reference Asset

)              (

 

 : مت ظات 

يررر برررائد الامايرررة يررردفد لمارررتري الامايرررة أيرررة يسرررار  فررري قيمرررة ار رررل المرررامن حررراا ترررد ي قيمتررره 1

 . بينما يستلم هو الاياد  في القيمة في حاا ارتتاعها

 . ي في المقابل يدفد ماتري الاماية التائد  التي ياققها على ار ل 2

هرررم مااف رررة مارررتري الامايرررة علرررى قيمرررة مونوداتررره كمرررا هررري فررري مياا يتررره بتررر  الن رررر ميررر وال3

 . عن التتير في قيمتها

 . تتبي هؤه الماتقة م اطر سعر التائد  وم اطر الهام  وم اطر التال

 :عق ع المباعالت   3

لعقرررد يررردفد عقرررود المارررتقان ياررروا م ررراطر ادئتمرررا  مرررن طررررف ليرررر، بمونرررل هرررؤا اعقرررد مرررن 

ق  قررردي متوقرررد جذا مرررا تتيرررر هرررام  التائرررد  عرررن مسرررتواه الارررالي اتررراتمقابرررل المارررتري قسررربا  أوليرررا  

 .أقلياصل ماتري ال يار على تدفق  قدي جذا ما اتسد الهام  بين  قبتين مرنعيتين أو و
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 :0992عام  اال مة المالية العالميةفا  دو  عو  المشتقات المالية  -ب

حقيقتهررررا هرررري أ مررررة الرررررهن العقرررراري الررررؤي كررررا  المتسرررربل الرئيسرررري لهررررا  تيجررررة  2221ج  أ مررررة 

لتقرررديم قرررروض العقررراران بررردو  ضرررما ان مقدمرررة وبلسرررعار فائرررد  من تضرررة نررردا وظهررررن مالماهرررا 

ويا رررة مرررد توقرررا المقرضرررين عرررن الررردفد  2221لت هرررر للعيرررا  سرررنة  2225بوضررروذ مرررد بدايرررة 

و يررراد  عررردد المنرررا ا المعرضرررة للبيرررد، وبررررو  ظررراهر  اسرررتيالة المقرضرررين علرررى المنرررا ا وسرررال 

المسرررتثمرين أمررروالهم فا  تضرررت  سرررهم شرررركان ادسرررتثمار العقررراري أدى ذلرررك جلرررى حررردو  أ مرررة 

يوية  تيجررة ارتبرراط عرردد كبيررر فرري السرروق المررالي ارمري رري لتنتقررل العرردوى القررار  اروروبيررة وارسرر

 .من الماسسان المالية اروربية والسيوية بالسوق ارمري ي

و تعتبررر المارررتقان الماليرررة قنابررل  منيرررة موقوترررة بالنسرربة للمتعررراملين بهرررا، وبالنسرربة لالقتصررراد ك رررل، 

وفررري الايررراد  مرررن  2221ولقررردن سررراهمت هرررؤه المارررتقان الماليرررة مسررراهمة كبيرررر  فررري وقررروع أ مرررة 

،  -العقرررراران –ها، حيرررر  أدن جلررررى تترررراقم يبررررر التركيررررا فرررري ااقررررراض علررررى قبرررراع واحررررد شرررردت

بتيررررة تاقيررررق الررررربح السررررريد، ( القررررروض العقاريررررة)   وأدن أيضررررا جلررررى  يرررراد  أحجرررراإل ااقررررراض

والتررري تعتبرررر أ رررل مرررالي يررردر عائرررد للبنرررك، وبرررؤلك فرررا  الرهرررو  العقاريرررة تعتبرررر أ ررروا مارررتقة، 

قرررراران فقررررد أدى جلررررى  يرررراد  البالررررل علررررى هررررؤه المنتجرررران الجديررررد  و  رررررا درتترررراع أسررررعار الع

 RMBS  "Residential Mortage Backedفارتتعررررت أسررررعارها، فمررررثال تبررررور سرررروق

Securities " جلرررررررى  242وارتتعررررررت قيمتهرررررررا مرررررررن" قررررررروض الررررررررهن العقررررررراري للعرررررررائالن"أو

ة ارقرررل نرررود  كمرررا ارتترررد  صررريل القرررروض العقاريررر 2225و 2222مليرررار دودر برررين سرررنتي 2222

وبعرررد ا هيرررار ارسرررهم والسرررندان الصرررادر  عرررن الماسسررراتت الماليرررة تبعهرررا . %22جلرررى 8%مرررن

والماسسرررران  المصررررارفا هيررررار هررررؤه الماررررتقان الماليررررة أدى ذلررررك جلررررى حرررردو  جفررررال  مع ررررم 

 .وبالتالي حدو  ار مة

 :ملم سةالضمارات الماعية ال -ثالثا  

توسررريعه جلرررى أبعرررد مرررن النقرررد والسرررندان الا وميرررة، لتارررمل ج  مررردى الضرررما ان المقبررروا سررروف يرررتم 

اروراق الماليررررة ذان التصررررنيا ادسررررتثماري، وحتررررى اروراق الماليررررة غيررررر المصررررنتة، وارسررررهم 

وذلرررك تارررت شرررروط معينرررة،  وتسرررتبيد المصرررارف أ  ت ترررار برررين أسرررلو  بسررري  أو شرررامل فرررري 

تقييم الضما ان
154
. 

يم رررررن للضرررررما ة أ  ترررررادي دورا  مهمرررررا  فررررري قررررررار ااقرررررراض بالنسررررربة للقرررررروض ذان الم ررررراطر 

أو ذان القررريم ال بيرررر  يرغرررل البنرررك غالبرررا  فررري ونرررود مصررردر برررديل للسرررداد فررري حالرررة . المرتتعرررة

                                                           
154

 .42-45ل 2222، اررد ،عما  ، والمصرفيةالعربية للعلوإل المالية  اركاديمية، اعا د المخا ر االةتمارية، يالد امين عبد هللا- 
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أيبرررلن يبررر  العميرررل ولرررم يرررتم ن مرررن السرررداد مرررن المصررردر الرررؤي يبررر  لررره، بعبرررار  أيررررى علرررى 

كمررا تارر ل . ترره فيمررا لررو لررم يررتم ن العميررل مررن السررداد كمررا هررو م برر  لررهالبنررك أ  يتسرراةا عررن موق

ل ررن الضررما ة ال افيررة باررد ذاتهررا يجررل أ  . الضررما ة شررب ة أمررا  فيمررا لررو لررم تسررير ارمررور كمررا يجررل

د ت رررو  السررربل للموافقرررة علرررى ااقرررراض، ويجرررل أ  ين رررر جليهرررا مرررن قبرررل المقررررض كترررلمين علرررى 

 .كثر احتماد  للسدادالقروض، ول ن لي  كالمصدر ار

المعاملرررة ادئتما يرررة المضرررمو ة هررري التررري يوانررره فيهرررا البنرررك تعرضررران للم ررراطر ادئتما يرررة أو مرررن 

الماتمرررل تعرضررره لمثرررل هرررؤه الم ررراطر، ول رررن هرررؤه التعرضررران ت رررو  متبرررا  بضرررما ة تررروفر لررره 

لاررررروط التارررروط ال لرررري أو الجائرررري، والضررررما ان المقبولررررة يتونررررل أ  يترررروافر فيهررررا عرررردد مررررن ا

 : وال صائ  ارساسية من بينها

مثررررل اروراق الماليررررة المتداولررررة فرررري ارسررررواق الماليررررة، والرهو رررران العقاريررررة، : سررررهولة التقيرررريم -

والعمرررالن الصرررعبة المسرررعر  يوميرررا ، وأ  يرررتم تقيررريم الضرررما ة باررر ل دوري وبارررد أد رررى كرررل سرررتة 

 .أشهر

مثررل النقديررة، : يسرردد برره ادلتررااإل المضررمو أي سرررعة تاويررل الضررما ة جلررى  قررد : سررهولة التسررييل -

 .واروراق المالية سريعة التداوا في السوق المالي

ادسررررتقرار النسرررربي فرررري قيمررررة الضررررما ة، وعرررردإل تعرررررض قيمتهررررا جلررررى  قرررر  حرررراد : عبرررران القيمررررة -

 .وتقلبان أسعار حاد ، وعدإل ارتباط قيمتها ع سيا  مد قيمة ادلتااإل

ة الضرررما ة كامرررل قيمرررة القررررض جضرررافة جلرررى هرررام  أمرررا  د يقرررل أ  تتبررري قيمررر:  سررربة التتبيرررة -

 .من قيمة القرض%( 25)عن 

 .سالمة التوعيق القا و ي للضما ة -

 .أ  ت و  الضما ة عالية التصنيا -

، وسررربائك الرررؤهل، والسرررندان (ومرررا شرررابه)الاجرررا النقررردي : والضرررما ان المقبولرررة ت رررو  علرررى شررر ل

، وأدوان الرررردين البن يررررة المدرنررررة فرررري البور ررررة الرسررررمية، الصررررادر  عررررن الدولررررة والقبرررراع العرررراإل

واروراق الماليرررررة كارسرررررهم ذان التصرررررنيا العرررررالي والمدرنرررررة فررررري ارسرررررواق الماليرررررة الن اميرررررة، 

 .والصناديق الماتركة

 :تالكإاال - ابعا  

يونررد طرفررا  أساسرريا  فرري عمليررة ادئتمررا  المقدمررة مررن قبررل المصررارف، البرررف اروا هررو البنررك 

برررررف الثررررا ي هررررو المسررررتتيد مررررن ادئتمررررا  وت ررررو  الضررررما ان ش صررررية عنرررردما ي ررررو  هنرررراال وال

بااضررافة جلررى المرردين فرري تسررديد ( الرردائن)شرر   عالرر  طبيعيررا  كررا  أو اعتباريررا  ملترراإل تجرراه البنررك 

قيمرررة الررردين جذا عجرررا المررردين ار ررريل عرررن السرررداد حيررر  يعرررود البنرررك علرررى ال تيرررل بمرررا لديررره مرررن 
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عامرررل معررره بصرررور  موا يرررة للمررردين ار ررريل مرررن حيررر  المبالبرررة والمالحقرررة حقررروق وأ ررروا ويت

وحتى السداد التاإل
155
. 

ويتونررررل علررررى البنررررك أ  يقرررروإل بدراسررررة أوضرررراع ال تيررررل دراسررررة كاملررررة للوقرررروف علررررى حقيقررررة 

أوضرررراعه الماليررررة لتاديررررد مررررا جذا كررررا  يم ررررن قبولرررره كترررريال ، وي ضررررد ذلررررك لجميررررد المعررررايير الترررري 

ل ارهليرررة القا و يرررة، والقررردر  علرررى توقيرررد العقرررود بصرررتته كتررريال ، وكرررؤلك ي ضرررد لهرررا المررردين مثررر

ادسرررتعالإل عرررن سرررمعته اردبيرررة وادنتماعيرررة وعرررن مالةتررره الماليرررة ومصرررادر الرررديل وقدرتررره علرررى 

 .السداد بل واستعداده للوفاة عند البلل جليه، وذلك في حاا ت لا المدين عن السداد

بلبرررران التاررررتيلية القويررررة لل تررررالة والماررررتقان ادئتما يررررة، يجررررل علررررى المصررررارف أ  تسررررتجيل للمت

 . كما يجل أ  ت و  الاماية مباشر ، وواضاة، وغير قابلة للنق ، وغير مادد  بارط

بمررررا فيهررررا القابليررررة  كافررررة ال تررررادن المتبلبرررران التاررررتيلية/ فر فرررري الضررررما اناكمررررا يجررررل أ  يتررررو

فررري مقاضرررا  ال تيرررل متضرررلين ذلرررك عرررن مقاضرررا   القا و يرررة للتنتيرررؤ، والتوعيرررق، والتتبيرررة، والارررق

 .الملتاإل بالدفد في حالة الت لا

: مرررا ترررم تقرررديمها مرررن الجهررران التاليرررة اوت رررو  الامايرررة ادئتما يرررة مرررن يرررالا ال ترررادن مقبولرررة جذ

الوحرررردان السرررريادية القبرررراع العرررراإل، والمصررررارف والماسسرررران الماليررررة، والاررررركة ارإل، والاررررركان 

 .لتي لها أو ا  م اطر أقل من و   م اطر العميل المقترضالتابعة والاقيقة ا

 

ً

ً

ً

ً

ً
                                                           

155
التجا ية األ عرية باستخدام  المصا ف، ع اسة تطبيقية على قطا  المصا فأثر مخإإات مخا ر االةتمان على قيمة ، مامد داوود عثما  - 

 15ل، أطروحة دكتورا، .0992ولغاية عام  0990ختل الإترد من عام Tobin'sQمعاعلة 
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ًثالثاملبحثًال

ًأنظمةًالتصنيفًاالئتمانيًكأداةًلسالمةًاحملافظًاالئتمانية

علرررى سرررالمة المارررافم ادئتما يرررة أفضرررل مرررن   ررراإل تقيررريم  للمااف رررة ررره د يونرررد وسررريلة أ عبرررت عمليرررا  

مثرررل هرررؤا الن ررراإل عنرررد جشرررارتها جلرررى  أهمي تهرررا 2وقرررد أكررردن برررا ا  ،ادئتمرررا ي مصرررمم وموعرررق بعنايرررة

هررررؤا وتسررررتعمل . لتصررررنيا الم رررراطر كواحررررد مررررن عنا رررررها ارساسررررية( IRB)المررررديل الرررردايلي 

العديرررد مرررن الماسسررران الماليرررة أ  مرررة تصرررنيا دايليرررة جلرررى نا رررل أ  مرررة تصرررنيا يارنيرررة مثرررل 

(KMV )  تصررررنا الررررديو  و والمات ررررة عمومررررا   لقيررررا  وجدار  م رررراطر كررررل مررررن القررررروض جفراديررررا

جلرررى يسرررار  ( Doubtful)جلرررى ماررر وال فيررره ( احتمررراا فارررل ضرررعيا)مرررا برررين م ررراطر من تضرررة 

 (.Likely Loss)ماتملة 

 ا اااد مااان األعوات المتعااادعد  لتصاااني  االةتماااارا ولاااكله يالااادف هاااكا المبحاااث للاااى تبياااان أهمياااة ا

اريااة ألراا  عبااا د عاان  أي  اارف مسااتقل التااا يسااتعين بالااا المقرضاا ن فااا اتخاااح قاارا اتالم االةتم

بخصاااا ص الخطاااار االةتمااااارا لشاااار ة معينااااة وتقاااادير لمااااد  قااااد تالا علااااى م اجالااااة التزاماتالااااا 

، ماان خااتل مااا فشاال المقترضااين للااى  ااد مقباا ل منالاااماان تإاااعي مخااا ر  المصااا فوبالااكا تااتمكن 

 :يتناول  هكا البمحث وف  مايلا

 .ماهية التصنيا ادئتما ي -أود  

 . دور وأهمية التصنيا ادئتما ي -عا يا  

 .S&P ،Fitch ،moody’sيلتية عن شركان التصنيا ادئتما ي   -عالثا  

 . ماددان التصنيا ادئتما ي -رابعا  

 .درنان التصنيا ادئتما ي -يامسا  
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 :ماهية التصني  االةتمارا-أوال  

هرررو رأي ب صرررول ال برررر ادئتمرررا ي الرررؤي قرررد توانهررره شرررركة مصرررنتة، يعرررد ادئتمرررا ي التصرررنيا 

مرررن وكالرررة تصرررنيا ائتما يرررة بمسرررتوى مهنررري موعررروق حررروا الجررردار  ادئتما يرررة لملتررراإل بررردين مثرررل 

 . الا ومة أ و ماسسة ح ومية أ و ماسسة مالية أ و شركة مدرنة في السوق المالي

ادئتما يرررة لماسسرررة بماسسرررة أُيررررى رغرررم اديرررتالف تررروفر هرررؤه العمليرررة أساسرررا  لمقار رررة الم ررراطر  

في الموقد والنااط والاجم وفي ذلك مساعد  للمستثمرين في قراراتهم
156
. 

تاويرررررد المسرررررتثمرين والمقرضرررررين وبقيرررررة ارطرررررراف بماسسررررران التصرررررنيا ادئتمرررررا ي  وتسررررراهم

وضرررراع اريررررى المعنيرررة بمعلومررران تسررراعدهم فررري ات رررراذ قرررراراتهم وتبقررريهم علرررى اطرررالع علرررى أ

ل رررن مرررن المهرررم أ   رررؤكر أ  التصرررنيا د يتجررراو  . المقتررررض وعلرررى اروراق التررري يسرررتثمرو  فيهرررا

 .كو ه رأيا  ش صيا  ب صول قدر  دولة أ و شركة على الوفاة في المستقبل

للم ررراطر مرررن المن تضرررة ( Ranking)التصرررنيا ادئتمرررا ي نررراةا  مرررن   ررراإل تررردريج  كمرررا يعتبرررر

مرررا ين رررر جليررره كتعبيرررر عرررن الم ررراطر المسرررتقبلية ل عسرررار وال سرررار  فررري جلرررى الم ررراطر المرتتعرررة، ك

تاررررل الارررركان ال بيرررر  علرررى الاصررروا علرررى تصرررنيا ائتمرررا ي يسررراعدها لرررؤلك  العمليررران الماليرررة

 .د تصل جليها شركان لم يتم تصنيتها ربماللو وا جلى مصادر لتمويل 

 :عو  وأهمية التصني  االةتمارا -ثاريا  

تقرروإل عمليررة التنصرريا ادئتمررا ي بقيررا  م رراطر ادئتمررا  فرري القررروض علررى أسررا  فررردي وعلررى 

أسررا  مجموعرران اسررتنادا  جلررى مسررتوى الم رراطر ل ررل منهررا، ارمررر الررؤي يم ررن اادار  مررن مراقبررة 

ادئتمرررا  تقرررديرا   لمسررراوليم ررراطر المات رررة، كمرررا أ هرررا تقررردإل  تت رررؤهاالتتيرررران وادتجاهررران التررري 

ل المدين أ و أدا  الدين المصنتة استنادا  جلى معايير مثلل بر فا
157
 : 

 .ي الجدار  ادئتما ية للمقترض بما فيها م اطر التاتيل والم اطر المالية

 .ي شروط الدين والتعهدان المقدمة من المقترض

لوية على التصتية  .ي ارو 

                                                           
156

 -Arch Capital,2007, Term Sjeet Adams ,D .Banking & Capital Markets ,2009 Colleage of Law 

Publishing,2009 
157

 -Rochet ,Jean –Charles .why Are There So Many Banking Crisis, Princenton Uninersity Press ,2008. 
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ول مررردى احتمررراا قيررراإل المقررررض والمسرررتثمر ب صررر روبهرررؤه الصرررتة ي رررو  التصرررنيا دلررريال  لم ررراط

 .المدين بالوفاة بما التاإل به وما يم ن أ  ياصل عليه الدائنو  في حالة التال

  التصرررنيا  رررنعة أمري يرررة جد أ  التصرررنيا ادئتمرررا ي اكتسرررل اعترافرررا  واسرررعا  لررري  مرررن أرغرررم و

يررردن تن رررر جلرررى تصرررنيتان الرررديو  علرررى أالتررري  المصرررارفقبرررل المسرررتثمرين فاسرررل برررل مرررن قبرررل 

وجذا قررررررن ااقررررراض فإ هررررا تليررررؤ التصررررنيا .رض وتقرررررر فرررري ضرررروئها ااقررررراض أ و عدمررررهالمقرررر

 .بعين ادعتبار عند تاديد هام  التائد  الؤي سيضاف لتائد  ارسا 

الرررررغم مررررن الايرررراد  ال بيررررر  فرررري جعررررداد الاررررركان المصررررنتة يارنيررررا ، جا أ  ااقررررراض د وعلررررى 

اسرررتعماا  المصرررارفة، ارمرررر الرررؤي يسرررتدعي مرررن يرررااا يقررردإل العديرررد مرررن الماسسررران غيرررر المصرررنت

لهررررا أ  تعرررررف عمالئهررررا لدرنررررة تسرررراعدها علررررى جدار  فعالررررة وكترررروة   تتسررررنىيا ررررة بهررررا  أ  مررررة

 .لمااف ها

 :خلإية عن نر ات التصني  -ثالثا  

 S&P ،Fitch ،moody’sيقررررروإل بالتصرررررنيا وكرررررادن مت صصرررررة مرررررن أشرررررهرها فررررري العرررررالم 

المصارفونميعها شركان أمري ية وتركا اريير  فيها على تصنيا 
158
. 

ومعاييرهرررا فررري تاديرررد التصرررنيا ادئتمرررا ي  منهجيتهررراوكالرررة مرررن هرررؤه الوكرررادن  رررل لوحيررر  ج  

 .لاركة ما

يسرررتعمل التصرررنيا ادئتمرررا ي علرررى  بررراق واسرررد فررري ارسرررواق، حيررر  يسرررتعمله مصررردرو أدوان و

لتسرررررعير اردوان الماليرررررة المعنيرررررة، كمرررررا يسرررررتعمل ادار  م ررررراطر الررررردين والمتعهررررردو  بالتتبيرررررة 

 .المات ة، كما تستعمله الجهان الرقابية للرقابة على الماسسان المالية

كمررررررا ياررررررمل التصررررررنيا ادئتمررررررا ي العديررررررد مررررررن اردوان الماليررررررة مثررررررل أدوان الرررررردين البويلررررررة 

 .. متا  والمتوسبة ارنل وقروض التجمد البن ي وااسناد وارسهم الم

الموضررروعية  حررروا  أسرررئلة  وكرررادن التصرررنيا تتقاضرررى أتعابرررا  لقررراة عملهرررا، فهنررراال مرررن يثيرررر رو

ر رره جذا شرررك  مهررمفرري عمررل هرررؤه الوكررادن، والجرروا  علرررى ذلررك بررل  سرررمعة وكالررة التصررنيا أمرررر 

 .تها  هؤه الوكادن د تقدإل رأيا  كامل ادستقالا فإ  مثل هؤه الراة ستتقد قيملالمستثمرو  ب

. 

                                                           
 الثا ي الماتمر ،العالمية المالية األ مات م  التعامل فا المحاسبية و المالية العل م مساهمة مد  سويدا ، ميااا -  158

 .53:،لاررد  أريد، نامعة المااسبية، و المالي للعلوإل - 2010 ريلبأ 29 .
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 :محدعات التصني  االةتمارا - ابعا  

الرررررغم ممرررا يقدمرررره التصرررنيا ادئتمررررا ي مرررن فوائررررد كبيرررر  للماسسرررران الماليرررة، جد أ  علررررى علرررى 

 بضررررما ةمسررررتعملي هررررؤا المنررررتج أ  ي و رررروا ملمررررين بمادداترررره وبارررر ل يررررال أ  التصررررنيا لرررري  

تنبرررا بالتارررل باررر ل مسررربق، برررل القصرررد منررره أ  ي رررو   أدا لرررةداة المسرررتقبلي ود يم رررن أ  ي رررو  

ومرررن . ماشررررا  واسرررعا  علرررى  سررربة الم ررراطر علرررى المررردى القصرررير بالمقار رررة مرررد ماسسررران أيررررى

 :S&Pالماددان التي تاير جليها وكالة 

يم ررررن أ  وهررررؤا تاليررررل المعلومرررران الااليررررة والتاري يررررة وتقيرررريم أعرهررررا علررررى ارداة المسررررتقبلي - 1

 .د  للمستعملين، جد أ ها د تعبر عن ضما  دفد الدين و  ذان فائي

يررر يعبرررر التصرررنيا عرررن  وعيرررة ادئتمرررا  ومرررا يم رررن اسرررترداده فررري حررراا التارررل، ل نررره د يسرررتعمل 2

 .لتايان القراران ادستثمارية بالبيد أ و الاراة أ و ادحتتاظ

 .ي ليست مقياسا  مبلقا  لقيا  احتماا التال 3

يعبررررر عررررن احتمررررادن تتعلررررق بالتاررررل وبال سررررار  عنررررد التاررررل دو  أ  بايتصررررار، ج  التصررررنيا 

 .يستبيد أ  يادد أي من الديو  سيتال وأي منها لن يتال

تقسيم التصني  االةتمارا  سر ال  االت العالمية -خامسا  
159
: 

رأي فررري المرررالة  ادئتما يرررة لهرررا أهررردافها بالتصرررنيا بل هرررا  standard&Poorsتاررردد مدرسرررة      

 اسررررتنادا  جلرررى عوامرررل ال برررر ذان الصررررلة.بورقرررة ديرررن بعينهررررا أ و دلتاامررران ماليرررة أيررررىلملتررراإل 

يقسررررم التصررررنيا ادئتمررررا ي جلررررى  رررروعين قصررررير وطويررررل ارنررررل وسررررنتناوا كررررال مررررن النرررروعين و

 .S&P ،Fitch ،moody’sللوكادن الثال  ارشهر عالميا  

 

 

 

 

 

                                                           
159 - European Commission (2010), “Report from the Commission to the Council and the European 

Parliament on Effects of Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC on the Economic Cycle”,p:23. 
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 (04)جدول  قم 

 العالميةالتصني  االةتمارا  سر ال  االت 

 Moody’s Fitch S&P ال ص  المختصر 

 
مد  

 قصير

مد   مد    يل

 قصير

مد   مد    يل

 قصير

مد  

   يل

 

Prime P-1 

 

 

 

Aaa F1+ AAA A-1+ AAA أعلى  وعية 

High grade Aa1 AA+ AA+ وعية عالية  

Aa2 AA AA وعية عالية  

Aa3 AA- AA- وعية عالية  

Upper 

Medium 

Grade 

 A1 F1 A+ A-1 A+  قدر  على التسديد

 عالية

A2 A A  قدر  على التسديد

 عالية

 

Lower 

medium 

Grade 

P-2 A3 F2 A- A-2 A-  قدر  على التسديد

 عالية

Baa1 BBB+ BBB+  قدر  مناسبة على

 التسديد

P-3 Baa2 F3 BBB A-3 BBB  قدر  مناسبة على

 التسديد

Baa3 BBB- BBB-  قدر  مناسبة على

 التسديد

Non 

investment 

Grade 

Not 

prim

e 

BA1 B BB+ B BB+  ماتمل أ  يتي

التااماته ضمن حالة 

 عدإل تلكد مستمر 

Ba2 BB BB  ماتمل أ  يتي

التااماته ضمن حالة 

 عدإل تلكد مستمر 

Ba3 BB- BB-  ماتمل أ  يتي

التااماته ضمن حالة 

 عدإل تلكد مستمر 

Highly 

Speculative 

B1 B+ B+ م اطر عالية 

B2 B B م اطر عالية 

 B2 B- B- م اطر عالية 

Substandard 

Risks 

Caa C CCC C CCC+  ااعسارقريل من 

- - CCC  ااعسارقريل من 
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extremely 

Speculative 

- - CCC-  ااعسارقريل من 

Ca CC CC  ااعسارقريل من 

Default with 

little 

prospect 

- C C  ااعسارقريل من 

For recovery D1 DDD-

DD-D 

D- D جعسار 

 

 :ع جات التصني  االةتمارا-ا  ساعس

 Rating)الاصررريلة النهائيرررة لعمليرررة التصرررنيا هررري الو ررروا جلرررى أرقررراإل تعبرررر عرررن التصرررنيا 

Scores )  ومصرررررنتة ضرررررمن عررررردد ماررررردود مرررررن ماسررررروبة اسرررررتنادا  جلرررررى معرررررايير منهجيرررررة ماررررردد

 .المسافان معبى ل ل مسافة منها درنة تعبر عن وضد معين من المالة 

  ماررررددو هرررؤه الرررردرنان لتصرررنيا المقتررررض والتسرررهيل ضررررمن تعررراريا دقيقرررة المصرررارفتضرررد 

بايررر  يم رررن التمييرررا برررين قررررض و يرررر ومقتررررض و يرررر باررر ل يعبرررر عرررن احتمرررادن التارررل جلرررى 

أقر  ما ي و  جلى الدقة
160
: 

 (07)جدول  قم 

 ع جات التصني  االةتمارا 

 التعري  الد جة

1 

Exceptional 

 .ي أعلى مستوى من النوعية ادئتما ية وقوي با ل استثنائي

 .ي حد أد ى من م اطر ادئتما  ويالي من م اهر الضعا

 .ي تعبي لمن يملك القدر  والرغبة على الوفاة   يا  

 (.Extremely Strong)ي قوي ندا  

 .ي د يتوقد أ  يتلعر سلبيا  بارحدا  ادقتصادية في المستقبل المرئي

0 

outstanding 

( 1)يرررر تعبررررى للنوعيررررة الجيررررد  نرررردا  مررررن المرررردينين ارقررررل قلرررريال  مررررن الدرنررررة 

 .ل ن الم اطر د تؤكر(1)وللنوعية التي تتضمن يبرا  أكثر من الدرنة 

 (.1)ي هام  الاماية أقل من التصنيا 

 (.1)يبر المدى البويل با ل أكبر من ي ظهور 

يررر قررردر  المررردين علرررى الوفررراة بالتااماتررره قويرررة نررردا  ود تترررلعر باررر ل ملاررروظ 

 .ب روف المستقبل غير المرئية

3 

Excellent 

 .ي قوي ل ن مد عدد من  قاط الضعا البسيبة

 .ي تعبى للنوعية الجيد  من المقترضين

 .ي القدر  على موانهة ادلتاامان نيد 

يرر ونررود عوامررل تبرررذ تررلعير سررلبي علررى القرردر  علررى الوفرراة فرري وقررت مررا فرري 

                                                           
 .22:،ل2003 ،ااس ندريةية،عالجام الدار عة،اطب بدو  ، المصا ف على ارعكاساتالا و العالمية التط  ات حماد، العاا عبد طارق - 160
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 .المستقبل

 (.2)ي شك أقوى للتلعر بالتتير بال روف أكثر من التئة 

4 

Very good 

 .ي قوي مد العديد من  قاط الضعا

 .ي تعبى للمقترضين متوسبي النوعية

 .ادلتااماني تتضمن بع  ال بر في القدر  ال ية على موانهة 

 .ي قد يادي التتير في ال روف جلى ضعا في القدر  على الوفاة

7 

Good 
 .ي قوي ل ن مد ضعا متسوط واحد على ارقل

 .ي تعبي للاد ارد ى من النوعية المتوسبة

 .ي مستقبلها غير ماكد

 .ي م اطر عالية ب صول القدر  على الوفاة في المواعيد المادد 

 .عدإل التلكد في ال روف المعاكسةي قد تادي جلى حادن 

يررر التتيررررران الماليررررة وادقتصررررادية يم ررررن أ  ترررادي جلررررى عرررردإل مناسرررربة القرررردر  

 .على الوفاة

6 

Satisfactory 

 .ي بع  القو  مد ضعا متوس 

 .ي  وعية ضعيتة من المقترضين

 .ي عدإل التلكد ب صول القدر  على الوفاة على المدى البويل

الااليرررة علرررى الوفرراة، ل نررره أكثرررر ترررلعرا  بالقررردر  علرررى يرر ونرررود الرغبرررة والقررردر  

 (.5)عدإل الوفاة أكثر من 

يرررر اسررررتمرار القرررردر  علررررى التسررررديد تعتمررررد علررررى اسررررتمرار ال ررررروف المواتيررررة 

 .ل روف العمل وال روف المالية أ و ادقتصادية

يررريم ن للتتيرررران البسررريبة فررري العمرررل أ و ال رررروف الماليرررة أ و ادقتصررررادية أ  

 .القدر  والرغبة على الوفاة بادلتاامانتضعا 

5 

Fair 

 .ي قوي مد ضعا رئيسي قوي

 (.poor Standing)ي ضعا الموقا المالي 

 .ي ونود عوامل يبر ب صول القدر  على الوفاة

 .ي متلعرين بعدإل القدر  على التسديد

 .ي تتوقا القدر  على الوفاة على ظروف عمل نيد 

 .ي ونود عوامل يبر عالية

ولرررو علرررى )قرررد ترررادي التتيرررران السرررلبية فررري ال رررروف الماليرررة وادقتصرررادية يررر 

 .جلى اافال ( باق بسي 

2 

Marginal 

 .ي بع   قاط القو  وقليل من  قاط الضعا

يرر قرردر  المرردين علررى الوفرراة بادلتاامرران عاليررة الؤبؤبررة ويم ررن أ  يتوقررا عررن 

 .الدفد في أي وقت

ظررررروف مواتيررررة ممتررررا   للقبرررراع  يرررر تعتمررررد القرررردر  علررررى يدمررررة الرررردين علررررى

 .وللصناعة وللنااط  تسه

9 

Poor 

 .ي  قاط قو  مادود  والعديد من  قاط الضعا

 .ي أعلى درنان من يبر ااعسار

 .ي في حالة اافال  عملية ل نه مستمر في الوفاة بالتااماته

يررر قرررد د تسرررتبيد التبررروران اايجابيرررة فررري الناررراط وال رررروف ادقتصرررادية جلرررى 

 .تاسين نؤري في وضد العميل

 (.Substandard)ي دين دو  المستوى  09

 (. Doubtful)ي دين ما وال فيه  00

 (.Loss)ي يسار   00
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 :بصيغة مإصلة أ ثر لتصني  االةتماراامست يات ويمكن نرم هكه 

ادئتما يرة هري أعلرى درنرة لتقيريم المرالة  : AAA (Best Credit Quality)ممتاا  : المسات   األول -

فعلرى سربيل المثراا  الررو   . للعميرل طالرل ادئتمرا ، حير  يتمترد هرؤا ارييرر بقردر  كبيرر  نردا  علرى السرداد

 .الترنياي لم اطر الا ومان

تمثل هؤه الدرنة تقييما  نيدا  ندا  : AA (Very Good Credit Quality)جيد جدا  : المست   الثارا -

  عالية على الوفاة بالتااماته في تاري  اسرتاقاقها، وهري د ت تلرا كثيررا  للمالة ، حي  يتمتد  احبها بقدر

 .عن سابقتها

:  A (more Susceptible to economic conditions، still good)جياد : المسات   الثالاث -

أ هرا يمثل هؤا التقييم درنة نيد  من المرالة ، حير  يتمترد  راحبها بقردر  عاليرة فري الوفراة بالتااماتره، غيرر 

 .أكثر عرضة لعار أي تتيران غير مواتية في اروضاع ادقتصادية والمالية

هي درنة مرضية للمرالة ، جد أ  أي : BBB (Lowest Credit Quality)مقب ل : المست   الراب  -

 .تتيير غير مواتي في اروضاع ادقتصادية والمالية قد ياعر على قدر  العميل على السداد

ياير هؤا التصنيا جلى ش وال فري : BB (Caution is necessary)مقب ل بحك  : ام المست   الخ -

قدر  العميل في الوفاة بالتااماته فري تراري  اسرتاقاقها، وبالترالي ت رو  التاامران العميرل ماتوفرة بالم راطر 

 .ادئتما ية

 B (Vulnerable to changes inتساليتت تحتار للى االهتمام و عاية اإلعا د : المست   الساعس -

economic conditions) : تاير هؤه الدرنة جلى ا دياد الا وال في قدر  العميل في الوفاة بالتاامه، ود

تتوفر الاماية ال افية لهؤه ادلتاامان في حالة وقوع تتيران غير مواتية في اروضاع ادقتصرادية والماليرة، 

 .من حي  تعرضها للم اطر ادئتما ية كما أ  هؤه ادلتاامان هي أكثر عرضة من سابقتها

هي درنة ائتما  مقبولة  وعرا  مرا تتبلرل متابعرة : CCCتساليتت تحت  عاية خاصة : المست   الساب  -

ضعا في الرباية، ا  تاض التدفقان النقدية، : مستمر  روضاع العميل، ويرند ذلك جلى أسبا  كثير  منها

 ...ميل ق  الضما ان المبلوبة،  ااط حدي  للع

هرري درنررة تصررنيا تاررت المسررتوى بسرربل : CCتساااليتت عون المساات   القياسااا : المساات   الثااامن -

تدهور قدر  العميل في السداد، حي  ت هر عليه ماشران بدايرة التعثرر المرالي، كا  تراض قيمرة الضرما ان، 

 ...عدإل القدر  في الاصوا على تمويالن نديد ، تلير في سداد بع  ادلتاامان

هي درنة تصنيا متد ية تات المستوى، حير  ت هرر علرى : Cتساليتت مشك ة في  : لمست   التاس ا -

 ...(.يسار  مالية، المديو ية عالية، ا  تاض مستوى النااط)العميل ماشران العجا عن السداد 

ن السرداد، هي أد ى درنة لتقييم المالة ، حي  تنعدإل فيها كل احتمراد :Dلفتس وتعثر : المست   العانر -

 .جما بسبل جفال  العميل أو وفاته أو تليره عن السداد لمد  تتجاو  السنة
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 :مقدمة

فررري تاقيرررق  المصرررارفأنريرررت دراسرررة تاليلي رررة علرررى مجمررروع مرررن النسرررل التررري تمثرررل كتررراة  جدار  

كترراة  المات ررة ادئتما ي ررة وكررؤلك  سررربة الم رراطر ادئتما ي ررة فرري كرررل سررنة مررن السررنوان المدروسرررة 

حتررررى  (0995)حيرررر  مثلرررت السررررنوان مررررن , جلرررى جنمررررالي الم رررراطر ادئتما ي ررررة فررري كررررل السررررنوان

المرررررليوذ  مرررررن , ان التررررري درسرررررت بهرررررا متتيرررررران الدراسرررررة الممثلرررررة بالنسرررررلالسرررررنوو (0909)

 : التالية المصارف

 . بنك التجار  والتمويل .1

 . بنك عود  .2

 .  البنك العربي .3

 .بنك سوري ة والمهجر .4

 . بنك بيمو .5

 :البحثمتغيرات تحليل أوال    

 : تتمثَّل متتيران هؤه الدراسة بما يلي

ارساسررررية المسررررت دمة  فرررري قيررررا  كترررراة  الماررررافم ادئتما يررررة النسررررل : ةالمسااااتقل اتالمتغياااار* 

 .عينة البا  المدروسة والماسوبة من يالا  القوائم المالية المليوذ  من المصارف

ترررم  قيرررا  وة السرررورية،  ا رررالتسرررهيالن ادئتما ي رررة فررري المصرررارف ال م ررراطر:  المتغيااار التااااب *  

  .المدروسة عينة البا  من المصارف المدروسةمن يالا القوائم المالي ة ل ل الم اطر هؤه 
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 :رم حر البحث: ثاريا  

 (0)الا ل رقم 

 نموذج امبحث

 

 

 

 اله ا  هن امااا الا حت
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 :وص  مجتم  البحث -ثالثا  

 .          السورية ال ا ةالمصارف ويت و  من 

 

 :عي نة البحث - ابعا  

 .مصارف( 5)مقدراها   ا ة السورية وتم  ادعتماد على عينة ميسر  من المصارف ال

 

 : و دد التحليل -خامسا  

 (. السنة المالية)هي العاإل 

   

 :  رق جم  البيارات -ساعسا  

تررم حسررا  النسررل التررري يضررتت لاليتبررار اعتمرررادا  علررى بيا رران القررروائم المالي ررة السررنوي ة المنارررور  

 (. 0909 تى  0995)للمصارف من 

 

 : مد  ت فر الت  ي  الطبيعا فا مت سطات النسر -سابعا  

وذلرررك لمعرفرررة مررردى , Kolmogorov-Smirnov Z (K –Z)سررريتم ادعتمررراد علرررى ايتبرررار 

بايتبرررررار , تررررروفر التو يرررررد الببيعررررري لررررردى متتيرررررران الباررررر  المسرررررتقلة وكرررررؤلك المتتيرررررر الترررررابد

 :الترضيتين التاليتين

 

ي اااااة باااااين ت  يااااا  البياراااااات والت  يااااا  لاااااي  هنااااااة اختتفاااااات ج هر: الإرضاااااي ة الصاااااإري ة

 . أي لن مت سال  ل متغير من متغيرات البحث يتب  الت  ي  الطبيعا, الطبيعا

 

هنااااة اختتفاااات معن ي اااة باااين ت  يااا  مت ساااال  ااال متغي ااار مااان مااان متغيااارات : الإرضاااي ة البديلاااة

 .البحث والت  ي  الطبيعا

 Kolmogorov-Smirnov Z (Kقيمرررة الوسررر  الاسرررابي وقيمرررة ايتبرررار , (1)يبررري ن الجررردوا

–Z) كمرررا , ومسرررتوى المعنوي رررة الموافرررق ل رررل متتيرررر وفررري كرررل مصررررف مرررن المصرررارف ال مسرررة

