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 .األثر في إتمام هذه الرسالة

ــــــــل الشــــــــكر ل ــــــــةلســــــــادة كــــــــذلك أتوجــــــــه بجزی ــــــــدكتور  المناقشــــــــة والحكــــــــم أعضــــــــاء لجن الســــــــید ال

ـــــــــي والســـــــــید الـــــــــدكتور محمـــــــــد حمـــــــــرة  ـــــــــولهم أحمـــــــــد العل ـــــــــى تفضـــــــــلهم وقب االشـــــــــتراك فـــــــــي عل

ـــــــــراءة الرســـــــــالة والحكـــــــــم و  ـــــــــاء ق ـــــــــدهم عن ـــــــــي ســـــــــاهمت  القیمـــــــــة هـــــــــا بالمالحظـــــــــاتئإثرا تكب الت

 .اهإغنائ وفي تعزیزها 

ــــــــــي قســــــــــم المصــــــــــارف  ــــــــــة االقتصــــــــــاد ف ــــــــــي كلی كمــــــــــا أشــــــــــكر جامعــــــــــة دمشــــــــــق وأســــــــــاتذتي ف
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 ملخص البحث
وخاصـــة فـــي الظـــروف الحالیـــة  ،لمـــا للفشـــل المـــالي المصـــرفي وللتنبـــؤ المبكـــر بإمكـــان حدوثـــه مـــن أهمیـــة

مــة ءفــإن هــذه الدراســة تهــدف إلــى اختبــار مــدى مال، المشــكلة لبیئــة العمــل المصــرفي الخــاص فــي ســوریة

وذلــك  ،لقیــاس إمكانیــة حــدوث الفشــل المــالي فــي المصــارف الســوریة الخاصــة التقلیدیــة Texas)(مؤشــر

لتبیــان مــا ، للمصــارف الســوریة الخاصــة التقلیدیــة والســوقي أهــم مؤشــرات األداء المــاليأداء دراســة تطــور ب

فـي فـي مسـعى لبنـاء نمـوذج قیاسـي یسـتخدم ، تتمتع باالستقرار المالي من عدمه هذه المصارف إذا كانت

لتنبؤ المبكر بإمكانیة حدوث الفشل المالي في المصـارف السـوریة الخاصـة التقلیدیـة خـالل الفتـرة الزمنیـة ا

 .2015عام من الربع الثالث حتى  2015عاممن الممتدة بین الربع األول 

ولتحقیق هذه األهداف قامت الباحثة ببناء النموذج المقترح للتنبـؤ المبكـر بالفشـل المـالي المصـرفي خـالل 

باســـتخدام  2014عـــام مـــن الربـــع الرابـــع حتـــى و  2010عـــام مـــن الفتـــرة الزمنیـــة الممتـــدة بـــین الربـــع األول 

وتحلیلهـا  ،ًا خاصـًا تقلیـدیاً سلسلة زمنیة مقطعیة لمتغیرات األداء المالي والسوقي ألحد عشر مصـرفًا سـوری

برنــــامج  باســــتخدام (Panel Data Analyze)الزمنیــــة  تحلیــــل حــــزم البیانــــات المقطعیــــة ةطبوســــا

(Eviews7). 

تمكــن جمیــع المصــارف الســوریة الخاصــة التقلیدیــة مــن الحفــاظ علــى نســبة وقــد خلصــت هــذه الدراســة إلــى 

الــذي اضــطر ، (SGB)رف ســوریة والخلــیج مصــ عــدا، %"8" كفایــة رأس المــال ضــمن النســبة المعیاریــة 

س فـي نهایـة عـام .ل اتملیار  5والتي بلغت  ،الستخدام رأس ماله المتصاص خسائره المتراكمة التشغیلیة

2014 . 

عدم تمتـع معظـم المصـارف السـوریة الخاصـة التقلیدیـة باالسـتقرار المـالي خـالل الفتـرة الزمنیـة إلى  وكذلك

 :وعلــى األخــص، 2015نهایــة الربــع الثالــث مــن عــام  وحتــى 2010عــام مــن  الممتــدة مــن الربــع األول

مصــرف بیمــو الســعودي الفرنســي ، )SGB(مصــرف ســوریة والخلــیج ، (BSO)مصــرف ســوریة والمهجــر

)BBSF( ،سوریة  -مصرف األردن)BOJS (سوریة -والمصرف العربي )(ARBS. 

لقیاس إمكانیة حدوث الفشل المالي في المصارف  (Texas)مة مؤشرءكما خلصت هذه الدراسة إلى مال

والقـدرة التنبؤیـة الجیـدة للنمـوذج المقـدم حـول إمكانیـة حـدوث الفشـل المـالي فـي  ،السوریة الخاصة التقلیدیة

حتــى  2015عـام مـن المصـارف السـوریة الخاصـة التقلیدیـة خــالل الفتـرة الزمنیـة الممتـدة مــن الربـع األول 

 .2015عام من الربع الثالث نهایة 
 

  د  
 



اإلطار العام للدراسة

  

 : البحث مقدمة -أوالً 

ألن آثـــاره ال تقـــف عنـــد المصـــرف ، االقتصـــادیة المتشـــابكة المشـــكالتیعـــد الفشـــل المـــالي المصـــرفي مـــن 

تـؤثر ســلبًا  ،وٕانمـا قـد تمتـد لتشـكل أزمـة مصـرفیة شـاملة، المتعثـرة القـروضالمعسـر والمقترضـین أصـحاب 

 .أداء الجهاز المصرفي ككل في

 االئتمانیة و بسبب ارتفاع المخاطر صعبة اً قد بدأ الجهاز المصرفي السوري الخاص یعاني مؤخرًا ظروفف

 نتیجــة القــروض المتعثــرةحجــم  ارتفــاعبســبب  انخفــاض جــودة المحفظــة االئتمانیــة المصــرفیةو ، التشــغیلیة

إعطـاء أهمیـة وجب اسـتا مـ، أو عـدم رغبـتهم بسـداد قروضـهم/تعثر عدد كبیر مـن المقترضـین وعجـزهم ول

وضــع مؤشــرات  ذلــك ومــن، منهــالحــد ل الضــروریةاتخــاذ اإلجــراءات قصــوى للتحــوط مــن هــذه المخــاطر و 

 ووضــع خطــط طــوارئ ،الخاصــة مــن خطــر حــدوث الفشــل المــالي فــي المصــارف الســوریةمبكــر النــذار لإل

یضـمن اسـتمراریة  علـى نحـو السـوریة الخاصـة رفاتعـرض لهـا المصـتالتي قـد  المفاجئة األحواللمواجهة 

 .ومتانتها مراكزها المالیةوسالمة عملها 

علـــى  الصـــعب مـــن تجعـــل ،التأكـــد مـــن عـــدم ظهـــور حالـــة إلـــى ؤديیـــ المـــالي المصـــرفي االســـتقرار عـــدمف

 وٕامكانیـــة المالیـــة ســـالمتها درجـــة حیـــث مـــن المصـــارف بـــین التمییـــز والمقترضـــینالمســـاهمین والمـــودعین 

والسیما أن تجربة المصارف السوریة الخاصة تعد  ،الفشل الماليلوقوعها بیمهد  فیها حدوث إعسار مالي

باشــر عملــه یل، 2004 فــي عــام تقلیــدي خــاص مصــرف ســوري التــرخیص ألولإذ تــم  ،نســبیاً  حدیثــة العهــد

 .BBSF)( مصرف بیمو السعودي الفرنسي وهو ،2004-1-4المصرفیة السوریة في في السوق 

 

 : البحثمشكلة  -ثانیاً 

لذا یجب الحفاظ على استقرارها وسالمتها المالیة وثقـة  ،تشكل المصارف عصب النظام المالي المصرفي

 .وخصوصًا في المرحلة الحرجة التي تمر بها سوریة اآلن ،المودعین بها

 معظـــم أن المودعـــون حـــدوث الفشـــل المـــالي فـــي أحـــد المصـــارف الســـوریة الخاصـــة قـــد یتوقـــعففـــي حـــال 

 عددتؤدي إلى ارتفاع قد  ،حالة من الذعر لسیادة أساساً  ذلك وسیكون خطرة، حالة في ستكون المصارف

 واســــتغالل هــــذا االضــــطراب مــــن بعــــض المقترضــــین، طلبــــات ســــحوبات ودائــــع العمــــالء مــــن المصــــارف

القروض غیر المنتجـة فـي المصـارف  عددارتفاع  وبالتالي لتزاماتهم تجاه المصارفا سدادوامتناعهم عن 

هكـذا قـد تتـوالى حـاالت اإلفـالس و  ،علـى سـداد التزاماتهـا وعدم قـدرتها تراكم خسائرها التشغیلیةو ، الخاصة