 : يلي
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أ   مسرررتوى المعنوي رررة لررردى نميرررد النسرررل وفررري نميرررد المصرررارف هرررو أكبرررر ( 1)الجررردواي هرررر مرررن 

وعليررره فإ نرررا  قبرررل الترضررري ة الصرررتري ة بعررردإل ونرررود , مسرررتوى الددلرررة الم تبرررر عنرررده( 2.25)مرررن 

ددلرررة معنوي رررة برررين تو يرررد البيا ررران والتو يرررد الببيعررري فررري كرررل مصررررف وعنرررد كرررل  ايتالفررران ذان

 . وأ  البيا ان تتو ع طبيعيا  ,  سبة

بمررررا أ  البيا رررران تتبررررد التو يررررد الببيعرررري : األسااااالير التحلياااال اإل صاااااةا المسااااتخدمة -ثامنااااا  

ااضرررررافة ب, عالقررررة برررررين المتتي ررررران ودديتبرررررار مرررردى ونررررر (Pearson)فسرررريتم اعتمررررراد ايتبررررار 

لتاليرررل اد ارررردار المتعررردد لمعرفررررة أعرررر المتتي ررررران المسرررتقلة علررررى الترررابد وأيررررا  منهرررا هررررو اركثررررر 

, (ANOVA)وتاليرررل التبررراين , ومرررن عرررم تقرررديم النمررروذل ارمثرررل للعالقرررة برررين المتتيرررران, ترررلعيرا  

R)ومعامررررل التاديررررد
2
ر ديتبررررا (T)وكررررؤلك تاليررررل , ديتبررررار نررررود  توفيررررق النمرررروذل المقترررررذ (

 . معنوي ة معامالن ادرتباط واد ادار

سرررنقوإل فررري هرررؤا البنرررد بتاليرررل  سرررل كتررراة  :متغيااارات العي ناااة وأبعاعهاااا وقيااااس ت صاااي . -تاساااعا  

مات رررة التسرررهيالن ادئتما ي رررة فررري كرررل مرررن المصرررارف المدروسرررة،من يرررالا شررررذ وافررري ل رررل مرررن 

 :النسل المالية التالية

 

 

 للنسر التا تمثل المتغيرات المستقلة والتاب  K –Z))اختبا  الت  ي  الطبيعا (: 0)الجدول

 البنه
رسبة قياس 

 إاود 

 األص ل

رسبة تغطية 

التساليتت 

االةتمارية  ير 

 العاملة

رسبة لجمالا 

التساليتت 

االةتمارية 

إلجمالا 

 الم ج عات

رسبة لجمالا 

التساليتت 

االةتمارية 

 إلجمالا ال عاة 

رسبة تغطية 

الضمارات 

للتساليتت 

االةتمارية  ير 

 العاملة

 النسبة

التجا د 

 والتم يل

 2500. 5193594. 4382256. 357353. 0006779. 003717. المتوس 

K- Z .524 .540 .582 .619 .669 .562 

Sig. .947 .932 .888 .838 .762 .911 

 ع عد

Mean 

 

.0140537

993 
.0063517640 .34988436

10 
.4011747293 1.5631039

323 

.25000

00003 K- Z .600 .455 .438 .424 .604 .382 

Sig. .864 .986 .991 .994 .859 .999 

 العربا

0318027. المتوس 

020 
.0046092320 .53842984

78 
.6252802850 .69879966

35 

.25000

00000 K- Z .381 .609 .307 .334 .583 .368 

Sig. .999 .852 1.000 1.000 .886 .999 

س  ية 

 والمالجر

 المتوس 

 

.0132322

190 
.0045480065 .27707812

70 
.3043040415 1.6461217

525 

.25000

00003 K- Z .587 .432 .611 .611 .575 .499 

Sig. .882 .992 .849 .849 .896 .965 

 بيم 

0429985. المتوس 

180 
.0170407417 .28190964

48 
.3085305395 1.1606321

395 

.25000

00000 K- Z .579 .414 .510 .475 .575 .315 

Sig. .891 .995 .957 .978 .895 1.000 

 رتاةج التحليل اإل صاةا: المصد 
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فارررل القرررروض كنسررربة مئويرررة مرررن كامرررل قيرررا  لسرررت دإل هرررؤه النسررربة ت:قيااااس فشااال القاااروضرسااابة  - أ

كمررا أ هررا تسرراهم فرري ، وتاررير هررؤه النسرربة جلررى كترراة  اسررت داإل أ رروا البنرركمات ررة قررروض البنررك، 

قيررا  احتمرراا تعثررر مات ررة التسررهيالن ادئتما ي ررة فرري المصرررف، حيرر  كلمررا ارتتعررت هررؤه النسرربة  

تتجرررراو   وهررررؤه النسرررربة يجررررل أ  د،  ض لهررررا المصرررررفالترررري يتعررررر ادئتما يررررة ا دادن الم رررراطر

 :ويتم حسابها على الناو التالي1.5%

لجمااااالا التساااااليتت /  التساااااليتت االةتماريااااة الغياااار عاملاااا =   األصاااا لرساااابة لقياااااس  إاااااود 

 .االةتمارية

تررردا هرررؤه النسررربة علرررى  سررربة القرررروض التررري تاتجرررا :رسااابة تغطياااة الااادي ن  يااار المنتجاااة  - ب

ض الماتملرررة والناتجرررة عرررن عررردإل السرررداد ، وكلمرررا ا دادن هرررؤه والقرررركم صررر  ل سرررائر 

النسررربة ا دادن درنرررة  تاررروط البنرررك لموانهرررة يسرررار  القررررض و قلرررت درنرررة الم ررراطر  

، ويررررتم حسررررابها علررررى  % 0- 9.2  ت ررررو  بررررين  أ المرتببررررة بهررررا، وهررررؤه النسرررربة يتضررررل 

   :الناو التالي

لجماااااالا / خساااااا د التسااااااليتت االةتمارياااااة مخصااااا  =  رسااااابة تغطياااااة الااااادي ن  يااااار المنتجاااااة

 االةتمارية التساليتت

تارررير هرررؤه النسررربة جلرررى قررردر  المصررررف علرررى تمويرررل :رسااابة تم يااال التسااااليتت مااان ال عاةااا  -ر

حيررر   %59التسرررهيالن ادئتما ي رررة مرررن اايرررداعان التررري ياصرررل عليهرررا، ويجرررل أ  ت رررو  أقرررل مرررن 

عاليرررة الم ررراطر، ولرررؤلك يتارررتم علرررى المصررررف  تررردا  يررراد  هرررؤه النسررربة علرررى  يررراد  مرررن اد ررروا

حمايررررة ودائعرررره مررررن يررررالا تنويررررد ادسررررتثمار، حيرررر  أ   يرررراد  حجررررم ادسررررتثمار فرررري التسررررهيالن 

ادئتما ي رررة ويا رررة التيرررر مضرررمو ة سررريادي لايررراد  احتمررراا تعررررض المصررررف لتقررردا  نررراة مرررن 

سرررربة د يجررررل أ  وهررررؤه النا  ترررراض قدرترررره علررررى تسررررديد الودائررررد أ رررروله، ممررررا قررررد يررررادي جلررررى 

حيرررر  أ  ا  ترررراض هررررؤه النسرررربة بارررر ل كبيررررر يعنرررري عرررردإل قيرررراإل المصرررررف  ؛%39تررررن ت  عررررن 

برررارداة ال رررافي رحرررد أهرررم وظائتررره التررري تتمثَّرررل فررري تقرررديم التسرررهيالن ادئتما ي رررة بم تلرررا أشررر الها، 

وهرررؤا يارررير جلرررى عررردإل توظيرررا ودائرررد المصررررف باسرررتثماران متنوعرررة، وبالاررر ل المبلرررو  الرررؤي 

ويرررتم حسرررابها علرررى . علرررى  يررراد  الاصرررة السررروقية للمصررررف، بااضرررافة جلرررى  يررراد  أرباحررره يعمرررل

 :الناو التالي

 ال عاة /لجمالا التساليتت االةتمارية =رسبة تم يل التساليتت من ال عاة  
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تسررررت دإل هررررؤه النسرررربة للددلررررة علررررى سرررريولة وتنويررررد مونررررودان :رساااابة  إاااااود لعا د األصاااا ل -ع

اة  جدار  ار رررروا ال ا ررررة بالمصرررررف  حيرررر  أ   ارتترررراع هررررؤه النسرررربة المصرررررف، أي مرررردى كترررر

يررردا علرررى قلرررة السررريولة وعررردإل التنويرررد فررري المونرررودان المصررررفي ة، ولتجنرررل ذلرررك يجرررل أ  ت رررو  

 . %29هؤه النسبة أقل من 

حيررر  يارررير ا  تررراض هرررؤه النسررربة باررر ل كبيرررر  ،%09و هرررؤه النسررربة د يجرررل أ  ترررن ت  عرررن 

، وبالتررررالي هررررؤا يرررردا علررررى  جلررررى أ  المصرررررف د يقرررروإل بتقررررديم التسررررهيالن ادئتما ي ررررة بارررر ل كرررراف 

ضررررعا فرررري جدار  المصرررررف لمصررررادر أموالرررره، أي عرررردإل اسررررتثمارها بارررر ل نيررررد، بااضررررافة جلررررى 

يرررق عوائرررد كافيرررة، وفررري عررردإل تنويرررد المونرررودان المصررررفي ة بالاررر ل ال ترررا الرررؤي يعمرررل علرررى تاق

 تررر  الوقرررت ضرررما  بقررراة الم ررراطر التررري يتعررررض لهرررا المصررررف ضرررمن الاررردود المقبولرررة ويرررتم 

 :حسابها على الناو التالي

 تالم ج عا/لجمالا التساليتت االةتمارية =رسبة  إاود لعا د األص ل 

درنررررة تتبيررررة الضررررما ان للتسررررهيالن  وترررردا هررررؤه النسرررربة الررررى:ه   رساااابة تغطيااااة الضاااامارات 

هرررؤه النسررربة تررردا علرررى  يررراد  الم ررراطر ادئتما ي رررة التررري يتاملهرررا  قصرررا  أ  ,  ادئتما يرررة الممنوحرررة

وتقرررا   ،المصررررف،  تيجرررة لعررردإل كتايرررة الضرررما ان التررري ترررم الاصررروا عليهرررا مرررن قبرررل المصررررف

 :هؤه النسبة على الناو التالي

لجماااااالا التسااااااليتت /لمااااااخ حد مااااان قبااااال المصااااارفالضااااامارات ا=رسااااابة تغطياااااة الضااااامارات 

  االةتمارية

 :اختبا  الإرضي ات. تاسعا  

ورسااابة  فشااال القاااروضالت جاااد عتقاااة حات عاللاااة معن ي اااة باااين رسااابة (: 0)الإرضاااي ة الصاااإري ة

  .لخاصة الس  يةف اا لجمالا المخا ر االةتماري ة فا المص

فشااال القاااروض هنااااة عتقاااة ا تباااا  ليجاااابا حات عاللاااة معن ي اااة باااين رسااابة (: 0)الإرضاااي ة البديلاااة

  .خاصة الس  ية ف الاورسبة لجمالا المخا ر االةتماري ة فا المص

 سررربة "و " فارررل القرررروض سررربة "برررين متتيرررري  (Pearson)معامرررل ادرتبررراط ( 12)يبررري ن الجررردوا

وكررررؤلك مرررردى معنويررررة معامررررل ادرتبرررراط وذلررررك فرررري كررررل مصرررررف مررررن " الم رررراطر ادئتما ي ررررة

 :المصارف ال مسة كمايلي
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 سرربة "و" فاررل القررروض سرربة قيررا  "أ   قيمررة معامررل ادرتبرراط بررين ( 2)يتبرري ن مررن يررالا الجرردوا

أي شرررربه تامررررة %( 99.5)هرررري " التجررررار  والتمويررررل"فرررري مصرررررف " جنمررررالي الم رررراطر ادئتما ي ررررة

رررا فررري مصررررف , (2.25)أ رررتر مرررن ( 2.223)ومسرررتوى المعنوي رررة هرررو  فقيمتررره أيضرررا  " عرررود "أم 

وكرررؤلك فررري مصررررف , (2.25)أ رررتر مرررن ( 2.235)عنرررد مسرررتوى معنوي رررة %( 92.2)قوي رررة نررردا  

, (2.212)أي عالقررررة ارتبرررراط قوي ررررة نرررردا  بمسررررتوى معنوي ررررة %( 95.5) حيرررر  قيمررررت" العربرررري"

قويرررة %( 92)حيررر  قيمرررة معامرررل ادرترررب  برررين المتتي ررررين هررري " بيمرررو"والاررراا ذاتررره فررري مصررررف 

وهرررؤا مايررردعو ا لقبررروا الترضررري ة البديلرررة فررري , (2.25)أ رررتر مرررن ( 2.24)نررردا  بمسرررتوى معنوي رررة 

علرررى اعتبرررار أ  اديتبرررار مرررن اتجررراه )يبي رررة جيجابيرررة المصرررارف ال مسرررة بونرررود عالقرررة ارتبررراط 

بايررر  أ   الايررراد  بمقررردار ماررردد " و سررربة الم ررراطر ادئتما ي رررة" فارررل القرررروض سررربة "برررين ( واحرررد

يرررادي لايررراد  فررري  سررربة الم ررراطر ادئتما ي رررة برررنت  ( أي  قررر  ال تررراة )فررري  سررربة كتررراة  ار ررروا 

 .النسبة والمقدار

رررا فررري مصررررف  فمسرررتوى ددلرررة معامرررل ادرتبررراط برررين المتتي ررررين هررري " سررروري ة والمهجرررر"أم 

وهرررؤا مايررردعو ا لقبررروا الترضررري ة الصرررتري ة فررري هرررؤا المصررررف بعررردإل , (2.25)أكبرررر مرررن ( 2.293)

"  سررربة الم ررراطر ارئتما ي رررة"و" فارررل القرررروضقيرررا  " سررربة "ونرررود عالقرررة ارتبررراط جيجابي رررة برررين 

 . الاياد  أو النق  في أحدهما لي  متراببا  مد الاياد  والنق  في الير الماققة باي  أ   

ورسبة لجمالا " فشل القروضرسبة قياس "معامل اال تبا  بين متغيري (: 0)الجدول

 المخا ر االةتماري ة

 التجا د والتم يل

Pearson Correlation .995
**

 

Sig. (1-tailed) .003 

N 4 

 ع عد

Pearson Correlation .926
*

 

Sig. (1-tailed) .037 

N 4 

 العربا

Pearson Correlation .975
*

 

Sig. (1-tailed) .012 

N 4 

 س  ية والمالجر

Pearson Correlation -.414- 

Sig. (1-tailed) .293 

N 4 

 بيم 

Pearson Correlation .920
*

 

Sig. (1-tailed) .040 

N 4 

 رتاةج التحليل اإل صاةا: المصد 
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الت جاااااد عتقاااااة حات عاللاااااة معن ي اااااة باااااين رسااااابة تغطياااااة التسااااااليتت (: 0)الإرضاااااي ة الصاااااإري ة

 .  خاصة ف الااالةتماري ة  ير العاملة ورسبة لجمالا المخا ر االةتماري ة فا المص

عتقاااااة ا تبااااا  ليجااااابا حات عاللااااة معن ي اااااة بااااين رساااابة تغطياااااة هناااااة (: 0)الإرضااااي ة البديلااااة

 .  خاصة ف الاالتساليتت االةتماري ة  ير العاملة ورسبة لجمالا المخا ر االةتماري ة فا المص

 سرررررربة تتبيررررررة التسررررررهيالن "بررررررين متتيررررررري  (Pearson)معامررررررل ادرتبرررررراط ( 3)يبرررررري ن الجرررررردوا

وكرررؤلك مررردى معنويرررة معامرررل ادرتبررراط " ادئتما ي رررة سررربة الم ررراطر "و " ادئتما ي رررة غيرررر العاملرررة

 : وذلك في كل مصرف من المصارف ال مسة كمايلي

 

 سررربة تتبيرررة التسرررهيالن ادئتما ي رررة غيرررر "أ   قيمرررة معامرررل ادرتبررراط برررين ( 3)يُ هرررر الجررردوا

%( 999)هررري " التجرررار  والتمويرررل"فررري مصررررف " جنمرررالي الم ررراطر ادئتما ي رررة"و سررربة " العاملرررة

رررة ومسرررتوى المعنوي رررة هرررو  رررا , (2.25)أ رررتر مرررن ( 2.221)أي  سرررتبيد القررروا أ هرررا عالقرررة تام  أم 

أي عالقرررررة ارتبررررراط قوي رررررة نررررردا  بمسرررررتوى معنوي رررررة %( 11.5)قيمتررررره " العربررررري"فررررري مصررررررف 

ول نرررره معنرررروي بارررر ل مقبرررروا عنررررد مسررررتوى ددلررررة ( 2.25)وهررررو غيررررر معنرررروي عنررررد , (2.255)

 ( 2.12)أ تر من ( 2.255)حي  أ   ( 2.12)

وهرررؤا مايررردعو ا لقبررروا الترضررري ة , (2.255-1% = 94)وبنسررربة عقرررة فررري النتيجرررة دتايرررد عرررن 

"  سررربة جنمرررالي التسرررهيالن ادئتما ي رررة غيرررر العاملرررة"ة ارتبررراط جيجابيرررة برررين البديلرررة بونرررود عالقررر

ررا فرري بقي ررة المصررارف فمسررتويان المعنوي ررة نميعهررا أكبررر , " سرربة جنمررالي الم رراطر ادئتما ي ررة"و أم 

ممرررا يدعررردو ا لقبررروا الترضررري ة الصرررتري ة فررري هرررؤه المصرررارف , (2.12)برررل وحترررى مرررن ( 2.25)مرررن 

رسااابة تغطياااة التسااااليتت االةتماري اااة "معامااال اال تباااا  باااين متغياااري (: 3)الجااادول

 ورسبة لجمالا المخا ر االةتماري ة"  ير العاملة

 التجا د والتم يل

Pearson Correlation .999** 

Sig. (1-tailed) .001 

N 4 

 ع عد

Pearson Correlation -.400- 

Sig. (1-tailed) .300 

N 4 

 العربا

Pearson Correlation .887 

Sig. (1-tailed) .057 

N 4 

 س  ية والمالجر

Pearson Correlation .285 

Sig. (1-tailed) .357 

N 4 

 بيم 

Pearson Correlation .679 

Sig. (1-tailed) .160 

N 4 

 رتاةج التحليل اإل صاةا: المصد 
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 سرررربة تتبيررررة التسررررهيالن ادئتما ي ررررة غيررررر العاملررررة وج سرررربة جنمررررالي "ن بعرررردإل ونررررود عالقررررة برررري

وأ  التتيرررران فررري جحررردى النسررربتين غيرررر متراببرررة معنويرررا  مرررد التتيرررران فررري , الم ررراطر ادئتما ي رررة

 .  اريرى

الت جااااد عتقااااة حات عاللااااة معن ي ااااة بااااين رساااابة لجمااااالا التساااااليتت (: 3)الإرضااااي ة الصااااإري ة

 .  لخاصةالم ج عات ورسبة لجمالا المخا ر االةتماري ة فا المصرف ا االةتماري ة إلجمالا

هناااااة عتقااااة ا تبااااا  ليجااااابا حات عاللااااة معن ي ااااة بااااين رساااابة لجمااااالا (: 3)الإرضااااي ة البديلااااة

 ف االتسااااليتت االةتماري اااة إلجماااالا الم جااا عات ورسااابة لجماااالا المخاااا ر االةتماري اااة فاااا المصااا

 .  خاصةال

 سررررربة جنمرررررالي التسرررررهيالن "برررررين متتيرررررري  (Pearson)معامرررررل ادرتبررررراط ( 4)يبررررري ن الجررررردوا

وكررررؤلك مرررردى معنويررررة معامررررل "  سرررربة الم رررراطر ادئتما ي ررررة"و " ادئتما ي ررررة انمررررالي المونررررودان

 :ادرتباط وذلك في كل مصرف من المصارف ال مسة كمايلي

 
 

 

رررررح مرررررن الجررررردوا جنمرررررالي التسرررررهيالن "قيمرررررة معامرررررل ادرتبررررراط برررررين  سررررربة " أ   ( 4)يتوض 

" عرررود "فررري مصررررف "  سررربة جنمرررالي الم ررراطر ادئتما ي رررة"و" ادئتما ي رررة جلرررى جنمرررالي المونرررودان

( 2.221)أي  سرررتبيد القررروا أ هرررا عالقرررة قوي رررة نررردا  كمرررا أ هرررا معنوي رررة عنرررد %( 92)هررري تقريبرررا  

لجمالا التساليتت االةتماري ة رسبة "معامل اال تبا  بين متغيري (: 4)الجدول

 ورسبة لجمالا المخا ر االةتماري ة" إلجمالا الم ج عات

 التجا د والتم يل

Pearson Correlation .750 

Sig. (1-tailed) .125 

N 4 

 ع عد

Pearson Correlation .959
*

 

Sig. (1-tailed) .021 

N 4 

 العربا

Pearson Correlation -.391- 

Sig. (1-tailed) .305 

N 4 

 س  ية والمالجر

Pearson Correlation .943
*

 

Sig. (1-tailed) .029 

N 4 

 بيم 

Pearson Correlation .845 

Sig. (1-tailed) .078 

N 4 

 رتاةج التحليل اإل صاةا: المصد 
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أي عالقررررة %( 94.3)فقيمترررره " ري ة والمهجرررررسررررو"وكررررؤلك فرررري مصرررررف , (2.25)أ ررررتر مررررن 

 (. 2.25)أ تر من ( 2.229)ارتباط قوي ة ندا  بمستوى معنوي ة 

رررا فررري مصررررف  وهرررو غيرررر معنررروي عنرررد %( 14.5)فقرررد بلترررت قيمرررة معامرررل ادرتبررراط " بيمرررو"أم 

أ رررتر مرررن ( 2.251)حيررر  أ   ( 2.12)ول نررره معنررروي باررر ل مقبررروا عنرررد مسرررتوى ددلرررة ( 2.25)

وهررررؤا مايرررردعو ا لقبرررروا , (2.251-1% = 92.2)بنسرررربة عقررررة فرررري النتيجررررة دتايررررد عررررن و( 2.12)

 سررربة جنمرررالي التسرررهيالن ادئتما ي رررة جلرررى "الترضررري ة البديلرررة بونرررود عالقرررة ارتبررراط جيجابيرررة برررين 

بايررررر  أ  ررررره مرررررد  يررررراد   سررررربة , " سررررربة جنمرررررالي الم ررررراطر ادئتما ي رررررة"و" جنمرررررالي المونرررررودان

جلررررى جنمررررالي المونررررودان بمقرررردار معرررري ن ترررراداد  سرررربة جنمررررالي الم رررراطر  التسررررهيالن ادئتما ي ررررة

 . ادئتما ي ة بنت  المقدار

ررا فررري مصررررفي العربررري والتجرررار  والتمويرررل فمسرررتويي المعنوي رررة أكبرررر مرررن  برررل وحترررى ( 2.25)أم 

ممرررا يدعررردو ا لقبررروا الترضررري ة الصرررتري ة فررري هرررؤين المصررررفين بعررردإل ونرررود عالقرررة , (2.12)مرررن 

و سرررربة جنمررررالي الم رررراطر " ة جنمررررالي التسرررهيالن ادئتما ي ررررة جلررررى جنمررررالي المونرررودان سررررب"برررين 

وأ  التتيررررران فرررري جحرررردى النسرررربتين غيررررر متراببررررة أو متوافقررررة مررررد التتيررررران فرررري , ادئتما ي ررررة

 . اريرى با ل معنوي

الت جااااد عتقااااة حات عاللااااة معن ي ااااة بااااين رساااابة لجمااااالا التساااااليتت (: 4)الإرضااااي ة الصااااإري ة

 .  لخاصة ف ااةتماري ة إلجمالا ال عاة  ورسبة لجمالا المخا ر االةتماري ة فا المصاال

هناااااة عتقااااة ا تبااااا  ليجااااابا حات عاللااااة معن ي ااااة بااااين رساااابة لجمااااالا (: 4)الإرضااااي ة البديلااااة

 ف االتساااااليتت االةتماري ااااة إلجمااااالا ال عاةاااا  ورساااابة لجمااااالا المخااااا ر االةتماري ااااة فااااا المصاااا

 .  خاصةال

 سررررربة جنمرررررالي التسرررررهيالن "برررررين متتيرررررري  (Pearson)معامرررررل ادرتبررررراط ( 5)يبررررري ن الجررررردوا

وكرررررؤلك مررررردى معنويرررررة معامرررررل "  سررررربة الم ررررراطر ادئتما ي رررررة"و " ادئتما ي رررررة انمرررررالي الودائرررررد

 :يلي ادرتباط وذلك في كل مصرف من المصارف ال مسة كما
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رررررح مرررررن الجررررردوا جنمرررررالي التسرررررهيالن   سررررربة"قيمرررررة معامرررررل ادرتبررررراط برررررين  " أ   ( 5)يتوض 

" عرررود "فررري مصررررف "  سررربة جنمرررالي الم ررراطر ادئتما ي رررة"و" الودائررردادئتما ي رررة جلرررى جنمرررالي  

( 2.22)أي  سررررتبيد القرررروا أ هررررا عالقررررة قوي ررررة نرررردا  كمررررا أ هررررا معنوي ررررة عنررررد %( 92)هرررري تقريبررررا  

أي عالقررررة %( 94.3)فقيمترررره " سرررروري ة والمهجررررر"وكررررؤلك فرررري مصرررررف , (2.25)أ ررررتر مررررن 

 (. 2.25)أ تر من ( 2.221)تباط قوي ة ندا  بمستوى معنوي ة ار

 سررربة جنمرررالي "يررردعو ا لقبررروا الترضررري ة البديلرررة بونرررود عالقرررة ارتبررراط جيجابيرررة برررين  وهرررؤا مرررا

بايررر  أ  ررره مرررد , " سررربة جنمرررالي الم ررراطر ادئتما ي رررة"و" التسرررهيالن ادئتما ي رررة جلرررى جنمرررالي الودائرررد

ا ي ررررة جلررررى جنمررررالي الودائررررد بمقرررردار معرررري ن ترررراداد  سرررربة جنمررررالي  يرررراد   سرررربة التسررررهيالن ادئتم

 . الم اطر ادئتما ي ة بنت  المقدار

ررا فرري بقي ررة المصررارف فجميررد مسررتويان المعنوي ررة أكبررر مررن  , (2.12)بررل وحتررى مررن ( 2.25)أم 

 سرربة جنمررالي "لقبرروا الترضرري ة الصررتري ة فرري هررؤه المصررارف بعرردإل ونررود عالقررة بررين  يرردعو اممررا 

وأ  التتيرررران , و سررربة جنمرررالي الم ررراطر ادئتما ي رررة" تسرررهيالن ادئتما ي رررة جلرررى جنمرررالي الودائررردال

 . في جحدى النسبتين غير متراببة أو متوافقة مد التتيران في اريرى با ل معنوي

الت جاااااد عتقاااااة حات عاللاااااة معن ي اااااة باااااين رسااااابة تغطياااااة الضااااامارات (: 7)الإرضاااااي ة الصاااااإري ة

 .  خاصة ف الاري ة  ير العاملة ورسبة لجمالا المخا ر االةتماري ة فا المصللتساليتت االةتما

رسااااابة لجماااااالا التسااااااليتت "معامااااال اال تباااااا  باااااين متغياااااري (: 7)الجااااادول

 ورسبة لجمالا المخا ر االةتماري ة" االةتماري ة إلجمالا ال عاة 

 التجا د والتم يل

Pearson Correlation .743 

Sig. (1-tailed) .128 

N 4 

 ع عد

Pearson Correlation .961
*

 

Sig. (1-tailed) .020 

N 4 

 العربا

Pearson Correlation -.375- 

Sig. (1-tailed) .313 

N 4 

 س  ية والمالجر

Pearson Correlation .943
*

 

Sig. (1-tailed) .028 

N 4 

 بيم 

Pearson Correlation .795 

Sig. (1-tailed) .102 

N 4 

 رتاةج التحليل اإل صاةا: المصد 
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هناااااة عتقاااااة ا تبااااا  ليجااااابا حات عاللااااة معن ي اااااة بااااين رساااابة تغطياااااة (: 7)الإرضااااي ة البديلااااة

الضااااامارات للتسااااااليتت االةتماري اااااة  يااااار العاملاااااة ورسااااابة لجماااااالا المخاااااا ر االةتماري اااااة فاااااا 

 . خاصة ف الاالمص

 سررررربة تتبيرررررة الضرررررما ان "برررررين متتيرررررري  (Pearson)معامرررررل ادرتبررررراط ( 2)يُ هرررررر الجررررردوا

وكرررؤلك مررردى معنويرررة معامرررل "  سررربة الم ررراطر ادئتما ي رررة"و" للتسرررهيالن ادئتما ي رررة غيرررر العاملرررة

 :ادرتباط وذلك في كل مصرف من المصارف ال مسة كمايلي

للتسررررهيالن  الضررررما ان سرررربة تتبيررررة "قيمررررة معامررررل ادرتبرررراط بررررين " أ   ( 2)يبرررري ن الجرررردوا

" التجرررار  والتمويرررل"فررري مصررررف "  سررربة جنمرررالي الم ررراطر ادئتما ي رررة"و" ادئتما ي رررة غيرررر العاملرررة

( 2.231)أي  سرررتبيد القررروا أ هرررا عالقرررة قوي رررة نررردا  كمرررا أ هرررا معنوي رررة عنرررد %( 94)هررري تقريبرررا  

ررررا فرررري مصرررررف , (2.25)أ ررررتر مررررن  وهرررري %( 11.1)فقيمررررة معامررررل ادرتبرررراط هرررري " عررررود "أم 

ر  مسرررتوى المعنوي رررة عنررردها هرررو ( 2.25)قرررة قوي رررة ول ن هرررا غيرررر معنوي رررة عنرررد مسرررتوى ددلرررة عال

( 2.29)حيرررر  أ  ( 2.1)جد أ هررررا عالقررررة معنوي ررررة عنررررد مسررررتوى ددلررررة ( 2.25)أكبررررر مررررن ( 2.29)

 %(. 92)أي  قبل النتيجة بنسبة عقة ( 2.1)أ تر من 

ضااااامارات للتسااااااليتت تغطياااااة ال"معامااااال اال تباااااا  باااااين متغياااااري (: 2)الجااااادول

 "رسبة لجمالا المخا ر االةتماري ة"و " االةتماري ة  ير العاملة

 التجا د والتم يل

Pearson Correlation .939
*

 

Sig. (1-tailed) .031 

N 4 

 ع عد

Pearson Correlation .818 

Sig. (1-tailed) .091 

N 4 

 العربا

Pearson Correlation .445 

Sig. (1-tailed) .278 

N 4 

 س  ية والمالجر

Pearson Correlation -.496- 

Sig. (1-tailed) .252 

N 4 

 بيم 

Pearson Correlation .705 

Sig. (1-tailed) .148 

N 4 

 رتاةج التحليل اإل صاةا: المصد 
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المصررررفين بونرررود ارتبررراط جيجرررابي ذو ددلرررة وهرررؤا مايررردعو ا لقبررروا الترضررري ة البديلرررة فررري هرررؤين 

جنمرررالي " وبرررين  سررربة"  سررربة تتبيرررة الضرررما ان للتسرررهيالن ادئتما ي رررة غيرررر العاملرررة"معنوي رررة برررين 

 سررربة تتبيرررة الضرررما ان للتسرررهيالن ادئتما ي رررة غيرررر "بايررر  أ   الايررراد  فررري , الم ررراطر ادئتما ي رررة

 . بنت  المقدار" ي الم اطر ادئتما ي ة سبة جنمال"بمقدار مادد تادي لاياد  " العاملة

ررررا فرررري بقي ررررة المصررررارف فمسررررتويان المعنوي ررررة نميعهررررا أكبررررر مررررن  بررررل وحت ررررى مررررن ( 2.25)أم 

أي عالقررررة ارتبرررراط %( 94.3)فقيمترررره " سرررروري ة والمهجررررر"وهررررؤا وكررررؤلك فرررري مصرررررف , (2.1)

الترضرررري ة  وهررررؤا مايرررردعو ا لقبرررروا(. 2.25)أ ررررتر مررررن ( 2.221)قوي ررررة نرررردا  بمسررررتوى معنوي ررررة 

 سرررربة جنمررررالي التسررررهيالن ادئتما ي ررررة جلررررى جنمررررالي "البديلررررة بونررررود عالقررررة ارتبرررراط جيجابيررررة بررررين 

بايررر  أ  ررره مرررد  يررراد   سررربة التسرررهيالن ادئتما ي رررة , " سررربة جنمرررالي الم ررراطر ادئتما ي رررة"و" الودائرررد

.  بررررنت  المقرررردارجلررررى جنمررررالي الودائررررد بمقرررردار معرررري ن ترررراداد  سرررربة جنمررررالي الم رررراطر ادئتما ي ررررة 

 سرررربة تتبيرررة الضررررما ان للتسررررهيالن "ارتبررراط جيجررررابي معنرررروي برررين  جلررررى تلكيرررد ونررررودمايررردعو ا 

وأ  التتيرررررران فررررري جحررررردى , " سررررربة جنمرررررالي الم ررررراطر ادئتما ي رررررة"و" ادئتما ي رررررة غيرررررر العاملرررررة

 .  النسبتين غير متراببة أو متوافقة معنويا  مد التتيران في النسبة اريرى

 : تهاة من ايتبار العالقان  ل    تائج اديتباران في الجدوا التاليبعد اد 

" رسااار  إااااود المحإظاااة االةتماري اااة"ملخااا  رتااااةج اختباااا  العتقاااات باااين متغيااارات (: 5)الجااادول

 "رسبة لجمالا المخا ر االةتماري ة"و

 المصرف

 رسبة  إاود المحإظة

التجا د 

 والتم يل
 العربا ع عد

س  ي ة 

 والمالجر
 بيم 

 **  ** ** ** فشل القروضقياس 

   *  ** تغطية التساليتت االةتماري ة  ير العاملة

لجمالا التساليتت االةتماري ة إلجمالا 

 الم ج عات
 **  ** * 

لجمالا التساليتت االةتماري ة إلجمالا 

 ال عاة 
 **  **  

تتبية الضما ان للتسهيالن 

 ادئتما ي ة غير العاملة
** *    

 

 %(.09)عند مست   عاللة ( أي من اتجاه وا د)تعنا وج ع عتقة ا تبا  معن ي ة ليجابي ة *: 

 .%(7)عند مست   عاللة ( أي من اتجاه وا د)تعنا وج ع عتقة ا تبا  معن ي ة ليجابي ة **: 

 %(.09)تعنا عدم وج ع عتقة ا تبا  خطي ة ليجابي ة  تى عند مست   الداللة األعرى : التضليل 

 من جعداد البالل اعتمادا  على  تائج ايتبار الترضيان: المصدر

تبرراين مرردى معنوي ررة العالقرران بررين  سررل كترراة  المات ررة ادئتما ي ررة ( 5) الحررم مررن يررالا الجرردوا 

حسرررل سياسرررة المصررررف وتركيررراه علرررى , و سررربة جنمرررالي م ررراطر ادئتمرررا  مرررن مصررررف ليرررر
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كمتتيرررر مترررلعر "  سررربة الم ررراطر ادئتما ي رررة"ال تررراة  فررري ت تررري  أحرررد المتتيرررران المسرررتقلة لقيرررا  

وعليرره فإ  رره مررن ارنرردى بم ررا  جيجرراد معادلررة اد ارردار المتعرردد , أو تررابد للتتيررران فرري هررؤه النسررل

رف ال مسرررة للتعرررف علررى أي مررن العوامررل اركثرررر تررلعيرا  مررن بررين بقي رررة ال ررل مصرررف مررن المصرر

وذلررك , ا وبررين  سرربة الم رراطر ادئتما ي ررة عالقررة جيجابي ررة معنوي ررةالترري يونررد بينهرر, العوامررل اريرررى

 .على الناو التالي

المحإظاااة االةتماري اااة األناااد تااااثيرا  علاااى رسااابة المخاااا ر االةتماري اااة فاااا مصااارف رسااار  إااااود   . أ

 :التجا د والتم يل"

يرررررررررررررتم معرفرررررررررررررة النسرررررررررررررل اركثرررررررررررررر ترررررررررررررلعيرا  مرررررررررررررن يرررررررررررررالا معادلرررررررررررررة اد اررررررررررررردار 

وهررررل وضررررد المتتيررررران , حسررررل طريقررررة ااديرررراا المترررردرل StepWiseRegressionالمتعرررردد

المسرررتقلة فررري معادلرررة واحرررد  يسررراهم بتاسرررين القرررو   التتسررريري ة للعالقررران برررين المتتيرررران المسرررتقلة 

, وددلررررة هرررؤه المعلمرررران, والمتتيرررر الترررابد وكررررؤلك ايتبرررار مرررردى معنوي رررة معرررامالن هررررؤه المعادلرررة

 : فيق النموذل كمايليبااضافة للقو  التتسيري ة ونود  تو

فتررري البريقرررة المتدرنرررة يرررتم جيجررراد معادلرررة اد اررردار يرررتم جديررراا المتتي رررر جلرررى النمررروذل وفقرررا  

بعررد ج الررة أعررر المتتي ررران المسررتقل ة )معامررل ادرتبرراط الجائرري بررين المتتي ررر المسررتقل والتررابد لقيمررة 

, بايرر  يررديل جلررى النمرروذل المتتي ررر الررؤي يمتلررك أعلررى قيمررة لمعامررل ادرتبرراط الجائررري, (اريرررى

نررد أ  أعلررى قيمررة لمعامررل ادرتبرراط الجائرري مررد المتتي ررر التررابد مونررود  ع( 1)ويتبرري ن مررن الجرردوا

وقيمرررة معلمرررة , %(99.9)بقيمرررة "  سررربة تتبيرررة التسرررهيالن غيرررر ادئتما ي رررة غيرررر العاملرررة"متتي رررر 

 :حي  معادلة ا ادار التابد على المستقل هي, (Beta=99.9%)الميل المعياري ة 

 Y = 0.203 + 69.866 X 

لكإااااااود المحإظاااااة االةتماري اااااة فاااااا مصااااارف التجاااااا د  التاااااد يجامعاعلاااااة االرحااااادا  (: 2)الجااااادول 

 والتم يل

 النم حر

 المعامتت  ير المعيا ي ة
المعامتت 

 المعيا ي ة
T 

مست   

 المعن ي ة

معامل 

اال تبا  

 الجزةا

VIF 

B 
األخطاو 

 المعيا ي ة
Beta 1.000 

  000. 82.179  002. 203. الثابتالحد 

رسبة تغطية التساليتت  

 االةتماري ة  ير العاملة
69.866 2.580 .999 27.080 .001 .999 

 رتاةج التحليل اإل صاةا: المصد                
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تررراداد  سررربة  (1)والتررري تعنررري أ  ررره مرررد بايررراد   سررربة تتبيرررة التسرررهيالن ادئتما ي رررة غيرررر العاملرررة 

برررالببد فنسررربة الم صررر  الجررراها لتتبيرررة  مرررر  (29,122)الم ررراطر ادئتما ي رررة الماققرررة بمقررردار 

وبررررؤا فررررإ  مررررات هره , التسررررهيالن ادئتما ي ررررة غيررررر العاملررررة ترررراداد مررررد توقررررد  يرررراد  فرررري ال بررررر

ع البيا ررران الماليرررة فررري مصررررف التجرررار  والتمويرررل أ   هنررراال توافرررق برررين ارتتررراع الم صررر  وارتترررا

اريبرررار أي أ   ماتتوقعررره جدار  المصررررف مرررن ارتتررراع اريبرررار والتررري قرررد يصصرررت لررره كرررإنراة 

وه ررررؤا كلمررررا توقعررررت أيبررررار أكثرررررا   اد م صرررر  تتبيررررة , قررررد وقررررد بالتعررررل, وقررررائي م صرررر 

ومعلمررررة , ومررررن عرررم بالتعرررل  ادن اريبررررار كمرررا هررررو متوقرررد, التسرررهيالن ادئتما ي رررة غيررررر العاملرررة

, (T= 27.08)المقابلرررررة لقيمرررررة ( 2.25)أ رررررتر مرررررن ( 2.221)سرررررتوى الميررررل هرررررؤه معنوي رررررة بم

 T)والمقابررل لقيمررة ( 2.25)أ ررتر مررن ( 2)ة الاررد الثابررت مقررداره مرروكررؤلك مسررتوى معنوي ررة لمعل