 .الفوضىویدخل القطاع المصرفي في حالة من  ،أو المفتعلة بسبب حالة الذعر/لحقیقیة منها وا
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: األسئلة التالیة عنتقدم فإن هذا البحث یحاول اإلجابة  مامو ، لذا

  

هـــل اســـتطاعت جمیـــع المصـــارف الســـوریة الخاصـــة التقلیدیـــة الحفـــاظ علـــى نســـبة كفایـــة رأس المـــال   -1

 . ؟%" 8"ضمن النسبة المعیاریة 

 . ؟باالستقرار المالي التقلیدیة المصارف السوریة الخاصةمعظم هل تتمتع   -2

 الخاصــة حــدوث الفشــل المــالي فــي المصــارف الســوریة إمكانیــةلقیــاس  (Texas)یصــلح مؤشــر هــل  -3

 . ؟التقلیدیة

 .؟التقلیدیة هل یصلح النموذج المقدم للتنبؤ المبكر بالفشل المالي في المصارف السوریة الخاصة  -4

 

 : الدراسات السابقة -ثالثاً 

ألهــداف تلــك  وتعــددت كــذلك منهجیــة البحــث المطبقــة تبعــاً  ،ظــاهرة الفشــل المــالي عــنتعــددت الدراســات 

كما تعددت نتائج هذه الدراسات باختالف األزمنة واألمكنة وطبیعة عمل المؤسسات المدروسة ، الدراسات

 . واألسلوب اإلحصائي المستخدم

األقــدم حتــى مــن و لعامــل الزمنــي ل تبعــًا للغــة البحــث ومــن ثــم تبعــاً اســتعراض هــذه الدراســات مبوبــة  تــموقــد 

 : األحدث

 : الدراسات باللغة العربیة -أوالً 

ـــة  -1 ـــة والمؤشـــرات الصـــادرة عـــن ســـوق األوراق المالی ـــؤدور المؤشـــرات المالی ـــي التنب ـــات  ف باألزم

 : 1)2008( االقتصادیة حالة عملیة للسوق المالیة السعودیة

الفترة التي سبقت وقـوع األزمـات المؤشرات المالیة واالقتصادیة خالل  هدفت هذه الدراسة إلى رصد تطور

وٕالــى توصــیف العالقــة التــي تــربط بــین المؤشــرات االقتصــادیة والمالیــة واألزمــات االقتصــادیة  ،االقتصــادیة

لتفادي حدوث األزمات االقتصادیة عند ظهور اإلشـارات الدالـة علـى اقتـراب  الضروریةاإلجراءات  وتبیان

 .وقوعها

عالقة طردیة معنویة بین االرتفاع الحـاد فـي مؤشـر سـوق األوراق المالیـة وجود لدراسة إلى اهذه توصلت 

 رفـعاالئتمان وتمویل المضاربات في السوق المالیة إلى في التوسع  أدىكما  ،واحتمال حدوث أزمة مالیة

 ،الل تـــوازن قـــوى العـــرض والطلـــب فـــي الســـوقتخـــا ومـــن ثـــم ،أســـعار األســـهم إلـــى مســـتویات غیـــر مبـــررة

 ،األســــعار تراجــــعزیــــادة حــــاالت الفشــــل المــــالي عنــــد و  ومضــــاعفة خطــــورة االســــتثمار فــــي األوراق المالیــــة

 .وانكشاف مركز المتعاملین باألوراق المالیة

باألزمات االقتصادیة حالة في التنبؤ دور المؤشرات المالیة والمؤشرات الصادرة عن سوق األوراق المالیة ، بندق فادي 1
 .2008، سوریة، جامعة دمشق ،كلیة االقتصاد، منشورة غیر ماجستیر رسالة، عملیة للسوق المالیة السعودیة
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:  2) 2010( كأداة في التنبؤ بالفشل المالي للبنوك التجاریة قائمة التدفقات النقدیة -2

  

المؤشــرات المالیــة المســتخرجة مــن قائمــة التــدفقات أفضــل مجموعــة مــن إلــى هــدفت الدراســة إلــى التوصــل 

نســبة ) 14(ولتحقیــق ذلــك تــم احتســاب ، التــي یمكــن اســتخدامها فــي التنبــؤ بفشــل البنــوك التجاریــة ،النقدیــة

بیانــات قائمـة التــدفقات النقدیــة لخمــس ســنوات  بوســاطةمالیـة لعینــة تتكــون مــن ســتة بنـوك تجاریــة مصــریة 

 ).2004-2000( وامفي األع خالل الفترة الزمنیة

تصـنیف البنـوك التجاریـة عینـة الدراسـة لوتم تحلیل هذه المؤشرات باستخدام أسلوب التحلیل العنقـودي أوًال 

تشمل المجموعة األولى البنـوك المتعثـرة، بینمـا تشـمل المجموعـة الثانیـة البنـوك  ،إلى مجموعتین متمیزتین

لوصــول إلــى أفضــل نمــوذج مــن المؤشــرات لكمــا تــم اســتخدام أســلوب التحلیــل التمییــزي الخطــي ، المســتقرة

 .في الخصائص المالیة بین المجموعتین اتتفسیر معظم االختالف علىالتي تنفرد بقدرتها  ،المالیة

ي أظهـرت القـدرة علـى التمییـز بـین البنـوك التـي تعـان ،نسـب مالیـة  (8)إلـىالتحلیـل العنقـودي خلـص وقـد 

نسـبة تغطیـة الودائـع، نسـبة  :وتتمثل هذه المؤشرات المالیة في ،من التعثر والفشل، والبنوك المستقرة مالیاً 

االستثمار في السـلف والقـروض، معـدل العائـد النقـدي علـى حقـوق الملكیـة، /الرافعة المالیة، نسبة التشغیل

لي األصــول، نســبة جــودة اإلیــرادات و معــدل العائــد النقــدي علــى الودائــع، معــدل العائــد النقــدي علــى إجمــا

یسـاعد علـى  ،فـي بنـاء نمـوذج إحصـائي متعـدد (Z-score)حیـث تـم اسـتخدام مؤشـر، نسبة جودة الـدخل

فقــد اســتطاع النمــوذج الــذي تــم  ،التمییــز بــین البنــوك التــي تعــاني التعثــر والفشــل المــالي والبنــوك المســتقرة

 .صحیح على نحومصریة التجاریة البنوك من ال% 93.3التوصل إلیه تصنیف حوالي 

مؤشــــرات اإلنــــذار المبكــــر لألزمــــات المصــــرفیة مــــع التطبیــــق علــــى بعــــض الــــدول العربیــــة ذات  -3

 : 3) 2010(االقتصادیات المتنوعة 

هدف البحث إلى تحدید المؤشرات التي یمكن أن یتضمنها  نظام اإلنـذار المبكـر لألزمـات المصـرفیة فـي 

حیـث تـم اسـتخدام نمـوذج ، )2007-1999( غرب خالل الفترة الزمنیةتونس والم، األردن ،مصر كل من

كمـا تـم ، )Panel Data(عتمـاد تحلیـل البیانـات المالیـة واالقتصـادیة المجمعـة اوذلك ب ،االنحدار المتعدد

وتوصـل البحـث إلـى أن مؤشـر اإلنـذار ، (BC)بناء مؤشر مركب لإلنذار المبكر من األزمـات المصـرفیة 

األصــول /یــرتبط بعالقــة عكســیة معنویــة مــع  نســبة االحتیــاطي الســائل  (BC)المبكــر لألزمــات المصــرفیة 

 ). turnover(ومعدل دوران األسهم  ،ROA)(ومعدل العائد على األصول  ،األصول/ونسبة رأسمال

 ،)دراسة تطبیقیة(في التنبؤ بالفشل المالي للبنوك التجاریة  كأداةقائمة التدفقات النقدیة ، الحمید محمد عمر عبد العلیمي 2
 .2010، مصر العربیة للعلوم المصرفیة، األكادیمیة، منشورة ماجستیر رسالة

مجلة التنمیة والسیاسات االقتصادیة، المعهد العربي ، مؤشرات اإلنذار المبكر لألزمات المصرفیة، علیاء بسیوني  3
 .2010، 2العدد، 12 المجلد، للتخطیط
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 ،النـــاتج/لرأســـمالیة قصـــیرة األجـــل المحلـــي اإلجمـــاليأمـــا المتغیـــرات االقتصـــادیة الممثلـــة بنســـبة التـــدفقات ا

مؤشـر األزمـات بالناتج المحلي اإلجمالي فقد ارتبطت بعالقة طردیة معنویـة /ونسبة عجز المیزان التجاري

).(BCالمصرفیة

  

عالقـة ذات  لـیس هنـاكأما معدل نمـو النـاتج المحلـي اإلجمـالي ومعـدل التضـخم ومعـدل الفائـدة الحقیقـي ف

أوصـى البحـث بضـرورة كمـا ، )(BC المصـرفیةیة بینها وبین مؤشـر اإلنـذار المبكـر باألزمـة داللة إحصائ

كًال من األداء المالي و األداء االقتصادي الخارجي عند بناء نظـم لإلنـذار المبكـر  تظهرإدخال مؤشرات 

 .باألزمات المصرفیة

 : 4)2011(قیاس االستقرار المالي للمصارف اإلسالمیة والتقلیدیة في السعودیة  -4

منهـــا المصـــارف اإلســـالمیة ســـواء  ،هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى قیـــاس مـــدى اســـتقرار المصـــارف الســـعودیة

حیــث  ،)2009-2005(وذلــك مــن خــالل بیانــات ربــع ســنویة خــالل الفتــرة الزمنیــة ، والمصــارف التقلیدیــة

 ،مصـارف سـعودیة سـتةوقـد تكونـت العینـة المدروسـة مـن  ،شهدت هذه الفترة وقوع األزمة المالیة العالمیـة

حیث تم دراسة ثالثة أنواع من المتغیـرات علـى مسـتوى ، یانإسالم ومصرفان تقلیدیةمصارف منها  أربعة

كما تـم صـیاغة نمـوذج ، على مستوى االقتصاد الكلي وعلى مستوى القطاع المصرفي، المصارف الفردیة

 .لقیاس االستقرار المالي في المصارف السعودیة

األصــول ومؤشــر /یــه هــذا البحــث هــو وجــود عالقــة طردیــة معنویــة بــین نســبة القــروضوأهــم مــا توصــل إل

معدل التضخم ومؤشر االستقرار  وووجود عالقة عكسیة بین مؤشر تنافسیة المصارف  ،االستقرار المالي

كمــــا أن المصــــارف الســــعودیة اإلســــالمیة الصــــغیرة أكثــــر اســــتقرارًا مــــن المصــــارف الســــعودیة ، المصــــرفي

 .الكبیرةالتقلیدیة 

  : 5)2011(تطبیقیة دراسة-نموذج مقترح للتنبؤ بتعثر المنشآت المصرفیة العاملة في فلسطین -5

لتوصــل إلــى أفضــل مجموعــة مــن النســب المالیــة التــي یمكــن اســتخدامها للتنبــؤ إلــى اهــدفت هــذه الدراســة 

وقـد تــم اسـتخدام التحلیــل التمییــزي  ،والتمییــز بـین المتعثــرة وغیــر المتعثـرة منهــا ،بتعثـر المنشــآت المصـرفیة

للتوصـل إلـى أفضـل ) Linear Multivariate Discriminent Analysis(متعـدد المتغیـرات الالخطـي 

مـــا یمكـــن مـــن التمییـــز بـــین ، مجموعـــة مـــن المؤشـــرات المالیـــة التـــي یمكـــن اســـتخدامها فـــي بنـــاء النمـــوذج

حیـث تـم احتسـاب النسـب المالیـة لعینـة مـن  ،عثـروقـوع التسنتین مـن غیر المتعثرة قبل و المنشآت المتعثرة 

 مجلة، قیاس االستقرار المالي للمصارف اإلسالمیة والتقلیدیة في السعودیة، قندوز عبد الكریم أحمد بلقاسم، حسن غصان 4
 .2011، للتنمیةاإلسالمي  اإلسالمیة،المصرف والبحوث التدریب معهد
رسالة  ،تطبیقیة دراسة -فلسطین في العاملة المصرفیة المنشآت بتعثر للتنبؤ مقترح نموذج ،مطر جهاد، شاهین علي5  

 .2011، 4 العدد، 24 المجلد، مجلة جامعة النجاح لألبحاث اإلنسانیة واالقتصادیة ،ماجستیر منشورة
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1997(بــین الســنوات الفتــرة  فــيخــر غیــر متعثــر، وذلــك نصــفها متعثــر والنصــف اآل ،ثمانیــة مصــارف

- 

مییــز بــین المنشــآت المصــرفیة وتوصــل الباحثــان إلــى أن النمــوذج قــادر علــى التنبــؤ بــالتعثر والت، )2007

الثانیة في السنة األولى و % 62.5، %75، %75بدقة تعادل المتعثرة والمنشآت المصرفیة غیر المتعثرة 

 .2007قبل حدوث التعثر في عام على التوالي الثالثة و 

دراســـة تطبیقیـــة علـــى بعـــض المصـــارف التجاریـــة  -العوامـــل المـــؤثرة فـــي هـــامش ســـعر الفائـــدة -6

  :6السوریة

ـــى تحدیـــد العوامـــل المـــؤثرة فـــي هـــامش الفائـــدة فـــي  ، المصـــارف التقلیدیـــة الســـوریةهـــدفت هـــذه الدراســـة إل

 .لزیادة ربحیتها الضروریةلمساعدة اإلدارة المصرفیة السوریة في اتخاذ القرارات 

فـــي الفتـــرة بـــین وتحلیلهـــا ولتحقیـــق ذلـــك قـــام الباحـــث بجمـــع البیانـــات المالیـــة للمصـــارف الســـوریة الخاصـــة 

حیــث قــام الباحــث بدراســة ، )(Panel Dataمقطعیــة  -باالعتمــاد علــى بیانــات زمنیــة) 2006-2010(

 .هــامش الفائــدة باســتخدام معادلــة االنحــدار المتعــددفــي العوامــل الداخلیــة وعوامــل االقتصــاد الكلــي المــؤثرة 

الباحــث وجــود عالقــة طردیــة بــین نســبة المصــروفات التشــغیلیة إلیهــا ومــن أهــم النتــائج التــي توصــل لهــا 

 .ق الملكیة وهامش الفائدةووجود عالقة عكسیة بین نسبة حقو  ،وهامش الفائدة

 : 7) 2013( دور التحلیل المالي في التنبؤ بدرجة األمان المصرفي -7

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة العوامل المؤثرة في درجة األمان المصرفي في المصارف السوریة الخاصة 

-2007(وذلـك باسـتخدام بیانـات سـنویة للفتـرة الزمنیـة  ،باستخدام التحلیل المالي لكـل مصـرف علـى حـدا

وٕالـى  ،وقد توصلت هذه الدراسة إلى أهمیة متانة رأس المال في الحفاظ علـى األمـان المصـرفي، )2010

ما یدل على قدرة المصـارف السـوریة الخاصـة  ،%30بلغت  التيارتفاع درجة سیولة المصارف الخاصة 

وٕالــى ، وٕالــى انخفــاض نســبة القــروض غیــر المنتجــة فــي محافظهــا ،جــلقصــیرة األالعلــى ســداد التزاماتهــا 

وســـعر الفائـــدة ودرجـــة  ،وجـــود عالقـــة عكســـیة معنویـــة بـــین درجـــة األمـــان المصـــرفي ومخـــاطر االئتمـــان

درجــة األمــان المصــرفي والعائــد علــى األصــول فــي المصــارف  بــینعــدم وجــود عالقــة معنویــة و ، الســیولة

المــال والعائــد  درجــة األمــان المصــرفي ومتانــة رأس بــینوجــود عالقــة طردیــة معنویــة  و، الســوریة الخاصــة

 . على حقوق الملكیة

 

مجلة  ،دراسة تطبیقیة على بعض المصارف التجاریة السوریة -العوامل المؤثرة في هامش سعر الفائدة، أحمد العلي 6
 .2012، 2العدد ،28 المجلد، جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة

 ،االقتصاد كلیة، منشورة غیر ماجستیر رسالة، دور التحلیل المالي في التنبؤ بدرجة األمان المصرفي، كوكش ربى  7
 .2013، جامعة دمشق
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 : 8)2013(إدارة األزمات المصرفیة وتأثیر األزمة المالیة الحالیة على المصارف السوریة  -8

بنوعیهـا الـداخلي ودراسـة أسـبابها ، األزمات المصرفیة كظاهرة اقتصادیةبهدفت هذه الدراسة إلى التعریف 

.المصارف السوریة فيإضافة إلى دراسة تأثیر األزمة المالیة العالمیة  ،والخارجي

  

أمــا ، )2010-2007(المصــارف الســوریة خــالل الفتــرة  فــيحیــث تــم تحلیــل أثــار األزمــة المالیــة العالمیــة 

إجــراءات وقــرارات المصــرف تحلیــل بمصــارف الســوریة فقــد تــم دراســتها ال فــيتـأثیر األزمــة الســوریة الحالیــة 