وعررردإل ونرررود ماررر لة ادرتبررراط , و أيبررراة معياري رررة للتقررردير فررري مسرررتويان متد يرررة,  (82.179 =

وهررري بالترررالي أ رررتر ( 1)دتايرررد عرررن  (Variance Inflation)ال بررري المتعررردد حيررر  قيمرررة     

 .  الاد الؤي يدا على ونود ما لة( 15)من 

هرررو المتتيرررر الوحيرررد " رسااابة تغطياااة التسااااليتت االةتماري اااة  يااار العاملاااة" و الحرررم أ  متتي رررر 

ررا بقيررة المتتيررران , الررؤي بقرري فرري النمرروذل  سرربة :  "الترري كررا  لهررا مسررتوى ارتبرراط معنرروي وهرري)أم 

فلرررم ت رررن ذان قررردر  تنباي رررة مارررتركة مرررد ( "والتسرررهيالن ادئتما ي رررة غيرررر العاملرررة" كتررراة  ار ررروا

" ئتما ي ررة غيررر العاملررة سرربة تتبيررة التسررهيالن اد"هررؤا المتتي ررر ف رنررت مررن النمرروذل وبقيررت فقرر  

, التجرررار  والتمويرررل"فررري مصررررف "  سررربة الم ررراطر ادئتما ي رررة"هررري النسررربة اركثرررر ترررلعيرا  علرررى 

. وهرررؤا ديعنررري أ  المتتيرررران ال ارنرررة لررري  لهرررا ترررلعير ول نررره يعنررري أ  مرررن بقررري هرررو ارشرررد ترررلعيرا  

ا بالنسبة لمعنوي ة النموذل فإ  تاليل التباين في الجدوا  :نها بالتييبي  ( 9)أم 

 > 0.001)وهررري معنوي رررة عنرررد مسرررتوى  (F=733.703)أ   قيمرررة ( 9)يالحرررم مرررن الجررردوا

 . مما يدا على معنوي ة النموذل (0.05

وبالنسررربة لجرررود  التوفيرررق فهررري تقرررا  مرررن يرررالا معامرررل التاديرررد الرررؤي يقررري  القرررو   التتسررريري ة 

 : التي( 10)للنموذل والمبي ن في الجدوا

تحليااال التبااااين لقيااااس معن ي اااة رمااا حر االرحااادا  المتعااادع لكإااااود المحإظاااة االةتماري اااة فاااا (: 9)الجااادول 

 مصرف التجا د والتم يل

 مست   المعن ي ة قيمة فيشر مت سال المربعات ع جات الحري ة مجم   المربعات النم حر

 

Regression .009 1 .009 733.307 .001
a

 

Residual .000 2 .000   

Total .009 3    

 رتاةج التحليل اإل صاةا: المصد 



168 
 

R)حيررر  أ   معامرررل التاديرررد يسررراوي مربرررد معامرررل ادرتبررراط 
2
= 0.999

2 
أي أ    (99.7% =

والتتيررررران فرررري قرررريم المتتي ررررر التررررابد أي كترررراة  ( اد ارافرررران ال لي ررررة)مررررن التباينرررران %( 99.7)

ررررها العالقرررة ال بي رررة رررا ال برررل المعيررراري للتقررردير فيارررير لتارررتت القررريم , المات رررة ادئتما ي رررة تتس  أم 

وهررو يرردا بصررتره علررى نررود  %( 2.3459)المارراهد  عررن يرر  اد ارردار وهررو لررم يتجرراو  تقريبررا  

 .   اد ادار لنقاط ش ل اد تاارتمثيل ي

ع بارررر ل عارررروائي ( 12)وبالنسرررربة لتاليررررل اريبرررراة العارررروائي ة يُ هررررر الارررر ل أ   النقرررراط تتررررو  

ممرررا يعنررري أ  النمررروذل ديمعرررا ي مرررن ماررر لة عررردإل تجرررا   تبررراين , متسررراوي تقريبرررا  حررروا الصرررتر

 .  ود اتال لعالقة من درنان أعلى, ال بل العاوائي

ع ار رررا ترررو   أ  نميرررد النقررراط تترررو ع فررري المررردى المقبررروا ( 2)فيبررري ن الاررر ل, يبررراة العاررروائي ةأم 

 . مما يدا أ   اريباة تتو ع عاوائي ا  , (2+جلى  2-)من 

األخطاو لمد   إاود المحإظة االةتماري ة وفقا  لمعاعلة االرحدا  المتعدع فا  ت   (: 0)الشكل

 "التجا د والتم يل"مصرف 

 

 

 

 

د التإساااايري ة لنماااا حر ارحاااادا    إاااااود (: 09)الجاااادول معاماااال التحديااااد لقياااااس القاااا  

 "التجا د والتم يل"المحإظة االةتماري ة فا مصرف 

 

 الخطا المعيا ي للتقدير معامل التحديد معامل اال تبا 

.999
a

 .997 .00347912218 

 التحليل اإل صاةارتاةج : المصد 
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المحإظااااة االةتماري ااااة األنااااد تاااااثيرا  علااااى رساااابة المخااااا ر االةتماري ااااة فااااا رساااار  إاااااود  . ب

 ":ع عد"مصرف 

أ   نميرررد المتتيرررران لهرررا عالقرررة ارتبررراط جيجرررابي معنررروي مرررد ( 11) الحرررم مرررن يرررالا الجررردوا

وعليررره , " سررربة تتبيرررة التسرررهيالن ادئتما ي رررة غيرررر العاملرررة"باسرررتثناة "  سررربة الم ررراطر ادئتما ي رررة"

وذلرررك , جلرررى النمررروذل باسرررتثناة هرررؤه النسررربة" كتررراة  المات رررة ادئتما ي رررة"نميرررد  سرررل  سررريتم جديررراا

, فررري مصررررف عرررود "  سررربة الم ررراطر ادئتما ي رررة"لمعرفرررة أيرررا  مرررن النسرررل هرررو ارشرررد ترررلعيرا  علرررى 

 (.   11 )كما يبي ن الجدوا, عبر جيجاد معادلة اد ادار المتعدد حسل طريقة اادياا المتدرل

أ  أعلرررى قيمرررة لمعامرررل ادرتبررراط الجائررري مرررد المتتي رررر الترررابد مونرررود  ( 11)ويتبررري ن مرررن الجررردوا

وقيمررررة , %(92.1)بقيمررررة "  سرررربة جنمررررالي التسررررهيالن ادئتما ي ررررة انمررررالي الودائررررد"عنررررد متتي ررررر 

 , (Beta = 96.1%)معلمة الميل المعياري ة    

ا معلمة الميل فمقدارها  المقابلة ( 2.25)أ تر من ( 2.239)وهي معنوي ة بمستوى ( 1.195)أم 

 , (T = 4.890)لقيمة 

 = T)والمقابل لقيمة ( 2.25)أكبر من ( 2.145)وكؤلك مستوى معنوي ة لمعلة الاد الثابت مقداره 

 .  الصترمايعني أ   معلمة الاد الثابت ليست معنوي ة ودت تلا عن ,  (2.315

وتعني أ  ه مد , Y = 1.197 Xتصبح " عود "وه ؤا فإ  معادلة اد ادار المتعدد في مصرف 

تاداد  سبة جنمالي %( 1)بمقدار " انمالي الودائد"  سبة جنمالي التسهيالن ادئتما ي ة" ياد  

ير معلمة الميل لم أ  ال بل المعياري لتقد( 11)ويبي ن الجدوا%(. 119.5)الم اطر ادئتما ي ة بمقدار 

كما يُ هر الجدوا عدإل ونود ما لة ادرتباط ال بي , مستويان متد يةأي في , %(24.5)يتجاو  

الاد ( 15)وهي بالتالي أ تر من ( 1)دتايد عن  (Variance Inflation)المتعدد حي  قيمة    

 .  الؤي يدا على ونود ما لة

هرررو المتتيرررر الوحيرررد " ادئتما ي رررة انمرررالي الودائرررد سررربة جنمرررالي التسرررهيالن " و الحرررم أ  متتي رررر 

ررا بقيررة المتتيررران , الررؤي بقرري فرري النمرروذل الترري كررا  لهررا مسررتوى ارتبرراط معنرروي فرري الجرردوا )أم 

 "ع عد"لكإاود المحإظة االةتماري ة فا مصرف  التد يجامعاعلة االرحدا   (: 00)الجدول 

 النم حر

 المعامتت  ير المعيا ي ة
المعامتت 

 المعيا ي ة
T 

مست   

 المعن ي ة

معامل اال تبا  

 الجزةا

VIF 

B 
األخطاو 

 المعيا ي ة
Beta 

1.000 

 
  147. -2.315-  099. -230.- الحد الثابت

رسبة لجمالا التساليتت االةتمارية 

 إلجمالا ال عاة 
1.197 .245 .961 4.890 .039 .961 

 رتاةج التحليل اإل صاةا: صد الم
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ول رررن هرررؤا , فلرررم ت رررن ذان قررردر  تنباي رررة مارررتركة مرررد هرررؤا المتتي رررر ف رنرررت مرررن النمررروذل( 11)

 . ول نه يعني أ  من بقي هو ارشد تلعيرا   ديعني أ  هؤه المتتيران ال ارنة لي  لها تلعير

ا بالنسبة لمعنوي ة النموذل فإ  تاليل التباين في الجدوا  :يبي نها بالتي( 12)أم 

 > 0.039)وهرري معنوي ررة عنررد مسررتوى  (F = 23.81)أ   قيمررة ( 12)يالحررم مررن الجرردوا

 . مما يدا على معنوي ة النموذل (0.05

وبالنسررربة لجرررود  التوفيرررق فهررري تقرررا  مرررن يرررالا معامرررل التاديرررد الرررؤي يقررري  القرررو   التتسررريري ة 

 : التي( 13)للنموذل والمبي ن في الجدوا

 

R)حيررر  أ   معامرررل التاديرررد يسررراوي مربرررد معامرررل ادرتبررراط 
2
= 0.961

2 
أي أ    (92.3% =

والتتيررررران فرررري قرررريم المتتي ررررر التررررابد أي كترررراة  ( اد ارافرررران ال لي ررررة)مررررن التباينرررران %( 92.3)

ررررها العالقرررة ال بي رررة رررا ال برررل المعيررراري للتقررردير فيارررير لتارررتت القررريم , المات رررة ادئتما ي رررة تتس  أم 

وهررو يررردا بصرررتره علرررى نرررود  ( 2.23134)المارراهد  عرررن يررر  اد اررردار وهررو لرررم يتجررراو  تقريبرررا  

 .   اد ادار لنقاط ش ل اد تاارتمثيل ي

ع بارررر ل عارررروائي ( 3)وبالنسرررربة لتاليررررل اريبرررراة العارررروائي ة يُ هررررر الارررر ل أ   النقرررراط تتررررو  

ممرررا يعنررري أ  النمررروذل ديمعرررا ي مرررن ماررر لة عررردإل تجرررا   تبررراين , متسررراوي تقريبرررا  حررروا الصرررتر

 . ود اتال لعالقة من درنان أعلى, ال بل العاوائي

 

تحلياااال التباااااين لقياااااس معن ي ااااة رماااا حر االرحاااادا  المتعاااادع لكإاااااود المحإظااااة (: 00)الجاااادول 

 "ع عد"االةتماري ة فا مصرف 

 مست   المعن ي ة قيمة فيشر مت سال المربعات الحري ةع جات  مجم   المربعات النم حر

 

Regression .023 1 .023 23.910 .039
a

 

Residual .002 2 .001   

Total .025 3    

 رتاةج التحليل اإل صاةا: المصد 

د التإسااااايري ة لنمااااا حر ارحااااادا    إااااااود المحإظاااااة (: 03)الجااااادول معامااااال التحدياااااد لقيااااااس القااااا  

 ".ع عد"االةتماري ة فا مصرف 

 الخطا المعيا ي للتقدير معامل التحديد معامل اال تبا 

.961
a

 .923 0.03134 

 رتاةج التحليل اإل صاةا: المصد 
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األخطااااو لماااد   إااااود المحإظاااة االةتماري اااة وفقاااا  لمعاعلاااة االرحااادا  المتعااادع تااا    (: 3)الشاااكل

  ع عد"فا مصرف 

 

ع اريبررراة العاررروائي ة رررا ترررو   أ  نميرررد النقررراط تترررو ع فررري المررردى المقبررروا ( 3)فيبررري ن الاررر ل, أم 

 . مما يدا أ   اريباة تتو ع عاوائي ا  , (2+جلى  2-)من  

االةتماري اااة األناااد تااااثيرا  علاااى رسااابة المخاااا ر االةتماري اااة فاااا مصاااارف  رسااار  إااااود االمحإظاااة . ت

 :العربا"

 سررربة "أ   هنررراال متتي ررررين لهمرررا عالقرررة ارتبررراط جيجابي رررة مرررد ( 14) الحرررم مرررن يرررالا الجررردوا

 سرررربة تتبيررررة التسررررهيالن "و " فاررررل القررررروض سرررربة قيررررا  "همررررا " جنمررررالي الم رررراطر ادئتما ي ررررة

 سررربة " وج ررره لمرررن الجررردير بادهتمررراإل معرفرررة جيرررا  مرررنهم ارشرررد ترررلعيرا  فررري " ادئتما ي رررة التيرررر عاملرررة

وللا ررررم علررررى ذلررررك سررررنعمد , أو ربمررررا كليهمررررا لرررره ارعررررر الماررررترال" جنمررررالي الم رررراطر ادئتما ي ررررة

 ايجاد معادلة اد ادار المتعدد حسل طريقة اادياا المتدرل

 

 "عرباال"االةتماري ة فا مصرف  معاعلة االرحدا  المتعدع لكإاود المحإظة(: 04)الجدول 

 النم حر

 المعامتت المعيا ي ة المعامتت  ير المعيا ي ة

T 
مساااااااااااات   

 المعن ي ة

معامااااااااااااااااااااااال 

اال تبااااااااااااااااااا  

 الجزةا

VIF 

B 
األخطاااااااااااااااااااااااااو 

 المعيا ي ة
Beta 

1.000 
  004. 15.491  012. 189. الحد الثابت

رساااااابة قياااااااس 

 إااااااااااااااااااااااااااااود 

 األص ل

1.917 .307 .975 6.255 .025 .975 

 رتاةج التحليل اإل صاةا: المصد  
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أ  أعلررى قيمررة لمعامررل ادرتبرراط الجائرري مررد المتتي ررر التررابد مونررود  ( 14)ويتبرري ن مررن الجرردوا

وقيمررررة معلمررررة الميررررل المعياري ررررة , %(95.5)بقيمررررة "  سرررربة قيررررا  كترررراة  ار رررروا"عنررررد متتي ررررر 

(Beta = 97.5%)  . 

ررررا معلمررررة الميررررل فمقرررردارها  ( 2.25)أ ررررتر مررررن ( 2.225)وهرررري معنوي ررررة بمسررررتوى ( 1.915)أم 

( 2.224)وكرررؤلك مسرررتوى معنوي رررة لمعلرررة الارررد الثابرررت مقرررداره , (T = 6.255)المقابلرررة لقيمرررة 

مرررايعني أ   معلمرررة الارررد الثابرررت ,  (T = 15.491)والمقابرررل لقيمرررة ( 2.25)أيضرررا  أ رررتر مرررن 

 .  ا عن الصترأيضل  معنوي ة وت تل

 Y = 0.189 + 1.917Xتصرربح  ارردار المتعرردد فرري مصرررف العربرريوه ررؤا فررإ  معادلررة اد

تررراداد  سررربة جنمرررالي الم ررراطر %( 1)بمقررردار  فارررل القرررروض سررربة قيرررا  "وتعنررري أ  ررره مرررد  يررراد  

أ  ال بررررل المعيرررراري لتقرررردير معلمررررة الميررررل ( 11)ويبرررري ن الجرررردوا %(. 191.5)ادئتما ي ررررة بمقرررردار 

كمرررا يُ هرررر الجررردوا عررردإل ونرررود ماررر لة ادرتبررراط ال بررري المتعررردد , %(32.5)مترررد يا  لرررم يتجررراو  

الاررررد ( 15)لتررررالي أ ررررتر مررررن وهرررري با( 1)دتايررررد عررررن  (Variance Inflation)حيرررر  قيمررررة 

 .  الؤي يدا على ونود ما لة

هررررو المتتيررررر الوحيررررد الررررؤي بقرررري فرررري "  فاررررل القررررروض سرررربة قيررررا  " و الحررررم أ  متتي ررررر 

رررا متتي رررر , النمررروذل  سررربة تتبيرررة التسرررهيالن ادئتما ي رررة غيرررر العاملرررة فقرررد يرنرررت مرررن النمررروذل "أم 

, تبيد أ  تبقررى معهررا فرري  مرروذل واحررددتسرر" فاررل القررروضقيررا  " حيرر  فرري تنافسررها مررد  سرربة 

ول رررن هرررؤا , كمرررا يبررري ن اديتبرررار" قيرررا  فارررل القرررروض"ودبرررد مرررن بقررراة ارشرررد ترررلعيرا  وهررري  سررربة 

 . ديعني أ ه لي  لها تلعير ول نه يعني أ  من بقي هو ارشد تلعيرا  

ا بالنسبة لمعنوي ة النموذل فإ  تاليل التباين في الجدوا  :تييبي نها بال( 15)أم 

 > 0.025)وهرري معنوي ررة عنررد مسررتوى  (F = 39.12)أ   قيمررة ( 15)يالحررم مررن الجرردوا

 . مما يدا على معنوي ة النموذل (0.05

 

تحلياااال التباااااين لقياااااس معن ي ااااة رماااا حر االرحاااادا  المتعاااادع لكإاااااود المحإظااااة (: 07)الجاااادول 

 "العربا"االةتماري ة فا مصرف 

 مست   المعن ي ة قيمة فيشر مت سال المربعات ع جات الحري ة مجم   المربعات النم حر

 

Regression .008 1 .008 39.120 .025
a

 

Residual .000 2 .000   

Total .009 3    

 رتاةج التحليل اإل صاةا: المصد 
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وبالنسررربة لجرررود  التوفيرررق فهررري تقرررا  مرررن يرررالا معامرررل التاديرررد الرررؤي يقررري  القرررو   التتسررريري ة 

 : التي( 12)في الجدوا للنموذل والمبي ن

 

R)حيررر  أ   معامرررل التاديرررد يسررراوي مربرررد معامرررل ادرتبررراط 
2
= 0.975

2 
أي أ    (95.1% =

والتتيررررران فرررري قرررريم المتتي ررررر التررررابد أي كترررراة  ( اد ارافرررران ال لي ررررة)مررررن التباينرررران %( 95.1)

ررررها العالقرررة ال بي رررة رررا ال برررل المعيررراري للتقررردير فيارررير لتارررتت القررريم , المات رررة ادئتما ي رررة تتس  أم 

وهررررو يرررردا بصررررتره علررررى ( 2.214255)المارررراهد  عررررن يرررر  اد ارررردار وهررررو لررررم يتجرررراو  تقريبررررا  

 . ي  اد ادار لنقاط ش ل اد تاارنود  تمثيل 

ع بارررر ل عارررروائي ( 4)وبالنسرررربة لتاليررررل اريبرررراة العارررروائي ة يُ هررررر الارررر ل أ   النقرررراط تتررررو  

ممرررا يعنررري أ  النمررروذل ديمعرررا ي مرررن ماررر لة عررردإل تجرررا   تبررراين , متسررراوي تقريبرررا  حررروا الصرررتر

 .  ود اتال لعالقة من درنان أعلى, ال بل العاوائي

األخطااااو لماااد   إااااود المحإظاااة االةتماري اااة وفقاااا  لمعاعلاااة االرحااادا  المتعااادع  تااا   (: 4)الشاااكل

 "العربا"فا مصرف 

 

 

د التإسااااايري ة لنمااااا حر ارحااااادا    إااااااود المحإظاااااة (: 02)الجااااادول معامااااال التحدياااااد لقيااااااس القااااا  

 ".العربا"االةتماري ة فا مصرف 

 الخطا المعيا ي للتقدير معامل التحديد معامل اال تبا 

.975
a

 .951 .01467772081 
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ع اريبررراة العاررروائي ة رررا ترررو   أ  نميرررد النقررراط تترررو ع فررري المررردى المقبررروا ( 4)فيبررري ن الاررر ل, أم 

 . مما يدا أ   اريباة تتو ع عاوائي ا  , (2+جلى  2-)من    

االةتماري اااة األناااد تااااثيرا  علاااى رسااابة المخاااا ر االةتماري اااة فاااا مصاااارف  رسااار  إااااود االمحإظاااة .  

 :س  ي ة والمالجر"

 سررربة "أ   هنررراال متتي ررررين لهمرررا عالقرررة ارتبررراط جيجابي رررة مرررد ( 15) الحرررم مرررن يرررالا الجررردوا

 سرررررربة جنمررررررالي التسررررررهيالن ادئتما ي ررررررة جلررررررى جنمررررررالي "همررررررا " جنمررررررالي الم رررررراطر ادئتما ي ررررررة

وج ررره لمرررن الجررردير بادهتمررراإل " جنمرررالي التسرررهيالن ادئتما ي رررة جلرررى الودائرررد  سررربة"و " المونرررودان

أو ربمرررا كليهمرررا لررره ارعرررر "  سررربة جنمرررالي الم ررراطر ادئتما ي رررة" معرفرررة جيرررا  مرررنهم ارشرررد ترررلعيرا  فررري 

وللا رررم علرررى ذلرررك سرررنعمد ايجررراد معادلرررة اد اررردار المتعررردد حسرررل طريقرررة ااديررراا , المارررترال

 (.15)ن الجدواكما يبي  , المتدرل

  

 

أ  أعلررى قيمررة لمعامررل ادرتبرراط الجائرري مررد المتتي ررر التررابد مونررود  ( 15)ويتبرري ن مررن الجرردوا

وقيمررررة , %(94.3)بقيمررررة "  سرررربة جنمررررالي التسررررهيالن ادئتما ي ررررة انمررررالي الودائررررد"عنررررد متتي ررررر 

 .  (% Beta =94.3)معلمة الميل المعياري ة   

ررررا معلمررررة الميررررل فمقرررردارها  ( 2.1)مررررن  أ ررررتر( 2.255)وهرررري معنوي ررررة بمسررررتوى ( 2.539)أم 

, مرررن اتجررراه واحرررد( 2.25)كمرررا أ  هرررا معنوي رررة عنرررد مسرررتوى ددلرررة , (T = 4.012)المقابلرررة لقيمرررة 

وهررري  تررر  قيمرررة ( 2.2215=  2.255/2)فيصررربح ( 2)حيررر  يرررتم تقسررريم مسرررتوى المعنويرررة علرررى 

 والعالقرررة مرررن اتجررراه واحرررد هررري,  (5)معنوي رررة معامرررل ادرتبررراط برررين المتتي ررررين المبي نرررة فررري الجررردوا

فالعالقررة مررن اتجرراهين تعنرري أ  معلمررة الميررل ت تلررا عررن الصررتر , أقرروى مررن العالقررة مررن اتجرراهين

أمررا مررن اتجرراه واحررد فتعنرري أ  معلمررة , (دو  تاديررد هررل هررؤا اديررتالف جيجررابي أإل سررلبي) نوهريررا  

مرررن نهرررة أيررررى فمسرررتوى معنوي رررة لمعلرررة الارررد , (اتجررراه جيجرررابي)الميرررل أكبرررر نوهريرررا  مرررن الصرررتر 

سااا  ي ة ""معاعلاااة االرحااادا  المتعااادع لكإااااود المحإظاااة االةتماري اااة فاااا مصااارف (: 05)الجااادول 

 "والمالجر

 النم حر

 المعامتت المعيا ي ة المعامتت  ير المعيا ي ة

T 
مست   

 المعن ي ة

معامل 

اال تبا  

 الجزةا

VIF 

B 
األخطاو 

 المعيا ي ة
Beta 

1.000 
  704. 439.  057. 025. الحد الثابت

رسبة لجمالا 

التساليتت 

االةتماري ة إلجمالا 

 ال عاة 

.739 .184 .943 4.012 .057 .943 
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مرررايعني أ   معلمرررة ,  (T = 0.439)والمقابرررل لقيمرررة ( 2.25)أكبرررر مرررن ( 2.524)ت مقرررداره الثابررر

 .  الاد الثابت غير معنوي ة و د ت تلا معنوي ا  عن الصتر

  Y =0.025+0.739Xوه رررؤا فرررإ  معادلرررة اد اررردار المتعررردد فررري مصررررف المهجرررر تصررربح 

أي  قررر  كتررراة  المات رررة )انمرررالي الودائرررد جنمرررالي التسرررهيالن ادئتما ي رررة "وتعنررري أ  ررره مرررد  يررراد  

ويبرررري ن %(. 73.9)ترررراداد  سرررربة جنمررررالي الم رررراطر ادئتما ي ررررة بمقرررردار %( 1)بمقرررردار ( ادئتما ي ررررة

كمرررا يُ هرررر , %(18.4)أ  ال برررل المعيررراري لتقررردير معلمرررة الميرررل مترررد يا  لرررم يتجررراو  ( 15)الجررردوا 

 (Variance Inflation)يرررر  قيمررررة الجرررردوا عرررردإل ونررررود مارررر لة ادرتبرررراط ال برررري المتعرررردد ح

 .  الاد الؤي يدا على ونود ما لة( 15)وهي بالتالي أ تر من ( 1)دتايد عن 

هررررو المتتيررررر "  سرررربة جنمررررالي التسررررهيالن ادئتما ي ررررة انمررررالي الودائررررد "و الحررررم أ  متتي ررررر 

ررررا متتي ررررر , الوحيررررد الررررؤي بقرررري فرررري النمرررروذل انمررررالي  سرررربة جنمررررالي التسررررهيالن ادئتما ي ررررة "أم 

 سرررربة جنمررررالي التسررررهيالن "فقررررد يرنررررت مررررن النمرررروذل حيرررر  فرررري تنافسررررها مررررد " المونررررودان

ودبرررد مرررن بقررراة ارشرررد , دتسرررتبيد أ  تبقرررى معهرررا فررري  مررروذل واحرررد" ادئتما ي رررة انمرررالي الودائرررد

 ول رررن, كمرررا يبررري ن اديتبرررار"   سررربة جنمرررالي التسرررهيالن ادئتما ي رررة انمرررالي الودائرررد "ترررلعيرا  وهررري 

 .  هؤا ديعني أ ه لي  لها تلعير ول نه يعني أ  من بقي هو ارشد تلعيرا  

ا بالنسبة لمعنوي ة النموذل فإ  تاليل التباين في الجدوا  :يبي نها بالتي( 18)أم 

 > 0.057)وهرري معنوي ررة عنررد مسررتوى  (F = 16.097)أ   قيمررة ( 11)يالحررم مررن الجرردوا

( 2.221=  2.255/2)مرررررن اتجررررراه واحرررررد حيررررر  تصررررربح قيمرررررة المعنوي رررررة ( 2.25)وعنرررررد , (0.10

 . مما يدا على معنوي ة النموذل( 2.25)أ تر من 

وبالنسررربة لجرررود  التوفيرررق فهررري تقرررا  مرررن يرررالا معامرررل التاديرررد الرررؤي يقررري  القرررو   التتسررريري ة 

 : التي( 19)جدواللنموذل والمبي ن في ال

 

تحليااااال التبااااااين لقيااااااس معن ي اااااة رمااااا حر االرحااااادا  المتعااااادع لكإااااااود المحإظاااااة (: 18)الجااااادول 

 "والمالجر س  ي ة""االةتماري ة فا مصرف 

 النم حر
مجم   

 المربعات
 قيمة فيشر مت سال المربعات ع جات الحري ة

مست   

 المعن ي ة

 

Regression .007 1 .007 16.097 .057
a

 

Residual .001 2 .000   

Total .007 3    
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R)حيررر  أ   معامرررل التاديرررد يسررراوي مربرررد معامرررل ادرتبررراط 
2
= 0.943

2 
أي أ    (88.9% =

والتتيررررران فرررري قرررريم المتتي ررررر التررررابد أي كترررراة  ( اد ارافرررران ال لي ررررة)مررررن التباينرررران %( 88.9)

ررررها العالقرررة ال بي رررة رررا ال برررل المعيررراري للتقررردير فيارررير لتارررتت القررريم , المات رررة ادئتما ي رررة تتس  أم 

وهرررو يررردا بصرررتره علرررى ( 2.22213259)هد  عرررن يررر  اد اررردار وهرررو لرررم يتجررراو  تقريبرررا  المارررا

 . نود  تمثيل ي  اد ادار لنقاط ش ل اد تاار

ع بارررر ل عارررروائي ( 5)وبالنسرررربة لتاليررررل اريبرررراة العارررروائي ة يُ هررررر الارررر ل أ   النقرررراط تتررررو  

ماررر لة عررردإل تجرررا   تبررراين يمعرررا ي مرررن  ممرررا يعنررري أ  النمررروذل د, متسررراوي تقريبرررا  حررروا الصرررتر

 .  اتال لعالقة من درنان أعلى ود, ال بل العاوائي

ت    األخطاو لمد   إاود المحإظة االةتماري ة وفقا  لمعاعلة االرحدا  المتعدع فا مصرف (: 7)الشكل

 "س  ي ة والمالجر"

 

ع اريبررراة العاررروائي ة رررا ترررو   مررردى المقبررروا أ  نميرررد النقررراط تترررو ع فررري ال( 5)فيبررري ن الاررر ل, أم 

 . مما يدا أ   اريباة تتو ع عاوائي ا  , (2+جلى  2-)من  

 

 

 

د التإسااااايري ة لنمااااا حر ارحااااادا    إااااااود المحإظاااااة (:  09)الجااااادول معامااااال التحدياااااد لقيااااااس القااااا  

 ".س  ي ة والمالجر"االةتماري ة فا مصرف 

 الخطا المعيا ي للتقدير معامل التحديد معامل اال تبا 

.943
a

 .889 .02013279706 
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رسااار  إااااود االمحإظاااة االةتماري اااة األناااد تااااثيرا  علاااى رسااابة المخاااا ر االةتماري اااة فاااا مصاااارف  . ر

 ": بيم "

 سررربة "أ   هنررراال متتي ررررين لهمرررا عالقرررة ارتبررراط جيجابي رررة مرررد ( 22) الحرررم مرررن يرررالا الجررردوا

 سرررررربة جنمررررررالي التسررررررهيالن ادئتما ي ررررررة جلررررررى جنمررررررالي "همررررررا " جنمررررررالي الم رررررراطر ادئتما ي ررررررة

وج رره لمررن الجرردير بادهتمرراإل معرفررة جيررا  مررنهم ارشررد " فاررل القررروض سرربة قيررا  "و " المونررودان

وللا ررم علررى , أو ربمررا كليهمررا لرره ارعررر الماررترال" ما ي ررة سرربة جنمررالي الم رراطر ادئت" تررلعيرا  فرري 

كمررررا يبرررري ن , ذلررررك سررررنعمد ايجرررراد معادلررررة اد ارررردار المتعرررردد حسررررل طريقررررة ااديرررراا المترررردرل

 (. 22)الجدوا

أ  أعلرررى قيمرررة لمعامرررل ادرتبررراط الجائررري مرررد المتتي رررر الترررابد مونرررود  ( 22)الجررردواويتبررري ن مرررن 

 Beta)وقيمررة معلمررة الميررل المعياري ررة , %(92)بقيمررة "  سرربة قيررا  كترراة  ار رروا"عنررد متتي ررر 

رررا معلمرررة الميرررل فمقررردارها .  (% 92= أ رررتر مرررن ( 2.21)وهررري معنوي رررة بمسرررتوى ( 1.511)أم 

مرررن اتجررراه ( 2.25)كمرررا أ  هرررا معنوي رررة عنرررد مسرررتوى ددلرررة , (T = 3.33)  المقابلرررة لقيمرررة  ( 2.1)

وهررري  تررر  قيمرررة ( 2.24=  2.21/2)فيصررربح ( 2)حيررر  يرررتم تقسررريم مسرررتوى المعنويرررة علرررى , واحرررد

والعالقرررة مرررن اتجررراه واحرررد هررري ,  (1)معنوي رررة معامرررل ادرتبررراط برررين المتتي ررررين المبي نرررة فررري الجررردوا

فالعالقررة مررن اتجرراهين تعنرري أ  معلمررة الميررل ت تلررا عررن الصررتر , أقرروى مررن العالقررة مررن اتجرراهين

أمرررا مررن اتجرراه واحرررد فتعنرري أ  معلمرررة , (دو  تاديررد هرررل هررؤا اديررتالف جيجرررابي أإل سررلبي) نوهريررا  

مرررن نهرررة أيررررى فمسرررتوى معنوي رررة لمعلرررة الارررد , (اتجررراه جيجرررابي)الميرررل أكبرررر نوهريرررا  مرررن الصرررتر 

مررررايعني أ   ,  (T = 0.8.52)والمقابررررل لقيمررررة ( 2.25)أ ررررتر مررررن ( 2.213)الثابررررت مقررررداره 

تصرربح " بيمررو"معلمررة الاررد الثابررت معنوي ررة أيضررا وه ؤا فررإ  معادلررة اد ارردار المتعرردد فرري مصرررف 

Y = 0.185 + 151.1 X ,  أي  قرر  " ) سرربة قيررا  كترراة  ار رروا"وتعنرري أ  رره مررد  يرراد

نمرررررالي الم ررررراطر ادئتما ي رررررة بمقررررردار تررررراداد  سررررربة ج%( 1)بمقررررردار ( كتررررراة  المات رررررة ادئتما ي رررررة

أ  ال بررررل المعيرررراري لتقرررردير معلمررررة الميررررل متررررد يا  لررررم يتجرررراو  ( 22)ويبرررري ن الجرررردوا %(. 151.1)

 "بيم "لكإاود المحإظة االةتماري ة فا مصرف  التد يجامعاعلة االرحدا   (: 09)الجدول 

 النم حر

 

 المعامتت المعيا ي ة المعيا ي ةالمعامتت  ير 
T 

مست   

 المعن ي ة

معامل 

اال تبا  

 الجزةا

VIF 

B األخطاو المعيا ي ة Beta 

1.000 

  013. 8.520  022. 185. الحد الثابت

 920. 080. 3.330 920. 454. 1.511 رسبة قياس  إاود األص ل
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كمرررررا يُ هرررررر الجررررردوا عررررردإل ونرررررود ماررررر لة ادرتبررررراط ال بررررري المتعررررردد حيررررر  قيمرررررة , %(42)

(Variance Inflation)  ي يررردا علرررى الارررد الرررؤ( 15)وهررري بالترررالي أ رررتر مرررن ( 1)دتايرررد عرررن

هرررو المتتيرررر الوحيرررد الرررؤي بقررري "  سررربة قيرررا  كتررراة  ار ررروا"و الحرررم أ  متتي رررر .  ونرررود ماررر لة

رررا متتي رررر , فررري النمررروذل فقرررد يرنرررت "  سررربة جنمرررالي التسرررهيالن ادئتما ي رررة انمرررالي المونرررودان"أم 

ي تسرررتبيد أ  تبقرررى معهرررا فررر د" فارررل القرررروض سررربة قيرررا  "مرررن النمررروذل حيررر  فررري تنافسرررها مرررد  

كمررررا يبرررري ن  "فاررررل القررررروض سرررربة قيررررا  "ودبررررد مررررن بقرررراة ارشررررد تررررلعيرا  وهرررري   ,  مررروذل واحررررد

ررا .  يعنرري أ رره لرري  لهررا تررلعير ول نرره يعنرري أ  مررن بقرري هررو ارشررد تررلعيرا   ول ررن هررؤا د, اديتبررار أم 

 :يبي نها بالتي( 21)بالنسبة لمعنوي ة النموذل فإ  تاليل التباين في الجدوا

 > 0.08)وهرري معنوي ررة عنررد مسررتوى  (F = 11.088)أ   قيمررة ( 21)يالحررم مررن الجرردوا

( 2.221=  2.255/2)مرررررن اتجررررراه واحرررررد حيررررر  تصررررربح قيمرررررة المعنوي رررررة ( 2.25)وعنرررررد , (0.10

 . مما يدا على معنوي ة النموذل( 2.25)أ تر من 

مررررن يررررالا معامررررل التاديررررد الررررؤي يقرررري  القررررو   التتسرررريري ة  وبالنسرررربة لجررررود  التوفيررررق فهرررري تقررررا 

 :التي( 22)للنموذل والمبي ن في الجدوا

 

R)حيررر  أ   معامرررل التاديرررد يسررراوي مربرررد معامرررل ادرتبررراط 
2
= 0.92

2 
أي أ    (84.7% =

والتتيررررران فرررري قرررريم المتتي ررررر التررررابد أي كترررراة  ( اد ارافرررران ال لي ررررة)مررررن التباينرررران %( 84.9)

ررررها العالقرررة ال بي رررة رررا ال برررل المعيررراري للتقررردير فيارررير لتارررتت القررريم , المات رررة ادئتما ي رررة تتس  أم 

 "بيم ""تحليل التباين لقياس معن ي ة رم حر االرحدا  المتعدع لكإاود المحإظة االةتماري ة فا مصرف  (:00)الجدول 

 قيمة فيشر مت سال المربعات ع جات الحري ة مجم   المربعات النم حر
مست   

 المعن ي ة

 

Regression .004 1 .004 11.088 .080
a

 

Residual .001 2 .000   

Total .005 3    

 .رتاةج التحليل اإل صاةا: المصد 

د التإسااااايري ة لنمااااا حر ارحااااادا    إااااااود المحإظاااااة (: 00)الجااااادول معامااااال التحدياااااد لقيااااااس القااااا  

 ".بيم "االةتماري ة فا مصرف 

 الخطا المعيا ي للتقدير معامل التحديد معامل اال تبا 

.920
a

 .847 .01904712888 

 رتاةج التحليل اإل صاةا: المصد 
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وهرررو يررردا بصرررتره علرررى نرررود  ( 2.219)الماررراهد  عرررن يررر  اد اررردار وهرررو لرررم يتجررراو  تقريبرررا  

 . اد ادار لنقاط ش ل اد تاارتمثيل ي  

ع بارررر ل عارررروائي ( 2)وبالنسرررربة لتاليررررل اريبرررراة العارررروائي ة يُ هررررر الارررر ل أ   النقرررراط تتررررو  

ممرررا يعنررري أ  النمررروذل ديمعرررا ي مرررن ماررر لة عررردإل تجرررا   تبررراين , متسررراوي تقريبرررا  حررروا الصرررتر

 .  ود اتال لعالقة من درنان أعلى, ال بل العاوائي

ع اريبرررا رررا ترررو   أ  نميرررد النقررراط تترررو ع فررري المررردى المقبررروا ( 2)فيبررري ن الاررر ل, ة العاررروائي ةأم 

 . مما يدا أ   اريباة تتو ع عاوائي ا  , (2+جلى  2-)من 

تااا    األخطااااو لماااد   إااااود المحإظاااة االةتماري اااة وفقاااا  لمعاعلاااة االرحااادا  المتعااادع (: 2)الشاااكل

 "بيم "فا مصرف 
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الثانياملبحثً  

يفًاملصارفًالنموذجًاملقرتحًلقياسًخماطرًاالئتمانًاملصريفً
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 :تماليد 

اعتمرررد المقرضرررو  فررري الماضررري علرررى عنا رررر تقديريرررة فررري قرررراراتهم ادئتما يرررة، وقرررد اتصرررتت هرررؤه 

 .ار  مة بالبساطة وعدإل ادتساق وعدإل الموعوقية

وبقررري ارمرررر لارررين جديررراا ارسررراليل ال ميرررة كوسررريلة لررردعم ارسررراليل التقديريرررة وتاسرررين  وعيتهرررا  

وا  التبررور ال بيررر فرري المررنح ادئتمررا ي ومررا يترافررق مررن م رراطر ائتما يررة عاليررة كمررا ذكر ررا سررابقا 

د  التعامررل مررد كميررة كبيررر  مررن المعلومرران أو قررادر علررىفرري الدراسررة الن ريررة باانررة لبنرراة  مرروذل 

 .وادياله الصرامة واد ضباط والسرعة جلى عملية ات اذ القرار ادئتما ي عا يا  

سرريتم اقتررراذ النمرروذل لقيررا  م رراطر ادئتمررا  المصرررفي ورببهررا مررد تصررنيتان  كنتيجررة لمررا سرربقو

م رررراطر ادئتمررررا  ،لموانهررررة النمررررو الواسررررد فرررري البلررررل علررررى ااقررررراض الا صرررري والصررررتير 

مرررا أدى جليررره مرررن حانرررة للتعامرررل مرررد كميرررة كبيرررر  مرررن البلبررران والمعلومررران والمتوسررر  وال بيرررر ، و

 . عن المقترضين وعن قباعان ارعماا المتعدد  التي ينتمو  جليها

الترررض مررن عمليررة تقيرريم الم رراطر ادئتما يررة هرررو تاديررد درنررة الجرردار  اائتما يررة للعمررالة طبقرررا  ج  

ديال  للدراسرررة اائتما يرررة لررردى مسرررئولي اائتمرررا  لمعيرررار موضررروعي لقيرررا  تلرررك الم ررراطر ود يعرررد بررر

 :فهو د يامل كل ااحتمادن المتوقد حدوعها مستقبال  وج ما يساعد على التي

أ  يرررتم مرررنح اائتمرررا  الجيرررد علرررى أسرررا  أسررراليل علميرررة موضررروعية والتلكرررد مرررن نرررود  أ ررروا  -1

 .المات ة اائتما ية وتاسينها

 تيجرررة ت ررروين الم صصررران لموانهرررة ( Lazy Capital)تقلررري  حجرررم رأ  المررراا ال سررروا -2

  . عار ار وا الرديئة في المات ة اائتما ية

 .المتوقعة وضد أسا  التسعير اائتما ي مبني على العالقة بين العائد والم اطر-3

الرقابررة علررى نررود  المات ررة ادئتما يررة بمررا يم ررن مررن تاديررد جسررتراتيجية التعامررل مررد الم ررراطر -4

 .المستقبلية المتال مة مد أ وا المات ة اائتما ية

تاديرررد ار اررربة ااقتصرررادية المسرررتهدف التوسرررد فيهرررا وتلرررك التررري يتعرررين تقلررري  حجرررم التعامرررل -5

 .فيها

 : م التالاامن ختل النظ ويتم قياس وتقييم المخا ر اإلةتمارية

 (.المقترض و التسهيالن المقترحة)اائتما ية للعمالة    اإل تقييم الم اطر 

هاااكا وقاااد تااام الاااربال باااين فئاااات الااادي ن اإلةتمارياااة للعماااتو وتكااا ين المخصصاااات  بقاااا  للتعليماااات 

 .الصاع د من مصرف س  ية المر زي



182 
 

 :مخا ر االةتمانالمعايير التا يق م عليالا رم حر قياس -أوال  

مرررا سررربق يقتررررذ الباحررر   موذنرررا  لقيرررا  الم ررراطر ادئتما يرررة فررري المصرررارف التجاريرررة  جلرررىاسرررتنادا 

درنررررة الجرررردار  للمقترررررض ،ودرنررررة يبررررور  التسررررهيالن : يعتمررررد علررررى معيررررارين أساسرررريين وهمررررا 

 .ادئتما ية الممنوحة له

 :قياس الجدا د للمقترض: ا  األولالمعي - أ

مرررردى اسررررتاقاق ونررررود  العالقررررة ادئتما يررررة المامررررد  الجرررردار  للمقترررررض توضررررحج  درنررررة قيررررا  

يلررري و بنررراةا علرررى مجموعرررة مرررن  اتعثرررر العميرررل  كمررر احتمرررااتلسيسرررها مرررد العميرررل ويم رررن  احتسرررا  

 :العوامل وهي

 ( ع جة 47%           )45بنسبة و   ترنياي ( كمية)عوامل مالية  - أ

 ( ع جة 77%     )55رنياي بنسبة و   ت(  وعية)عوامل غير مالية  -  

تقيررررريم الجررررردار  ادئتما يرررررة بتررررررض التصرررررنيا ادئتمرررررا ي وت ررررروين  الترررررالي ويوضرررررح النمررررروذل

 :الم صصان

ً(23)جدولًرقمً
 تقييم الجدا د االةتمارية بغرض التصني  االةتمارا وتك ين المخصصات رم حر

 عامل املخاطرة

الوزن النسيب لعامل 

الدرجة )املخاطرة 

 افرتاضيًا-(القصوى

درجة التقييم 

 للعميل

 : ت ونظم الرقابة الداخليةارباخلهيكل امللكية واإلدارة و( 1)

  القررررا و ي مررررن حيرررر  كو هررررا شررررركة مسرررراهمة متررررداوا أسررررهمها فرررري الشكككك ل

  البور رررررررررررررررررة، أو غيرررررررررررررررررر متداولرررررررررررررررررة، أو أمرررررررررررررررررواا متلقرررررررررررررررررة
 .أو شركة أشخاص أو منشأة فردية ويتم التدرج يف التقييم تبعاً لذلك

   تددددددددد  ت  اددددددددداو هه  ئددددددددد  العشددددددددد ا حتدددددددددت تلاددددددددد  ا نددددددددد  أ اددددددددد 
 .ئعما   أ ل  5   ح ل  ه  لاا   ع  الهاط 

    الات ددددددددددده اخاا أل مهددددددددددد  لاا  ددددددددددد ن تئدددددددددددها اتدددددددددددا ا الئددددددددددد ا 
 .هن ماهم مالقا ط م ل اتخ ا الق ا ا 

 خا ط اخاا ط    هن ه العش ا . 