 .المركزي خاللها

 و وقد توصلت الدراسة إلى أن المدیونیة الخارجیـة وحركـة رؤوس األمـوال السـاخنة وغیـاب الرقابـة الفعالـة

الحوكمة السلیمة في المصارف والتدخل الحكومي فـي معالجـة األزمـات تشـكل أهـم األسـباب المؤدیـة إلـى 

وٕالـــى حصـــول تراجــع فـــي أرصـــدة ، هــاوتعمیق قتصــادیات الوطنیـــةاالفـــي حــدوث أثـــار األزمــات المصـــرفیة 

 ،وفي أرباحهـا فـي كـل مـن االسـتثمارات الخارجیـة ،الموجودات األجنبیة في المصارف الخاصة ومكوناتها

وتراجـع أربـاح المصـارف العامـة مـن فوائـد شـهادات  ،تعامالت القطع األجنبي وتقییم مراكز القطع البنیوي

إضـافة إلـى تراجـع نسـب تمویـل  ،نسـب نمـو التسـلیف واالسـتثمارات فـي شـهادات اإلیـداعتراجـع و ، اإلیداع

 .عملیات االستیراد والتصدیر

 : األجنبیةالدراسات باللغة  -ثانیاً 

 : 9) 2004(قدرة سوق األوراق المالیة على التنبؤ بالفشل المالي للمصارف  -1

اختبــار بســة إلــى اختبــار قــدرة متغیــرات أداء السـواق المــالي علــى التنبــؤ بالفشــل المصــرفي راهـدفت هــذه الد

مخـاطر و ، سلوك عدد من المتغیرات المتعلقـة بـالقیم الدفتریـة منسـوبة للقـیم السـوقیة لألسـهم والعوائـد علیهـا

 (Trading Volume) مإلى متغیرات متعلقة بحجم تـداول األسـه إضافة ،االستثمار في األسواق المالیة

 .مصرفًا غیر فاشل في الوالیات المتحدة األمیركیة 86مصرفًا فاشًال و 86، وذلك لعینة مكونة من 

وقـــد تـــم دراســـة قـــدرة متغیـــرات أداء الســـواق المـــالي علـــى التنبـــؤ بالفشـــل المصـــرفي خـــالل الفتـــرات الزمنیـــة 

حیـــث لـــوحظ انخفـــاض القـــیم الدفتریـــة للقـــیم  ،)1995-1989(الربعیـــة الســـابقة لعـــام األزمـــة الممتـــدة بـــین

وتیـرة تذبـذب  ازدیـادكمـا اتضـح  ،(Dividend)وتراجع العوائـد والتوزیعـات النقدیـة ، (BM)السوقیة لألسهم

مــا یثبــت قــدرة هــذه المتغیــرات علــى اإلنــذار  ،)2003-1995( فــي األعــوام العوائــد خــالل الفتــرات الربعیــة

 . المبكر بالفشل المصرفي

، منشورةغیر  یرماجست رسالة،إدارة األزمات المصرفیة وتأثیر األزمة المالیة الحالیة على المصارف السوریة، حواط یزن 8
 .2013، سوریة، جامعة دمشق ،كلیة االقتصاد

9 Curry, Elmer, Fissel, Can the equity market help predict bank failure?, Working paper  N.2, 
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), 2004. 
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ـــار القـــدرة التفســـیریة لنمـــوذج االنحـــدار كمـــا هـــدفت ـــى اختب ـــرات األداء  ،هـــذه الدراســـة إل ـــذي یجمـــع متغی ال

وقـــد أثبتـــت النتـــائج أن النمـــوذج المقتـــرح قـــادر علـــى التمییـــز بـــین  ،المصـــرفي ومتغیـــرات األســـواق المالیـــة

التنبـؤ الخاصـة  المصارف الفاشلة وغیر الفاشـلة قبـل فتـرة زمنیـة كافیـة سـابقة لعـام األزمـة، وقـد بلغـت دقـة

%.50 نحوبالنموذج 

  

 : 10)2008( ووسطها باو قیاس خطر اإلعسار المالي في دول شرق أور  -2

وذلـك فـي سـبع  هاووسـط بـاو أور  هدف هذا البحث إلى قیاس خطر الفشل المالي المصرفي في دول شـرق

مؤشـــر  حیـــث تـــم دراســـة العالقـــة بـــین، )2006-1998( بـــیندول أوروبیـــة شـــرقیة خـــالل الفتـــرة الممتـــدة 

 ،متغیرات اقتصادیة كلیة ومتغیرات جزئیة مصرفیةو  (Z-Score) االستقرار المالي المصرفي

وجود عالقة عكسیة بین مؤشر االسـتقرار المصـرفي وكـل مـن : البحث إلیهاومن أهم النتائج التي توصل 

للــدخل التشــغیلي  نســبة  الربحیــة ونســبة نمــو االئتمــان المحلــي ونســبة مخصصــات القــروض غیــر العاملــة

ووجود عالقة طردیة بین نسبة التركز ، محفظة القروض المصرفیة ومعدل التضخم جودةبسبب انخفاض 

كلمــا زاد التركــز المصــرفي ازدادت قــوة المصــارف بســبب خــروج ف، المصــرفي ومؤشــر االســتقرار المصــرفي

 .مالیة أكثر استقراراً مصارف أخرى ذات مراكز بالضعیفة من السوق المصرفي أو اندماجها  المصارف

 :  11) 2009(كنموذج للفشل المصرفي ) Texas( اختبار مؤشر -3

فـــي قیـــاس خطـــر حـــدوث الفشـــل المـــالي فـــي ) Texas( اختبـــار فعالیـــة مؤشـــرالدراســـة إلـــى  هـــذه هـــدفت

 ،المصــرفي مــن خطــر حــدوث الفشــل المــالي مبكــر عبــر تقــدیم إنــذاروذلــك ، المصــارف األمیركیــة الفردیــة

تــــدعیم نقــــاط الضــــعف فــــي المراكــــز المالیــــة ل الضــــروریةاإلجــــراءات اإلدارة المصــــرفیة فــــي اتخــــاذ یســــاعد 

مصـرفًا فاشـًال  37عینـة تتكـون مـن بجمـع وتحلیـل البیانـات المالیـة ل انولتحقیق ذلك قام الباحث .المصرفیة

الزمنیـة الممتـدة بـین بدایـة  فـي الفتـرة وذلك األمیركیة التجاریة لمصارفمصرفًا غیر فاشل من ا 7075و 

وتحلیـــل بدراســـة  انحیـــث قـــام الباحثـــ، 2009عـــام مـــن ونهایـــة الربـــع األول  2008عـــام مـــن الربـــع األول 

إضــافة إلــى تحلیــل  ،وحجــم األصــول المصــرفیة غیــر المنتجــة  تطــور محــافظ القــروض المصــرفیة المتعثــرة

لقـروض المتعثـرة بازدیـاد حجـم القـروض ودراسة مدى تأثر حقوق الملكیة والمخصصات المشكلة لتغطیـة ا

  .المتعثرة في المحفظة المصرفیة

 فــــي قیــــاس خطــــر حــــدوث الفشــــل المــــالي) Texas( إلــــى فعالیــــة اســــتخدام مؤشــــر انتوصــــل الباحثــــ وقــــد

 .من المصارف التي فشلت بشكل فعلي% 82 تحدیداستطاع ) Texas( حیث أن مؤشر، المصرفي

10 Iviµci´c Lana, Kunovac Davor, Ljubaj Igor, Measuring Bank Insolvency Risk in CEE 
Countries, The Fourteenth Dubrovnik, Economic Conference, Croatian National Bank, 
working paper, June 25- June 28, 2008. 
11 Jesswein Kurt, Houston Sam, An Examination of the “Texas Ratio” as a Bank Failure 
Model, Academy of Banking Studies Journal, Volume 8, N.2, 2009, P 63-73. 
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 : 12) 2011( المصرفیة التجاریةالتنبؤ بالفشل المالي في الصناعة  -4

ســة إلــى تكــوین نمــوذج قــادر علــى التنبــؤ بتعثــر المصــارف التجاریــة فــي الوالیــات المتحــدة ار هــدفت هــذه الد

مــن  1470 وقــد تكونـت العینــة مـن، 2007وذلــك خـالل أزمــة الـرهن العقــاري التـي بــدأت عـام  ،األمریكیـة

التــي حصــلت خــالل الفتــرة  ،مــن المصــارف التــي تعرضــت ألزمــة االدخــار 963المصــارف التجاریــة منهــا 

)1993

- 

والتـــي حصـــلت خـــالل الفتـــرة  ،مـــن المصـــارف التـــي عاصـــرت األزمـــة األخیـــرة 507و، )1990

)2008-2009 .( 

وقـد ، )(CAMELSإضـافة إلـى متغیـرات نمـوذج  ،تكون النموذج من مجموعة من المتغیـرات االقتصـادیة

، (DEA) (Data Envelopment analysis) سـلوب التحلیـل التطـویقي للبیانـاتاسـتخدمت الدراسـة أ

كمــا تــم اســتخدام أســلوب تحلیــل ، ونوعیتهــا لقیــاس جــودة قــرارات اإلدارة، معلمــي وهــو أســلوب إحصــائي ال

 . لتحلیل البیانات األولیة)  (Probit and Logitالنماذج االحتمالیة 

المقتــرح علــى التنبــؤ بالفشــل فــي المصــارف التجاریــة بقــدرة تنبؤیــة تتــراوح وقــد أثبتــت النتــائج قــدرة النمــوذج 

كممثــل لنوعیــة اإلدارة  (DEA)كمــا تبــین فعالیــة أســلوب التحلیــل التطــویقي للبیانــات  ،%)70-%80(بــین

أثبتــت الدراســة عــدم معنویــة بعــض المتغیــرات التــي طرحــت فــي  فقــد ،فــي المصــارف التجاریــة األمریكیــة

، نســبة )حجــم المصــرف(مــن ضــمنها إجمــالي األصــول  ،فیة كمؤشــرات لإلنــذار المبكــراألدبیــات المصــر 

 .هامش سعر الفائدة، وقد تم استبعادها من النموذج المقدم من الباحثو السیولة السریعة، 

 :  13) 2011( دالئل من سویسرا -هاخالل و األزمةمحددات ربحیة المصارف قبل  -5

حیث قام الباحثـان ، 2008المصرفیة قبل وأثناء األزمة المالیة العالمیة هدفت الدراسة إلى تحلیل الربحیة 

 –باســتخدام بیانــات زمنیــة )2009 -1999(فــي سویســرا خــالل الفتــرة مــن  اً مصــرف 372 بتحلیــل بیانــات

الدراسة أن المصارف التي تعتمد مصادر  هایلإومن أهم النتائج التي توصلت  ،Panel Data)(مقطعیة 

 .دخل غیر الفائدة تحقق أرباحًا أعلى نتیجة التنویع في محافظها االستثماریة

بینمـا أصـبحت خـالل ، قبـل األزمـةمال كانت غیـر مرتبطـة بالربحیـة كما أظهرت الدراسة أن كفایة رأس ال

مألوفـــة التـــي الدراســـة هــذه العالقـــة غیـــر وقـــد فســـرت ال ،الربحیـــةباألزمــة وبعـــدها مرتبطـــة بعالقـــة عكســیة  

هذه  فيظهرت في األزمة بلجوء المودعین إلى المصارف األكثر أمانًا مع غیاب فرص التوظیف المربح 

 .المصارف

 

12 Tatom John, Predicting failure in the commercial banking industry, Munich Personal 
Archive, Networks Financial Institute Working Paper No.1, 2011. 
13  Dietrich, A, Wanzenried ,G, Determinants of Bank profitability before and during the 
crisis: Evidence from Switzirland, Journal OF Social Sciences, vol.2, N.1, 2011. 
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: logistic regression) ) (2013(14التنبؤ بالفشل المالي باستخدام االنحدار اللوجستي -6

  

حیــث قــام الباحــث ، هــدفت هــذه الدراســة إلــى بنــاء نمــوذج للتنبــؤ بالفشــل المــالي فــي المصــارف التونســیة

یمثــل الفشـــل المــالي فـــي المصــارف باســـتخدام منهجیـــة  (Dummy Variable)بتشــكیل متغیـــر وهمــي 

وذلـك ، )(CAMELSنسبة مالیة مستوحاة من مؤشـرات نمـوذج  18ودراسة  ، (Logit Method)لوجیت

حیــث تــم اختیــار النســب الخاصــة بكــل  ،مصــرفًا تونســیًا خاصــاً  14 فــي ،)2010-2002(الفتــرة خــالل 

 ).(Stepwise Analyzeوالتي أدخلت للنموذج باستخدام تحلیل  ،مجموعة

وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقـة ارتبـاط قویـة عكسـیة بـین الفشـل المصـرفي فـي المصـارف التونسـیة 

ســــیولة و مــــن إیراداتهــــا التشــــغیلیة  قروضــــهاقــــدرتها علــــى ســــداد و  ،لعــــدد موظفیهــــا قیاســــاً ربحیتهــــا  بــــینو 

 .  استثماراتها

 

 مـن الممتـدةالسـابقة مـن حیـث تغطیتـه للفجـوة الزمنیـة  الدراسـات هـو كونـه یكمـل ما یمیـز هـذا البحـث -

الزمنیـة افـق هـذه الفتـرة ر  ومـا، 2015مـن عـام  الثالـثالربـع حتـى نهایـة  2010عـام مـن الربع األول 

بسبب تغیر الظروف المحیطة التقلیدیة الخاصة السوریة  للمصارف ألداء المالينسب ا من تغیر في

 .ببیئة عمل المصارف الخاصة

تتعلـق بصـیاغة نمـوذج یـدرس تـأثیر أداء أهـم مؤشـرات األداء  ،إضـافة علمیـة جدیـدةهذا البحـث  یقدمكما 

الفشـل حـدوث إمكانیـة  فـيالسوریة الخاصـة  مصارفومؤشرات األداء السوقي ألسهم ال ،المالي المصرفي

 .السوریة الخاصة مصارفالفشل المالي في ال من خطرمشكًال بذلك أداة لإلنذار المبكر ، فیها المالي

 

 : البحثأهمیة  -رابعاً 

، مواعیـدها المحـددة فـي بالتزاماتهـا الوفـاء علـى مصـارفال قـدرة لعـدم الفشل المالي المصرفي نتیجـة قعی  

حجــم الســحوبات المتوقعــة مــع مراعــاة متطلبــات االســتثمار ل ومالئــمفالحفــاظ علــى مركــز ســیولة مــدروس 

علـى االســتقرار  للحفــاظ ضـروري هــو أمـر ،وتــدعیم كفایـة رأس المـال ،المخطـط لـه لتحقیـق معـدل الربحیــة

 .على المدى الطویل المالي المصرفي

 عـددفـي  ومـا ترتـب علیهـا مـن زیـادة ،اآلن تمـر بهـا سـوریة التـيو ، الحالیـة االقتصـادیة الظروف ظل وفي

وجـود مؤشـر  بمكـان األهمیـة مـن أصـبح الفشـل المـالي، ارتفاع احتمال حـدوث ومن ثم ،القروض المتعثرة

14  Zaghdoudi Taha , Bank Failure Prediction with Logistic Regression, International Journal 
Of Economics and Financial Issues, vol.3, No.2, 2013. 

                                                            



مــدى االســتقرار المــالي فــي المصــارف الســوریة الخاصــة التخــاذ  بقیــاس یســمح ،المــالي للتحلیــل إطــار أو

.لتدعیم مراكزها المالیة منعًا لوقوعها في الفشل المالي الضروریةاإلجراءات 

  

ن تطـــویر نمـــوذج قیاســـي باســـتخدام النســـب المالیـــة المســـتخرجة مـــن القـــوائم المالیـــة إومـــن هـــذا المنطلـــق فـــ

 فیهـا حـدوث الفشـل المـالي إمكانیـةالمبكـر بللتنبـؤ یشكل أداة بحیث ، التقلیدیة السوریة الخاصة مصارفلل

وسیسـاعد علـى  ،السوریة الخاصة التقلیدیـة مصارفسیعود بالفائدة على جمیع مستخدمي القوائم المالیة لل

ســاعد سی مــا ،ابها لتالفیهــابتحدیــد أســ محاولــةلو ، لمعالجتهــااكتشــاف مــواطن الضــعف فــي مراكزهــا المالیــة 

 .الثقة بالقطاع المصرفي السوري الخاصز یعز ت على

 : البحثف اهدأ -خامساً 

وخاصـة فـي ظـل  ،بإمكانیـة حدوثـهالمبكـر والتنبـؤ  لفشل المالي المصرفيانتیجة ألهمیة وخطورة موضوع 

وحداثة عهـد المصـارف السـوریة الخاصـة فـي  في سوریةالظروف الحالیة المحیطة ببیئة العمل المصرفي 

 :هدف إلىی بحثالا فإن هذ السوق المصرفیة السوریة

كانــت تتمتــع باالســتقرار  إذا مــاوتبیــان  ،دراســة المراكــز المالیــة للمصــارف الســوریة الخاصــة التقلیدیــة -1