5 

 

 

 :العميل الذي يزاوله / اليت ( النشاط)استقرار الصناعة ( 2)

هددددد  لاا   عددددد  هئدددددتق ط أم تتدددددأل  اددددد لظ م  الهحتاددددد  أم  ددددد  تدددددا م  
 .هئته 

05  
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 عامل املخاطرة

الوزن النسيب لعامل 

الدرجة )املخاطرة 

 افرتاضيًا-(القصوى

درجة التقييم 

 للعميل

 :استقرار املؤسسة يف السوق ( 3)

القددددا ط م ددددل همانادددد  ظدددد م  العشدددد ا  مالتددددأل  ا لت عملمنتدددد   ماددددا ط 
 .اله ئئ  م ل افئته ا 

01  

 (درجة 22:   )االستعالم واملالءة املالية ( 4)

مالت اهدددم ( لن مندددا)ارخددد ت  اله ددد   ا لئدددمم مئدددهل  اللهتددده  (أ
هددددد  هم اتدددددم ممه يدددددم  م ددددد حت  أهددددد  ن التخددددد تن  مهدددددات 
تع ئدددددئ أهددددد  ن اخاا ط   مالهماددددد  هدددددن اخ ددددد ل مالا متئدددددتم 

 .مالحنم ا 

 

01 

 

  01 .اله وط اله لت   (ئ

 :املعامالت مع املصرف ( 5)

مالح لتددد  هددد   هدددن حتدددت هددداط التل هددده  مهدددات اعتظددد   هلددد ه   الئددد اق 
 اله   

  مهماددد  التئدددمت   أم الناملددد  التددد  تهددد  هددد  اللهتددده مهدددات الت اهدددم 
اادد   مأتددد  هاددد لغ هئددااط هدددن اللهتددده ئدددماو م ددل  تددد ا  هعتظهددد  أم لتددد  

 .هعتظه  مأت  تح ت   أخ ت ت ا لحئ ام هن أت  ه  ا  ئااا

25  

 :املوقف من اجلهات السيادية ( 6)

 هددددددددن حتددددددددت منددددددددما هئددددددددتحق   م ددددددددل اللهتدددددددده اادددددددده ال دددددددد ايئ 
أم التأهتعددد   افنته متددد  محنهاددد  مهددد  لاا  ددد ن تمندددا هع  مددد   اشدددأعا  
ملاتدددم هخ دددر تق ا اددد   أم تمندددا حندددم ا  هدددن ماهدددم مهدددات تألت  ددد  

 .م ل ائته ا  اله ئئ  

5  

 : الضمانات العينية وأية مصادر سداد أخرى ( 7)

هدددات تدددما    ددده ع   متعتددد   م ل تتاددد    مله  عتددد  تئدددتت ا   متدددما   أتددد  
 .ه  ا  ئااا أخ ت

21  

 المجم   الكلا للتقييم الرقما

122 
 

 

=در   لق    امعم     
 امدر   امل  حص  ع   ا امعم  

×122 %   =  
 امدر   امقصوا
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يارنرررة عرررن ااراد  تسرررتبعد  فررري حالرررة عررردإل تررروافر بيا ررران عرررن بعررر  عنا رررر التقيررريم رسررربا و

درنررة العنصررر غيررر المترروافر عنرره بيا رران مررن بسرر  ومقرراإل النسرربة، ويقسررم البسرر  علررى المقرراإل بعررد 

ادسرررررتبعاد للاصررررروا علرررررى درنرررررة التقيررررريم التررررري حصرررررل عليهرررررا العميرررررل، علرررررى أ  يرررررؤكر ببنرررررد 

 .المالح ان ماهية البنود التي استبعدن والدرنان ال ا ة بها

المعبرررا  مرررن واقرررد التقيررريم السرررابق لتاديرررد درنرررة نررردار  المقتررررض ادئتما يرررة مرررن يرررالا الدرنرررة و

 :تادد درنة تصنيا العميل وفقا للجدوا التالي للعميل

 (04)جدول  قم 

 مست   تصني  العميل 

 ع جة المخا ر

 (الإئة) 

 تصني  العميل

 (مست   المخا ر االةتمارية)

 النسبة المئ ية

 لد جة التصني 

 92 – 122 (Low Risk)من تضة م اطر  0 

 (Modest Risk)م اطر معتدلة  0 
جلررررررى أقررررررل مررررررن  12

92 

 (Satisfactory Risk)م اطر مرضية  3 
جلررررررى أقررررررل مررررررن  52

12 

 (Adequate Risk)م اطر مناسبة  4 
جلررررررى أقررررررل مررررررن  22

52 

 (Acceptable Risk)م اطر مقبولة   7 
جلررررررى أقررررررل مررررررن  55

22 

 م اطر مقبولة حديا   2 

(Marginally Acceptable Risk) 

جلررررررى أقررررررل مررررررن  52

55 

 Watch)م ررراطر تاترررال لعنايرررة يا رررة  5 

List) 

جلررررررى أقررررررل مررررررن  42

52 

 (Substandard)دو  المستوى  2 
جلررررررى أقررررررل مررررررن  32

42 

 (Doubtful)ما وال في تاصيلها  9 
جلررررررى أقررررررل مررررررن  22

32 

 %22أقل من  (Loss)رديئة  09 

 

بعرررد انتيرررا  العميرررل مرحلرررة تقيررريم ندارتررره كمقتررررض وحصررروله علرررى درنرررة تقيررريم مرررا برررين الدرنرررة 

ارولرررى جلرررى الدرنرررة العاشرررر    نتقرررل جلرررى المرحلرررة الثا يرررة مرررن التقيررريم وهررري تقيررريم مررردى يبرررور  
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التسرررهيالن المقتررررذ مناهرررا للعميرررل لتقيررريم حجرررم شرررد  ال سرررائر فررري حررراا تعثرررر العميرررل وتوقتررره عرررن 

 .السداد

تعبررري  رررور  عرررن حجرررم  قيااااس وع جاااة خطااا  د التسااااليتت االةتمارياااة:المعياااا  الثاااارا  -  

ومرررن هنرررا تنبرررد الاانرررة . شرررد  ال سرررار  المتوقعرررة فررري حالرررة تعثرررر العميرررل وتوقتررره عرررن السرررداد

لدراسرررة الضرررما ان المقدمرررة مرررن العميرررل ومجموعرررة أيررررى مرررن العوامرررل ذان العالقرررة والتررري 

ال سررررار  فرررري حرررراا  احتمرررراا دحتسررررا ن جحصررررائية تارررر ل مررررد مرررررور الررررامن قاعررررد  بيا ررررا

 (.  Loss Given Default / LGD)التعثر 

يتررللا هررؤا المعيررار مررن مجموعررة مررن العوامررل النوعيررة الترري يجررل تقييمهررا بإنمررالي و   ترنيارري 

 :درنة كما في الجدوا التي 122

 (07)جدول  قم 

 الع امل الن عية المستخدمة فا عملية التقييم

 ع جة المخا رد المخا ردع امل 

 الضما ان المقدمة -1

 أولوية السداد -2

 المد  الامنية للتسهيل -3

 (ادئتما يالمنتج ) وع التسهيل  -4

 مصادر السداد -5

32 

12 

15 

22 

25 

 099 مجم   ع جات المخا رد

 

مرررن يرررالا الدرنرررة المعبرررا  مرررن واقرررد التقيررريم السرررابق لتاديرررد درنرررة يبرررور  التسرررهيالن المقتررررذ 

وفقرررا ( شرررد  ال سرررار ) م ررراطر تاررردد درنرررة ال(   (Facilities Risk Rate/ FRRمناهرررا

 :للجدوا التالي
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 (26) جدول  قم

 ع جة المخا ر االةتمارية

 ع جة المخا ر

 (الإئة) 

 تصني  ندد الخسا د

 (مست   مخا ر التساليتت)

 النسبة المئ ية

 لد جة التصني 

 52الى اقل من  92من  متد ية 1

 92جلى أقل من  52  من عادية 2

 52جلى أقل من  52   من اهتماإل يال 3

 52جلى أقل من  32   من دو  المستوى 4

 32جلى أقل من  12  من ما وال في تاصيلها 5

 12جلى أقل من  2  من رديئة 2

 

 Composite Risk Rating):         )تقييم المخا ر المر ر  -ر

 :وفقا للمعادلة التالية ( Expected Loss / EL)ال سار  المتوقعة  يتم جحتسا 

 

 

كمرررا هرررو موضرررح فررري الرسرررم  (Risk Chart)يارطرررة الم ررراطر النترررائج السرررابقة علرررى  جسرررقاطويرررتم 

التقيررريم المركرررل والرررؤي ياررردد مسرررتوى م ررراطر العميرررل علرررى يعتبرررر  تيجرررة  حيررر  أ : البيرررا ي الترررالي

  .رئيسا  في المضي قدما و ات اذ القرار  لمنح التسهيالن المبلوبة للعميلسببا  

 (5)ش ل رقم

 تصني  الدي ن وف  خا  ة المخا راالةتمارية 

 

EL = PD X LGD 
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مبابقرررة لقررررار مصررررف  ادئتمرررا يالنمررروذل الجررردار   اسرررت داإلالمسرررت رنة مرررن يرررالا ج  النتيجرررة 

 :باي  2212لتصنيا الديو  لعاإل  252والقرار  2229لعاإل  595سورية المركاي رقم 

 (05)جدول  قم

 تصني  الدي ن وف  مست   المخا ر االةتمارية

 

 تصني  الدين

ع جة 

 المخا ر

 (الإئة) 

 تصني  العميل

مست   المخا ر )

 (االةتمارية

رسبة المخص  

 المطل ب تك ين 

 ر  

 المخص 

 عاإل+تد ي % تر  م اطر من تضة 1 ديو  منتجة

 عاإل+تد ي %2 عاديةم اطر  2 ديو  منتجة

 3 ديو  منتجة
م اطر تتبلل 

 يا ا   اهتماما
 عاإل+تد ي 3%

 مادد %22 دو  المستوى 4 ديو  غير منتجة

 مادد %52 ما وال في تاصيلها 5 ديو  غير منتجة

ديو  غير 

 منتجة
 مادد %122 رديئة 2

 

 ( 2)نكل  قم

 قطاعات خا  ة المخا ر االةتمارية
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 :النم حر المقترم  تطبي  -ثاريا  

 :بناة على النتائج الوارد  اعاله في الا ل السابق يتم ات اذ القراران التالية 

الرررؤين ظهرمسرررتوى الم ررراطر ال ا رررة بهرررم علرررى يارطرررة الم ررراطر  (0) القطاااا  األولعماااتو  ( أ

 .يتم الموافقة على مناهم ادئتما 

ال ا رررررة بهرررررم علرررررى يارطرررررة طر مسرررررتوى الم رررررارالرررررؤين ظه (0)لثاااااارا القطاااااا  اعماااااتو  ا (  

يتبلررررل التلكيررررد علررررى ونررررود ضررررما ان قويررررة وسررررريعة التسررررييل وذان تقلررررل ببررررئ فرررري  الم رررراطر

فررإذا تم ررن البنررك مررن تاقيررق ذلررك تمررت التو ررية   ادئتما يررةقيمتهررا السرروقية  تيجررة ضررعا نرردارتهم 

 .بمنح التسهيالن المقترحة

تتعررررة ول ررررن م رررراطر التسررررهيالن فهررررم عمررررالة ذو نرررردار  مر (3)عمااااتو القطااااا  الثالااااث أمررررا  ( ن

تضررمن  ادئتما يررة ادتتاقيررةالمقترحررة مرتتعررة ممررا ياررتم علررى البنررك وضررد شررروط و سررل ماليررة فرري 

هي لررررة سررررليمة لقرررروائم العميررررل الماليررررة ممررررا يرررراعر جيجابررررا  علررررى سرررررعة ودقررررة مرررردفوعان أقسرررراط 

نرررك مرررن ااتتررراق مرررد التسرررهيالن ضرررمن المرررد  المبلوبرررة والمتترررق عليهرررا مرررد العميرررل، فرررإذا تم رررن الب

 .العميل على هؤه النسل المالية تمت التو ية بمنح التسهيالن المقترحة

لهرررم عرررن تقرررديم البنرررك أيرررة تسرررهيالن فررري حررراا  ادعترررؤارفيرررتم  (4)عماااتو القطاااا  الرابااا  أمرررا  (  

جذا أظهررررن  ترررائج دراسرررتهم ادئتما يرررة وقررروعهم ضرررمن  كرررو هم عمرررالة نررردد أمرررا العمرررالة القرررائميين

 .القباع الرابد فيتم التو ية بال رول من العالقة وجيبار العميل بهؤا القرار 
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 ثالثاملبحث ال

حتليلية مقارنة لواقع القطاع املصريف يف سورية خالل دراسة 

 السنوات
0202-0200-0200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

 :مقدمة

إن هذذذال راسةراذذذل راة للللذذذل الرفذذذمت را سذذذت ا ز ذذذل  ذذذا اذذذوررة ر   ذذذل راةذذذا ز ل ذذذ م اذذذرة ل 

راةفذذذذرةرة وذاذذذذر ء ذذذذتر   رمةرذذذذل طذذذذلل  تعلذذذذل رافةذذذذتص راةذذذذا  م ذذذذة م اذذذذرة ل  لذذذذ   ذذذذ لس 

را م ذذذلل  ذذذا رارفذذذم لل را ذذذماا ورا سذذذت ا و تعلذذذل ر ر ذذذسرة راةذذذا اذذذ  ة م ر   ذذذل را مالذذذل  

طوذذذم   لذذذ  رء سذذذمعمة  مزذذذح ز هذذذلتهوقذذذس ي ت ذذذل هذذذال راسةراذذذل و ذذذ  هذذذال را  لر ذذذمة راةذذذا 

را مالذذل را سقرذذل  ذذل ق ذذا  ذذتقمة راةذذسقل  را  ة ذذسص و راةذذا زذذح ر ذذتهم  لذذ   رقذذ  هل ذذل ر وةر  

 .www.scfms.sy:   را مالل راسرة ل و راةا  رق  م  ل  ر رةترل هر و ر ارر

ا سذذذذمةس راسذذذذرة ل رالم ذذذذل و راةذذذذا زةهذذذذ ل ر زذذذذا ط سذذذذ   ذذذذس  ر ةهذذذذ ل  اجذذذذسو رهذذذذار و

 : اوررة را  ا  

 (28)جدول رقم 

 لمصارف السورية الخاصةا

 سنوات العمل اسم البنك

 9 س ر ي راةترساطور طل ر را

 9 طور ارة ل و را  جت 

 9 را ستس راسواا الةجمةص و راة ر ا

 7 طور  ر ص ارة ل 

 7 طور طل لرس ارة ل 

 7 را ور را تطا 

 6 طور را مم 

 6 طور ارة ل و رالللج 

 5 طور ارة ل راسواا رءاال ا 

 4 طور ر ة ن ارة ل 

 4  ترس ور 

 4 طور را ت  

 3 رطوا طور قفت را

 2.5 طور را تقل ارة ل

 

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية على موقع من اعداد الباحث بناء : المصدر

 www.scfms.syاالنترنت

http://www.scfms.sy/
http://www.scfms.sy/
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 :الخاص السوري ملخص أداء السوق المصرفي-ثانيا  

 سذذذمةس  3مص  ط ذذذس ين قمرذذذل  سذذذت م   ذذذ 41إاذذذ   رالم ذذذل راسذذذرة لس و ذذذا  ذذذس  را سذذذمة

و  4040و زفذذذرةة را سذذذمةس و ر ذذذل و  سر ذذذم   ذذذا  ذذذمم   4001 م ذذذل  رذذذا  ذذذا  ذذذمم 

راةذذذا  ذذذ سة ر ذذذر رارفذذذمت را سذذذت ا ط ذذذيا  لةذذذل الواذذذت علذذذ    ة ذذذت  ذذذل يق ذذذت رارفم ذذذمة 

و ايذذذل زفذذذرة ر   ذذذل ط ذذذيا  ةر ذذذمزليا  ذذذال  را ذذذم لل    ذذذا تر  ر قةسذذذم  ل راسذذذرة ل ر ذذذرر 

 ذذذذيا اذذذذل ا  لذذذذ  را سذذذذمةس   ر ذذذذم و  و ذذذذم طف ل ذذذذل را ذذذذم  را سذذذذمةس را وسذذذذت لل ي ذذذذت ط

 .رالم ل 

-2010-2011اذذذلةح  ذذذت  ط ذذذيا اذذذت   يهذذذح را ا ذذذترة را مالذذذل السذذذوررة  جذذذسو  ذذذا هذذذار را 

 .و زفرةهم  وس راسر  را ست ا    ز للالة زلر را لمرمة  2012

 (29)جدول رقم 

 اتللسنوللسوق المصرفي السوري أهم المؤشرات المالية 

 2012-2011-2010 

 
 الموجودات رأس المال

محفظة 

 الودائع

المحفظة 

 التمويلية

الديون الغير 

 منتجة
 عدد الفروع صافي الربح

 

        

 214 3,848 9,357 263,167 538,411 650,298 63,028 0202السوق المصرفي 

 246 6,322 19,670 240,807 420,078 562,073 75,029 0200السوق المصرفي 

 249 4,611 56,729 193,065 407,689 602,431 76,809 0200السوق المصرفي 

        

السوق المصرفي التقليدي 

0202 50,085 551,001 455,754 219,998 7,476 3,224 183 

السوق المصرفي التقليدي 

0200 58,517 462,656 347,547 202,702 16,599 4,907 204 

لتقليدي السوق المصرفي ا

0200 58,767 445,930 325,885 159,313 48,338 3,046 206 

        

 من اعداد الباحث بناء على تقارير المصرف المالية: المصدر -األرقام بماليين الليرات السورية

 :0200-0202أداءًالعينةًالمدروسةًللمصارفًالسوريةًالخاصةًخاللًأعوامً-رابعا ً

 مالذذذل ايذذذا  سذذذتس  لذذذ  عذذذسش  ذذذ   ذذذت   هذذذح  ا ذذذترة ي ر ل  ل ذذذم  لذذذا  ذذذت  ال لمرذذذمة را

 :  ال  را مم را وستم    ل م طأن زتزل  را سمةس الةح طوم   ل   س  اوررة را  ا 
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 : بنك بيمو السعودي الفرنسي  -1

 البيانات المالية التاريخية    

 (30) سو  ةقح 

بعررررررد التغيررررررر فرررررري الودائررررررع  77.4 55.72 46.85 سعر الصرف المعتمد

 2012 2011 2010   استبعاد أثر سعر الصرف

    5,000  5,000  3,705 رأس المال

    83,892  75,642  114,761 الموجودات

 (3,250)  72,475  64,671  106,282 محفظة الودائع

    26,421  32,935  36,854 المحفظة التمويلية

    9,953  5,047  2,746 الديون الغير منتجة

    3,270  1,603  805 مخصصاتال

    7,060  7,021  4,993 حقوق المساهمين

          

    3,469  3,723  2,880 إجمالي الربح التشغيلي

أربااااااط الق اااااع ) إجماااااالي الاااااربح التشاااااغيلي باااااد ن 

 (البنيوي
2,847  3,339  2,522    

    1,990  2,036  1,647 (بد ن المخصصات)المصاريف التشغيلية 

    946  385  34 أرباط الق ع البنيوي

    41  660  668 صافي الربح 

    43  43  36 الفر ع

   646 695 - عدد الموظفين

 من اعداد الباحث بناء على تقارير المصرف المالية: المصدر- األرقام بماليين الليرات السورية

 ذذذذل % 41ر  ذذذذم  رذذذذمة  طلغذذذذل را سذذذذل راسذذذذرقلل ا وذذذذر طل ذذذذ:  0200الحصررررة السرررروقية عررررام 

رارفذذذمت را سذذذت ا راسذذذرةي رالذذذمص  ذذذل علذذذ  عجذذذح را ر ذذذر رة   علذذذ  ز ة ذذذت را ر ذذذر رة 

 .ها را ا ت  ل عجح را ستس قيا  ا راسر  

 للذذذذمة الذذذذتص  3.3يي ط رذذذذسرة % 41رةزةذذذذ  عجذذذذح  ر ذذذذر رة را سذذذذتس  طوسذذذذ ل : الموجررررودات 

 لذذذ  راذذذتأح  ذذذل ين  للذذذمة الذذذتص    31اذذذرة ل السذذذا عجذذذح  ر ذذذر رة را سذذذتس  ذذذم  رذذذمة  

را لمرذذذمة زا ذذذت ين اذذذ   رةزةذذذمت إ  ذذذماا  ر ذذذر رة را سذذذتس هذذذر رةزةذذذمت  ذذذا و ر ذذذ  را طذذذم ل 

و و ر ذذذ  را سذذذمةس   إ  ين را رلرذذذل ين هذذذار ر ةزةذذذمت  رذذذم ح  ذذذل ررلةذذذم   ذذذا قل ذذذل راللذذذتص 

زرت  ذذذم  % 10اذذذرة ل  رمطذذذا را  ذذذالة ر  و لذذذل و راذذذاي  رذذذسة واذذذفا هذذذار ر رلةذذذم  طوسذذذ ل 

 ذذذذل هوذذذذم رسذذذذةوةج ين ط ذذذذس راذذذذة  م  ي ذذذذت ررلةذذذذم  قل ذذذذل راللذذذذتص  ذذذذ ن   ةلذذذذع را  ذذذذالةطذذذذلل  ل

 للذذذمة الذذتص     ذذا ل ط ذذذلل  3.3را سذذتس ررلةذذم عجذذذح و ر  ذذا  ذذال  را ذذذمم را وسذذتم ط رذذسرة 

 .ر  ة مة زتقل ل راورس اسش را ستس  
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   4044ررلةهذذذل را  ةاذذذل راة ر للذذذل ا وذذذر طل ذذذر و ذاذذذر  ذذذال   ذذذذمم   :المحفظرررة التمويليرررة 

 :عل   

 للذذذمة الذذذتص  رذذذا اةسذذذا إاذذذ   6.5ررلةهذذذل را  ةاذذذل راة ر للذذذل  ذذذال  راوسذذذع  ر و   ط رذذذسرة 

 .زرت  م  %  40 للمة يي ررلةم  ط رسرة  1..4

زرت  ذذذم  اةسذذذا % 79 للذذذمة الذذذتص زرت  ذذذم  يي طوسذذذ ل  5رةزةذذذ  عجذذذح راذذذس رن راغلذذذت  وةجذذذل ط رذذذسرة 

ي ذذم  عجذذح . 4044 للذذمة الذذتص  ذذا  5عذذلل قمرذذل  ذذا  4044 للذذمة الذذتص  ذذا ر م ذذل  ذذمم  40إاذذ  

 للذذذمة الذذذتص  4ط رذذذسرة  4044راذذذس رن راةذذذا زةفلذذذ  رهة م ذذذم   م ذذذم   رذذذس ررلةهذذذل   ذذذال   ذذذمم 

 . للمة التص  45اةسا إا  % 44يي طوس ل 

 3.3 ذذذذم  رذذذذمة   4044طلذذذذم عجذذذذح  لسذذذذش راذذذذس رن را  ذذذذير  طة سذذذذلل م عةذذذذ  ر م ذذذذل  ذذذذمم 

و هذذذا يقذذذا  ذذذل  ةراذذذا رسذذذ ل زغفلذذذل راسذذذر  % 33مة   للذذذمة الذذذتص   طوسذذذ ل زغفلذذذل  ذذذم  رذذذ

 %11را ست ا و راةا ز م   

إاذذذ   4044و ذذذلل رسذذذ ل راذذذس رن راغلذذذت  وةجذذذل إاذذذ  عجذذذح را  ةاذذذل راة ر للذذذل  ذذذا ر م ذذذل  ذذذمم 

   ل ذذذم  ير ذذذم ي لذذذ   ذذذل   ةراذذذا رسذذذ ل راذذذس رن 4044 ذذذا  ذذذمم % 45 ذذذا عذذذلل قمرذذذل % 33

 %.47اسر  را ست ا و راةا ز م   راغلت  وةجل إا  را  ةال راة ر للل   ا  ر

 4040 ذذذمم  و ر ذذذ  را  ذذذال  اذذذسش طوذذذر طل ذذذر  ذذذال  ر  عجذذذح   ةاذذذل  :محفظرررة ودائرررع ال برررائن 

 للذذذذمة الذذذذتص اذذذذرة ل  ذذذذا عذذذذلل  94.5اةسذذذذا إاذذذذ   % 44 للذذذذمة الذذذذتص يي طوسذذذذ ل  9.3ط رذذذذسرة 

قل ذذذل    إ  ين  هذذذار ر ةزةذذذمت  رذذذم ح  ذذذل ررلةذذذم   ذذذا 4044 للذذذمة الذذذتص  ذذذا  ذذذمم  1.9.قمرذذذل 

% 10راللذذذتص اذذذرة ل  رمطذذذا را  ذذذالة ر  و لذذذل و راذذذاي  رذذذسة واذذذفا هذذذار ر رلةذذذم  طوسذذذ ل 

 . زرت  م  طلل  لةلع را  الة

 ذذذذل هوذذذذم رسذذذذةوةج ين ط ذذذذس راذذذذة  م  ي ذذذذت ررلةذذذذم  قل ذذذذل راللذذذذتص  ذذذذ ن را سذذذذتس ررلةذذذذم عجذذذذح 

 ذذذل راورذذذس  للذذذمة الذذذتص    ذذذا ل ط ذذذلل ر  ة ذذذمة زتقل 3.3و ر  ذذذا  ذذذال  را ذذذمم را وسذذذتم ط رذذذسرة 

 ذذذتت و  13طرذذذا را سذذذتس  لذذذ   تو ذذذا و  يمز ذذذا ق ذذذم هذذذا و را ذذذمام  ذذذس هم . اذذذسش را سذذذتس  

 . ية  

 للذذذرن الذذذتص  14السذذذا إاذذذ  % 71ررلةذذذم  ذذذم ا راذذذتطص اذذذسش را سذذذتس طوسذذذ ل  :األربرررا  

  هذذذذذار ر رلةذذذذذم   ذذذذذم  رةلجذذذذذل  4044طما رمةرذذذذذل  ذذذذذ  طلمرذذذذذمة  ذذذذذمم  4044 ذذذذذمم زرت  ذذذذذم   ذذذذذا 

( ط ذذذس راذذذذة وم  راذذذذتطص راغلذذذت   رذذذذ   ذذذذل  تقذذذ  رارفذذذذ  را ولذذذذري ) ا ررلةذذذم  راذذذذتطص راة ذذذذغلل

 للذذذذمة الذذذذتص اذذذذرة ل  قذذذذاار طسذذذذ     ذذذذم ص  4.5السذذذذا إاذذذذ   4044 ذذذذل  ذذذذمم % 41طوسذذذذ ل 

%  4 لسسذذذمة راةسذذذ لالة رء ة مرلذذذل  ي ذذذم طماوسذذذ ل الوةرذذذمة راة ذذذغلللل  رذذذس ررلةهذذذل طوسذذذ ل 
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   سذذذتوس  لسسذذذمة رالسذذذم ت ط ذذذس راذذذة وم)  للذذذمة الذذذتص  4 ذذذال  هذذذار را ذذذمم  اةسذذذا إاذذذ  

راوةرذذذذذمة ) قوةلجذذذذذل ا ذذذذذال را ا ذذذذذترة زتر ذذذذذ    ذذذذذس    مالذذذذذل ي ر  را سذذذذذتس ( . ر  ة مرلذذذذذل 

 % .97اةسا إا   4044 ال  % 4. ل ( راة غلللل إا  رء تر رة راة غللللل 

 أهم مؤشرات األداء                                    

(34) سو  ةقح   

 2012 2011 2010 مؤشرات أداء 
وسرررررررقي السررررررروق 

 2102في 

 %5 %1 %9 %13 العائد على حقوق المساهمين 

 %1 %0 %1 %1 العائد على الموجودات 

 %47 %36 %51 %35 نسبة التمويالت إلى الودائع

 %51 %35 %47 %40 نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات

 %75 %55 %49 %43 نسبة الموجودات السائلة إلى محفظة الودائع

 %71 %79 %61 %58 (اإليرادات التشغيلية / المصاريف التشغيلية ) نسبة الفعالية 

 %29 %38 %15 %7 نسبة الديون الغير منتجة 

 %44 %33 %32 %29 نسبة تغ ية الديون 

 %213 %374 %469 %738 نسبة التمويل إلى حقوق الملكية  

 من اعداد الباحث بناء على تقارير المصرف المالية: المصدر -
 

 (9)الشكل رقم 

 المالية لبنك بيمو السعودي الفرنسي االحصائية التقورات 

 

 

 المالية المصرف تقارير على بناء الباحث اعداد من: المصدر
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             : بنك سورية و المهجر   -0

 (34) ةقح  سو 

 المالية التاريخية  البيانات                 

 

 المصرف المالية من اعداد الباحث بناء على تقارير: المصدر األرقام بماليين الليرات السورية

طلغذذذل را سذذذل راسذذذرقلل ا وذذذر اذذذرة ل و را  جذذذت   ذذذم  رذذذمة  :  0200الحصرررة السررروقية عرررام 

 ذذذذل رارفذذذذمت را سذذذذت ا راسذذذذرةي رالذذذذمص  ذذذذل علذذذذ  عجذذذذح را ر ذذذذر رة  علذذذذ  ز ة ذذذذت % 7

 .را ر ر رة ها را ا ت  ل عجح را ستس قيا  ا راسر 

 للذذذذمة الذذذذتص اةسذذذذا  13ة ررلةهذذذذل  ر ذذذذر رة طوذذذذر اذذذذرة ل و را  جذذذذت  ط رذذذذسر: الموجررررودات 

  و هذذذار ر رلةذذذم  رذذذةج ط ذذذيا ياماذذذا 4044 للذذذمة الذذذتص زرت  ذذذم  طما رمةرذذذل  ذذذ  طلمرذذذمة  57إاذذذ  

إ  يروذذم اذذر ي ذذارم ط ذذلل ر  ة ذذمة زغلذذت  رةلجذذل  رلةذذم   ذذا عجذذح و ر ذذ  را طذذم ل و را سذذمةس 

% 10  اذذذ ت  ذذذتس راللذذذتص راسذذذرة ل  رمطذذذا را  ذذذالة ر  و لذذذل و راةذذذا  قذذذسةة طوسذذذ ل ررلةذذذم

 ذذذذل قل ذذذذل راللذذذذتص راسذذذذرة ل   ار ذذذذسرم ين را سذذذذتس   للذذذذم قذذذذس ررلةذذذذم  ذذذذا عجذذذذح إ  ذذذذماا 

 للذذذمة الذذذتص اذذذرة ل   و هذذذار ر رلةذذذم  اذذذ  ا رات لسذذذا هذذذر  43 ر ر رزذذذا ط ذذذم    رذذذا  ذذذل 

 ذذذل هوذذذم رسذذذةوةج ين ط ذذذس  ا طذذذم ل طم  ة ذذذم   لذذذ  رةذذذ  راسذذذ  ر رلةذذذم   ذذذا عجذذذح و ر ذذذ  ر

تص  ذذ ن را سذذتس ررلةذذم عجذذح و ر  ذذا  ذذال  را ذذمم را وسذذتم راذذة  م  ي ذذت ررلةذذم  قل ذذل راللذذ

  للمة التص     ا ل ط لل ر  ة مة زتقل ل راورس اسش را ستس  43ط رسرة 

التغيرررر فررري الودائرررع  77.4 55.72 46.85 سعر الصرف المعتمد

بعرررررد اسرررررتبعاد أثرررررر 

 2012 2011 2010   سعر الصرف

    4,000  4,000  3,600 رأس المال

    56,754  69,494  92,141 الموجودات

 (22,717)  49,397  60,346  84,930 محفظة الودائع

    13,778  21,231  30,353 المحفظة التمويلية

    3,456  1,293  334 الديون الغير منتجة

    2,065  729  144 المخصصات

    5,733  5,646  5,116 حقوق المساهمين

          

    2,516  2,586  2,004 إجمالي الربح التشغيلي

    1,740  2,269  1,961 (أرباط الق ع البنيوي) إجمالي الربح التشغيلي بد ن 

    1,132  1,140  1,018 (بد ن المخصصات)المصاريف التشغيلية 

    776  318  43 أرباط الق ع البنيوي

    61  570  713 صافي الربح 

    27  26  24 الفر ع

   454 563 - عدد الموظفين
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ررلةهذذذذل را  ةاذذذذل راة ر للذذذذل ا وذذذذر اذذذذرة ل و را  جذذذذت و ذاذذذذر  ذذذذال   :المحفظررررة التمويليررررة 

 :  عل    4044را مم 

 41 للذذذمة الذذذتص  رذذذا اةسذذذا إاذذذ   9.5رذذذسرة ط   4044ررلةهذذذل را  ةاذذذل راة ر للذذذل  ذذذال   ذذذمم 

 .زرت  م  %  35 للمة يي ررلةم  ط رسرة 

زرت  ذذذذم  % 4.9 للذذذذمة الذذذذتص زرت  ذذذذم  يي طوسذذذذ ل   4رةزةذذذذ  عجذذذذح راذذذذس رن راغلذذذذت  وةجذذذذل ط رذذذذسرة 

. 4044 للذذمة الذذتص  ذذا  4.3 ذذا عذذلل قمرذذل  4044 للذذمة الذذتص  ذذا ر م ذذل  ذذمم  3.5اةسذذا إاذذ  

 300ط رذذذسرة  4044لذذذ  رهة م ذذذم   م ذذذم   رذذذس رةزة ذذذل   ذذذال   ذذذمم ي ذذذم  عجذذذح راذذذس رن راةذذذا زةف

 . للمة التص   4.5اةسا إا  % 45 للرن التص يي طوس ل 

 للذذذمة  4 ذذذم  رذذذمة   4044طلذذذم عجذذذح  لسذذذش راذذذس رن را  ذذذير  طة سذذذلل م عةذذذ  ر م ذذذل  ذذذمم 

و هذذذذا ي لذذذذ   ذذذذل  ةراذذذذا رسذذذذ ل زغفلذذذذل راسذذذذر  % 0.الذذذذتص   طوسذذذذ ل زغفلذذذذل  ذذذذم  رذذذذمة  

 %11راةا ز م    را ست ا و

إاذذذ   4044و ذذذلل رسذذذ ل راذذذس رن راغلذذذت  وةجذذذل إاذذذ  عجذذذح را  ةاذذذل راة ر للذذذل  ذذذا ر م ذذذل  ذذذمم 

   ل ذذذذم  ير ذذذم ي هذذذا  ذذذل   ةراذذذا رسذذذ ل راذذذذس رن 4044 ذذذا  ذذذمم % . ذذذا عذذذلل قمرذذذل % 45

 %.47راغلت  وةجل إا  را  ةال راة ر للل   ا  راسر  را ست ا و راةا ز م   

ررلةهذذذذل   ةاذذذذل و ر ذذذذ   طذذذذم ل طوذذذذر اذذذذرة ل و را  جذذذذت طوسذذذذ ل  :محفظررررة ودائررررع ال بررررائن 

 للذذذمة الذذذتص اذذذرة ل   إ  يرذذذا  ذذذا را رلرذذذل و  17 للذذذمة الذذذتص اةسذذذا إاذذذ   44يي ط رذذذسرة % 43

 ذذذال  را ذذذمم اذذذوجس ين و ر ذذذ  را طذذذذم ل % 10قوةلجذذذل  رلةذذذم  قل ذذذل راللذذذتص راسذذذرة ل طوسذذذذ ل 