 .المالي من عدمه

فــي المصــارف الســوریة  حــدوث الفشــل المــالي إمكانیــةلقیــاس  Texas)(مؤشــرختبــار مــدى مالئمــة ا -2

 .الخاصة التقلیدیة

 فـي المصـارف السـوریةحـدوث الفشـل المـالي  بإمكانیـةتنبـؤ المبكـر لفـي اقیاسـي یسـتخدم بناء نمـوذج  -3

 .التقلیدیة الخاصة

المؤثرة و  ،للقطاع المصرفي السوري الخاص التقلیدي مؤشرات األداء المالي أهم تطور دراسة وتحلیل -4

 .حدوث الفشل المالي إمكانیة في

 : البحثفرضیات  -سادساً 

لم تستطع جمیع المصارف السوریة الخاصة التقلیدیة الحفاظ على نسبة كفایة رأس المال ضمن  -1

 .%"8"النسبة المعیاریة 

 .المصارف السوریة الخاصة التقلیدیة باالستقرار الماليمعظم ال تتمتع  -2

 الخاصـة حـدوث الفشـل المـالي فـي المصـارف السـوریة إمكانیـةلقیاس  (Texas)یصلح مؤشر ال -3

 .التقلیدیة

الفشــل المــالي فــي المصــارف الســوریة حــدوث  بإمكانیــة المبكــر یصــلح النمــوذج المقــدم للتنبــؤ ال -4

 .التقلیدیة الخاصة
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سابعاً 

- 

 : ألسلوب المتبع في تحلیل البیاناتمنهج البحث وا 

دراســة  قــدمت حیــث، وأهدافــه وفرضــیاته تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي التحلیلــي البحــثبنــاء علــى مشــكلة 

ة والبالغ عددها تقلیدیال ةسوریال ةخاصال المصارفالخاصة ب والسوقي لنسب األداء المالي ةوصفی تحلیلیة

دراســة و ، Eviews 7)( حلیــل البیانــات باســتخدام البرنــامج اإلحصــائيتتــم ومــن ثــم  ،اً مصــرفأحــد عشــر 

احتمال حدوث الفشل المالي  فيالتي یمكن أن یكون لها تأثیر ، عالقات االرتباط بین المتغیرات المستقلة

 .التقلیدیة السوریة الخاصة المصارففي 

المقطعیـة   وبنـاء نمـوذج انحـدار متعـدد لمصـفوفة البیانـات الزمنیـة ،معالجـة إحصـائیة أعمـق إجـراء تمكما 

لتحلیـل متغیـرات األداء المـالي والسـوقي ألحـد وذلـك  15 (Panel Data)باسـتخدام منهجیـة حـزم البیانـات

ممتـدة مـن ) (T=23وعشـرین ربعـًا  ثلفتـرة زمنیـة ربعیـة مسـاویة لـثال (Individuals=11)عشـر مصـرفًا 

 213( حیــث بلــغ عــدد المشــاهدات المختبــرة ،2015الربــع الثالــث مــن عــام  إلــى 2010عــام لالربــع األول 

حیــث تــم اســتخدام الفتــرة الربعیــة ،  16)(Unbalancedوذلــك لبیانــات بانــل غیــر متوازنــة  ،) =Nمشــاهدة

 ،فـي بنـاء نمـوذج االنحـدار المتعـدد 2014الربع الرابع مـن عـام  إلى 2010عام لالممتدة من الربع األول 

الزمنیـة  باسـتخدام فتـرة زمنیـة خـارج حـدود الفتـرة )Texas( قیم مؤشرب إجراء تنبؤ نقطي بسیط تمومن ثم 

الربـع الثالـث  إلـى 2015عـام مـن الممتـدة مـن الربـع األول و  المستخدمة في بناء نموذج االنحدار المتعـدد

 .وذلك للتأكد من موثوقیة النموذج ودقة النتائج المتحصل علیها 2015عام ل

 

، الزمنیةو خالل فترة زمنیة معینة، أي دمج البیانات المقطعیة المقیسة المقصود ببیانات البانل هي المشاهدات المقطعیة  15
مصرفًا سوریًا خاصًا تقلیدیًا خالل الفترة الزمنیة الربعیة  11مع طبیعة البیانات المدروسة والخاصة ب یتالءموهذا ما 

 .2015عام لحتى الربع الثالث  2010الممتدة من الربع األول عام
وذلك بسبب تفاوت تاریخ ، بیانات المدروسة غیر كاملة خالل الفترة الزمنیة المدروسةالن أي أ: البانل غیر المتوازنة16 

وبالتالي عدم وجود قروض غیر منتجة لدیها خالل السنوات األولى  ،مباشرة المصارف لعملها في السوق المصرفیة السوریة
 . من مباشرتها للعمل في السوق المصرفیة السوریة
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مـا  Analyze Panel Data(17(الزمنیـة  المقطعیـةاستخدام طریقة تحلیل البیانـات  أسبابومن أهم  -

:یلي

  

 الحسـبانألنهـا تأخـذ فـي  ،زمنـي– قطاعي: مصفوفي على نحوفي تحلیل البیانات  طریقة فعالةتعد   -1

والمتعلقـــة  ،التـــي ال یمكـــن مالحظتهـــا فـــي االختبـــار القیاســـي ،عـــدم التجـــانس أو االختالفـــات الفردیـــة

 .  18سواء المقطعیة أو الزمنیة  ،بمفردات العینة

زیـادة عـدد المشـاهدات وتخفـیض نسـب االرتبـاط بوذلـك ، تسهم فـي حـل مشـكالت االقتصـاد القیاسـي  -2

 .بین المتغیرات المستقلة

فر فــــي البیانــــات اأكثــــر مــــن المحتــــوى المعلومــــاتي المتــــو  اً تتضــــمن بیانــــات البانــــل محتــــوى معلوماتیــــ  -3

، ت شــاملة ذات موثوقیــة أعلــىالمقطعیــة أو البیانــات الزمنیــة، وبالتــالي إمكانیــة الحصــول علــى تقــدیرا

المشـاهدات  عـدد وذلك بسـبب زیـادة ،التنبؤ في الدقة حیث أن استخدام بیانات البانل یؤدي إلى زیادة

 .الزمنیة الفترات بعدد من المقطعیة المشاهدات عدد من ربطبالمستخدمة في التنبؤ 

  

17  Baltagi B. H. Econometric analysis of panel data, 2nd edition ,  New York: John Wiley & 
Sons, 2000 , p4. 

الخاصة بكل مصرف من  (individual effects) االختالفات أو اآلثار الفردیة الحسبانفمنهج البانل یأخذ في   18
معدل ، جودة المحفظة االئتمانیة، كفایة رأس المال، ةالمصارف المدروسة، مثل تاریخ مباشرة العمل في السوق المصرفی

سلوك كل  فيوالتي تؤثر  ،ةالتي ینفرد بها كل مصرف على حد ،توظیف ودائع العمالء وغیرها من الخصائص المقطعیة
 . عام على نحومصرف في منح التسهیالت االئتمانیة وفي رسم سیاساته 

والتي تتغیر عبر  ،المصارف المدروسةالمشتركة بین  (time effects) الزمنیةاآلثار كما یأخذ منهج البانل في الحسبان 
 .الكلیة والمشكلة لبیئة عمل المصارفالسیاسات االقتصادیة وتغیر  ،مثل التطور التكنولوجي والمؤسسي الزمن

 

                                                            



 األزمات المصرفیةو  الفشل المالي المصرفي: الفصل األول

  

  

فقــد یمتــد  ،هــدد وجــودهیواجــه القطــاع المصــرفي و مــا قــد یأخطــر مــن  الفشــل المــالي المصــرفيیعــد 

أداء الجهــــاز  فــــيؤثر ســــلبًا تــــ ،شــــكل أزمــــة مصــــرفیة شــــاملةالفشــــل المــــالي المصــــرفي الفــــردي وی

 فـيتـؤثر سـلبًا  ،أزمـة مالیـة شـاملة تصـل إلـىلوتتـوالى االنهیـارات تمتـد آثـاره  قدو ، الً امالمصرفي ك

 .االقتصاد الكلي للدولة

 .عـــامعلـــى نحـــو واألزمـــات المالیـــة المصـــرفي  لـــذا كـــان البـــد مـــن توضـــیح مفهـــومي الفشـــل المـــالي

 واضـــحة عـــن ظـــاهرة الفشـــل المـــالي المصـــرفي صـــورةســـعیًا لتقـــدیم ، خاصـــة األزمـــات المصـــرفیةو 

فالمؤسســة المصــرفیة ال  ،إضــافة إلــى عــرض أمثلــة تاریخیــة عــن حــاالت الفشــل المــالي المصــرفي

 .بل تمر بعدة مراحل قبل إعالن إفالسها ،تعلن فشلها المالي فجأة

 

 :ضمن هذا الفصل المباحث التالیةتیو 

 .المصرفیة األزماتو مفهوم الفشل المالي المصرفي  :المبحث األول -

 .البعد التاریخي للفشل المالي المصرفي واألزمات المصرفیة: المبحث الثاني -

 .المنتجة غیر الفشل المالي المصرفي والقروض: الثالثالمبحث  -

 .للفشل المالي المصرفيالمؤشرات الكلیة والجزئیة : المبحث الرابع -
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:المصرفیة األزماتو مفهوم الفشل المالي المصرفي  :المبحث األول

  

 ،فقدان السـیطرة والـذعر ،تصاعد األحداث ،نقص المعلومات ،تتمیز جمیع األزمات عند بدایتها بالمفاجأة

 : 19ویمكن تصنیف األزمات إلى نوعین ،وغیاب الحل الجذري

 .)(Financial Crisisأزمات مالیة  -1

 .)Economic Crisis(أزمات اقتصادیة  -2

 أنواع األزمات وتصنیفها: )1(الشكل 

 
 إعداد الباحثة: المصدر

 

 :  (Financial Crisis)األزمات المالیة  -أوالً 

مصـحوبًا بفشـل عـدد كبیـر مـن المؤسسـات  كامالً النظام المالي في تمثل األزمات المالیة حدوث انهیار   

حیـــث یحـــدث تـــدهور حـــاد فـــي األســـواق  ،المصـــرفیة وغیـــر المصـــرفیة مـــع انكمـــاش فـــي االقتصـــاد الكلـــي

 .كبیر على نحوالصرف  وتنخفض أسعار ،والسندات القیم السوقیة لألسهمإذ تتدهور ، المالیة

 : أنواع األزمات المالیة -

 : العامةاألزمة المصرفیة و  الفشل المالي المصرفي الفردي - أ

 )(Individual Banking Failureالفشل المالي المصرفي الفردي  -1

وتتـأثر مالءتهـا المالیـة نتیجـة  ،على الوفـاء بالتزاماتهـا المصارفالحالة التي تضعف فیها قدرة بعض  هو

قیمـة  حتـى تصـبح، ) (Bufferمـا یـؤدي إلـى تآكـل قاعـدتها الرأسـمالیة ،زیادة نسبة األصول المتعثرة لـدیها

الفشـل المـالي ب هوقوعـالذي یرتفع احتمال  حیث یمر المصرف المعسر، المصرف السوقیة الصافیة سالبة

 :ن یمرحلتالكلي ب

 

 

 -النماذج والعدوى المالیة ، المؤشرات ،األشكال: األزمة المالیة ،البدوي حنان غانم فخور، العامري محمد علي إبراهیم19 
 .17ص، 2009، 15 العدد ،مجلة العلوم االقتصادیة واإلداریة ،جامعة بغداد، اآلسیویةدراسة نظریة تحلیلیة لألزمة 

 األزمات االقتصادیة
 أزمة دوریة•
 أزمة وسیطة•
 أزمة ھیكلیة•

 األزمات المالیة
الفشل المالي المصرفي الفردي واألزمة المصرفیة •

 الشاملة 
 أزمة الصرف•
 أزمة الدیون السیادیة•
 )الفقاعات(أزمة األسواق المالیة •
 األزمات المزدوجة واألزمات الثالثیة•
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: نقص السیولةمرحلة  •

  

مقابــل  اآلجــال متنوعــةفــي اســتثمارات وتشــغیلها تقــوم المؤسســات المصــرفیة بــإقراض معظــم الودائــع لــدیها 

عملیات السحب  وفي حال تجاوز، احتفاظها بنسبة منخفضة من السیولة لتغطیة عملیات السحب الیومي

غیر قادر علـى ویكون  ،یجد المصرف نفسه أمام نقص في السیولة 20الیومي نسبة السیولة المحتفظ بها 

حتى لو كانت القیمة الحالیة ألصوله ) المودعین وأصحاب السندات( الوفاء بالتزاماته العاجلة تجاه دائنیه

تترافـــق أزمـــة الســـیولة المصـــرفیة مـــع امتنـــاع المؤسســـات المصـــرفیة عـــن توزیـــع األربـــاح النقدیـــة و ، موجبـــة
 . الخسائر التشغیلیة ألكثر من عام وتوالي ،على المساهمین21

  :Credit Crunch) (ئتمان االأزمة مرحلة  •
وهي امتناع المؤسسة المصرفیة عن منح االئتمان نتیجة تخوفها من انخفـاض نوعیـة محفظـة القـروض   

         وتحولهــــــا إلــــــى قــــــروض غیــــــر منتجــــــة، 22لــــــدیها  القــــــروض محفظــــــةتعثــــــر نســــــبة كبیــــــرة مــــــن و  ،لــــــدیها

)Non-performing loans ( عنـدما ال تمـنح إدارة االئتمـان  أو ،غیـر المالئمـةنتیجة ظروف االقتصاد

وخاصـة عنـدما یكـون لهـؤالء  ،بناء على أسس علمیة ودراسات جدوى واقعیة ،المصرفیة القروض للعمالء

 .یؤدي إلى زیادة احتمال عجز هؤالء العمالء عن السداد ما ،المقترضین مالءة مالیة مشكوك فیها

 Systematic Banking Crisis)( العامةمصرفیة الزمة األ  -2

 .األخرى مصارفإلى ال المتعثر مصرفالفي نقص السیولة المصرفیة من  23امتداد العدوىهي 

 قیمـــةالتفـــوق حیـــث  ،الحالـــة التـــي یصـــاب فیهـــا النظـــام المصـــرفي بالشـــللهـــي  العامـــةفاألزمـــة المصـــرفیة 

الســلیمة مالیــًا إلــى إقفــال  مصــارفالبیــدفع قــد  مــا ،صــولهاالقیمــة الســوقیة أل مصــارفلتزامــات الال الســوقیة

 .أبوابها

 ویــؤدي إلــى ،یزعــزع الثقــة فــي النظــام المصــرفي مصــارفن ضــعف المراكــز المالیــة لعــدد كبیــر مــن الإإذ 

ذات  مصــارفذات المراكــز المالیــة الضــعیفة وال مصــارفال بــینعــدم قــدرة معظــم المــودعین علــى التمییــز 

 عـدم وضـوح المعلومـات، فـإن المـودعین نتیجـة لوقـوعهم بأزمـة ثقـةوذلـك بسـبب  ،المراكز المالیة السلیمة

(Confidence Crisis)  بسبب خوفهم من احتمال عدم قدرة المصـارف علـى تلبیـة طلبـات السـحوبات، 

حالـة ب سـببین بـذلكتم، مصـرفمهمـا كانـت حقیقـة المركـز المـالي لل ،اً یتجهون إلـى سـحب نقـودهم جماعیـف

20  Bank Regulation and Resolution of  Banking Crises, centre for Financial and Management 
Studies SOAS, University of London, 2012, p5-6. 
21  Patric T . Downes , David Martson and Inci  Otker , Mapping Financial Sector 
Vulnerability in non-Crisis Country, IMF Discussion Paper N.3, 1999, p 15. 
22  Robert Boyer, Mario Dehove, Dominique Plihon, les Crises Financières, Rapports du 
conseil d’analyse économique , Paris,  la Documentation Française,  2004, p 15. 

ها بروابط مشتركة ما بینعدوى انتقال األزمات بین مجموعة من القطاعات أو المؤسسات تشترك فی :تعرف العدوى بأنها  23
 .محدثة بذلك أزمة مالیة شاملة في النظام كله ائهأو في أداء عمال ،في أداء أسواقها المالیة
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 ،25یترافـق مـع قیـام المصـارف بتجمیـد الودائـع،  24(Banking Panic)مـن الـذعر الجمـاعي المصـرفي 

إرغـــام إلـــى مـــا یـــؤدي  ،ال الجهـــاز المصـــرفيمـــرأس  دحیـــث قـــد یســـتنف، عـــدة أیـــام وٕاغـــالق بعـــض فروعهـــا

أو قــد تلجــأ الســلطات النقدیــة إلعــادة هیكلــة  ،الســلطات النقدیــة علــى التــدخل لتقــدیم الــدعم لهــذه المصــارف

.وتأمیم بعضها ودمج بعضها اآلخر ،المؤسسات المصرفیة

  

 : هما 26ینیعندما تستوفي شرطین أساس (Systematic) عامةاألزمة المصرفیة  وتعد

لتشـمل النظـام المصـرفي  ،مصـارفظهور عالمات واضحة على الفشل المالي في عدد كبیـر مـن ال  -1