 4044طما رمةرذذذل  ذذذ  طلمرذذذمة  ذذذمم    للذذذمة الذذذتص   للذذذم   43اذذذسش را سذذذتس قذذذس ررلةهذذذل ط رذذذسرة 

  ذذذا ل ط ذذذلل ر  ة ذذذمة زتقل ذذذل راورذذذس اذذذسش را سذذذتس طذذذلل راللذذذتص راسذذذرة ل و را  ذذذالة ر  و لذذذل 

 . تت و  ية   49 س   توت را ستس و  يمز ا طلغل  س هم . ر  تش 

 للذذذرن الذذذتص  4.السذذذا إاذذذ  % 37ررلةذذذم  ذذذم ا راذذذتطص اذذذسش را سذذذتس طوسذذذ ل  :األربرررا  

و ذاذذذر اسذذذ  لل يوا  ذذذم  ررلةذذذم  راذذذتطص .  4044ر را ذذذمم طما رمةرذذذل  ذذذ  طلمرذذذمة  ذذذمم زرت  ذذذم  ا ذذذا

السذذذا % 43طوسذذذ ل ( ط ذذذس راذذذة وم  راذذذتطص راغلذذذت   رذذذ   ذذذل  تقذذذ  رارفذذذ  را ولذذذري ) راة ذذذغللا 

 للذذذمة الذذذتص اذذذرة ل   و  مرل  ذذذم هذذذر رةزةذذذمت عجذذذح  لسسذذذمة راةسذذذ لالة رء ة مرلذذذل  4.9إاذذذ  

ي ذذذم طماوسذذذ ل .  ذذذأر م ين ز  ذذذس  ذذذل عجذذذح را سذذذمة ع راة ذذذغلللل  ق ذذذم ذقترذذذم اذذذمطرم و راةذذذا  ذذذل

ط ذذذس )  للذذذمة الذذذتص  4.4 ذذذال  را ذذذمم اةسذذذا إاذذذ  % 4الوةرذذذمة راة ذذذغلللل  رذذذس ررلةهذذذل طوسذذذ ل 

  قوةلجذذذل ا ذذذال را ا ذذذترة زتر ذذذ    ذذذس  ( راذذذة وم   سذذذتوس  لسسذذذمة رالسذذذم ت ر  ة مرلذذذل 
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 ذذذذذال  % 50 ذذذذذل (  ذذذذذتر رة راة ذذذذذغللللل راوةرذذذذذمة راة ذذذذذغلللل إاذذذذذ  رء)   مالذذذذذل ي ر  را سذذذذذتس 

 %.5.اةسا إا   4044

 مؤشرات االداءأهم                                             

 (33) سو  ةقح 

 2012 2011 2010 مؤشرات أداء 
وسررررررقي السرررررروق فرررررري 

2102 

 %5 %1 %10 %14 العائد على حقوق المساهمين 

 %1 %0 %1 %1 العائد على الموجودات 

 %47 %28 %35 %36 التمويالت إلى الودائع نسبة

نساابة الموجااودات السااائلة إلااى إجمااالي 

 الموجودات
27% 29% 45% 51% 

نساابة الموجااودات السااائلة إلااى محفظااة 

 الودائع
29% 28% 46% 75% 

/ المصااااريف التشاااغيلية ) نسااابة الفعالياااة 

 (اإليرادات التشغيلية 
52% 50% 65% 71% 

 %29 %25 %6 %1 جة نسبة الديون الغير منت

 %44 %60 %56 %43 نسبة تغ ية الديون 

 %213 %240 %376 %593 نسبة التمويل إلى حقوق الملكية  

 من اعداد الباحث بناء على تقارير المصرف المالية: المصدر

 سورية والمهجرالمالية للبنك  االحصائية التقورات( 02)الشكل رقم 
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 :   التمويل و للتجارة الدولي المصرف -3

  لبيانات المالية التاريخية ا

 (31) سو  ةقح 

التغيررررررر فرررررري الودائررررررع بعررررررد  77.4 55.72 46.85 سعر الصرف المعتمد

 2012 2011 2010   استبعاد أثر سعر الصرف

    5,250  5,000  5,000 رأس المال

    57,219  61,467  78,294 الموجودات

 (10,647)  41,280  46,651  63,458 محفظة الودائع

    22,963  29,009  33,078 المحفظة التمويلية

    3,310  1,404  306 الديون الغير منتجة

    1,681  455  56 المخصصات

    8,489  7,828  7,319 حقوق المساهمين

          

    2,786  2,617  1,989 إجمالي الربح التشغيلي

إجمااااااااالي الااااااااربح التشااااااااغيلي 

 (أرباط الق ع البنيوي) بد ن 
1,966  2,251  1,840    

بااااد ن )المصاااااريف التشااااغيلية 

 (المخصصات
721  886  890    

    946  366  23 أرباط الق ع البنيوي

    662  1,009  914 صافي الربح 

    30  30  29 الفر ع

   398 700 - عدد الموظفين

 

 من اعداد الباحث بناء على تقارير المصرف المالية: المصدر- م بماليين الليرات السوريةاألرقا

 للذذذذمة الذذذذتص  1ررلةهذذذذل  ر ذذذذر رة طوذذذذر راذذذذسواا الةجذذذذمةص و راة ر ذذذذا  ط رذذذذسرة : الموجررررودات 

  و هذذذار ر رلةذذذم  رذذذةج ط ذذذيا 4044 للذذذمة الذذذتص زرت  ذذذم  طما رمةرذذذل  ذذذ  طلمرذذذمة  57اةسذذذا إاذذذ  

إ  يروذذم اذذر ي ذذارم ط ذذلل ر  ة ذذمة زغلذذت اذذ ت  ياماذذا رةلجذذل  رلةذذم   ذذا عجذذح و ر ذذ  را طذذم ل

 ذذذل % 10 ذذذتس راللذذذتص راسذذذرة ل  رمطذذذا را  ذذذالة ر  و لذذذل و راةذذذا  قذذذسةة طوسذذذ ل ررلةذذذم  

ين را سذذذتس   للذذذم قذذذس ررلةذذذم  ذذذا عجذذذح إ  ذذذماا  ر ر رزذذذا قل ذذذل راللذذذتص راسذذذرة ل   ار ذذذسرم 

 للذذمة الذذتص اذذرة ل   و هذذار ر رلةذذم  اذذ  ا رات لسذذا هذذر ر رلةذذم   ذذا  44ط ذذم    رذذا  ذذل 

 ذذذذل هوذذذذم رسذذذذةوةج ين ط ذذذذس راذذذذة  م  ي ذذذذت  عجذذذذح و ر ذذذذ  را طذذذذم ل طم  ة ذذذذم   لذذذذ  رةذذذذ  راسذذذذ   

 44ا ذذذمم را وسذذذتم ط رذذذسرة ررلةذذذم  قل ذذذل راللذذذتص  ذذذ ن را سذذذتس ررلةذذذم عجذذذح و ر  ذذذا  ذذذال  ر

 . للمة التص     ا ل ط لل ر  ة مة زتقل ل راورس اسش را ستس 

ررلةهذذذل را  ةاذذذل راة ر للذذذل ا وذذذر راذذذسواا الةجذذذمةص و راة ر ذذذا و ذاذذذر   :المحفظرررة التمويليرررة 

 :  عل    4044 ال  را مم 

 43ا إاذذذ   للذذذمة الذذذتص  رذذذا اةسذذذ .ط رذذذسرة   4044ررلةهذذذل را  ةاذذذل راة ر للذذذل  ذذذال   ذذذمم 

 .زرت  م  %  44 للمة يي ررلةم  ط رسرة 
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زرت  ذذذذم  % .43 للذذذذمة الذذذذتص زرت  ذذذذم  يي طوسذذذذ ل   4رةزةذذذذ  عجذذذذح راذذذذس رن راغلذذذذت  وةجذذذذل ط رذذذذسرة 

. 4044 للذذمة الذذتص  ذذا  4.1 ذذا عذذلل قمرذذل  4044 للذذمة الذذتص  ذذا ر م ذذل  ذذمم  3.3اةسذذا إاذذ  

 للذذمة  9ط رذذسرة  4044ل   ذذال   ذذمم ي ذذم  عجذذح راذذس رن راةذذا زةفلذذ  رهة م ذذم   م ذذم   رذذس رةزة ذذ

 . للمة التص   44.5اةسا إا  % 441التص يي طوس ل 

 4.9 ذذذذم  رذذذذمة   4044طلذذذذم عجذذذذح  لسذذذذش راذذذذس رن را  ذذذذير  طة سذذذذلل م عةذذذذ  ر م ذذذذل  ذذذذمم 

و هذذذا ي لذذذ   ذذذل  ةراذذذا رسذذذ ل زغفلذذذل راسذذذر  % 54 للذذذمة الذذذتص   طوسذذذ ل زغفلذذذل  ذذذم  رذذذمة  

 %11را ست ا و راةا ز م   

إاذذذ   4044راذذذس رن راغلذذذت  وةجذذذل إاذذذ  عجذذذح را  ةاذذذل راة ر للذذذل  ذذذا ر م ذذذل  ذذذمم  و ذذذلل رسذذذ ل

   ل ذذذذم  ير ذذذم ي هذذذا  ذذذل   ةراذذذا رسذذذ ل راذذذذس رن 4044 ذذذا  ذذذمم % 5 ذذذا عذذذلل قمرذذذل % 41

 %.47راغلت  وةجل إا  را  ةال راة ر للل   ا  راسر  را ست ا و راةا ز م   

ر ذذذا ط جذذذح اذذذلرال  لذذذسص  ذذذسر  و هذذذر قت ذذذ    ذذذةةن طوذذذر راذذذسواا الةجذذذمةص و راة  :السرريولة العامرررة

 (.ق م اةجسون ي رمل )  ل  ةراا رس ل راسلرال  ا رارفمت را ست ا 

ررلةهذذذذل   ةاذذذذل و ر ذذذذ   طذذذذم ل طوذذذذر راذذذذسواا الةجذذذذمةص و راة ر ذذذذا  :محفظررررة ودائررررع ال بررررائن 

 للذذمة الذذتص اذذرة ل   إ  يرذذا  ذذا را رلرذذل  14 للذذمة الذذتص اةسذذا إاذذ   5يي ط رذذسرة % 44طوسذذ ل 

 ذذذال  را ذذذمم اذذذوجس ين و ر ذذذ  را طذذذم ل % 10و قوةلجذذذل  رلةذذذم  قل ذذذل راللذذذتص راسذذذرة ل طوسذذذ ل 

 4044 للذذذمة الذذذتص   للذذذم  طما رمةرذذذل  ذذذ  طلمرذذذمة  ذذذمم   44اذذذسش را سذذذتس قذذذس ررلةهذذذل ط رذذذسرة 

  ذذذا ل ط ذذذلل ر  ة ذذذمة زتقل ذذذل راورذذذس اذذذسش را سذذذتس طذذذلل راللذذذتص راسذذذرة ل و را  ذذذالة ر  و لذذذل 

  تت و  ية   30وت را ستس و  يمز ا طلغل  س هم  س   ت. ر  تش 

 للذذذرن الذذذتص  4..السذذذا إاذذذ  % 31ررلةذذذم  ذذذم ا راذذذتطص اذذذسش را سذذذتس طوسذذذ ل  :األربرررا  

و ذاذذذر اسذذذ  لل يوا  ذذذم  ررلةذذذم  راذذذتطص .  4044زرت  ذذذم  ا ذذذار را ذذذمم طما رمةرذذذل  ذذذ  طلمرذذذمة  ذذذمم 

السذذذا % 43طوسذذذ ل ( ا ولذذذري ط ذذذس راذذذة وم  راذذذتطص راغلذذذت   رذذذ   ذذذل  تقذذذ  رارفذذذ  ر) راة ذذذغللا 

 للذذذمة الذذذتص اذذذرة ل   و  مرل  ذذذم هذذذر رةزةذذذمت عجذذذح  لسسذذذمة راةسذذذ لالة رء ة مرلذذذل  4.3إاذذذ  

ي ذذذم طماوسذذذ ل . ق ذذذم ذقترذذذم اذذذمطرم و راةذذذا  ذذذل  ذذذأر م ين ز  ذذذس  ذذذل عجذذذح را سذذذمة ع راة ذذذغلللل 

س راذذذة وم  ط ذذ)  للذذرن الذذتص  337الوةرذذمة راة ذذغلللل  رذذس طرلذذل ق ذذم هذذا  ذذال  را ذذمم اةسذذا إاذذ  

  قوةلجذذذل ا ذذذال را ا ذذذترة زتر ذذذ    ذذذس    مالذذذل (  سذذذتوس  لسسذذذمة رالسذذذم ت ر  ة مرلذذذل 

 4044 ذذذذذال  % 37 ذذذذذل ( راوةرذذذذذمة راة ذذذذذغلللل إاذذذذذ  رء ذذذذذتر رة راة ذذذذذغللللل ) ي ر  را سذذذذذتس 

 %13اةسا إا  
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 أهم مؤشرات األداء 

 (35) سو  ةقح 

 

 على تقارير المصرف المالية من اعداد الباحث بناء: المصدر-

 (00)الشكل رقم 

 للمصرف الدولي للتجارة والتمويلالتقورات المالية  

 

 
 

 

 2012 2011 2010  مؤشرات أداء 
وسررررررقي السرررررروق فرررررري 

2102 

 %5 %8 %13 %12 ى حقوق المساهمين العائد عل

 %1 %1 %2 %1 العائد على الموجودات 

 %47 %56 %62 %52 نسبة التمويالت إلى الودائع

 %51 %47 %34 %33 نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات

 %75 %53 %36 %40 نسبة الموجودات السائلة إلى محفظة الودائع

اإلياااااارادات / التشااااااغيلية المصاااااااريف ) نساااااابة الفعاليااااااة 

 (التشغيلية 
37% 39% 48% 71% 

 %29 %14 %5 %1 نسبة الديون الغير منتجة 

 %44 %51 %32 %18 نسبة تغ ية الديون 

 %213 %270 %371 %452 نسبة التمويل إلى حقوق الملكية  
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 : بنك عوده سورية   -4

 البيانات المالية التاريخية                

 (.3) سو  ةقح

 من اعداد الباحث بناء على تقارير المصرف المالية: المصدر -األرقام بماليين الليرات السورية

% 3طلغذذذل را سذذذل راسذذذرقلل ا وذذذر  ذذذر ل اذذذرة ل   ذذذم  رذذذمة  :  0200الحصرررة السررروقية عرررام 

مت را سذذذذذت ا راسذذذذذرةي رالذذذذذمص  ذذذذذل علذذذذذ  عجذذذذذح را ر ذذذذذر رة   علذذذذذ  ز ة ذذذذذت  ذذذذذل رارفذذذذذ

 .را ر ر رة ها را ا ت  ل عجح را ستس قيا  ا راسر  

 للذذذمة  50 للذذذمة الذذذتص اةسذذذا إاذذذ   41ررلةهذذذل  ر ذذذر رة طوذذذر  ذذذر ص  ط رذذذسرة : الموجرررودات 

   و هذذذذار ر رلةذذذذم  رذذذذةج ط ذذذذيا ياماذذذذا رةلجذذذذل4044الذذذذتص زرت  ذذذذم  طما رمةرذذذذل  ذذذذ  طلمرذذذذمة 

إ  يروذذم اذذر ي ذذارم ط ذذلل ر  ة ذذمة زغلذذت اذذ ت  ذذتس راللذذتص .  رلةذذم   ذذا عجذذح و ر ذذ  را طذذم ل

 ذذذذل قل ذذذذل راللذذذذتص % 10راسذذذذرة ل  رمطذذذذا را  ذذذذالة ر  و لذذذذل و راةذذذذا  قذذذذسةة طوسذذذذ ل ررلةذذذذم  

راسذذرة ل   ار ذذسرم ين را سذذتس   للذذم قذذس ررلةذذم  ذذا عجذذح إ  ذذماا  ر ر رزذذا ط ذذم    رذذا  ذذل 

ل   و هذذذار ر رلةذذذم  اذذذ  ا رات لسذذذا هذذذر ر رلةذذذم   ذذذا عجذذذح و ر ذذذ   للذذذمة الذذذتص اذذذرة  40

 ذذذل هوذذذم رسذذذةوةج ين ط ذذذس راذذذة  م  ي ذذذت ررلةذذذم  قل ذذذل  .را طذذذم ل طم  ة ذذذم   لذذذ  رةذذذ  راسذذذ   

 للذذذمة الذذذتص    40راللذذذتص  ذذذ ن را سذذذتس ررلةذذذم عجذذذح و ر  ذذذا  ذذذال  را ذذذمم را وسذذذتم ط رذذذسرة 

 .   ا ل ط لل ر  ة مة زتقل ل راورس اسش را ستس

التغيررررررر فرررررري الودائررررررع بعررررررد  77.4 55.72 46.85 سعر الصرف المعتمد

 2012 2011 2010   استبعاد أثر سعر الصرف

    5,725  5,725  5,350 رأس المال

    49,675  63,432  93,789 الموجودات

 (19,748)  40,206  54,052  84,707 محفظة الودائع

    20,753  29,141  39,444 المحفظة التمويلية

    4,956  2,952  1,335 الديون الغير منتجة

    3,834  1,851  283 المخصصات

    7,040  6,968  6,864 مينحقوق المساه

          

    2,966  2,930  2,251 إجمالي الربح التشغيلي

إجمااااااالي الااااااربح التشااااااغيلي 

أربااااااااااااط الق اااااااااااع ) باااااااااااد ن 

 (البنيوي

2,186  2,448  1,787    

المصااااااااااااااريف التشاااااااااااااغيلية 

 (بد ن المخصصات)
1,147  1,066  965    

    1,179  483  65 أرباط الق ع البنيوي

    6  300  682 افي الربح ص

    23  23  21 الفر ع

   380 500 - عدد الموظفين
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   4044ررلةهذذذل را  ةاذذذل راة ر للذذذل ا وذذذر  ذذذر ل و ذاذذذر  ذذذال  را ذذذمم   :المحفظرررة التمويليرررة 

 :عل   

 44 للذذذمة الذذذتص  رذذذا اةسذذذا إاذذذ   3ط رذذذسرة   4044ررلةهذذذل را  ةاذذذل راة ر للذذذل  ذذذال   ذذذمم 

 .زرت  م  %  47 للمة يي ررلةم  ط رسرة 

زرت  ذذذم  اةسذذذا % 3.ت  ذذذم  يي طوسذذذ ل  للذذذمة الذذذتص زر  4رةزةذذذ  عجذذذح راذذذس رن راغلذذذت  وةجذذذل ط رذذذسرة 

ي ذذذم  عجذذذح . 4044 للذذذمة الذذتص  ذذذا  3 ذذذا عذذلل قمرذذذل  4044 للذذذمة الذذذتص  ذذا ر م ذذذل  ذذذمم  5إاذذ  

 للذذذمة الذذذتص  ..3ط رذذذسرة  4044راذذذس رن راةذذذا زةفلذذذ  رهة م ذذذم   م ذذذم   رذذذس رةزة ذذذل   ذذذال   ذذذمم 

 . للمة التص   9.9اةسا إا  % 39يي طوس ل 

 3.3 ذذذذم  رذذذذمة   4044ر  طة سذذذذلل م عةذذذذ  ر م ذذذذل  ذذذذمم طلذذذذم عجذذذذح  لسذذذذش راذذذذس رن را  ذذذذي

و هذذذا ي لذذذ   ذذذل  ةراذذذا رسذذذ ل زغفلذذذل راسذذذر  % 99 للذذذمة الذذذتص   طوسذذذ ل زغفلذذذل  ذذذم  رذذذمة  

 %11را ست ا و راةا ز م   

إاذذذ   4044و ذذذلل رسذذذ ل راذذذس رن راغلذذذت  وةجذذذل إاذذذ  عجذذذح را  ةاذذذل راة ر للذذذل  ذذذا ر م ذذذل  ذذذمم 

ير ذذذذم ي هذذذذا  ذذذل   ةراذذذذا رسذذذذ ل راذذذذس رن   ل ذذذذم  4044 ذذذذا  ذذذمم % 40 ذذذا عذذذذلل قمرذذذذل % 41

 %.47راغلت  وةجل إا  را  ةال راة ر للل   ا  راسر  را ست ا و راةا ز م   

  ذذةةن طوذذر  ذذر ل ط جذذح اذذلرال  لذذسص  ذذسر  و هذذر قت ذذ   ذذل  ةراذذا رسذذ ل : السرريولة العامررة   

 (ق م اةجسون ي رمل ) راسلرال  ا رارفمت را ست ا 

يي ط رذذذسرة % .4هذذذل   ةاذذذل و ر ذذذ   طذذذم ل طوذذذر  ذذذر ل  طوسذذذ ل ررلة :محفظرررة ودائرررع ال برررائن 

 للذذذمة الذذذتص اذذذرة ل   إ  يرذذذا  ذذذا را رلرذذذل و قوةلجذذذل  رلةذذذم   10 للذذذمة الذذذتص اةسذذذا إاذذذ   41

 ذذذال  را ذذذمم اذذذوجس ين و ر ذذذ  را طذذذم ل اذذذسش را سذذذتس قذذذس % 10قل ذذذل راللذذذتص راسذذذرة ل طوسذذذ ل 

  ذذذذا ل ط ذذذذلل  4044طلمرذذذذمة  ذذذذمم    للذذذذمة الذذذذتص   للذذذذم  طما رمةرذذذذل  ذذذذ  40ررلةهذذذذل ط رذذذذسرة 

. ر  ة ذذذمة زتقل ذذذذل راورذذذذس اذذذذسش را سذذذذتس طذذذلل راللذذذذتص راسذذذذرة ل و را  ذذذذالة ر  و لذذذذل ر  ذذذذتش 

 . تت و  ية   43 س   توت را ستس و  يمز ا طلغل  س هم 

 للذذذذرن الذذذذتص  .السذذذذا إاذذذذ  % 73ررلةذذذذم  ذذذذم ا راذذذذتطص اذذذذسش را سذذذذتس طوسذذذذ ل  :األربررررا  

و ذاذذذر اسذذذ  لل يوا  ذذذم  ررلةذذذم  راذذذتطص   4044ةرذذذل  ذذذ  طلمرذذذمة  ذذذمم زرت  ذذذم  ا ذذذار را ذذذمم طما رم

السذذذا % 49طوسذذذ ل ( ط ذذذس راذذذة وم  راذذذتطص راغلذذذت   رذذذ   ذذذل  تقذذذ  رارفذذذ  را ولذذذري ) راة ذذذغللا 

 للذذذمة الذذذتص اذذذرة ل   و  مرل  ذذذم هذذذر رةزةذذذمت عجذذذح  لسسذذذمة راةسذذذ لالة رء ة مرلذذذل  4.3إاذذذ  

ي ذذذم طماوسذذذ ل .  ذذذل عجذذذح را سذذذمة ع راة ذذذغلللل ق ذذذم ذقترذذذم اذذذمطرم و راةذذذا  ذذذل  ذذذأر م ين ز  ذذذس 

ط ذذذذس )  للذذذذرن الذذذذتص  7.5اةسذذذذا إاذذذذ  % 7الوةرذذذذمة راة ذذذذغلللل  رذذذذس  ر ة   ذذذذال  را ذذذذمم طوسذذذذ ل 

  قوةلجذذذل ا ذذذال را ا ذذذترة زتر ذذذ    ذذذس  ( راذذذة وم   سذذذتوس  لسسذذذمة رالسذذذم ت ر  ة مرلذذذل 

 ذذذذذال  % 11 ذذذذذل ( ل راوةرذذذذذمة راة ذذذذذغلللل إاذذذذذ  رء ذذذذذتر رة راة ذذذذذغلللل)   مالذذذذذل ي ر  را سذذذذذتس 

 %.51اةسا إا   4044
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 أهم مؤشرات األداء 

 (39) سو  ةقح 

 من اعداد الباحث بناء على تقارير المصرف المالية: المصدر -

 2012 2011 2010 مؤشرات أداء 
وسرررررررقي السررررررروق فررررررري 

2102 

 %5 %0 %4 %10 العائد على حقوق المساهمين 

 %1 %0 %0 %1 ى الموجودات العائد عل

 %47 %52 %54 %47 نسبة التمويالت إلى الودائع

نسااااابة الموجاااااودات الساااااائلة إلاااااى 

 إجمالي الموجودات
38% 34% 42% 51% 

نسااااابة الموجاااااودات الساااااائلة إلاااااى 

 محفظة الودائع
42% 34% 45% 75% 

المصااااااااااااريف ) نسااااااااااابة الفعالياااااااااااة 

 (اإليرادات التشغيلية / التشغيلية 
52% 44% 54% 71% 

 %29 %24 %10 %3 نسبة الديون الغير منتجة 

 %44 %77 %63 %21 نسبة تغ ية الديون 

نسااااااااابة التمويااااااااال إلاااااااااى حقاااااااااوق 

 الملكية  
575% 418% 295% 213% 

 ( 00)الشكل رقم 

 من اعداد الباحث بناء على تقارير المصرف المالية: المصدر- عودةالتقورات المالية للبنك      
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 : بنك العربي سورية  ال -6

 البيانات المالية التاريخية 

 (33) سو  ةقح 

التغيررررر فرررري الودائررررع بعررررد  77.4 55.72 46.85 سعر الصرف المعتمد

اسررررررررررتبعاد أثررررررررررر سررررررررررعر 

 2012 2011 2010   الصرف

    5,050  5,050  3,180 رأس المال

    37,387  37,320  41,178 الموجودات

 (3,712)  30,259  29,386  36,730 محفظة الودائع

    17,372  22,430  23,123 المحفظة التمويلية

    8,812  2,557  1,520 الديون الغير منتجة

    2,799  975  232 المخصصات

    5,899  5,943  3,635 حقوق المساهمين

          

    2,213  1,976  1,366 إجمالي الربح التشغيلي

) شاااااغيلي باااااد ن إجماااااالي الاااااربح الت

 (أرباط الق ع البنيوي
1,320  1,490  1,034    

بااااااااااد ن )المصاااااااااااريف التشااااااااااغيلية 

 (المخصصات
721  758  750    

    1,179  485  46 أرباط الق ع البنيوي

   (44)  460  402 صافي الربح 

    19  19  20 الفر ع

   330 360 - عدد الموظفين

 

 من اعداد الباحث بناء على تقارير المصرف المالية: المصدر- وريةاألرقام بماليين الليرات الس

 ذذذذل % .طلغذذذذل را سذذذذل راسذذذذرقلل ا وذذذذر را تطذذذذا   ذذذذم  رذذذذمة  :  0200الحصررررة السرررروقية عررررام 

رارفذذذمت را سذذذت ا راسذذذرةي رالذذذمص  ذذذل علذذذ  عجذذذح را ر ذذذر رة   علذذذ  ز ة ذذذت را ر ذذذر رة 

 .ها را ا ت  ل عجح را ستس قيا  ا راسر  

 للذذذذمة الذذذذتص  39م ن طوذذذذر را تطذذذذا  لذذذذ  رةذذذذ  عجذذذذح  ر ر رزذذذذا ط ذذذذم  رذذذذمة  عذذذذ: الموجررررودات 

إ  يروذذذذم اذذذذر ي ذذذذارم ط ذذذذلل ر  ة ذذذذمة زغلذذذذت اذذذذ ت  ذذذذتس راللذذذذتص . 4044زرت  ذذذذم  ط سذذذذ  طلمرذذذذمة 

 ذذذذل قل ذذذذل راللذذذذتص % 10راسذذذذرة ل  رمطذذذذا را  ذذذذالة ر  و لذذذذل و راةذذذذا  قذذذذسةة طوسذذذذ ل ررلةذذذذم  

 ذذا عجذذح إ  ذذماا  ر ر رزذذا ط ذذم    رذذا  ذذل راسذذرة ل   ار ذذسرم ين را سذذتس   للذذم قذذس ررلةذذم 

 للذذذمة الذذذتص اذذذرة ل   و هذذذار ر رلةذذذم  اذذذ  ا رات لسذذذا هذذذر ر رلةذذذم   ذذذا عجذذذح و ر ذذذ   3.9

 ذذذل هوذذذم رسذذذةوةج ين ط ذذذس راذذذة  م  ي ذذذت ررلةذذذم  قل ذذذل  ا طذذذم ل طم  ة ذذذم   لذذذ  رةذذذ  راسذذذ   ر

لذذذمة الذذذتص    ل 1راللذذذتص  ذذذ ن را سذذذتس ررلةذذذم عجذذذح و ر  ذذذا  ذذذال  را ذذذمم را وسذذذتم ط رذذذسرة 

 .  ا ل ط لل ر  ة مة زتقل ل راورس اسش را ستس 
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 4044ررلةهذذذل را  ةاذذذل راة ر للذذذل ا وذذذر را تطذذذا و ذاذذذر  ذذذال  را ذذذمم   :المحفظرررة التمويليرررة 

   عل  

 49 للذذذمة الذذذتص  رذذذا اةسذذذا إاذذذ   5ط رذذذسرة   4044ررلةهذذذل را  ةاذذذل راة ر للذذذل  ذذذال   ذذذمم 

 للذذذمة  3..رةزةذذذ  عجذذذح راذذذس رن راغلذذذت  وةجذذذل ط رذذذسرة .زرت  ذذذم  %  43 للذذذمة يي ررلةذذذم  ط رذذذسرة 

 ذذذا  4044 للذذذمة الذذذتص  ذذذا ر م ذذذل  ذذذمم  3.3زرت  ذذذم  اةسذذذا إاذذذ  % 415الذذذتص زرت  ذذذم  يي طوسذذذ ل 

ي ذذذم  عجذذذح راذذذس رن راةذذذا زةفلذذذ  رهة م ذذذم   م ذذذم   رذذذس . 4044 للذذذمة الذذذتص  ذذذا  ..4عذذذلل قمرذذذل 

 . للمة التص   3ا   للمة التص اةسا إ 9.1ط رسرة  4044رةزة ل   ال   مم 

 4.3 ذذذذم  رذذذذمة    4044طلذذذذم عجذذذذح  لسذذذذش راذذذذس رن را  ذذذذير  طة سذذذذلل م عةذذذذ  ر م ذذذذل  ذذذذمم 

و هذذذا يقذذذا  ذذذل  ةراذذذا رسذذذ ل زغفلذذذل راسذذذر  % 34 للذذذمة الذذذتص   طوسذذذ ل زغفلذذذل  ذذذم  رذذذمة  

 %.11را ست ا و راةا ز م   

إاذذذ   4044و ذذذلل رسذذذ ل راذذذس رن راغلذذذت  وةجذذذل إاذذذ  عجذذذح را  ةاذذذل راة ر للذذذل  ذذذا ر م ذذذل  ذذذمم 

 ل ذذم  ير ذذذم ياذذري  ذذل   ةراذذا رسذذ ل راذذس رن راغلذذذت 4044 ذذا  ذذمم % 44 ذذا عذذلل قمرذذل % 54

 %.47 وةجل إا  را  ةال راة ر للل   ا  راسر  را ست ا و راةا ز م   

%  3ررلةهذذذل   ةاذذذل و ر ذذذ   طذذذم ل طوذذذر را تطذذذا  طوسذذذ ل  ذذذ للل  :محفظرررة ودائرررع ال برررائن 

 للذذذذمة الذذذذتص اذذذذرة ل   إ  يرذذذذا  ذذذذا را رلرذذذذل و  30   للذذذذرن الذذذذتص اةسذذذذا إاذذذذ 390يي ط رذذذذسرة 

 ذذذال  را ذذذمم اذذذوجس ين و ر ذذذ  را طذذذذم ل % 10قوةلجذذذل  رلةذذذم  قل ذذذل راللذذذتص راسذذذرة ل طوسذذذذ ل 

 4044 للذذذمة الذذذتص   للذذذم  طما رمةرذذذل  ذذذ  طلمرذذذمة  ذذذمم   1اذذذسش را سذذذتس قذذذس ررلةهذذذل ط رذذذسرة 

راسذذذرة ل و را  ذذذالة ر  و لذذذل   ذذذا ل ط ذذذلل ر  ة ذذذمة زتقل ذذذل راورذذذس اذذذسش را سذذذتس طذذذلل راللذذذتص 

 . تت و  ية   47 س   توت را ستس و  يمز ا طلغل  س هم . ر  تش 

السذذذا إاذذذ   سذذذمةص ط رذذذسرة  % 440ررلةذذذم  ذذذم ا راذذذتطص اذذذسش را سذذذتس طوسذذذ ل  :األربرررا  

و ذاذذذر اسذذذ  لل يوا  ذذذم   4044 للذذذرن الذذذتص زرت  ذذذم  ا ذذذار را ذذذمم طما رمةرذذذل  ذذذ  طلمرذذذمة  ذذذمم  11

( ط ذذذس راذذذذة وم  راذذذذتطص راغلذذذت   رذذذذ   ذذذذل  تقذذذ  رارفذذذذ  را ولذذذذري ) راة ذذذذغللا ررلةذذذم  راذذذذتطص 

 للذذذذمة الذذذذتص اذذذذرة ل   و  مرل  ذذذذم هذذذذر رةزةذذذذمت عجذذذذح  لسسذذذذمة  4السذذذذا إاذذذذ  % 34طوسذذذذ ل 

راةسذذذذ لالة رء ة مرلذذذذل ق ذذذذم ذقترذذذذم اذذذذمطرم و راةذذذذا  ذذذذل  ذذذذأر م ين ز  ذذذذس  ذذذذل عجذذذذح را سذذذذمة ع 

 950اةسذذذا إاذذذ  % 4س  ر ة   ذذذال  را ذذذمم طوسذذذ ل ي ذذذم طماوسذذذ ل الوةرذذذمة راة ذذذغلللل  رذذذ. راة ذذذغلللل 

  قوةلجذذذذذل ا ذذذذذال ( ط ذذذذذس راذذذذذة وم   سذذذذذتوس  لسسذذذذذمة رالسذذذذذم ت ر  ة مرلذذذذذل )  للذذذذذرن الذذذذذتص 

 (للللل إاذذذ  رء ذذذتر رة راة ذذذغللراوةرذذذمة راة ذذذغ) را ا ذذذترة زتر ذذذ    ذذذس    مالذذذل ي ر  را سذذذتس 

 %93اةسا إا   4044 ال  % 54 ل 
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 أهم مؤشرات األداء

 (37) سو  ةقح 

 2012 2011 2010 مؤشرات أداء 
وسرررقي السررروق 

 2102في 

 %5 %1- %8 %11 العائد على حقوق المساهمين 

 %1 %0 %1 %1 العائد على الموجودات 

 %47 %57 %76 %63 نسبة التمويالت إلى الودائع

نسررررررربة الموجرررررررودات السرررررررائلة إلرررررررى 

 إجمالي الموجودات
30% 27% 34% 51% 

إلرررررررى نسررررررربة الموجرررررررودات السرررررررائلة 

 محفظة الودائع
33% 28% 36% 75% 

المصررررررررررراري  ) نسررررررررررربة الفعاليرررررررررررة 

 (اإليرادات التشغيلية / التشغيلية 
55% 51% 73% 71% 

 %29 %51 %11 %7 نسبة الديون الغير منتجة 

 %44 %32 %38 %15 نسبة تغقية الديون 

 %213 %294 %377 %636 نسبة التمويل إلى حقوق الملكية  

 

 من اعداد الباحث بناء على تقارير المصرف المالية: المصدر

 ( 03)لشكل رقم ا

 التقورات المالية للبنك العربي
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  :النتائج والمقترحات

ً:النتائجً-أولاً

سععععلدًالة اسععععةًالىاللععععةًللععععةًالتلععععاطً اععععةً  يععععةً عععع  لاً  ععععا اًالئت ععععا ً عععع ً  ععععا  ًً-1

باسععععت ةاوًج ععععرارًالجىععععةا 7010ًً-7002ًال صععععا طًال الععععةًال ععععر  ةً عععع ًلا تععععا ً عععع ًً

و لا ععععرًال   ععععا Multiple Linear Regression Analysisًًًال طعععع ًال تلععععة ً

ً:ًو  ل ً  ًجتائجًال ىثً اً ا Pearson Correlationًبلاسر ًً

 : بالنسبة إلى المصرف الدولي للتجارة والتمويل-أولا 

ج ععع ةً ةطلععةًالت ععع لةلًوً شعععرًالضععاو هنععاعً ة ععةًاالً للعععيًلبصععائلةًبعععل ًج عع ةً لععا ً-أ

وبععععل ً ةطلععععةًالاعععع اجالًلات عععع لةلًالئت اجلّععععةًالععععاًاللا اععععةًوج عععع ةًالئت اجلّععععةًالععععاًاللا اة 

ً.لي ال ًالتلاضالًلا  ا اًالئت اجلةً اةً  ترىًالللنةً كر

هعععع ًالن عععع ةًاي اععععاً عععع  لااًا اععععةً"ً ةطلععععةًالت عععع لةلًالئت اجلّععععةًالععععاًاللا اععععة"ل ًج عععع ةً-ب

بلعععثً اجعععدًهععع حًالن ععع ةًب عععكً ةبعععةًيعععةاو ًبنععع ًالت عععا  ًً "ال  عععا اًالئت اجلّعععةج ععع ةً"

وهععع ً ععع ًضععع  ًبعععةو ًً  7010 ععع ً عععاوً%(ً.270)ً ًو7002 ععع ً عععاوً%(0.2ًً)ًوالت ر عععرً

  ععععاًهععععرً تلععععا طً الععععي ً والتعععع ً ععععة ًً%1ً-0.0الن ععععكًال لععععة ًالتعععع ً  ععععكًا ًلً ت ععععاو ً

ً.ئاًالضاو ًال ىت اةو   اً اةًأسا ًوير ً  صصالً ا لةً ةط ًخ ا

وً عععة ًهععع حًالن ععع ةً اعععةًال  عععال ًالتععع ً ىت عععاً ععع ًاي بعععا ً   صععع ًل  عععائاًالت ععع لةلً

الئت اجلّععععةًال ىت اععععة ًوالنا  ععععةً عععع ً ععععةوًال ععععةا ً ن عععع ةً عععع ًلي ععععال ًالت عععع لةلًالئت اجلّععععة ً

و لت عععاًهععع حًالن ععع ةً  زعععااًا اعععةً  عععا  ً ىعععر ًال صعععاطًضعععةًال  عععا اًالئت اجلّعععة ًوهععع ً

بلعععثً اجعععدًهععع حًالن ععع ةًب عععكً سًالتةلعععاالً ععع ًجر لعععةً ى العععةًالت ععع لةلًالئت اجلّعععة لكععع

 ةبععععةًيععععةاو ًبنعععع ًالت ععععا  ًوالت ر ععععرً  ععععاًلّ ً ىالععععرًج ععععكً  ععععا  ً ى الععععةًبنعععع ًالت ععععا  ً

والت ر ععععرًً ععععة ً اععععةً  ععععا  ًال ى الععععةًالئت اجلّععععةًلععععةىًال صععععاطًوهعععع اً لععععر ًللععععةًايسععععا ً

ت ععاج ً عع ًي ععةًالا ابععةًالصععا  ةً اععةًالئت ععا ً عع ً  ععرًالصععىلاًالعع نًبعنععةً الععيًالضععاا ًالئ

ل ا  ًال نعععع ً  ععععاًأّ ً ريععععيًل ا  ًال نعععع ًلت ر ععععرًالضطا ععععالًال لععععة ًسععععاه ً عععع ً   ععععل ًج عععع ةً

التلاعععاًبلعععثً ا عععاًال نععع ً اعععةًالت ر عععرً ععع ًال شعععا  الًال نت عععة ًواالًال عععةوىًال تصعععا  ّةً

ً.ًاللاللة

 

ً
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 :بالنسبة إلى بنك عودة-ثانياا 

ج ععععع ةًلي عععععال ًوً شعععععرًالضعععععاو هنعععععاعً ة عععععةًاالً للعععععيًلبصعععععائلةًبعععععل ًج ععععع ةً لعععععا ً-أ

ج ععععع ةًلي عععععال ًالت ععععع لةلًالئت اجلّعععععةًدي عععععال ًوًالت ععععع لةلًالئت اجلّعععععةًدي عععععال ًالر ائعععععال

وبععععل ًلي ععععال ً ةطلععععةًالاعععع اجالًلات عععع لةلًالئت اجلّععععةًالععععاًاللا اععععةًوج عععع ةًال ريععععر الً 

ً. اةً  ترىًالللنةً كرالتلاضالًلا  ا اًالئت اجلةً

هعععع ًالن عععع ةًاي اععععاً عععع  لااًا"ًلي ععععال ًالر ائععععالً/ًلي ععععال ًالت عععع لةلًالئت اجلّععععة"ل ًج عععع ةً-ب

بلععثً اجععدًهعع حًالن عع ةًب ععكً ةبععةًيععةاو ًبنعع ً ععر  ًًًً "ج عع ةًال  ععا اًالئت اجلّععة" اععةً

وهعععع ً عععع ًضعععع  ًبععععةو ًًالن ععععك7010ًً عععع ً ععععاوً%(ً.940)ً ًو7002 عععع ً ععععاوً%(11ً)ً

  ععاًهععرً تلععا طً ال ععاًو لكععسًسلاسععةً صععاطً  عع  ً عع ً رللعع ًو ائلععيً عع ً  ر ععرًال لععة ً

ً.   لةلًائت اجلةً ن  اةًال  ا ا

و شعععلاًهععع حًالن ععع ةًللعععةً عععة  ًال صعععاطً اعععةً  ر عععرًالت ععع لةلًالئت اجلّعععةً ععع ًاد عععةا الً

التععععع ً ىصعععععرً ال عععععا ًبلعععععثً عععععة ً  عععععا  ًهععععع حًالن ععععع ةً اعععععةً  عععععا  ً ععععع ًايلعععععر ً اللعععععةً

ة ًأ اعععاً اعععةً عععة  ًًال صعععاطً اعععةًب ا عععةًو ائلعععيً ععع ًخعععة ً نر عععالًالسعععتا ا ًال  ا ا و ععع

أ ًأ  عععاًال نعععرعً رسعععلاًا ععع ً عععنا7010ًً ععع ًالت ععع لةلًالئت اجلّعععة ًو عةبعععاًأجعععيً ععع ًاللعععاوً

ً. الا ًللا ًسر  ة90ًالئت ا ًهرًبن ً ر  ًبلثً ا ًب  ًال ى الةًالئت اجلّةًلة يً  ً

نعععع ً ععععر  ًً ععععة ً اععععةً  ععععا  ًال ى الععععةًالئت اجلّععععةًلععععةىًلّ ً ىالععععرًج ععععكً  ععععا  ً ى الععععةًب

ال صعععاطًوهععع اً لعععر ًللعععةًايسعععا ًالصعععىلاًالععع نًبعنعععةً العععيًالضعععاا ًالئت عععاج ً ععع ًي عععةً

الا ابععععةًالصععععا  ةً اععععةًالئت ععععا ً عععع ً  ععععرًل ا  ًال نعععع ً  ععععاًأّ ً ريععععيًل ا  ًال نعععع ًلت ر ععععرً

 ً اععععةًالت ر ععععرً عععع ًالضطا ععععالًال لععععة ًسععععاه ً عععع ً   ععععل ًج عععع ةًالتلاععععاًبلععععثً ا ععععاًال نعععع

ً.ًال شا  الًال نت ة ًواالًال ةوىًال تصا  ّةًاللاللة

ً.و لت اً ى الةًبن ً ر  ًأ ااً  ا  ً ىا اًال صا طًالللنةًال ة وسةً

ًً:بالنسبة إلى البنك العربي-ثالثاا 

ج ععع ةً ةطلععةًالت ععع لةلًوً شعععرًالضععاو هنععاعً ة ععةًاالً للعععيًلبصععائلةًبعععل ًج عع ةً لععا ً-أ

وبعععل ًلي عععال ًالتلاضعععالًلا  عععا اًالئت اجلعععةً اعععةً  عععترىًالللنعععةًةًالعععاًاللا اعععة ًالئت اجلّععع

ً. كر

ً"ج عع ةًال  ععا اًالئت اجلّعععة"هعع ًالن ععع ةًاي اععاً عع  لااًا اععةًً شععرًالضععاو ل ًج عع ةً لععا ً-ب

 ععع ً عععاوً%(1,9ًً)ًلاًأل عععالً ةبعععةًيعععةاو ًال نععع ًاللابععع ًا   ا عععاًا ععع ًهععع حًالن ععع ةً ععع 

 ًو عععت ً   عععلاًالععع ًً ععع ًخعععة ًا   عععا ً  عععا اً لعععا 7010ً ععع ً عععاوً%(0,90ًً)ًللعععة7002ًً
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 تى ععععرً  ععععطاًا  ععععاً عععع ًال  ععععا اًوبشععععكرًخععععا ًًوهعععع اً لنعععع ًأ ًال نعععع   ععععا  ًايلععععر ً ً

 .  ا اًال ى الةًالئت اجلة

   ععاًأج ععاً  زععاًللععةًابت ععا ًًالن عع ةًللععةًضععل ً عع ً  ععا  ًاسععت ةاوًألععر ًال نعع و شععلاًهعع حً

 لاعععاً ى العععةًالت ععع لةلًالئت اجلّعععةً ععع ًال صعععاط ًبلعععثً ا عععاًا   لعععدًهععع حًالن ععع ةًًا  ا لً

ً.ال  ا اًالئت اجلةًالت ً تلا ًل اًال صاط

 :بالنسبة إلى بنك سورية والمهجر-رابعاا 

ج ععععع ةًلي عععععال ًالت ععععع لةلًالئت اجلّعععععةًدي عععععال ًهنعععععاعً ة عععععةًاالً للعععععيًلبصعععععائلةًبعععععل ًً-أ

وبععععععل ًلي ععععععال ًًال ريععععععر الً ًج عععععع ةًلي ععععععال ًالت عععععع لةلًالئت اجلّععععععةًدي ععععععال ًالر ائععععععال

 .التلاضالًلا  ا اًالئت اجلةً اةً  ترىًالللنةً كر

هعععع ًالن عععع ةًاي اععععاً عععع  لااًا"ًئععععاللي ععععال ًالت عععع لةلًالئت اجلّععععةًدي ععععال ًالر ا"ًل ًج عععع ةً-ب

بلععثً اجععدًهعع حًالن عع ةًب ععكً ةبععةًيععةاو ًبنعع ًسععر  ةًً"ًاج عع ةًال  ععا اًالئت اجلّععة" اععةً

وهععععع ً ععععع ًضععععع  7010ًً ععععع ً عععععاوً%(ً.140)ً ًو7002 ععععع ً عععععاوً%(ً.710)ًوال   عععععاًً

 ععع ً رللععع ًًبعععةو ًًالن عععكًال لعععة ً  عععاًهعععرً تلعععا طً ال عععاًو لكعععسًسلاسعععةً صعععاطً  ععع  

ً.و ائليً  ً  ر رً   لةلًائت اجلةً ن  اةًال  ا ا

وبعععالنالاً ععع ً  العععلرًو ةبعععاً ععع ًيعععةاو ًبنععع ًسعععر  ةًوال   عععاًخعععة ًال تعععا ًال ة وسعععةًأ ً

يعععر  ً ى العععةًالت ععع لةلًال  ازعععا ًل ًج ععع ةًالعععة ر ًالعععاًال نت عععةًللعععةً ى العععةًالت عععر ةلً

وهععرً ععاً لكععسًيععر  ً%7ًبال  ععاًللععةًًال  ازععا ً ن ععةًأج ععاً تةجلععةًبلععثًلعع ً صععرً عع ًأسععرأ

 اللعععةً ععع ً ى العععةً  عععر ًال صعععاطًو عععة ً اعععةً  عععا  ًالضعععاا ًالئت عععاج ً ععع ً عععناًأنً  لعععرً

وب عععع ًالا ابععععةً اععععةًالئت ععععا ًضعععع  ًال صععععاطًو اا نععععاًا ععععالًلععععةو ً ععععاا ًال صععععاطً

العععع نً ععععا ً اععععة9ًًب/وً /742ال ا ععععانًوالععععةً ط لععععةً ععععاا ًال صععععاطًال ا ععععانً  عععع ً

ة ًلبت عععععابًال  صصعععععالًل تصعععععا ًال  عععععائاًالئت اجلّعععععةًبىعععععا ًال صعععععا طًجللعععععةًية ععععع

ً.ًبةو  ا

 : بالنسبة إلى بنك بيمو السعودي الفرنسي -خامساا 

ج ععع ةًلي عععال ًوبعععل ًًًً شعععرًالضعععاو هنعععاعً ة عععةًاالً للعععيًلبصعععائلةًبعععل ًج ععع ةً لعععا ًً-أ

الئت اجلعععةًوبعععل ًلي عععال ًالتلاضعععالًلا  عععا اًالت ععع لةلًالئت اجلّعععةًدي عععال ًال ريعععر الً ً

ً. اةً  ترىًالللنةً كر
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ج عععع ةًال  عععععا اً"هعععع ًالن ععععع ةًاي اععععاً عععع  لااًا اعععععةً"ً شعععععرًالضععععاو  لععععا ً"ل ًج عععع ةً-ب

 ااًأل عععالً ةبعععةًيعععةاو ًبنععع ًبل عععرًال عععلر نًال اج ععع ًا   ا عععاًا ععع ًهععع حًالن ععع ةً"الئت اجلّعععة

ًوهعععع اً لنعععع ًأ ًال نعععع ًً 7010 عععع ً ععععاوً%(0,70ًً)ًللععععة7002ًً عععع ً ععععاوً%(1,1ًً)ً عععع ً

وهعع اً ععة ً اععةًً. تى ععرً  ععطاًا  ععاً عع ًال  ععا اًوبشععكرًخععا ً  ععا اًال ى الععةًالئت اجلععة

ضعععل ً ععع ًل ا  ًال صعععاطًل صعععا  ًأ رالعععي ًأنً عععةوًاسعععتا ا هاًبشعععكرًيلعععةًبادضعععا ةًللعععةً

 عععةوً نر عععالًال ريعععر الًال صعععا لّةًبالشعععكرًالكععع  ًالععع نً ل عععرً اعععةً ىضلعععةً رائعععةً ا لعععة ً

ً.ً اًالت ً تلا ًل اًال صاطًض  ًالىةو ًال ض رلةو  ًج سًالر دًض ا ًبضا ًال  ا

ج عععكًًو عةبعععاً ععع ً ةبعععةًيعععةاو ًبنععع ًبل عععرًال عععلر نًال اج ععع ًخعععة ًال تعععا ًال ة وسعععةًا 

(ًخععععا رًالن ععععكًال تلععععا طً ال ععععا) لععععا ً  ععععا  ًال ى الععععةًالئت اجلععععةً ا  لععععةًبشععععكرً  لععععا

بال ضا جعععةً عععالًالن عععكًال ضاباعععةً ععع ًال صعععا طًال عععر  ةً  عععاً عععة ً اعععةً عععةج ًيعععر  ًال ى العععةً

الئت اجلّعععةًلعععةىًال صعععاط ًوهععع اً لعععر ًل عععاًللعععةًخاعععرً ععع ًالضعععاا ًالئت عععاج ً ععع ًي عععةًأوًللعععةً

ولكعع ً عع ً.ًابلععةً اععةًالئت ععا ً عع ً  ععرًل ا  ًال نعع ً عع ًي ععةًأخععاىضععل ً عع ًالا ابععةًوال ت

  ععاً لنعع ً%10ً-71ياجععكًجخععاً  ضععةًهعع حًالن عع ةًضعع  ًالىععةو ًاللال لععةًوالتعع ً تععااو ًبععل ً

ً.ًأج اًلً لت اً  زاًخطلاً  ً ى الةًال ن ًالئت اجلّة

لا صعععا طًأزعععا ًل ًال ت عععا ً اعععةًالن عععكًال اللعععةً ععع ً ىالعععرً  عععا  ًال ىعععا اًالئت اجلعععةًً-7

 عععع ً نى ععععاًلةئت ععععا ً(ضعععع  ًالللنععععةًال ة وسععععة)وبرضععععر ًللععععةً  ععععاولًسلاسععععةًال صععععا طًً

ً.وال ت ا ً اةًأساللكً  تا ةً  ً   ل ً  ا اً ىا ال اًالئت اجلة

ل ًال ت عععا ً اعععةًالن عععكًال اللعععةً ععع ً ىالعععرً  عععا  ًال ىعععا اًالئت اجلعععةًلا صعععا طًأ طعععدً-1

اىعععرلًلاللنعععةًال ة وسعععةً ععع ً  العععيًل ا  ًً  عععا اًالئت عععا  ًجتعععائجً لكعععسًالك عععا  ًوالن عععا ًال 

  عععععاًاجلكعععععسًالععععع ًًا  ابلعععععاًا اعععععةً  زعععععاًاي ا ًلا صعععععا طًال ة وسعععععة ًواسعععععتطا دًهععععع حً

ال صعععا طًبنعععا ً ىعععا اًائت اجلعععةًاالًيعععر حً اللعععي ً  عععاً كن عععاً ععع ً  عععاو ًالكالعععاً ععع ًا  عععا ً

طًً ععع ً  العععالًال نعععا ًوالتطعععر اًال عععا لةًلا  عععا اًالئت اجلعععة ًوهععع اً  عععاً لعععا ً و ًال صعععا 

ال  ععععت ا ًو ىضلععععةًال ا ععععةً عععع ًالن ابععععالً عععع ً  ععععا ًال نا  ععععةًو ضععععة  ًخععععة الًو نت ععععالً

ً. صا لةًزا اةً

(ًالتط لضعععع )ل ًالنتععععائجًالتعععع ً رلععععرًللل ععععاًال ىععععثًهعععع ًاجلكععععا ً اععععةًالرا ععععالًالل اعععع ًً-1

ال ا ععةً عع ًلا صععا طًال الععةً رضععالًال ىععث ً  ععاً شععلاًجتععائجًال ىععثًللععةًضععاو  ًليععاا ً

ً:والت ً ت ارًبال ضا لسًالتاللةًالة اسالًلتش رً تةلاالًأخاىًل ً ش ا اًال ىثً

ً ترسطًايلر  /ً  ص ًخ ائاًالضاو -أ



212 
 

ً ترسطًايلر  /ًلا  ًالةخرًالتشةلا ً  رً  ص ًالت  لةل-ب

ً(ج رارً وبرجدًال لة ) لة ًاللائةً اةًبضرقًال اكلة -ر

ً لة ً  ا ةً أ ًال ا  -ح

ًلي ال ًالت  لةلًالئت اجلة /ًالة ر ًال لةو ة-و

بشعععكرً  صعععرًب عععاً اععع  ًالسعععت ا  ً ن عععاً لنالعععاً  عععا ةً ععع ً لالعععل ً  عععا  ًال ىعععا اًًوالععع 

ً.ًالت ا  ةالئت اجلةًلا صا طً

أ ًالن ععععرارًال ضتععععا ًلضلععععا ً  ععععا اًالئت ععععا ًو بط ععععاً ععععالً  ععععتر الً صععععنل ً  ععععا اًً-9

 ىضععععةً تطا ععععالً لععععا ً  ععععا اًالئت عععععا ًًوتعديالتهههه  4ب/م ن/795الئت ععععا ًو ععععةًالضععععاا ً

سعععال اًا  كععع ًال ت عععا ً العععيً ععع ً صعععنل ًال  عععا اًال تلاضعععةًبطعععال  ً ال صعععا  ًو عععر اًأساسعععاًا

 .الئت ا ً

 ل عععرً  ازعععةًلعععص ا  ًال صعععا لةًياعععاا ًًالئت عععا أ ًالن عععرارًال ضتعععا ًلضلعععا ً  عععا اًً-7

ً.الر رطً اةًبضلضةًالرضالًال ال ًلا نشآلً ال ةًالئت ا 

 ت اعععرًأهععع ً  عععا  ًالن عععرارًال ضتعععا ًلضلعععا ً  عععا اًالئت عععا ً ععع ًلبعععاا ًو  لعععلرًال لعععا لاًً-0

ب عععاً ىضعععةً  عععةأًالن للعععةًالععع نًًالئت عععا   عععا اًًابت عععابوالضرا عععةًالتععع ً ضعععروً ال عععاً  العععالً

ً.أهةاطًاد ا  ًوال  اه ل ً اةًبةًسرا ًً  ةو

  اععععرًالت عععع لةلًالئت اجلععععةًأهعععع ًأويععععيًاسععععتا ا ًال ععععرا  ًال اللععععةًلا صععععا طًال الععععةًً-2

وأ ةهععععاً  ععععا ا ً ًلاً  اععععرًال اجععععكًاي  ععععاً عععع ًايلععععر ً  ععععاً  اععععرًاللائععععةًال ترلععععةً ن ععععاً

أ ً عععرل ًال  ععع رلر ًال اجعععكًاي  عععاً ععع ًاد عععاا الًال تىصعععرً ال عععاًلععع اًألععع اً ععع ًال نطضععع ً

ً.  ًال ن ً نا ةًخالةًل  اًالنر ً  ًايلر 

و ا لععاًا اععةًيععر  ًال ىععا اًالئت اجلععةً عع ًً-7 ل ًالتا لععاًالعع نً ععت ً عع ًا وجععةًايخلععا ً  الععاًا

خعععة ًال ىا العععةً اعععةًجر لعععةًو رائعععةًايلعععر ًال كرجعععةًلا ى العععةًالئت اجلعععة ًوب ا عععةً رائعععةحً

اييععععر ًولًسععععل اًأ ًلععععاوطًالل ععععة ً تةلععععا  ًاي ععععاًً عععع ًالت بعععع بالً اععععةًال ععععةىًالطر ععععر

الععع نًأ ىًللعععةًأه لعععةً  للعععرًل ا  ًال  عععا اًلت  لععع ًال  عععا اًالئت اجلعععةًو   لاهعععاً اعععةًأ ا ً

ً.ال ىا اًالئت اجلةًلا صا ط

 ت تعععالًال صعععا طًال العععةًال عععر  ةًب ىعععا اًائت اجلعععةًًاالً  عععا  ً ت او عععةًجالعععااًلا لاسعععةًً-4

 ععع لةلًالئت اجلعععةًل  تاععع ًالضطا عععالً ععع ً عععرً صعععاطً لضعععا ةًللعععةًال ت لعععةً ععع ً عععناًالت

اللتععععااوًال ض ععععر ًبالتلال ععععالًالصععععا   ً عععع ً صععععاطًسععععر  ةًال ا ععععانً عععع ً  ععععا ً   لعععع ً

ً.  ا اًالئت ا 
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ل ً ععععر لاًال نلععععةًال ععععال ةًلى ا ععععةًوضعععع ا ًاسععععتضاا ًالضطععععا ًال صععععا  ًوالعععع ً عععع ًخععععة ًً-10

والتعععع ًسععععاه دً عععع ًب ا ععععةًالضطععععا ًال صععععا  ً عععع ًًبا ععععةًاديععععاا الًالر ائلععععةًالتعععع ًا  عععع ها

  ععععا اًالتلاععععاًأوًالج لععععا ًأوًالتلععععا ًلت  ععععالًال اللععععة ًو  ااععععدًهعععع حًاديععععاا الًب ا ععععاةً

و نالعععل ًالنشعععا ً الضعععاا الًوايجال عععةًالتععع ًألعععة هاًال ا عععانًلتنالعععل ًالل عععرًال صعععا  ً  ر عععاًا

بشعععكرًخعععا  ًهععع اًبادضعععا ةًال صعععا  ًالععع نً تا عععاًبشعععكرًأساسععع ًب عععناًالت ععع لةلًالئت اجلعععةً

للعععععةًال تابلعععععةًال  عععععت ا ًل كرجعععععالًالضطعععععا ًال صعععععا  ً ععععع ًخعععععة ً  ا سعععععتيًلعععععةو حًالا عععععاب ً

وادزعععاا  ًو تابلعععةًالضطعععا ًال صعععا  ًو ضلعععل ًأ ائعععيًو لال عععةًالضصعععر ًو عععرا  ًالاعععل  ً  عععاً

أ ًليعععاا الًال صعععاطًال ا عععانًلععع ً تر ععع ً نعععةًاديعععاا الًالر ائلعععةً ى عععكًبعععرً  عععرً اعععةً

ً.لياا الً ةيلةًل  ةً تابلةًا  اا

 صعععاطًسعععر  ةًال ا عععانً ت ععع ً اا ا عععيًبنعععا ً اعععةًاسعععتضاا ًوا عععالًال عععرقًوالضطعععا ًًل ً-11

ال صعععععا  ًال عععععر نًو ل عععععةًالالعععععا ًو ل عععععةًالضطعععععالًايين ععععع  ًوب ععععع كًبعععععةو ًالكالعععععاً ععععع ً

ال ععععىربالًخععععة ًال تععععاالًال اضععععلةً عععع ًال صععععا طًاللا ععععةًجتل ععععةًالصععععة ةًالتعععع ًألععععابدً

و ري ععع  ً ععع ًايبعععةا ًالتععع ًأل عععدًب عععر  ةًوالعععاًال لتعععا  ًبالن ععع ةًلشعععل  ا ًوالتععع ًالنعععا ً

 اجععدًسععىربالً ال ععةًو اععةًجطععاقًواسععال ًود ضععاطًسععىكًهعع حًالكتععرًال اللععةً عع ًال صععا طً

اللا عععةًوو ععع ًجا   عععاًولاعععةقًب عععابا  ا ً عععا ً ععع ًالازعععةًواللضةجلعععةً  عععالً لعععةللًال رائعععةً

اعععاا ًاد عععةا الً ععع ًبشعععكرً عععاو ًولكن عععاً  ععع لةًل عععاًويعععيًوأسعععلا هاًييعععرً شععع لالًاد عععةا ًول

ً.جخا

هنالعععع ً را ععععرً ة ععععة ًسععععاه دً عععع ً  ععععا  ًالىايععععةًللععععةًً اععععرًهعععع حًايبىععععا ًال صععععا لةً-12

التةلعععععاالًال تصعععععا  ةً:ًو ط لض عععععاً اعععععةًال صعععععا طًال العععععةً ن عععععاً اعععععةًسععععع لرًال اعععععا 

 ً( ً عععع ًسععععر  ةالععععاً ط ضععععةًا )ال ت ععععا  ةًوالتريععععيًجىععععرًا تصععععا  الًال ععععرقًال  تربععععة

وضعععل ًايجال عععةًوالتشعععا لالًال تلاضعععةًباي  عععا ًال صعععا لة ًو عععةوً عععة  ًبلععع ًال صعععا طً

 اعععةً را  عععةًالتطعععر الًالتضنلعععةًوالتكنرلريلعععةًال تلاضعععةًبت  عععل ً  عععا اًال ىعععا اًالئت اجلعععةً

 ععع ً نالعععر ًالعععاً ضالعععةن ًوالتري عععالًالىاللعععةًلالة عععةً ععع ًال صعععا طًًبتطعععر اًسلاسعععا  اً ععع ً

 . ا ًو   ل ً  ا اً ىا ال اًالئت اجلة ناًالئت

 

 

ً



214 
 

 :المقترحات -ثانياا 

ً العععةًال عععر  ةً اعععةًجطعععاقًأوسعععالضعععاو  ً  للعععرً و ًل ا  ًال  عععا اً ععع ًال صعععا طًالً-1

لت كلن ععععاً عععع ً  عععع ًو ىة ععععةًو لععععا ًو لال ععععةًال  ععععا اًال  تا ععععة ًو ضالا ععععاًللععععةًأ جععععةًبععععةً

  ك  لضعععا ةًللعععةً و هعععاًال عععاوً ععع ً ضلعععل ً نالعععاًال طعععاًو عععر لاًال لار عععالًالت صعععلالةًالتععع ً

  عععا ةً اعععةً ازعععلةًالضعععاا الً ععع ًخعععة ًالضلعععاوًبالتعععةابلاًواديعععاا الً  عععا ةً ععع ً   عععل ً

ً. يةً  كنة  يةًال  ا اًللةًأ جةً 

 شععع لالً ط لعععةًالن عععرارًال ضتعععا ً ععع ً  عععرًال ابعععثًجالعععااًل  عععاه تيً ععع ً   لععع ًال  عععا اًً-7

 لععععا ً  ععععا اًالئت ععععا ًال صععععا  ًو بط ععععاً ععععالً صععععنل الً  ععععا اًالئت اجلععععةً عععع ًخععععة ً

الئت ععععا ً والعععع ًل راي ععععةًالن ععععرًالراسععععالً عععع ًالطاععععكً اععععةًاد ععععاا ًالش صعععع ًوالصععععةلاً

لللععععيً عععع ًبايععععةًلاتلا ععععرً ععععالً  لععععةً  لععععا ً عععع ًالطا ععععالًًوال ترسععععطًوالك لععععاً ًو ععععاًأ ى

ً.وال لار الً  ًال ضتاضل ًو  ً طا الًاي  ا ًال تلة  ًالت ً نت ر ًلللي

 شعععععكلرًل نعععععةً شعععععتا ةًد ا الً  ععععا اًال صعععععا طًال العععععةً ىعععععدًلزعععععااطًًضععععاو  ً-1

 صعععاطًسعععر  ةًال ا عععانً  عععت ًبضلعععا ً  عععا اًالئت عععا ًال  تا عععةً ععع ًال نعععرعًالت ا  عععةً

 اععععةًأ ً ضععععروًهعععع حًالا نععععةًبتصعععع ل ًج ععععرارًلضلععععا ً  يععععةً اعععع ًال  ععععا اًوبىلععععثً عةطععععةً

الن عععرارً ا عععةًاللرا عععرًالتععع ً ععع  اً ععع ً  يعععةًال طعععاًالتععع ً تلعععا ًل عععاًالضعععاا ًالئت عععاج  ً

و اععععةًأ ً  اععععالًهعععع اًالن ععععرارًلاتطععععر اً عععع ًضععععر ًال  ععععت ةالًوال تةلععععاالًال تصععععا  ةً

 .ال ىالةًوالةوللة

وهعععع ً  ععععةطًللععععةً ط لععععةً:ًاا الً اععععةًأجشععععطةًال صععععا طًالاععععلل ة ععععا ً ععععةابلاًوليععععً-9

   ر ععععةً عععع ًاديععععاا الًالتصععععىلىلةًوال اائلععععةًوالعععع ً نععععةًاجت ععععاعًال صععععا طًيبكععععاوً

الضعععراجل ًأوًالعععنال ًًأوًا  ا عععالًالتعععااخل ً عععالً اا عععا ً كالععع ًهععع حًاديعععاا الًبشعععكرً عععة    ً

 .بلةًال 

ا عععالًالتععع ً ال عععاً ل عععاً اعععا بًال صعععالاًليعععاا ً اا  عععةًخالعععةًل اا عععاًال  عععا اً ععع ًال رً-7

ب ععععاً عععع ًالعععع ً ة ععععالًالل ععععرً ععععالًال ضتاضععععل ًال ععععا  طل ًبال صععععاطًو  ععععا ًال  ععععاه ل ً

 .واد ا  ًاللالا ًو ت  نًالضاا الًالائل لةً  ًال  س ة

لجشععععا ًجالععععاوً ضلععععل ً اخاعععع ًد ا  ً  ععععا اًالئت ععععا  ًوجالعععع ً لار ععععالًوأسععععاللكً ىالالععععةًً-0

ل ا  ًال  عععا اًبشعععكرًيلعععةًب عععاً  كععع ً ععع ًالكشععع ًال  كعععاًينًبالعععةً  كععع ًال نععع ً ععع ً لعععا ًو

 . لااًائت اج 
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 طعععر اًزععع كةًال صعععاللًبعععل ًال نعععرعًوخالعععةً ل عععاً تلاعععةًب ا ا عععةًال  عععا اًوالل عععة ًً-2

ال تلاعععا  ًوالععع ً ععع ًخعععة ًأجال عععةًاد عععةوًا لععع ًوال ا  لعععالًالك لاعععةًب لال عععةًال لطلعععالً

ً.ست ةاوً ارًه حًالطاقًال تطر  و ة  كًاد ا الًال نكلةً اةًا

ً ععععال  ًالئت ععععا ًللععععةًبنععععا ً ا ععععة ً لار ععععالًبععععر ًالل ععععة ضععععاو  ًسععععل ًال صععععا طًً-7

بىلععثً ععر اًل ععاًهعع حًالضا ععة ًالتععا  عًالت ععا نًلال لععر ًلضععا ةًللععةً  ا  ععيًوسعع لتيًالت ا  ععة ً

ً.و ا احًال ال 

اد ا  ًلكعععرًبنععع  ًالععع نً ضعععالً  ععع رللةًل ا  ًال  عععا اًبشعععكرًأساسععع ً اعععةً عععا ةً  اعععسًً-4

 لت عععاًال  ععع ر ًأ عععاوًال  عععاه ل ً ععع ًأ  عععا ًال نععع ً ًوهعععرً عععاً  عععتريكً  ععع ًال  عععا اًالتععع ً

ً. راي  اًال ن ًوالت  ةً  ًأج اً ةا ًب ساربً لا ًو   

 اعععةً  اععععسًاد ا  ًل ععععاا ًلسععععتاا ل لةًل ا  ًال  ععععا ا ًو شعععع لالًالضععععائ ل ً اععععةًاد ا  ًً-10

لضةجلععععةً ً عععع ًل ععععا ًهعععع حًال لاسععععال ًوالل ععععرً اععععةً  نععععكً اععععةً  ععععر ًوأخعععع ًال  ععععا اًب

ً.ال  ا اًالت ً صلكً ال  ً ضلل  ا

ضعععاو  ًويعععر ً ن  لعععةًوجالعععاوً ىعععة ًلضلعععا ًو اا  عععةًال  عععا اًلعععةىً عععرًبنععع ً ًوالععع ً-11

لتىة عععةً  عععترىً عععرًجعععر ً ععع ًال  عععا اًالتععع ً  كععع ً لاسععع اًوبشعععكرً  لعععةًل لا عععةًو ىة عععةً

يًالاأسعع اللة ًولن ععا ًهعع اًالنالععاوً عع ًبلععثًال اا  ععة ً  جععيً   لاهععاً اععةً بىلععةًال نعع ًو ة  عع

لبعععةً ععع ًل  عععا ً   ر عععةًزعععا اةًو ت اج عععةً ععع ًالىعععةو ًوال عععضرطًالتععع ً ش   ععع رً اععع ةًسععع لرً

ال اعععا ًبعععةو اًائت اجلعععةًوبعععةو اًابتاا  عععةً  عععا ًو ععع ًالتعععةاو ًأوًال تعععايا ًلتضالعععرً ضعععةا ً

نععع ًو عععع ل ًبعععةو ًل عععلرلةًال نت ععععالًال  عععائاً ً  عععاً  ععععكًوضعععالًبعععةو ًلا ععععلرلةًاللا عععةًلا 

 .ًواي والًالستا ا  ة ًبىلثً لا ً ا ًال ن  لةً  ًجالاوًالضلا ًوال اا  ة

لبععةً عع ً ضلععل ًألععر ً ععرًبنعع ًوخالععةًالسععتا ا  ةً ن ععاً اععةًأسععا ًالضل ععةًاللا لععةً ًل ً-17

الععةً ععةوًويععةل ًأوًسععلاًال ععرقًأوًال ععلاًالعع نً ععت ً ىة ععةحًباسععتضةللةً عع ًال تلععا ال ً عع ًب

 . را اًسلاًال رقً ًوال ً   ةأًأساس ًلضلا ًال  ا اًوالابىلة

ضععععاو  ًاسععععت ةاوًأجال ععععةً لار ععععالًبة اععععةًد ا  ًال  ععععا ا ً ععععر اًبشععععكرً و نًو ععععةًً-11

 .الر دًال ناسكً لار الً اللةً  صلالةًوزا اةًو  لضةً  ًال  ا اًالتةً راي  اًال ن 

ال ى الععععععةًالئت اجلععععععةًبال صععععععاطًو ىة ععععععةًًضععععععاو  ًالا ابععععععةًال  ععععععت ا ً اععععععةً  ععععععا  -19

لسععععتاا ل لةًالتلا ععععرً اععععةًأسععععسً رضععععر لةًو ل لععععةًالتلا ععععرً ععععالًال  ععععا اًالئت اجلععععةً عععع ً

 .خة ًاخت ا الًالاةطًالةو  ةًال ل رلةًو ةًأ  ةًالالاوطً

الهت عععععاوًباسعععععتاا ل لالًال صعععععاطً ععععع ً  عععععا ًل ا  ًال  عععععا اًالئت اجلعععععةً ععععع ًخعععععة ًً-17

العععة ًو عععةىً  رلعععيًأوً  اعععيًل ععع حًال  عععا ا ًوالتضنلعععالًواي والًالتععع ً ىة عععةً  عععا اًال ى 
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 ععت ًاختلا هعععاً ععع  ا ً    عععةًل ععع حًال  عععا ا ًوالترسععلالًال ةئ عععةً ععع ًال ى العععة ًو ععع ًأنًو عععدً

 ىتععععارًال صععععاطًللععععةًً  عععع ً ىا الععععيًالئت اجلععععةًل راي ععععةًال  ععععا ا ًو  عععع ً رائععععةحً عععع ً

 .الج  ا ً  ًباللً ةوًالت  ة

 طعععععر اًلسعععععتاا ل لةًل ا  ًال  عععععا اًب عععععاً عععععتة وً عععععالً  يعععععةً طعععععر ً  العععععالًال نععععع ًً-10

 لا ععععاًالكعععرا  ًال شععععا ةًو  هلا ععععاًلصزعععااطً اععععةً  تاعععع ًال  ععععا ا ًً  ععععا احًوو  عععترىً

ضععاو  ًسععل ًال صععا طًللععةًاختلععا ًاللععا ال ً ل ععاً عع ًًال  ععا ًوو طععر اً ععة ا   ً عع ًهعع اً

ً.ألىابًال  االًوالك ا الًال ت لا 

  عععكً اعععةًال نعععرعًأ ً  عععت ًأ اعععاًباد صعععا ً ععع ًادسعععتاا ل لةًاللا عععةًد ا  ًال  عععا اًً-12

 .ب ساربً   اًًًلا  تا ا  ًواي ااطًاالًاللة ةً ىة ةً  ا   ا

ضععععاو  ً  ععععا  ًالهت ععععاوًبتىالععععرًالضععععرائ ًال اللععععةً عععع ًخععععة ً  للععععرً ععععة  ً ععععرل  ًل ا  ًً-17

ال  عععا اً  عععاًالتعععة  كًوالت هلعععرًال  عععت اًل ععع ًوالتللعععل ً اعععةًأسعععا ًالك عععا  ًًالئت عععا ًوا ا ا 

 .والضة  ً اةًاست ةاوًأ والًالتىالرًال ال 

:ً  كععع ًالىعععةً ععع ًال  عععا اًالئت اجلعععةً ععع ًخعععة ً   ر عععةً ععع ًالرسعععائرًواي وال ًأه  عععاً-14

لعععرًال عععال ً ازعععلةً عععاقً لعععا ً كا عععةًالضعععاو ًال  نربعععةًلال عععة  ًواسعععت ةاوً  زعععاالًالتىا

 ععع ً ضلعععل ًال  عععا اًال اللعععةًلضعععاا الًالئت عععا  ًواسعععت ةاوً عععن جً صعععنل ًو ىالعععرًالعععة ر ً ععع ً

 كعععر  ً  صصعععالًالضعععاو  ًبادضعععا ةًللعععةًضعععاو  ً  للعععرًالعععةو ًالا عععاب ًلكعععرً ععع ًال نععع ً

ال ا ععععانًو اا  عععع ًالى ععععابالً عععع ًضععععر ً ععععاا الًل نععععةًبععععا  ًالةوللععععةًلاا ابععععةًال صععععا لةً

ة  كً عععا  ً ععع ًال عععرل ل ً اعععةًاسعععت ةاوًالتضنلعععالًالىة اعععةًوال عععاا جً لضعععا ةًللعععةً  هلعععرًو ععع

 .ال تطر  ًوال  ا الًالىة اةً  ً  ا ًل ا  ً  ا اًالئت ا 

 تلعععل ً اعععةًال صعععا طًال العععةً  اسعععةًأسعععلا ًال ائعععة ًوال  عععا اًال تر لعععة ًو ال عععاًأ ًً-70

  خععع ًبالى ععع ا ً ضا عععالًأسعععلا ًال ائعععة ًال ة نعععةًوالةائنعععةًضععع  ًل ا  ًال  عععا ا ًو  عععالًسععععلاً

.ًال ائعععة ً اعععةًالر ائعععالً ععع ًال صعععا طًليعععاا ً  ععع ًو ىعععة حًالالعععاوطًالتععع ً  عععاًب عععاًال تصعععا 

هعععع اًال تةلععععاًب ععععكًو  ععععكًضعععع طً.ًل ععععا  ًلا ععععالًسععععلاًال ائععععة ولكعععع ً  ععععكً  اسععععةًاي ععععاًا

 .الالاوطًالااهنة

ً
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نتائج عن الدراسة التحليلية للقطاع المصرفي التي أجريت  خالل سنوات األزمة  -3

 :في سورية

ًالئت عععا أ ا عععدًاي  عععةًال لاسعععلةًالىالعععاةً ععع ًسعععر  ةًالضطعععا ًال صعععا  ً اعععةًل ضعععاطً-1

«ً صععععىلا» نعععع ًأ اععععاً عععع ً ععععاوًوجصعععع ًاللععععاو ًوالعععع ً عععع ياا ًو ععععائ ً عععع ًأيععععرًل ععععا  ً

لىععععةو ًأ ععععةًً عععع ال لااجلععععالًالل ر لععععةًلتصعععع اًأ اععععاً ععععر ًو تاجععععةً  راي ععععةًال  ععععا ا ً نلععععاًا

 ععععع ً ضعععععة  ًًال صعععععا طال  عععععا ًال صعععععا   ًللًأ ًاسعععععت اا ً ر ععععع ًً ععععع لعععععة الًسعععععا لةً

ال تصعععا ن ًللعععةًياجعععكً«ًل  عععر ا»الضعععاو ً ىعععر ًللعععةً عععر ًضعععااطةً ل عععرً اعععةً ل لعععةً

اج  ععا ً  ععترىً بىلععةًالضطععا ًوهعع اً ععاً ى ععرًأ ععا ًسععا لةً ل ععاًلععرً الععدً تععا ً ر عع ً ععناً

 .الئت ا 

الج  عععا ً ععع ً اعععكًال  عععت اكل ً اعععةًال عععاالًوال عععة ال ً  عععت اًال صعععا طًبتضللعععةً عععالًً-7

ي ًال  س عععالًالت ا  عععةً ىتعععارً للعععةًالئت عععا ً ضعععةا ًالئت عععا ًالععع نً اجعععدًسعععت نىي ًوجالعععااًا

لال ععععر ً ضععععةًأ ىًاجلععععةاوً ععععة   اً اععععةًال تععععاا ًللععععةً ل لععععةًال  ععععر ًال تصععععا ن ًلتال ععععاً

ال صعععا طً  ج عععاً عععا ً ععع ًج  ععع اًخطعععاًاي  عععةًبععع ة ل اًًللعععةًال تصعععا ًالىضلضععع  ًبتلطلعععرً

التععع ً اعععطاالًب عععاًال صعععا طً ععع ًخعععة ً ىر عععرً عععةخاالً«ًالرسعععا ةً ععع ًال تصعععا »ولل عععةً

 ضععععةوًلا  س ععععالًالت ا  ععععةًوال ضتاضععععل ًا خععععا   ًلتا ععععةًللل ععععاً عععع ًًال ععععر  ل ًللععععةًائت ععععا 

 (.الره لة)ية ةً  ً نا ًاي با ًالاًال ىضضةً

 تعععع  اًال صععععاطًبال  ععععا اًوالتىععععة الًبا   ععععا ً لععععة ً ععععةوًال ععععةا ًواج  ععععا ًال ععععلرلة ً -1

أنً  ععاًال ضتاضعععل ً عع ًسعععةا ًأ  ععا   ًلا صعععاط ًللععةًياجعععكً ريععيًال عععر  ل ًللععةًسعععىكً

 ًوهنععععاً ت ععععيًال صععععا طًًللععععةً رايععععيً اعععع ً«أ  ععععةًسععععلرلة»ا   ًبععععالالا  ًوهعععع اً لنعععع ًل ععععةا 

 .ال  ا اً  اً لا اً  يةًال لرلةً ل اًل راي ةًأنًسىربالً تر لة

 ععع ًخعععة ً تابلعععةًال لاجعععالًال اللعععةًلا صعععا طًال العععةًاللا اعععةً ععع ًسعععر  ةًلبالنعععاًأج عععاًً-9

 ً ععع ًبعععل ًأ ًالن ععع ةًال طاربعععةً%70و%90ً ىعععا اً اعععةًج عععكًسعععلرلةً اللعععةً تعععااو ًبعععل ً

 ً  عععاً ىعععت اًبضا عععة ً أسععع ا ً ر عععةًو تلنعععةًواالًيعععر  ً اللعععة ًو ت عععاو  ًج عععكً%30هععع ً

لعععةىًأااعععكًال صعععا طًال العععةًًاللا اعععةً ععع ًًال عععرقًً  ا عععةً أ ًال عععا ًالىعععةو ًال طاربعععةً

ً.%7بلن اًال طاربً%70ًال ر  ةً  ترىً
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ً عععع ًسععععاه ً ععععةً ًال ععععر  ةًالالععععا ً ضابعععرًالععععةول ًلععععاطًسععععلاًسعععع ايًالعععع نًال   عععا ًل ًًّ-7

ًال نلعععرن ًالضطعععالً ا عععاً ضلعععل ًل عععا  ًأ بعععا ً ععع ً ت اعععرً ىضضعععةًالعععاًي بعععا ًال صعععا طً ىضلعععة

ً اععععةًلاتر  ععععالً اباععععةًوالععععاً ىضضععععةًوالععععاًوه لععععةً  ضععععةًاي بععععا ًهعععع حًأ ًالط للعععع ًو عععع 

ًال ىضضععةًاي بععا ًبععل ً  صععرًبعع  ًال صععا طًال ا ععانًسععر  ةً صععاطًألععاوًو ععةًال  ععاه ل 

 .ال اللةًال لاجالً ا  ً االرًو ةوًاد صا ًاا الًل ةطًال ىضضةًالاًاي با ًوبل 

ل ًا تصعععا ًال صعععا طًلاصعععة الًال عععا لةًالتععع ً اضعععت اًاي  عععةً عععةً كعععر ً   تعععاا ًي ًً-0

ال لااجلععععالً عععع ًويععععيً  ععععا اًال ععععلرلةًالععععاً ععععا  ً اععععةًب ا ععععةً ععععرائ ًالععععةخرً عععع ًً  ععععللج

الج  ععععا ًال ترالععععرً عععع ًالععععاباًالتشععععةلا ًال ضتاجععععةًبريععععر ً ععععاو ً رلععععة ًلاععععةخر ًو ععععاً

 عع ًاي بععا ًالصععا لةً%20ًأ بععا ًل ععا  ً ضلععل ً اا ععاًالضطععالًايين عع ًالتعع ً ىالععةًبعع  ااً عع ً

ال صعععا طًأ عععاوً ىعععة الً  لعععا  ًلععع ً ال عععاًبرضعععر ًًللًوه عععاا ًلكرج عععاًالعععاً ىضضعععة ًلععع اً ععع  

 .بتةًا   ًلكن اًلل دًبللة ً ل اًلرًاست اًالرا الً اةًبالي

أ ًال صعععا طًً نعععة اً  عععا  ًالنشعععا ًالئت عععاج ًخعععة ًاي  عععةً  ن  عععاًاد عععة ًو   ععع ًً-2

  ععععترىًال  ععععر ًال تصععععا ن ًوالعععع ًبشععععا ً ععععرا اًزععععا ًال تاجععععةًوالضععععر ً عععع ً لااجلا  ععععاً

والتععع ً شععع دًاي  عععة7ًًلعععة ًولكععع ًلعععلسً اععع ًال  زعععاالًالتععع ً نعععة رً ععع ًل عععا ًبعععا  ًالل ر 

ال اللععةًاللال لععةًب ج ععاًالععاً  لضععةً عع ً ضا ععاًال ععة ةًال اللععةًلا صععاط ًولج ععاًو ععةًي اععةً عع ً

 ًو عععععا  طًهععععع حًال ضتابعععععالًال ة عععععة 1ًال  زعععععاالًال ة عععععة ًال ضتابعععععةًضععععع  ًل عععععا ًبعععععا  ً

اسععععتضاا ً صععععا  ً  ر ععععرًال نعععع  ًوال ععععلرلةًال ععععر لةًب ععععاج ل ً عععع ًيراجععععكًال ععععلرلة ًه ععععاً

 .لت لة ًالت ً ىت اًب ا

 عع ًخععة ً تابلعععةًجتععائجً لااجلععالًال صعععا طًال الععةًاللا اععةً ععع ًال ععرقًال ععر  ةًخعععة ًً-7

اي ععععراوًال اضععععلة ًبتععععةًل ععععاً  ععععرًاي  ععععة ًج ععععةًأ ًج عععع ةًالت ر ععععرًال  ععععتضا ًالصععععا لةً ل ععععاً

يج عععاً لت عععةًبصعععر    ئل عععلةً اعععةًالر ائعععال ًوبتعععةًخعععة ًاي  عععةًلععع ًجشععع ةًً ا  لعععة ًجالعععااًا

بالعععةًأ  عععةًسعععلرلة ً  عععاً العععدًالر ائعععالً لت عععاًاللنصعععاًاي اعععاًو جعععاًا ععع ً  ر عععرًال صعععا ط ً

 اععع ًبعععاللً  عععاًالر ائعععالًبعععالالا ًوالتىر عععرًللعععةً ول  ًأوً  العععالًال عععىكًيعععاا ًال ععع اً

لرلةً ععععع ًي لعععععالًوالاهعععععا ًللًأ ً صعععععا ىالً صعععععا لةً عععععة ً   عععععةًاسعععععتضاا ً ر ععععع ًال ععععع

ً.لا اةًج كً  رقًال تطا الًوال لا ال صا طً ًوب ال اً

جةبعععاً ععع ًخعععة ًجتعععائجًأ  عععا ًال صععععا طًال العععةًأ ً لال  عععا ًل ًلععع ً كععع ًي لل ععععا ًً-4

ل ًلعععاًالتل لعععا ًوج عععكً  ا عععةً أ ًال عععا ً ل عععاً ت عععاو ً«ً عععال ًال عععر  » ت تعععالًباأسععع ا ً
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لًال ة عععة  ً ععع  ً أ ًال صعععا طً  ععع ً ًوو عععةًال  زعععاا%700الن عععكًال طاربعععةًبععع  ااً ععع ً

لاتضلعععل ًالعععة لةًل  عععا اًايلعععر ً ععع ًلعععرًالالعععاوطًالااهنعععة ًواجى عععا ً  عععترىً يعععةاا ًجالعععااًا

 اعععع ًال  ععععا اً عععع ًي ععععةًأ ًايو اقًال اللععععةًالتعععع ً  تاك ععععاًال صععععا طً ن  اععععةًال  ععععا اً

لىةا ععةًألععةا ًو  لت ععاً ىععةو  ًأ اععاا ً  ععاًأجععيًلً  كعع ًالىععة ثً عع ً رضععر ًالشعع ا ًجالععااًا

  ععاًالضطععا ً عع ًسععر  ة ًوي ً لالعع ًال صععا طً ة يععةً عع ًسععرقً  شععةًلععتو اقًال اللععة ً

و ل  عععاًال عععر لةً ا  عععةً ععع ًالة تا عععة ًلععع اً ىضعععرقًال اكلعععةًهععع ًال كعععر ًايساسععع ًلعععاأ ً عععا ً

 .ال صا ط

أ ًال صععععا طً  اععععرً ى ععععرً  ععععترىًال  ععععائا ًأوً اععععةًاي ععععرًأ ً ىععععا اً اععععةًوضععععالًً-10

خ عععا   ًخعععة ًهععع حًال تعععا  ًجتل عععةً ر ععع ً عععناًالضعععاو  ً اعععةًالر عععر ًً عععرا ج ًبعععةً بعععاًأو

 ععع ًأ  عععةً ععع ًجعععر ًجخعععاً  عععة ًسعععلرلةًال صعععا طً ععع ًبعععاللًالتلاعععا ًو بطعععدً عععر  ً عععناً

ً.الئت ا ً الًالج اارًال لاس ًال ا ضكًوالتى  ًالل كانًو  ً  ًال تصا ن

الالعععاطًالسعععتانائ ًالععع نً  عععاًبعععيًسعععر  اًوبط للعععةًالىعععا ً طا  عععاًال صعععا  ً تطاعععكًًل ً-11

 ضانععععععةً عععععع ً ازععععععلةًالت عععععع لةلًالئت اجلععععععةًوالضععععععاو ًللععععععة ًأسعععععع ابًأبا هععععععاًالىععععععا ً

اي ععرا ًاللا ععةًال ريععر  ًلععةىًال صععا طًوهععرًليععاا ً ت ععالًلععةىً ععرًالضطععا ًال صععا  ًً اععة

ً.جلة ىتةًال صا طًال الةًًأو  دًالضاو ًالئت ا

ً

بال ضابعععرًل ًالتريعععيًجىعععرًال ةعععال ًالشعععة ة ً ععع ًالتضللعععةً عععناًالئت عععا ًلة يعععةًل ضعععاطً عععرًً-17

أجعععرا ًالضعععاو ًوادبضعععا ً اعععةًا ت عععا ًالك عععالل ًلج عععاً لكعععسًا   عععا ً را عععرًال   عععر ً ععع ً

ال لا لععةًال تصععا  ةً عع ًسععر  ا ًالعع نً  اععةً عع ًا   ععا ً  ععتر الًال ععىربالًوالتشععّة  ًو عع ً

د ععععاا  ًو ععععاًلعععع ل ً عععع ًج ععععا ًسععععا لةً اععععةً بىلععععةًال صععععا طًوو لععععا ًالنشععععا ً ععع ً ر عععع ًا

ال تصععا نًاللععاو ًبكععرً ععاً ت ععا ً نععي ًبةا ععةً عع ًب عع ًال ععلرلةً عع ًال ععرقًال ععر  ةًً ععاو اًا

للعععةً اايعععالًال  للعععالًو ب عععاً با عععا  ًج ععع ةًال طالعععةًو ر ععع ًال شعععاو الًوالنشعععا ال ًولعععرلًا

 ..لةًوالت ا  ةالنا جًوادجتارً  ًال نشآلًالصنا 

للعععةًياجعععكًالععع  ً ععع  ًأااعععكًال صعععا طً ضعععروًبرضعععالًخطعععطً عععرا  ً  صعععلالةًلاععع ا ًً-11

اسععععت اا  ةًالل ععععرًال صععععا  ًو راي ععععةًبععععاللًالطععععرا   ً ععععالًاللتععععااوًبتط لععععةًاخت ععععا الً

ي عععةً اعععةًال ى العععةًالئت اجلعععةًوالسعععت ا  ً ععع ًجتعععائجًالخت عععا الً ععع ً ضلعععل ً عععةىً  ا عععةً أ ً

  .ال  صصالًالة  ةًلتةطلةًال  ائاال ا ًوب  ً
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 :المراجع باللغة العربية  -أولا 

 :الكتب واألبحاث العلمية  - أ

 

أطههر أساسههية و معافههرة فههي الر ابههة علههى البنههوط وإدارة الميههاطر  معهههد السياسههات  ًلبععااهل ًالكااسععنة 1ًً

ً.7000, ا  ,أبرًل  ,ًًال تصادية

 ًالط لةًالااجلة ً ا ًال ا لة ً صا ًسعنةًالنقد الئتمانية ودورها وأثرها في ال تصادلالاًالل ا  ًلبااهل ًب 7ًً

2001.ً

ً.7001 1ً ً ا ًالن اةًاللابلة ً محاسبة الستثمار في البنوط التجارية ًأب ةًلة ً طلة 1ًً

ً.7000 ً 7001 1ً  ً كت ةًوه ة ًالضاها  ًاستثمار المال في اإلسالمأب ةً صط ةً  ل   ً 7ًً

يا لةًاللاروً,ًإدارة المحافظ الستثمارية,ً ى رلًأبرًير  ً,ً  ةًال لط ً ضاًأ زلةً,ً ًب ن ً ا ًخابرش0ًً

ً.1447ً,ً  ا ً,ًالتط لضلةً

 ً و ً ا ًالنشا ًاد ا الًاللابلعةًال تىعة  ً بع  ً و ًأساسيات إدارة المياطر ًب ل ً  ةًهللاًب  ًالت ل   2ًً

ً.اسنةًالنش

 .7007 ً  س ةًالر اق ً  ا  7ً ً إدارة الئتمان المصرفي والتحليل الئتماني ًب ا ً ى ر ًالابلةن 7ًً

 ً ا ًوائعر 1ً ً المحلية والدوليهة –إدارة العمليات المصرفية  ًخالةًأ ل ً  ةًهللا ًلس ا لرًلبااهل ًالطاا  ً 10

ً.7000  ا  ً

 .7009 ً ل ةًالتة  كًال ال ًوال صا     ا  ًيةتقييم أداء المصارف التجار ًخالرًالش ا  11ً

 .1444 ًادسكنة  ة ًبةو ًجازا "دراسات -إدارة محفظة األوراق المالية"ية ًلبااهل ًالل ة ًً-17

 عاسالةً اي عتلا يا لةًأ ًال لد  العةً إدارة الميهاطر فهي البنهوط التجاريهة األردنيهةو ا ًي لرً طاًهللًيرابا  -13

7007ًواد ةو ل ا  ًال ا ً

الميههاطر المصههرفية أثرههها علههى التسهههيالت الئتمانيههة للبنههوط التجاريههة األردنيههة للفتههرة ل ععاً ى ععةًي لععرً  ععا -19

ً.7009  سالةً ضة ةًلنلرً  يةًال اي تلاً يا لةًا ًال لدً 8911-2002

 ًالئتمان بالبنوط التجارية استيدام األساليب الكمية في ترشيد واتياذ  رارات منح ً بل ًب ل  ًسال ًب ر  17ً

79ًً-71ال اتضةًالر ن ًال ا  ًبر ًايساللكًالك لةًو و هاً  ًا  ااًالضاا الًاد ا  ة ًيا لةًسكلكة  ً عر  ً

ً.7007جر   اً

ً. 2008ايولة  الط لة   نطلنة  والتر  ال  لانشا ب ا   ا   المصرفي ال تصادب ل    ً بل 01ًً

 ً سعالةًلنلعرً  يعةًال اي عتلا ً"اثـر الميهاطر الماليهة علهى عوائهد وأسهعار أسههم"ً   ةلاً   ًر  ى ةًب  12ًً

ً.7007يا لةً ل ًز س ً

ً.1442   ا   والتر  ال  والنشا لاط ا ة ال كا  ا   ًالمصارف إدارة وجخاو ؛  ًسال ا ًالار ن71ً

ً.7007ادسكنة  ة ً ً نش  ًال لا ط ً ياس وإدارة المياطر بالبنوطس لاًال طلك ً 14ًً

 العتمهادات – المصهرفية الضمانات – المصرفي الئتمان -  معافرة مصرفية  ضايا    ل لاًالة   لة   70ً

ً.2004 الضاها   اللاب   ال كا  ا   المستندية
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 ً ا ًالن اعةًاللابلعة ً"األثهار ال تصهادية للعولمهة علهى الجههاز المصهرفي" ًل رلً  ةًال ةوً عر ًهللا 71ًً

ً.2003ًالضاها  ً صا ً

 ً ا ًالرسعاوًلاط ا عةًوالنشعا 1ً ً التسههيالت المصهرفية للمسسسهات واألفهراد ًلة ًالة  ًب  ًال ل   70ًً

ً.1447بلاول ً

سعة  ًلاتن ً  إدارة المياطر  تحليل  ضهايا فهي الصهناعة الماليهة ً ا قًهللاًخا  ًأب ة ًب لك77ً لعةً ًال ل عةًادس

ً.7001لا ىر ًوالتة  ك ًية  ً

ً.7007ادسكنة  ة , ً نش  ًال لا طإدارة البنوط ونظم المعلومات المصرفية ً ا قً ي 71ًً

 الععةا    ا ععة  بععةو    البنههوط علههى انعكاسههاتها و العالميههة التطههورات ب ععا   اللععا    ععة  ععا قً-97

ً.2003 ال ا للة السكنة  ة 

 ًالععةا ًال ا للععة ًادسععكنة  ة ً(بنههوط  -شههرتات -إدارات -أفههراد) إدارة الميههاطر ً ععا قً  ععةًاللععا ًب ععا  77ًً

7001.ً

 ً ا ً ل ة ً" ً  ً نالر ًل ا نًو ىاس  والمسسسات الماليةالستثمارات في البنوط "ً ا  ً ى ةً  ق ً 70ًً

ً.7009الضاها  ً

 ًالعةا ًال ا للعة ًادسعكنة  ة ً(مهنهج وفهفي تحليلهي)تنظهيم وإدارة البنهوط  ً ا  ًياباً عيً  عةًالعابل  72ًً

7007.ً

عمليههات اإل ههرا  التحليههل الئتمههاني ودور  فههي ترشههيد  ً  ععةًاللا ععاًالععةال  ً ععاهاًاي  عع ًول  ععا ًاج ععاو 77ًً

 ً  اعةًيا لعةً شعا  ًلاة اسعالًوال ىعر ًاللا لعة ًسا عاةًالمصرفي بالتطبيق على المصرف الصهناعي السهوري

ً.7000 1ً ًاللة 77ًاللاروًال تصا  ةًوالضاجرجلة ًال  اةً

صععا ً ًالععةا ًال ا للعة ًادسععكنة  ة ً األسهواق والمسسسههات الماليهة ً  ععةًالة عا ًبن عع ًو سع لةً ا ععا   74ًً

7001.ً

ً 7007 ادسكنة  ة  لانشا  ال ة ة  ال ا لة  ا  المصارف  إدارة  ً  ةًالة ا ًبن  ؛01ً

ً.1444 ً ا ًوائرًلانشا ً  ا  1ً ً   إدارة الئتمان ً  ةًال لط ً ضاًا زلة ً ى رلًأب ةًير  11ً

  نشعر الً ا عاًابىعا ًال تصعا ًًيمالسهلالمياطر الئتمانيهة فهي التمويهل المصهرفي ا ى ةً ا ًالضان ً 73ًً

ً.7007السة  ًب ة  ً

 ًال ل عة1ً ًو  عةً ناسع الًالر ابهة واإلشهراف علهى البنهوط اإلسهالمي ً ى عةً  عاًزعاباا ً عا قًهللاًخعا  11ًً

ً.7000ادسة  ًلا ىر ًوالتة  ك ًية  ً

ل ل ععةًادسععة  ًلا ىععر ً ًاًاإلدارة المدرسههية فههي المسسسههات الماليههة ً ى ععةً  ععاًزعع اا ًب لععكًأب ععة 19ًً

ً.7000 1ًوالتة  ك ًية  ً 

ً.2000 ً نش  ًال لا ط ً صا ًا تصاديات الئتمان المصرفي ً ى ةً  ا ًخالرًالى ااون 17ًً

ً– ً ا ًوائعرًلانشعاًوالتر  عال ً  عا 1ًً ً ًالتجاههات الحديثهة فهي التحليهل المهالي والئتمهانيً  ى عةً طعا 10ًً

ً.7010اي   ً

ً.7007  ا ً ل ا ًلانشا ًأحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية -البنوط التجارية  ى ةً ى ر ًالل ارج  ًً-12

 نشعر الًا ىعا ًال صعا طً,ًيو ًوالاعاج ًوالاالعثاال  اعةً,مبهاد  الئتمهان المصهرفي وميهاطر  , ً  ااً ضعر17ًً

ً.7017بلاول,اللابلةً
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ً.1440 ًال كتكًاللاب ًالىة ث ًادسكنة  ة ًالفكر الحديث في مجال الستثمار ً نلاًلبااهل ًهنةن 14ًً

الط لعةًً ًال لا ًلاط ا ةًوالنشاً ًالضعاها ً"رأس المال العامل وتمويل المشروعات الصغيرة "  ى ر ًل ا ً-90

1444ًالااجلة 

التر  عة ً نشع  ًال لعا ط ً:ً ًال عا ًايو إدارة المياطر باستيدام التوريهق والمشهتقات ًنةنهً نلاًلبااهل  91ًً

 700ادسكنة  ة ً

ً

 :األبحاث العلمية-ب

 ًبىععثً ضععةوًل اتضععةًالععةول ًلسععتاا ل لةًل ا  ًال  ععا اً عع ًًإدارة ميههاطر الصههكوط ًأزععاطً ى ععةً وابععة 1ًً

ً.7007جر   ا 70ًًً-77ا  اقًوالتىة ال ً الةًاللاروًال تصا  ةًو اروًالت للا ًيا لةًالشا ً:ًال  س ال

الطههار الفكههري للمراجعههة الئتمانيههة بههالبنوط التجاريههة بهههدف ترشههيد القههرارات "ً ًل  ععابً ى ععةًأبععرًخااجععةً 7ًً

ً.1999 ً سالةً  تر احً ً الةً  ا  ًبر سللةً ًيا لةً نا ًال ر سً ً(دراسة نظرية اختبارية )ئتمانية ال

دراسهة )العوامل المسثرة على درجهة أمهان البنهوط التجاريهة العاملهة فهي فلسهطين ب لةً ص ا ً ى ر ًل ا  ً 1ًً

ً.7007  ً ا طل  ً ً سالةً اي تلاًالاً نشر   ً الةًالت ا   ًال ا لةً ًاا(تحليلية

 ً سعالةًأثر سياسة البنوط التجارية الئتمانية على السهتثمار اليهاف فهي فلسهطين ًياساً ى ةًسللةًال الر 9ًً

ً.7009 اي تلاًالاً نشر   ًيا لةًالن ا ًالر نلة ً ا طل  ً

الهوطني حهول المنظومهة مداخلهة مقدمهة إلهى الملتقهى "ًل ا  ًال  ا اًال نكلعةًوالعتىك ً ل عاً"ًب ل ًبال ر  ً 7ًً

ً.7007يرا 2ًً-0ال اائا ً ر  ًً- يا لةًيل رًتقنيات -مياطر -منافسة: المصرفية في األلفية الثالثة

التحليهل المههالي ودور  فهي فهنع القهرار الئتمهاني فههي المصهارف التجاريهة العاملهة فههي  ا ع ًهازع ًالشعن ا ن ً-0

ً.7000اي ا كلة ً ا طل  ً ً   ا ً اي تلا ًيا لةًاللال ًفلسطين

 ً سعالةًلنلعرً  يعةًال اي عتلا ً"اثهـر الميهاطر الماليهة علهى عوائهد وأسهعار أسههم"ً   ًالة   ً ى ةًب عر   2ًً

ً.7007يا لةً ل ًز س ً

أثر ميففات مياطر الئتمان على  يمة البنوط  دراسة تطبيقية على  طاع البنوط التجاريهة ,ً ا ا  ى ةً او ً 7ًً

– العةًاللاعروًال اللعةًوال صعا لةً: أ اوبةً  تعر احً ضة عةًلض ع ًال صعا طTobin'sة باستيدام معادلة األردني

ً.7007اي ا   لةًاللابلةًلالاروًال اللةًوال صا لة 

 ً  اسعةً ضة عةًأثهر ميهاطر السهتثمار والسهيولة والحجهم علهى عوائهد األسههم ً ل ةًب ةا ًالل ةًالةل ً  ا 4ًً

ً.1447ال اي تلاً  ًال ا لةًاي  جلة ًلنلرً  يةً

7002ً سالةً  تر احًالاً نشر   ًً ًإدارة المياطر في المصارف ً ارً  ةًالكا  ً ى ة 10ً

دراسهة حالهة بنهك التنميهة المحليهة وتالهة  –  المتعثرة لد  البنوط التجاريهة الجاائريهة  ى ةًخالةن ًالضاو-11ً

ً.7004/7010 ً الةًاللاروًال تصا  ة ًيا لةً  ا ً ال  ًبايارا  ً ً   ا ً اي تلاًالاً نشر  ً-ًالجلفة

 ً سالةً  تر احًالاً نشر   ًيا لعةًأوً   عا ً ًً ياس تفاءة األداء المالي للبنوط ً ى ةً ا ً ى ةًاللضر  17ً

ً.1442ال ر ا  ً

دراسهة تطبيقيهة , 2الدوليهة بهازل  الدارة الحديثة لدارة مياطر الئتمان وفق المعهايير - ً لا دً ا ًابرً  ا 11

 .7007, سالةً اي تلا,على المصارف في فلسطين
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 www.kantakji.com:ً ًبىثً نشر ً اةًال ر الًإدارة المياطر في المصارف ى ةًس لرًالة وب  ًً-91

 

 :المستمرات والندوات العلمية -ج

 ًبىععثً ضعععةوًل اتضعععةًالعععةول ًلسعععتاا ل لةًل ا  ًال  عععا اً ععع ًًإدارة ميهههاطر الصهههكوط ععًأزعععاطً ى عععةً وابعععة 1ً

 .7007جر   ا 70ًًً-77ا  اقًوالتىة ال ً الةًاللاروًال تصا  ةًو اروًالت للا ًيا لةًالشا ً:ًال  س ال

ادلععة ً:ً   ا ععةً أ ًال ععا ًال صععا  ً اععةًضععر ً رلععلالًل نععةًبععا  ًال اتضععةًالععر ن ًبععر الطلععكًلىلاا-2

 .7007ال صا  ً  ًال اائا ًيا لةًيل ر ً

 ةاخاعةً ضة عةًللعةًال اتضعةًالعر ن ًبعر ًال نالر عةً"ًًإدارة الميهاطر البنكيهة والهتحكم فيهها"ً ًب ل ًبال عر  1ًً

ً..7007يرا 2ًً-0ال اائا ً ر  ًً- ضنلالً يا لةًيل رً-ا ا  ً- نا  ة:ًال صا لةً  ًايل لةًالاالاة

 ًال اتضعةًالعر ن ًايو ًبعر ًال نالر عةًال صعا لةًالنظام المصرفي الجاائري واتفا يهات بهازلسال ا ًجالا ًً-1

 7009ال اائا ةًوالتىرللًال تصا  ة ًالرا الًو ىة ال ًيا لةًالشا  ً     اً

مههع التعههر  لوا ههع المسسسههات ال صععا طًإدارة ميههاطر التمويههل والسههتثمار فههي  ً اعع ً  ععةًهللاًزععاهل  9ًً

 ًال    اًاللال  ًايو  ًالستا ا ًوالت ر رً  ً ا طل ًبل ًج اقًالتن لةًوالتىة الًالمصرفية العاملة في فلسطين

 .7007 ان4ًًً-7ال لالا  ً

يت عا ًال عنرنًالاعا  ًواللشعا  ًل  اعسً ىعا ال ً ً  اسعةً ضة عةًللعةًال2المالمح األساسهية لتفا يهة بهازل  7ًً

ً.7009ال صا طًال ا ا ةًو  س الًالنضةًاللابلة ًلنةوقًالنضةًاللاب  ًس ت  اً

  دراسة لطبيعتها وسبل إدارتها فهي حالهة البنهوط 2المياطر التشغيلية حسب متطلبات بازل  ًجصاً  ةًالكا   0ًً

ً.7002  ًال نرنًال ا س ًيا لةً لة ل لاًاي  جلة ً ًبىثً ضةوًلا    اًاللاالعاملة في فلسطين

 ًال ع   اًالعولمة المالية وآثارها على القطاع المصرفي والنمو ال تصهادي فهي البلهدان العربيهة ًهشاوً ا وق 2ًً

ً.7001اللا  ًايو ًلاكالةًال تصا  ةًواللاروًاد ا  ة ًيا لةًاللاروًالتط لضلة ًاي    ً

 ال    ا  اللال لة المالية األزمات مع التعامل في المحاسبية و المالية العلوم مساهمة مد   سر ةا   لشا -7

ً.اي    أ  ة  يا لة ال ىاس لة  و ال ال  لالارو - 2010 أبا ر الااج 

 ً ةاخاعةً ضة عةًلا ع   اًاللا ع ًال عابالً(حالة القهر  الشهعبي الهوطني)تسير مياطر القر   ً ىلرشًب ل  4ًً

 .7002أ ا ر14ًًً-12بر ًل ا  ًال  ا ا ً  ًلرًا تصا ًال لا ة ًيا لةًالا ترجة ًاي    ًأ اوً

 

 :المجالت العلمية -د

المعههايير الدوليههة للر ابههة المصههرفية وتطبيقاتههها علههى األنظمههة المصههرفية للههدول  ععًبععر ا ًأب ععة ً لععاشً بلععا 1ً

ً.7002 ًيا لةً نتر ن ً  نطلنة ًيرا 72ً ً  اةًاللاروًادج اجلة ًاللة ًالنامية

 .2004والدول النامية أبو ظبي   فندوق النقد العربي  المالمح األساسية لتفا ية بازل -7

   اعةًال عا ًوالصعنا ةً بنع ًالكر عدًتحليليهة دراسهة الئتمهان تصهني  وتهالت  " اع   بع   ى عرل ي عا -1

ً.77الصنا   الكر دًاللة 

  حوليات البرتة  مجلة متيصصهة بفقه  المعهامالت والعمهل المصهرفي 2البنوط  وتحديات بازل  ًس لاًالشاهة 9ًً

ً.7000 7ً ً   ر ةً لةًال ا ة ًاللة ًاإلسالمي

http://www.kantakji.com/
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ال تصععا ً:ًاللا ععا ً  اععةًال اعع ً  ععةًإدارة الغههرر فههي التههلمين التعههاوني ً  ععةًالععابل ً  ععةًالى لععةًال ععا ا   7ًً

 .7010 7ً ً 71الت ا  ة ًو

 ً  اعةًدراسهة حالهة لمجموعهة مهن البنهوط الجاائريهة: تقيهيم المسسسهات المصهرفية ً ى ةًال  ر  ً ا شع  0ًً

ً.7007 ًيا لةًو  اة ً الةًالىضرقًواللاروًال تصا  ة 1ًال ابث ًاللة ً

 ًعهن لجنهة بهازل جديهد لمعهدل تفايهة رأس المهال الصهادرمشهروع اإلطهار الالنشا ًال تصا  ةًل ن ًادسعكنة  ة ً-2

ً.1444  صاً 11ًال  اةً

 

 :الموا ع اللكترونية - 

:ً ً نتعععععععععععةىًال ا عععععععععععةً ًال ر عععععععععععالًاللكتاوجععععععععععع "3اتفا يهههههههههههة بهههههههههههازل"سعععععععععععال ا ً  عععععععععععةًالنالعععععععععععا ً-1

4http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=52788 

7-3-www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84http:// 

1-ar.htm-http://www.banquecentrale.gov.sy/main 

 

 :إحصائيةو رارات  تقارير-و

ً.7010-7000خة ًال نرالًًلبنك التجارة والتمويلالتضا  اًال نر ةً-1

ً.7010-7000خة ًال نرالًًعودةلبنك التضا  اًال نر ةً-7

ً.7010-7000خة ًال نرالًًسورية والمهجرلبنك التضا  اًال نر ةً-1

ً.7010-7000خة ًال نرالًًالعربيلبنك التضا  اًال نر ةً-9

ً.7010-7000خة ًال نرالًًبيمولبنك التضا  اًال نر ةً-7

9ً-7: اللة 97ال  اة7010لمصرف سورية المرتايًالابىلةًادبصائلةالنشا ً-0

-7007 الصعا   ًخعة ًال تعا ًمجلس النقد والتسلي  ذات العال ة بالئتمان المصرفي اا الً-2

7010.ً

ً

 :الدراسات السابقةي 

السياسهههة الئتمانيوهههة وأثرهههها علهههى جهههودة محفظهههة القهههرو  فهههي المصهههارف التجاريهههة   اسعععةً عععا ًي لعععة ً -8

  ععععع ً- العععععةًال تصعععععا -يا لعععععةً  شعععععة– سعععععالةً اي عععععتلاً-(2080-2002:)السهههههورية خهههههالل الفتهههههرة 

 .7017-ال صا طًوالت  ل 

 دراسهة – المتعثهرة القهرو  مهن الحهد فهي الئتمانيهة ودورهها الميهاطر إدارة ًبع ًزعنةً   اسعةً ا  عة -2

 الت عللا و اعرو ال تصعا  ة اللاعرو  العة للعة  ضة عة  اي عتلا  ع  ا  -الجاائريهة للمصهارف تطبيقيهة

 .7017 بر  اة  ابا   الةن ب ا لة

المصهههرفي فهههي المصهههارف ن مهههدخل عملهههي لقيهههاس ميهههاطر الئتمههها زعععاهل   اسعععةً اععع ً  عععةًهللاًأب عععةً -3

ال ا لعععةًادسعععة لةً-جل عععا ً-اعععا -ادسعععة لةًال ا لعععة–دراسهههة تحليليهههة تطبيقيهههة فهههي فلسهههطين  -التجاريهههة

 .7010  ًاا  

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=527884
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84-3
http://www.banquecentrale.gov.sy/main-ar.htm
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القياااال السبا اااءة لساااأمو ل ال صساااااس الس اااال  ا  اااأسي  ، دراسةةةل  عةةةهللا  حةةةد ه ن  ةةةد  ةةة     -4

 .7010اغسطس.غزة-اإلسال  ل لالج  ع– فة فل طين IIفة ضام سقللات لجن  ءازس 

دراسهههههة »أثهههههر تفايهههههة رأس المهههههال علهههههى السياسهههههة الئتمانيوهههههة للمصهههههارف  7004ً  اسعععععةًالشعععععا   ً -7

  اسععععةًأ ععععةلًلنلععععرً  يععععةًال اي ععععتلاً عععع ًال ىاسعععع ةً-«تطبيقيههههة علههههى المصههههرف التجههههاري السههههوري

ً.7001 يا لةً  شة 

أثههههر ميففههههات ميههههاطر الئتمههههان علههههى  يمههههة المصههههارف  دراسههههة  7007ً  اسععععةً ا ععععا  ً ى ععععةً او  ً -2

خعععة ًال تعععا ً عععع ً.Tobin'sQًتطبيقيهههة علهههى  طهههاع المصههههارف التجاريهههة األردنيهههة باسهههتيدام معادلههههة 

اي ا   لعععةًاللابلععععةًلالاعععروًال اللععععةً-  ععع ًال صععععا ط-أ اوبعععةً  تععععر اح-7000ولةا عععةً ععععاو7001ًً عععاوً

 .7007وال صا لةً 

الميههههاطر التشههههغيلية التههههي تواجهههه  المصههههارف العاملههههة فههههي  7002ًلععععة ً ًوأبععععر  اسععععةً  ععععةًالكععععا  ً -5

ًيا لععععةً لة ل لععععاًاي  جلععععةًال نلضععععةً عععع ًال تععععا ًً-ال عععع   اًاللا عععع ًال ععععنرنًال ععععا سً -فلسههههطين

ً  9-7/02/7002ً. 

 وفقههاا  المصههارف فههي الئتمههان لميههاطر الحديثههة اإلدارة 2007ً  ععا ً  أبععر  اعع   لا ععد   اسععة -1

  اي عتلا  ع  ا  - فلسهطين فهي العاملهة المصهارف علهى تطبيقيهة دراسهة -بهازل " الدوليهة للمعهايير

 .7002  ا طل  – بةا     ًال ا لة الت ا    الة للة  ضة ة

دراسههههة تحليليههههة للقههههرو  فههههي  7002 ععععاوًً-71ال  اععععةً-  اسععععةًجاععععا ً ابلععععةً   اععععةًيا لععععةً  شععععة -9

 . 2007-8991:خالل الفترة المصرف الصناعي السوري

دور أدوات التحليههههل المههههالي فههههي ترشههههيد السياسههههات الئتمانيههههة وتشههههـكيل  ًهل   ا   اسععععةً  ععععةًهللاًزععععا -80

 .7002 اا ً–   ًال ىاس ةًال ا ل ةًادسة لةًً- الةًالت ا  ًمحفظة الئتمان في المصارف

 المصارف على تطبيقية الفلسطيني دراسة المصرفي الجهاز في المتعثرة الئتمانية التسهيالت  اسةً ا ة   -88

 .7000ال ا لةًالسة لةً ا طل  - سالةً اي تلاًالاً نشر  -غاة  طاعي ف العاملة الوطنية
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 (1)ملحق ر م 

 (:4 ب  /ن م /795 ) رقم قرار-1

 الديون خماطر بتصنيف اخلاصة التعليمات

 املنتجة غري للديون املؤونات تكوين ونظام

 :الئتمانية التسهيالت تصني   :األولى المادة

ً ع  و لت عة .لالرائعة  نت ة الا و   لةل لالرائة  نت ة    لةل بل  الئت اجلة الت  لةل  صن 

 . صنل ي  ت       ر ب ا  ت   الت  وال رال ال لا  زاال   ضااً وال  التاللة ال  ال التصنل 

 :أساسلة   ال  ة  للة و ض   : المنتجة الديون - ١

 :التاللة الىالل    أن  ال ا  نط ة الت  الة ر  وه ً :المياطر متدنية ديون  ًًأ

 .بك الت ا أو ال ر  ة لاىكر ة ال  نربة الة ر   ١ًً

 .اللائة/وال ائة  الة   ألر بالكا ر  ةط  جضة ة    لنال  ضابا ا الت  الة ر   ٢ًً

 .  ض رلة  صا لة بك الة بالكا ر ال ةطا  الة ر   ٣ًً

 النضعة   اعس بضعاا  ال ىعة   ال  عال  ع  ال  عتا ة بالك عالل بالكا عر ال ةطعا  العة ر   ٤ًً

 .ًوب كًج كًالتاضلرًال ىة  ًبالضاا ًال ابة8/3/9002ً ا  ع3ًًب/ .ع/384ً    والت ال 

 :تافة التاللة الىالل  ال ا  نط ة الت  الة ر  وه ً :المياطر مقبولة/عادية ديون  ًًب

 .الئت اجلة الت  لةل  نا بشاو  ال ة   التااو  ١ًً

 . ة   لا ا ن جشطة ب اب با ة  ٢ًً

 .ال ىة   بالترا  ع اللرائة/وال رائة اي  ا  ب ةا  الل لر التااو  ٣ًً

 .بة اة وبلاجال استلة ال  لك ي لال لر  رن  ال   ا ا  ٤ًً

 .ألرللة بلضر   ر ضة الة ر   ٥ًً

 .الة ر     ال  ر  ال شاو   ر اح  اط جضةن  ة ة  ٦ًً

 .الل لر   ر    يلة  ل ا    ٧ًً

 .ب ا  لتاط  صنل  زا ال   ر    لال لر يلة ( ر اح با    )  صنل  ً( 8ًًً
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 .ايخاى ال اللة ال  س ال لةى بال ةا  الل لر التااو  2ًً

  تطاعك التع  العة ر    عة ضع   لعن د وأ  سع ة التع  العة ر  ال  عة هع ح ضع    صعن    عا

ً.ال  ة  ا  ض    صنل  ا س ك و لال ة  صر   اًو   خالا اهت ا ا

 :التاللة الىالل إحد   ال ا  نط ة الت  الة ر  وه ً :خافا اهتماما تتطلب ديون ـ  ج

 . هلكات ا ل ا     د الت  اللا  ة الة ر  1ًً

 .أخاى  اللة   س ال لةى  نت ة الا   ر  لة    لل ة   لر  الت  اللا  ة الة ر   ٢ًً

 ٦١ )  ع   ا ة ول ة  أ اا أو % ١١ بن  ة ال  نر  لا ض   ة   ال ا ن  للة   او   ٣ًً

ً.ااً ر  ( ٠١ )   و ضر.ً ر ااً (

ً.الىا ة ضلل   ة   ال ا ن  3ًً

 )  ع  و ضعر  ر عا ( ٦١ )  ع   ا عة ل عة   رائعةح أو الة   ألر    ال  تىة   ة ة  ةو  5ًً

 . ر ااً ( ٠١

 (٣١ً )  ع   ا عة ل عة   ) ( عة   لة ة  ائ ) ال كشر ة الطاك و ىد ال ا  ة الى ابال  ٦ً

 . ر ااً ( ٠١ )   ًو ضر  ر ااً

ً   و ضر  ر ا ( ٦١ )     ا ة  ة   ضةها اجت ا   ا  ع  اة  اة الت  الت  لةل  ٧ًً

 .  ة ةها  ت  ول ً ر ااً ( ٠١ ) 

 ل عةا   ن عا ال طارب لاشا ال بالن  ة  ة ضة) (اي ر  اة سنر ة)  اللة بلاجال  ر ا  ةو  ٨ً

 ٢١١٨ للاو ٣     الشا ال  اجر  أبكاو و ة ال لاجال). ا   ار

  اعة و اعة الل ة     جلابة ال ة ر ة ال لااجلة خا ر ب ابال    النا  ة ال     ل ة  ٠ً

  ر لض عا  عت  ل  أو بت ة ةها الل ة   ض  ول   ر ا ( ٠١ )    وأ ر  رو ٣١    أ ااً  ل ا

 .  ازا  ائت اجلةً ت  لةل ألرلاً

 اي عر   اة أ ساط بثالث الل لر  اتاو أ  وللة يةولت ا   د الت  ال نت ة الا الة ر   ً ١١

 .اللا  ة الة ر    ة للة الة ر  ه ح جضر بلةهاً  ك 

ً ا عر بت ة ة الل لر و او ال  ترى  و  الة ر    ة ض   لن د وأ  س ة الت  الة ر   ً ١١

 لضعا ة  عة   ال عا ن ب عاب  اعة ال ى رلة ال ائة   للة  ا ر   ة ة أو) ال  تىضال

 ال عض   اعة   عاو  أن   ضعة ل وبىلعث)ً ال  نعر  ال عض   ع (ً%١١ًج ع ة لت عة ة

 ب ع ا   ع ا ب جعي  ا عااً ال  عة    الة لعة بضل عة ال عض  هع ا    ل ً ت  أ   اة (ال  نر 

 خعة   اجلعة  عا  العة ر   صعنل  اج  عا  بعا  و ع ًال عنة  خة  واحدة مرة ادياا 

 .ألرللة يةولة ل ا   ب ياا  لل لخااي اً  ر  ل ال  ترى  و  الة ر    ة للة ال نة
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 .ال ة      ال ضة ة ال اللة ال لاجال ز ا لة  ةو  ً ١٢

 .ألرللة بلضر  ال ر ضة الا الة ر    ١٣

 خعةط بصعر  أو  لنر ااً ز صااً ال ة    ا  لاا الشا ة ل ا      وضل  خار ل ر    ١٤

 .ال ةا   ةو ابت ا  للة    ن  ة الشا ا ًبل 

 أو  ىالعة  صعنل    س عال   عر  ع  ( ر اح با    ) ال ة    صنل    ية     ةج   ً ١٥

 .ب ا  لتاطً ال لة

 :التاللة الىالل إحد   ال ا  نط ة الت  الة ر  وه ً :منتجة غير ديون  -٢

 : ا    ا أن  اة    اا  ر ااً ٠١  ا   ًأ

 · . رائةح أو أ  ا ي أبة استىضاق أو الة   استىضاق*ً

 · .الت ة ةال ل  ة  ة   ال ا ن ب اب ي ر *ً

 · .أ اا أو % ١١ بن  ة ال  نر  ال ض      ة   ال ا ن ب اب    الت او *ً

 .ال كشر ة الطاك و ىد ال ا  ة الى ابال*ً

 ·  ض  ل  والت  الل ة     جلابة ال ة ر ة ال لااجلة خا ر ب ابال    النا  ة ال     ل ة*ً

 .  ازا  ائت اجلة  ت  لةل ألرلاً  ر لض ا  ت  ل  أو بت ة ةها الل ة 

ً.ال  ة   الا الئت اجلة الت  لةل

 

 (:4 ب  /ن م /076) رقم قرار-2

 : ا    ا لتص ا ٤ ب/ .و/ ٥٠٧     الضاا     الااجلة ال ا    لة  - ١ مادة

 و  ص ًالتةج  الت ر ر ل  ا ا اللاو البتلا   بتكر   اللتااو اللا اة ال صا ط  اة   ك أ 

 و لة ة عي٤ ب/ .و/ ٥٠٧   ع  الضعاا   لال عال و عة ال نت عة العا والعة ر  ال نت عة العة ر   اعة

 .أ جاح بال را  ال  لنة

 ال نت ةًوالضائ ة الئت اجلة الت  لةل  اة  كر ن  ا ال طارب والبتلا   ال  ص    تانة بً ً

 أ صعاها  عة   ت عاو ةًخعة    لال و اة  ة   لااً بتكر ن  ا    ا بىلث٣١/17ً/7004ً بتا  ع

 : ا   ا  اا ا   ال   ٢١١٣  او ج ا ة
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 :خافاا  اهتماماا  تتطلب التي الديون على التدني لميصص بالنسبة  :أولا 

 %٢٥ سنةً    ر بن ا ة ال شكر ال  ص    ا   ضر ل بىلث  ة   لاا ال  ص  ه ا  شكلر  ت 

 الابللة ال تاال سنةً اة  ر بصة  ر  ال و ت  أ ةح (ًب) بال ضا  ال طارب ال  ص   ل ة   ً

 .بالت اون

 :التمويل لمياطر العام لالحتياطي بالنسبة  :ثانياا

 سعنةً ع   عر بن ا عة ال شعكر البتلعا     ا   ضر ل بىلث  ة   لااً البتلا   ه ح  شكلر  ت   ١ً

 .أ ةح (ب)ً بال ضا  ال طارب البتلا    ل ة    % ٢٥

 بشعكرًسعنرن  الت ر عر ل  عا ا اللعاو البتلعا    شعكلر  عت  :التقليديهة للمصهارف بالنسهبة  ٢ًً

 التضا عا  لعة   ع ًال تعا  ال ن البتلا    ل ة بر  ل اا  ب   ار ال ابالة ال لاجال    و كت ة

 . ضط

 ال ا  طعةًايلعر  الت ر عر ل  عا ا اللعاو البتلعا    شعكلر  عت  :التجاريهة للمصارف ـ بالنسبة

 ال لاجعال  ع  سعنرن ًو كت عة بشعكر ال صعاط  اع ن ا التع  واي عرا  ال  عاه ل   ع  ال  رلعة

 ألعىاب وبصعة التضا عا ال تعا ً لعة   ع  الع ن البتلعا    ل عة بعر  ل اعا  ال ابالةًب   ار

 بايلعر  ال ا  طة الت ر ر ل  ا ا بتلا  ًاللاوال  شكلر و ت   ني  ال طاضة الستا ا  ب ابال

  تناسعك ب عا  و ن بشكر أ رال   استا ا  وبن  ة الستا ا ًال طاضة ب ابال ألىاب    ال  رلة

 .ال طاة الستا ا  ب ابال ألىاب اي با ً اة  ر  ال  و  ة  ال

 :التقليدية للمصارف بالنسبة ـ ٣

 بلعةًا تطعا  ال تعا  أ بعا  لعا    لعلة  ع  الت ر عر ل  عا ا اللعاو البتلعا    شعكلر  عت  أً ً

 ال تطعا  اسعتك ا   عت  ه اًالالعلة   ا ة  ةو با  و   ال ا   والبتلا   الضاجرج  البتلا  

 .ال ةو   اي با  لا     

 ب ع ًالبتلعا   لتةطلعة  عا ل تعا  ال عةو   واي بعا  ال تعا  أ با  لا     ا ة  ةو با  بً ً  

ال  اعةً  اا عا   و  الضا  عة النض ًلا تعاال  ةو ا لا صاط   ك  ال تا  ل  ح  كر ني الرايك اللاو

 .ال ا   ب  ح ال ىة   الضصرى

 المرتبطهة باألفهول التمويهل لميهاطر العهام الحتيهاطي تشهكيل يهتم :التجارية للمصارف ـ بالنسبة

 أ)الفقهرتين  فهي الطريقة المحددة بنفس المصرف يضمنها التي واألموال المساهمين من الممولة

من  الممولة باألفول التمويل المرتبطة لمياطر العام الحتياطي تشكيل ويتم البند  هذا من ( و ب

 المطلقهة السهتثمار حسابات أفحاب فافي حصة رفيد من المطلقة الستثمار حسابات أفحاب

 دون القادمهة للفتهرات الهنقص تهدوير يهتم الرفيد تفاية هذا عدم حال وفي "الاتاة  بل الدخل من

 .المادة المحددة بهذ  القصو  المهلة مراعاة
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 ـ٢ مادة

 ً .9بً/ .و/٥٠٧     بالضاا  ال ا ضة التلال ال    الااجلة ال ا      (١ً -أ) ال نة  عاةة - أ

للصع ا٤ًً ب/ .و/ ٥٠٧   ع  بالضاا  ال ا ضة التلال ال    الااجلة ال ا      (٢ -أ)ال نة  علة  بً ً

 :ا    الشكر  اة

 العة ر ًبلعة يعا   ع  %٢ بن ع ة خالعا اهت ا عا  تطاعك التع  لاة ر   ةج    ص   كر     ك

 : ا   ا است لا 

 خالعة والتع ً تطاعكً كعر  ً  صصعال(1ًأً ً)  ًال ضعا 7ًً-9-1 ًالة ر ًال ىة  ً  ًال نر 1ًً

 . ضابا ا

  ع  ايولعة . ال عا  ً  ع  (أ-١ ) ال نعة  ع   ىعة  هعر  عا و عة ال  عا ا  تعةج  العة ر  يعا   ع٢ً

ً.٤ ب/ .و/ ٥٠٧     بالضاا  ال ا ضة التلال ال

ً

 :4 ) ب/ن م 93)القرار -3

 ل نعة  ع  الصعا    ال  عا اًالئت اجلعة ل ا    لعا لا با ت عا  اللا اعة ال صعا ط  اعاو والع ن

 ل ع ح   لعة  ضلعل  ايعاا ً ال صعاطً اعة  عة    لالعل  للعة و  عةط 2000 اللعاو  ع  بعا  

  لععا  خطععا  عع  و اا  ت ععاًًلاىععة و تابلت ععا و لاسعع ا  ىة ععةها خععة   عع  ال  ععا ا

 : ا   ا  صاط  ر  تر اًلةى أ  ال   ىضلة  تطاك با   لا نة وو ة ل ا  ال صاط

 .الئت ا    ا ا د ا   بل ة ل ا ة -

 .الئت ا  ل نا سال ة لياا الً  را ا -

 .الئت ا  و تابلة و لا  د ا    ناس ة لياا ال  اة الى ال -

 .الئت ا    ا ا  اة  ا لة   ابة وير  -

 .الئت اجلة ال  ا ا  ضلل     ال اا  لل   و  -

 اع نتيً  عا  عال   لعا بشعكر  ت عة أج عا ج عة الضعاا  هع ا  ىتر عال و عة لة  عاا   خعة  و ع 

 .2000 اللاو    الصا    ال صا لة با   ل نة  ضاا ال
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 :  4 ب/ن م / (95 )القرار- 4

 ب عةط والع  الت ع لةلًالئت اجلعة  ا عال ب ىتر ععال ال العة التلال عال  لعي  ىععة  والع ن

 بشع   ال عال ة ا  عااًًالضعاا الً وبةعا  الئت عا    عا ا و تابلعة و اا  عة و لعا  بصعا

 الئت عا    ابعة   العة ال ا عةًلتنالعل  الضعاا ال  ع  الضعاا  هع ا و لت عا .الئت اجلعة الت ع لةل

 .ال  ا  ه ا و ائ ًض     ياا  وال  بةو  ا   ر الئت ا    ا ا وض ط

 : 4 )ب/ن م  / (253القرار -5

 وبعة  ال عا    ا عةً أ ً بتىة عةًج ع ة ال العة التلال عال  لعي بعة  والع ن 2007 اللعاو  ع 

 اي عرا    ع ة جعا ج وهع  8%ب اللا اعة ال صعا ط  ا عة  نعة ال عة   لن ع ة اي جعة الىعة

 :    ر   اة ال الة

بعع و ا ً ال لااجلعةًال اضععر خععا ر وب عابال ال ريععر ال ب ععابال و  عا ا الئت ععا    عا ا

 .التشةلر   ا ا + ال رق   ا ا + ال  ا ا

ب عع حً الىكر ععة   رضععلة لبعة  و سعنر ااً  ععا ل  ال ععة   ج ع ة بابت ععاب ال صععا ط وألعاو

الطا ضععةًال للا  ععةًال   ععطةً لضلععا ً ال ا ععان ال صععاط ا ت ععة ال  ععا اًو ععة الن عع ةًلضلععا 

  ىة عة  نععة ال ت عا  بلععل  أخع   ععة ال ا عان ال صععاط أ  وجةبعا .ال  عا اًالئت اجلععة

 لععةى ال ريععر   والضععة الًوالتضنلععال ال ععرا    ىةو  ععة ال  ععا اًالئت اجلععة  لععا   ن  لععة

 ال  علط ال للعا ن ال عن ج  اعة ال صعاط ا ت عا  هع اًوا ً  ع ًسعر  ة  اللا اعة ال صعا ط

 خالعةاً ال عن ج هع ا  ع  التلعة ر للعة   عة بلعث بعا   ل نعة  عالً ضعا الً  ا عر بشعكر  ت عة لع 

 لع  الاع اجال  ع  بع جرا  ال ا عان ال صعاط ا تعاط بلعث ب    عالًال  عا ا  تلاعة  ل عا

 ب ع     عل   اعة  عنلكس  عا وهعر العةاخا  التصعنل   عن ج  ع  بعا  ًلل ل نعة ب عا  لتعاط

 البت ععال الرايععك  تطا ععالً أ ًال ععا     ععل  وبالتععال  لا نعع  الئت ععاج ًالكاعع  التلععا 

 .الل الة الىالة ض   بالت صلر ال     التىة   ت  وسرط ال  ا اًالئت اجلة  ضابر ب ا
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ً:)ً 4 ب/ن م  / (388القرار-6 

 ابت عاب وب عةط  ع ًال صعا ط  اعك و عة: 4 ب/ن م/ ((253للقهرار   ك عر  لت عا والع ن

 و ضعااً الةاخالعة سع ة  ا  ع  الت ع لةلًالئت اجلعة  ى العة   ر عك الئت اجلعة ال  عا ا  اضلعر

 :التاللة الائل لة لتجرا 

 الشا ال و   لةل  او   ى الة - أ

 الت ائة و   لةل و او  ال ترسطة الضاو   ى الة - ب

 الصةا    ال تناهلة الصةلا  والت  لةل الضاو   ى الة - ل

ً.ال كنلة الضاو   ى الة -  
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 (2)ملحق رقم 
 البيانات املالية للمحافظ االئتمانية للعينة املدروسة

 

 البنك الدويل للتجارة و التمويل

 تطور البيانات املالية للمحفظة االئتمانية خالل الفرتة املدروسة
 

 العام
التسهيالت  إجمالي

 الئتمانية

التسهيالت 

الئتمانية غير 

 العاملة

ميصص 

تدني 

التسهيالت 

 الئتمانيوة

 إجمالي الضمانات إجمالي الموجودات إجمالي الودائع
إجمالي المياطر 

 الئتمانية

7002 11,420,947,000 849,249,21 940,174 12,441,072,479 97,421,047,090 7,070,077,712 62,956,472,508 

7007 14,014,120,777 829,129141 1,491,717 97,707,171,272 77,047,110,770 7,170,770,092 62,490,340,287 

7004 72,101,172,907 882924192,, 71,719,77

2 
72,107,044,004 07,777,071,471 11,944,107,100 80,444,253,644 

7010 11,177,141,020 4,09211904, 70,141,77

1 
09,002,172,402 27,741,017,070 77,747,090,017 97,092,869,336 

 

 

 قياس كفاءة احملفظة االئتمانية وسطي

 وسطي نسبة القياس 2080 2009 2001 2005 مسشرات الكفاءة 

 %0.12 %0.77 %0.97 %0.07 %0.11 ج  ةً لا ً  ا  ًايلر ًً

ج  ةً ةطلةًالت  لةلًالئت اجلةًً

 الاًاللا اةً
0000% 0001% 0002% 0010% 0000% 

ج  ةًلي ال ًالت  لةلًالئت اجلةًً

 للةًلي ال ًال رير الً
79.99% 10.79% 14.01% 97.17% 17.29% 

ج  ةًلي ال ًالت  لةلًالئت اجلةًً

 للةًلي ال ًالر ائالً
11.71% 97.11% 92.90% 71.72% 91.77% 

ج  ةً ةطلةًالا اجالًلات  لةلًً

 الئت اجلةًالاًاللا اةً
90.47% 91.70% 94.20% 02.79% 71.49% 

 

 .من إعداد الباحث بناء على التقارير املالية السنوية للمصارف: املصدر
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 بنك عودة

 تطور البيانات املالية للمحفظة االئتمانية خالل الفرتة املدروسة
 

 العام
التسهيالت  إجمالي

 الئتمانية

التسهيالت 

الئتمانية غير 

 العاملة

ميصص تدني 

التسهيالت 

 الئتمانيوة

 إجمالي الضمانات إجمالي الموجودات إجمالي الودائع
إجمالي المياطر 

 الئتمانية

7002 4,407,721,000 - 22,770,000 11,779,044,747 10,177,704,100 19,017,472,717 91,707,917,000 

7007 14,491,777,747 - 111,112,010 70,742,044,907 77,744,702,700 11,971,797,417 20,241,797,771 

7004 70,717,729,702 623,661,821 119,472,790 07,070,017,072 27,792,041,700 99,279,727,042 49,777,470,111 

7010 90,702,470,117 1,335,039,521 771,919,721 77,994,771,011 41,274,077,724 09,920,209,727 111,177,217,702 

 

 

 كفاءة احملفظة االئتمانيةقياس وسطي 

 وسطي نسبة القياس 2080 2009 2001 2005 مسشرات الكفاءة

 %1.91 %1.10 %7.11 %0.00 %0.00 ج  ةً لا ً  ا  ًايلر 

ج  ةً ةطلةًالت  لةلًالئت اجلةًالاً

 اللا اة
0.27% 0.70% 0.70% 0.20% 0.09% 

ج  ةًلي ال ًالت  لةلًالئت اجلةً

 ال رير الللةًلي ال ً
72.79% 19.01% 17.94% 91.14% 19.44% 

ج  ةًلي ال ًالت  لةلًالئت اجلةً

 للةًلي ال ًالر ائال
11.07% 14.97% 90.77% 94.11% 90.17% 

ج  ةً ةطلةًالا اجالًلات  لةلً

 الئت اجلةًالاًاللا اة
191.97% 172.21% 100.40% 174.10% 170.11% 

 

 .بناء على التقارير املالية السنوية للمصارفمن إعداد الباحث : املصدر
 

 

 

ً
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 البنك العربي

 تطور البيانات املالية للمحفظة االئتمانية خالل الفرتة املدروسة
 

 العام
التسهيالت  إجمالي

 الئتمانية

التسهيالت 

الئتمانية غير 

 العاملة

ميصص تدني 

التسهيالت 

 الئتمانيوة

 إجمالي الضمانات إجمالي الموجودات إجمالي الودائع
إجمالي المياطر 

 الئتمانية

7002 19,214,477,914 71,074,019 - 17,107,144,799 71,172,100,701 7,714,274,777 0,949,047,202 

7007 17,771,071,279 771,019,272 177,247 72,020,941,092 17,702,197,799 11,174,901,920 7,090,747,197 

7004 12,177,772,140 277,771,014 192,472,721 74,717,477,049 19,770,727,097 17,027,077,072 4,471,477,072 

7010 71,719,744,710 1,707,201,714 717,117,224 17,927,171,111 91,122,444,211 11,790,792,272 11,079,077,704 

 

 

 قياس كفاءة احملفظة االئتمانية وسطي

 وسطي نسبة القياس 2080 2009 2001 2005 مسشرات الكفاءة

 %1.17 %0.90 %9.12 %1.70 %0.19 ج  ةً لا ً  ا  ًايلر ًً

ج  ةً ةطلةًالت  لةلًالئت اجلةًً

 الاًاللا اةً
0.00% 0.00% 0.77% 0.44% 0.90% 

ج  ةًلي ال ًالت  لةلًالئت اجلةًً

 للةًلي ال ًال رير الً
04.02% 12.47% 70.07% 72.10% 71.79% 

ج  ةًلي ال ًالت  لةلًالئت اجلةًً

 للةًلي ال ًالر ائالً
70.17% 99.77% 74.90% 00.77% 07.71% 

ج  ةً ةطلةًالا اجالًلات  لةلًً

 الئت اجلةًالاًاللا اةً
14.79% 40.77% 40.10% 77.70% 04.77% 

 

 .من إعداد الباحث بناء على التقارير املالية السنوية للمصارف: املصدر
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 بنك سورية و املهجر

ًتطور البيانات املالية للمحفظة االئتمانية خالل الفرتة املدروسة

 

 العام 
التسهيالت  إجمالي

 الئتمانية

التسهيالت 

الئتمانية غير 

 العاملة

ميصص تدني 

التسهيالت 

 الئتمانيوة

 إجمالي الودائع
إجمالي 

 الموجودات
 إجمالي الضمانات  

إجمالي المياطر 

 الئتمانية 

7002 11,017,021,192 232,615,597 77,720,412 70,412,779,717 07,719,097,429 14,909,711,197 09,777,240,907 

7007 17,797,100,170 170,695,952 47,047,441 07,719,277,274 07,017,070,449 17,427,971,490 00,707,040,904 

7004 14,797,909,070 343,635,813 170,977,700 00,171,704,140 27,074,970,274 12,707,472,171 27,421,009,117 

7010 17,221,719,077 292,042,042 191,402,710 71,771,477,071 47,190,014,107 91,047,977,070 42,777,974,024 

  

 قياس كفاءة احملفظة االئتمانية وسطي

 وسطي نسبة القياس 2080 2009 2001 2005 مسشرات الكفاءة

 %1.17 %0.74 %1.20 %0.49 %1.21 ج  ةً لا ً  ا  ًايلر ًً

ج  ةً ةطلةًالت  لةلًالئت اجلةًً

 الاًاللا اةً
0.71% 0.77% 0.07% 0.99% 0.97% 

ج  ةًلي ال ًالت  لةلًالئت اجلةًً

 للةًلي ال ًال رير الً
71.22% 70.74% 70.40% 17.72% 72.21% 

ج  ةًلي ال ًالت  لةلًالئت اجلةًً

 للةًلي ال ًالر ائالً
71.47% 74.17% 74.77% 14.02% 10.91% 

ج  ةً ةطلةًالا اجالًً

 لات  لةلًالئت اجلةًالاًاللا اةً
197.77% 142.11% 141.90% 177.90% 109.01% 

 

 .من إعداد الباحث بناء على التقارير املالية السنوية للمصارف: املصدر
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 بنك بيمو

 تطور البيانات املالية للمحفظة االئتمانية خالل الفرتة املدروسة
 

 العام 
التسهيالت  إجمالي

 الئتمانية

التسهيالت 

الئتمانية غير 

 العاملة

ميصص تدني 

التسهيالت 

 الئتمانيوة

 إجمالي الضمانات   إجمالي الموجودات إجمالي الودائع
إجمالي المياطر 

 الئتمانية 

7002 12,109,702,121 901,717,441 779,402,704 29,177,077,107 71,702,714,277 14,110,211,929 47,009,017,010 

7007 72,111,170,177 727,170,071 119,722,479 24,477,040,171 74,101,149,722 77,097,717,770 107,177,741,990 

7004 77,711,924,000 1,071,770,704 714,770,270 41,479,271,224 101,402,700,149 17,270,177,904 171,711,177,122 

7010 12,772,900,717 7,000,247,170 707,047,072 100,000,700,477 119,201,907,779 90,429,400,479 117,070,100,091 

 

 

 قياس كفاءة احملفظة االئتمانية وسطي

 القياسوسطي نسبة  2080 2009 2001 2005 مسشرات الكفاءة

 %9.10 %0.74 %7.79 %7.17 %7.17 ج  ةً لا ً  ا  ًايلر ًً

ج  ةً ةطلةًالت  لةلًالئت اجلةًً

 الاًاللا اةً
1.00% 1.10% 1.72% 7.11% 1.20% 

ج  ةًلي ال ًالت  لةلًالئت اجلةًً

 للةًلي ال ًال رير الً
71.19% 10.17% 77.70% 17.44% 77.14% 

ج  ةًلي ال ًالت  لةلًالئت اجلةًً

 للةًلي ال ًالر ائالً
71.07% 11.49% 10.07% 17.21% 10.77% 

ج  ةً ةطلةًالا اجالًلات  لةلًً

 الئت اجلةًالاًاللا اةً
117.07% 101.12% 179.17% 179.07% 110.00% 

 .من إعداد الباحث بناء على التقارير املالية السنوية للمصارف: املصدر
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 ملحق رقم )1(

ة حسب بازل 17
ّ
 مبادئ إدارة املخاطر االئتماني

 : أولا ـ مقدمة 

 ًبععالاا ً عع ًأ ًال نععرعً ععةًواي ععدًال صععا كً اععةً ععةىًال ععنرالًيسعع ابً ة ععة ًلكعع 1ًً

ال  عععع كًالائل عععع ًلا شععععا رًال ة ععععة ًالتعععع ًواي ت ععععاًال نععععرعً ععععا ًواسععععت اًللكععععر ًااًلععععاةً

  ازععععا ًلاتااخعععع ً عععع ً لععععا لاًالئت ععععا ًلا ضتاضععععل ًولت ععععااطًايخععععاىًوضععععل ًل ا  ً

الًال تصعععا  ةًوبعععالالاوطًايخعععاىًالتععع ً عععةً ععع  نًال  عععا اًوالىايعععةًللعععةًالهت عععاوًبعععالتةلا

للععةً اايععالً عع ًالرضععالًالئت ععاج ًلا ضتاضععل ًو شععتاعً عع ً اععرًهعع حًاي ععر ًالععةو ًال تضة ععةً

ً.ًوالاًال تضة ة

 ً لعععاطًال طعععاًالئت عععاج ًب جعععيًابت عععا ًأ ً  شعععرًال ضتعععا ً ععع ً راي عععةًالتاا ا عععيً  ضعععاًا7ً

ً.ًلاشاو ًال ت ةً ال ا

  عععا اًالئت اجلّعععةًهعععرً ضلعععل ًاللائعععةًًال لعععة ًبال  عععا اً ععع ًخعععة ًلبضعععا ًال عععةطً ععع ًل ا  ًال

ً.ًض  ًال ىة الًال ض رلة(Credit risk exposureً)  ا اًالتلا ًالئت اج ً

 ىتعععارًال نعععرعًللعععةًل ا  ًال  عععا اًالئت اجلّعععةًلا ى العععةً كعععرًولكعععرً ضتعععا ًأوً  لعععرً اعععةً

ً.ًالئت اجلّةًوالاهاً  ًال  ا ااج اا ً الًل طا ًاهت اوًلالة ةًبل ًال  ا اً

أساسععععلاًا لا ععععةخرًالشععععا رًد ا  ً(criticalً) لت ععععاًل ا  ًال  ععععا اًالئت اجلّععععةًال لالععععةً كرجععععاًا

لان ا ً اةًال ة ًالطر ر أساسلاًا ً.ًال  ا اًي لل اً  اً لت اًأ ااًا

ل لالععع ًال نعععرع ًو عععالًالععع 1ًً  ً لت عععاًالضعععاو ًأ  عععاً صعععا  ًال طعععاًوأ ااهعععاًوضعععرباًا

 Banking)ريعععةًال  عععا اًالئت اجلّعععةً اعععةًي لعععالًأجشعععطةًال نععع ًب عععاً ل عععاً ى العععةًال نععع ً 

Book)
2
(Trading Book)و ى العععةًال تعععايا ًً

3
 اخعععرًال لااجلعععةًوخا ي عععاًهععع اًو رايعععيًً

 ععع ً  تاععع ً(Counter Partyً)ال نعععرعًبشعععكرً تاا عععةًالئت عععا ًوأخطعععا ًالطعععاطًال ضابعععرً

الض ععععرللًو  الععععالً ععععاًبععععل ًال نععععرعًو  ر ععععرًالت ععععا  ًاي والًال اللععععةًايخععععاىًب ععععاً ل ععععاً

                                                           

ً.4/7000 ا  ع7ًًه حًالتاي ةًلر  ةًبا  ًـ  1

2
هرًالة تاًال ىاس  ً ش رًي لالًايو اقًال اللةًالت ًلً ت ًال تايا ًب اًوال نرنBanking Bookًً ً ى الةًال ن ًً

 .ً لا رًه حًال رير الًبطا ضةً  تا ةً  ً ا ًال ىت اًب اً  ً  تاًال تايا .ًالبت الًب اًبتةًالستىضاق

3
ن ًل اًلا ا ةً  ًال تايا ًأوًييرً ا اًً  ًايو اقًال اللةًوال االً ىت اًبًال (Trading Bookً) ً ى الةًال تايا ًً

ً.ًللنالاً  ا اًال تايا ًو ضل ًب كًأ ا ًال رق(Hedgingً)الر ا ةً
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وادسعععععنا ً(SWAPSً)و  العععععالًالل عععععةلًايين لعععععةًواللضعععععر ًال  عععععتض الةًو ضعععععر ًالت عععععا  ً

ً(.Settlementً)والك اللًو  ر ةًالل الالً(Optionsً)وال لا الً

لععال ًلعع اً ًي ًال  ععا اًالئت اجلّععةًلً الععدًال صععة ًايو ًل شععكةلًال نععرعً اععةً ععةىًال9ً

  ععععكً اععععةًال نععععرعًوال  عععع ولل ً عععع ًالا ابععععةً ال ععععاًأ ً كرجععععراً ععععا    ً اععععةًأ ً  ايععععراً

ً.ًبة و ً  ًخ ا ًال  نل 

(Identifyً)  عععكًا  ً اعععةًال نعععرعًأ ً كعععر ًلعععة  اًلل عععاوً عععرنً ععع ً ل لعععةً ىة عععةًال  عععا اً

ةًوأ ً ت  عععععع(Controlً)وال ععععععلطا ً ال ععععععاً(Monitorً)و اا  ت ععععععاً(measureً)و لاسعععععع اً

بعع  ًلععة  اً أ ًال ععا ًالكعععا  ًل راي ععةًهعع حًال  ععا اًوأج عععاً ىصععرً اععةًال ععا و ًال تناسعععكً

ً.ًوال  ا اًالت ً تى ا ا

هععع اًال  عععتنةًييعععرً شععع لالً  ععع ول ًال نعععرعً اعععةً عععةىًاللعععال ً(Baselً) صعععة ً   ر عععةً

للت نععععراً  ععععا  ًلععععا ةًد ا  ً  ععععا اًالئت ععععا ًبععععالاا ً عععع ًأ ًال  ععععا  ًالتعععع ً نال  ععععاًهعععع حً

ً.ًلر  ةً نط ةً اةًاد اا ًللًأج اً  كًأ ً  تل رًبلثً ا ًهناعًخطاًائت اج ا

ً:ً ً تناو ًال  ا  ًال رير  ً  ًه اًال  تنةًبشكرً ىة ًاي ر ًالتاللة7ً

ً.ًلجشا ًبل ةً ناس ةًد ا  ًال  ا اًالئت اجلّة*ً

ً.ً ناًالئت ا ًض  ً  الةً ري ةًو ىة  *ً

ً.ًالتىضةً  ًوير ً  ابةً ا لةً اةًل  ا اًالئت ا *ً

 عععًبعععالاا ً ععع ًالخعععتةطً ععع ً  العععلرً  العععةًل ا  ًالئت عععا ً ععع ًبنععع ً خعععاًللًأ ًباجعععا جً

ً.ًل ا  ًائت ا ًزا رًسلةط ًه حًال نا ةًاي بال

للعععةًينعععكً عععالًال  ا سعععالًال عععال ةًاالًالصعععاةًبتضلعععل ً   عععكًأ ً ط عععةًهععع حًال  عععا  ًين عععاًا

ال ريععععععر الًو  ا ععععععةًال  صصععععععالًوالبتلا لععععععالًواد صععععععا ً عععععع ًال  ععععععا اًجر لععععععةً

ً.ًالئت اجلّة

 : لمصارفـ مبادئ لتقييم دور إدارة المياطر الئتمانيوة لد  اأولا 

 : أ ـ إ امة بيئة مناسبة إلدارة المياطر الئتمانيوة

سععععنر اًا اععععةً) ضععععالً اععععةً  اعععع ًاد ا  ً  عععع وللةًال را ضععععةًوال اايلععععةًالةو  ععععةً:1ًًال  ععععةأً

.ًدسعععتاا ل لةًل ا  ًال  عععا اًالئت اجلّعععةًولا لاسعععالًالئت اجلّعععةًايساسعععلةًلعععةىًال نععع (ًاي عععرً

  عععكًأ ً لكعععسًادسعععتاا ل لةً عععةىً عععة  ًال نععع ً اعععةً ى عععرًال  عععا اًوالعععاباًال تر عععالًأ ً

ً(.ًأنًهرًال  ا اً  لا ًبشكرًيلة) ىضضيً  ً ى رً  تا ًال  ا اًالئت اجلّةً
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 تى ععععرًاد ا  ًاللالععععاً عععع ًال نعععع ً  عععع وللةً ط لععععةًلسععععتاا ل لةًل ا  ًال  ععععا اً:7ًًال  ععععةأً

الئت اجلّعععةًال را عععةً ال عععاً ععع ً  اعععسًاد ا   ًو  ععع ولةً ععع ً طعععر اًال لاسعععالًواديعععاا الً

  عععكًأ ً تنعععاو ً اعععرًهععع حًال لاسعععالً.ًالة  عععةًلتلعععاطًو لعععا ًو اا  عععةًال طعععاًالئت عععاج 

ال نعععع ًً اععععةًال  ععععترىًال ععععا نًو اععععةً  ععععترىًال ى الععععةًواديععععاا الًالئت اجلّععععةًأجشععععطةً

ً.ًبكا ا ا

 ععع ً عععرً(Inheritedً) اعععةًال نعععرعًأ ً ىعععة ًو عععة اًال  عععا اًالئت اجلّعععةًال ر و عععةً:1ًال  عععةأً

ً.ًال نت الًوايجشطة

و اععععةًال نععععرعًالت  ععععةً عععع ًأ ًً  ععععا اًال نت ععععالًوايجشععععطةًال ة ععععة ًل ععععاً  ععععكًأ ً  اععععالً

لاا ابعععةًوليعععاا الًل ا  ً  عععا اً ناسععع ةًو  ابعععةً  عععرًالل عععرًب عععاًبادضعععا ةًللعععةًضعععاو  ً

ً.ًالىصر ً اةً را ضةً  اسًاد ا  ًال   ضةًأوًلل دًال لنلةًب ل 

 : ب ـ العمل بموجب إجراءات منح ائتمان سليمة

و  عععكًأ ً:9ًل  عععةأًا   عععكً اعععةًال نعععرعًا ً ل عععرًب ريعععكً عععناًائت عععا ًسعععال ةًو لا عععةًيلعععةاًا

لا عععرقًال  عععت ةطًلا نععع ًو لا عععةًزعععا اةًبال ضتاضعععل ً واضعععىاًا  تاععع  ًهععع حًال لعععا لاً ىة عععةاًا

 ًهععععع اًبادضعععععا ةًللعععععةًاعععععا ًال تعععععاا ً(Counter Parties)أوًاي عععععااطًايخعععععاىً

ً.ًو را  ً  ة ةح

ائت اجلعععةً اعععةًال  عععترىًال عععا نًً  عععكً اعععة:7ًًال  عععةأً (ًال ضتعععا ً)ال نعععرعًأ ً ىعععة ًسعععضر اًا

ً.ًواي ااطًايخاى ًوأ ااًا اةًلللةًاي ااطًاالًالصاة

  عععكً اعععةًال نعععرعًأ ً كعععر ًلعععة  اًليعععاا الًواضعععىةًل عععناًالت ععع لةلًأوً لعععة رً:0ًال  عععةأً

ً.ًالضائ ً ن اًأوً  ة ةح

  ععععاو ًبععععاًو  ععععتضرًوبشععععكرًخععععا ًً  ععععكًأ ً  نععععةً ععععناًأنًائت ععععا ً اععععة:2ًًال  ععععةأً

للععععةً الت ععع لةلًال  نربععععةًلاشعععا الًاالًالصععععاةًولت ععععاا  ً  عععكًأ ً را ععععةً ال عععاًاسععععتنا اًا

 را عععةً  تا عععةًوأ ً اا عععكًبلنا عععةًخاّلعععةًوأ ً  خععع ً ا عععةًاديعععاا الًالة  عععةًلاتلا عععرً عععالً

ً.ًأنًل اا ًلً ضروً اةًالستضةللةًييرًالا ابةً اليًأوً   ل ً  ا اح

 : ـ المحافظة على عملية إدارة و ياس وضبط ائتمان مناسبةج 

 اععععةًال نععععرعًأ ً اسعععع ًجالععععاوًد ا  ً  ععععت ا ًل  تاعععع ًأجععععرا ً ىا ال ععععاًالتعععع ً:7ًًال  ععععةأً

ً.ً تا  ً  ا اًائت اجلة

  عععكً اعععةًال نعععرعًأ ً كعععر ًل عععة  اًجالعععاوًل اا  عععةًبالعععةًالضعععاو ًبشعععكرًل عععاا نً:4ًًال  عععةأً

ً.ًل  صصالًوالبتلا لال  اً ل اً ضا اً ةىً  ا ةًا
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 شععع لالًال نعععرعً اعععةً طعععر اًواسعععتل ا ًأجال عععةً صعععنل ً  عععا اً اخالعععةًد ا  ً:10ًًال  عععةأً

أجشعععطةً(Complexityً)  عععا اًالئت عععا ً  عععكًأ ً تعععرا وًالنالعععاوً عععالً  للعععةًوب ععع ًو لضعععةً

ً.ًال ن 

  ععععكًأ ً كععععر ًلععععةىًال نععععرعًأجال ععععةً لار ععععالًو نلععععالً ىالععععرً  كعععع ًاد ا  ً:11ًال  ععععةأً

ً.ً الًايجشطةًال ة يةً اخرًال لااجلةًوخا ي ا(ًال ر و ةً)  ا اًالئت ا ًال تة  ةً

  ععععكًأ ً ضععععةوًجالععععاوًل ا  ًال لار ععععالً لار ععععالً ا لععععةًبععععر ً كرجععععالًال ى الععععةًالئت اجلّععععةً

ً.وب اً ل اً لاطًأ ةً ا االًلا  ا ا

ً.ً  كًأ ً كر ًلةىًال ن ًجالاوًل اا  ةًالتكر  ًالكا ًلا ى الةًوجر لت ا:17ًًال  ةأً

  ععععكً اعععةًال نعععع ًأ ً  خععع ًبلععععل ًال ت عععا ًالتةلععععاالًال  عععتض الةًال ىت اععععةً عععع ً:11ًًال  عععةأً

وال ى العععةًالئت اجلّععععةًبكا ا عععاًو الععععيًأ ً الالعععاوطًال تصععععا  ةً ععع ً ضلععععل ًالضعععاو ًل اا  ععععاًا

ً.ًئت اجلّةً  ًضر ًلاوطً لا  ة ضل ً  ا اهاًال

 : د ـ التلتد من وجود ر ابة مناسبة على مياطر الئتمان

  عععععكً اعععععةًال نعععععرعًأ ً صععععع  ًجالعععععاوً ضلعععععل ً  عععععتضرًو  عععععت اًلل العععععالًل ا  ً:19ًًال  عععععةأً

  عععا اًالئت عععا ًول سعععا ً ضعععا  اً ععع ًجتعععائجًهععع حًال اايلعععالً  ازعععا ًللعععةً  اعععسًاد ا  ً

رعًالت  ععععةً عععع ًأنً  الععععةً ععععناًالئت ععععا ً ععععةا ا ًبك ععععا  ًوأ ً  ععععكً اععععةًال نعععع:17ًًال  ععععةأ

التلاضععععالًلا  ععععا اًالئت اجلّععععةًهعععع ًضعععع  ً  ععععتر الً تةئ ععععةً ععععالًال لععععا لاًالىصععععل ةً

ل ا عععةًو ن لععع ًو عععا ً اا  عععةً اخالعععةًوالاهعععاً ععع ً وال عععضرطًالةاخالعععةًو اعععةًال نعععرعًأ اعععاًا

يعععاا الًوالىعععةو ً عععت ًل سعععا ًال  ا سعععالًلات  عععةً ععع ًالسعععتانا الًال تلاضعععةًبال لاسعععالًواد

ً.ًالتضا  اًب اًللةًال  ةًال   ولةً وج اًأنً  خلا

  عععكً اعععةًال نعععرعًأ ً كعععر ًلعععة  اًجالعععاوًلا لال عععةًال  كعععا ًلاى عععابالًال تاايلعععةً:10ًال  عععةأً

ً.ًول ا  ًالضاو ًال تلاا ًوالتلا رً الًالى ابالًال  ا اة

 ( : roles of Supervisors)هـ ـ دور المرا بين 

  عععكً اعععةًال عععاا  ل ًالطاعععكًللعععةًال نعععرعًأ ً كعععر ًلعععة  اًجالعععاوً ّلعععا ًلتىة عععةً:12ًًال  عععةأً

ً.ًو لا ًو اا  ةًوض طً  ا اًالئت ا ً  ا ً  ً ةخرًزا رًد ا  ًال  ا ا

 اععععةًال ععععاا  ل ًأ ً ضععععروًبعععع ياا ً ضلععععل ً  ععععتضرًلسععععتاا ل لالًال نعععع ًوسلاسععععا يًولياا ا ععععيً

ً. ا ًواد ا  ًالضائ ةًلا ى الةو  ا سا يًال تلاضةًب ناًالئت
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