نخفــاض اال، ســنوات 3ارتفــاع نســبة الخســائر التشــغیلیة إلجمــالي األصــول وتراكمهــا ألكثــر مــن ( كلــه

إلـــى إجمـــالي  المتعثـــرةارتفـــاع نســـبة القـــروض و  ،زیـــادة ســـحوبات الودائـــع، كبیـــر فـــي نســـب الســـیولةال

أو /و أخـرى مصـارفبوٕاعالن إفالسها أو دمجها  مصارفتصفیة بعض ال، 27% 10لتفوق القروض

 . )تأمیم مصرفيحدوث حاالت 

المركـــزي وواضـــعي  مصـــرفالقبـــل لحمایـــة الجهـــاز المصـــرفي مـــن واســـعة النطـــاق  ةإجـــراءات تدخلیـــ -2

ومــــا تتخــــذه الحكومــــة مــــن تــــدابیر طارئــــة مثــــل تجمیــــد الودائــــع، وتعطیــــل العمــــل  ،السیاســــات النقدیــــة

 .أو فرض نظام عام لتأمین الودائع بعض األیام، مصارفبال

استخدام ثالثة  جرىإذا  ،واسعة النطاق في القطاع المصرفي تعدف ةالنقدیة التدخلیأما إجراءات السلطات 

 : 28على األقل من اإلجراءات الستة التالیة

علــى وضــخ األمــوال  ،المركــزي مصــرفودعــم الســیولة المصــرفیة مــن ال ،التوســع فــي العــرض النقــدي •

 . لناتج المحلي اإلجماليلمن نسبة الودائع % 5عندما یتجاوز هذا الدعم نسبة  ،واسع النطاق نحو

ـــة المصـــرفیة • ـــك عنـــدما  ،ارتفـــاع تكـــالیف إعـــادة الهیكل ـــاتج % 3تجـــاوز النســـبة المعیاریـــة توذل مـــن الن

 . المحلي اإلجمالي

 *:للذعر المصرفي شروط منها24 
عدم وجود سیولة أي  ،قصیرة األجلالعن األصول )قصیرة األجلالالقروض ( قصیرة األجلالأن یزید حجم المدیونیة  -1

 .كافیة لتمویلها
ومن ثم عدم قدرتها على الوفاء  ،)یةصغر حجم األصول المصرف(المصرفیة محدودیة حجم المؤسسات المالیة   -2
 .قصیرة األجلالجات المستثمرین من القروض ابح
 .237ص  ،1998، 133العدد، مجلة السیاسات الدولیة ،قراءات في األزمة اآلسیویة، سعدني نرمینلا*  

25  Ponam Gupta, Aftermath of Banking crises:  Effects on real and monetary variables, IMF 
working papers, June, 2000, P.15.  
26  Laeven, L. and Valencia, F. Systemic Banking Crises Database:  An Update,  IMF 
Working Paper, No.12, 2012, p.4. 
27 Demirguc-Kunt A., Detragiache E, The Determinants of Banking Crises in Developing and 
Developed Countries, IMF Staff Papers, Vol.45, No.1, 1998, P 91. 
28 Laeven, L. and Valencia, Previous Reference, 2012, p.5. 
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 . )(Too Big to Failذات الحصة السوقیة الكبیرة  مصارفمن ال مصارفتأمیم عدة  •

مـــن  مـــن النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي% 5بمـــا یتجـــاوز الــــ  االســـتحواذ الكبیـــر علـــى األصـــول المصـــرفیة •

 .مؤسسات مصرفیة دولیة كبرى 

أو  عدة أیام الكبیرة مصارفوٕاغالق فرع أو أكثر من فروع ال ،إجراءات قانونیة لتجمید الودائع الكبیرة •

 . اً نهائی مصارفتصفیة بعض ال

المالیــة  المصــرفیة عنــدما یتحقــق معــدل نمــو موجــب فــي كــل مــن النــاتج المحلــي نهایــة األزمــة وتبــدأ  •

.29فترة ال تقل عن عامین متتالیینفي اإلجمالي الحقیقي ومعدل نمو حجم االئتمان و 

  

 : )(Currency Crisisزمة سعر الصرف أ - ب

 بانخفـاضوتتمثـل  ،) (Balance of Payments Crisisیطلـق علیهـا أیضـًا أزمـة میـزان المـدفوعات

المضــاربة  تحـدث عنـدما تـؤديو  ،مفـاجئ لسـعر الصـرف، وتغیـر حـاد فـي تـدفقات رأس المـال االسـتثماریة

أي عندما یتجاوز االنخفاض السنوي مقابل الدوالر  ،الكثیفة على عملة بلد ما إلى تخفیض قوتها الشرائیة

حیــث ، % 15الـــ  30قیمــة العتبــة) ســترلینياإلالجنیــه ، الــدوالر، الیــورو(األمیركــي أو مقابــل ســلة عمــالت 

بیـع مبـالغ  ضـخمة و  31ضـخ علـى  من أجل حمایة القوة الشرائیة للعملة الوطنیة المركزي مصرفیرغم ال

 .  رفع سعر الفائدة بنسبة كبیرة أو من احتیاطیات القطع األجنبي

 : )(Sovereign debt Crisis أزمة الدیون السیادیة - ت

علــى األزمــة التــي تواجــه دولــة مــا فــي حــال عجزهــا عــن الوفــاء  32ینطــوي مفهــوم أزمــة الــدیون الســیادیة 

حیث تحدث هذه األزمة ألسباب تتعلق باالقتصاد الكلي كارتفاع عجز میزان  ،بدیونها الخارجیة وفوائدها

ادیة تحــت ســلطة و یــتم تســویة الــدیون الســی ،والتوســع المفــرط بــاالقتراض ،المــدفوعات ومســتوى التضــخم

كانـت  مـاعرض تـمـة للمقءبإعادة هیكلة هـذه الـدیون فـي شـروط أقـل مال إما 33الوالیة القضائیة األجنبیة 

وبالتــالي قــد  ،)(Defaulting الدولــة المقترضــة توقفهــا عــن الســداد بــإعالنأو  ،علیــه فــي العقــد األصــلي

 . القوة الشرائیة لعملتها الوطنیة یحدث انهیار كبیر في

29  Laeven, L. and Valencia, Previous reference, 2012, p17. 
30  Reinhart, C. M. and Rogoff, K. S. From Financial Crash to Debt Crisis, American 
Economic Review, 2011, p6. 

یدفع الطابع الجدید لألزمات إلى اإلسراع بإعادة التفكیر في إجراءات الوقایة هل  –عین العاصفة كریستیان ملدر، 31 
 .6ص ،2002، 4العدد ، 39 المجلدمجلة التمویل و التنمیة،  ،؟وتدابیر الحل

 .19ص ،2009 ،مرجع سابق ،البدوي حنان غانم فخور، حمد علي إبراهیممالعامري  32
33  Detragiache, E. and Spilimbergo, Crises, Liquidity-Evidence and interpretation, IMF 
Working Paper  N.2, 2001, p8. 
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: (Financial Markets Crisis) ) الفقاعات(أزمة األسواق المالیة  - ث

  

أي  ، "bubble"یحدث هذا النوع من األزمات في أسواق المال بسبب ما یعرف اقتصـادیًا بظـاهرة الفقاعـة

حیــث  .متهـا العادلـة بشـكل وهمــي غیـر مبـررتتجــاوز قیف فـع أسـعار األصــول بسـبب المضـارباتعنـدما ترت

الهبوط، ومــن ثــم تبــدأ حــاالت الــذعر فــي الظهــور، فتنهــار األســعار، بــتبــدأ القــیم الســوقیة لــألوراق المالیــة 

األسـباب  ومـن، أو فـي القطاعـات األخـرى ذاتـه ویمتد هذا األثر نحو أسعار األصول األخرى فـي القطـاع

ـــة الرئیســـة لحـــدوث أزمـــات  ـــذي ) الســـاخن(هـــو رأس المـــال األجنبـــي األســـواق المالی ـــى یـــؤدي ال حـــدوث إل

 .األزمات في حال انسحابه الكبیر والمفاجئ من السوق المالي

 : les crises jumelles" )Twin Crisis(34"األزمات المزدوجة  - ج

أزمة دیـون  تلیها أزمة صرف أو تسبقها أو ،أزمة مصرفیة كحدوث، متزامن على نحوأزمتین  ي حدوثه

 + أزمــة مصــرفیة( ألزمــة المزدوجــةلمثــاًال  1997وتمثــل أزمــة شــرق آســیا ، ســیادیة خــالل فتــرة عــام واحــد

 . )أزمة صرف

 : Triple Crisis35 )(األزمات الثالثیة  - ح

ففــي بعــض األحیــان قــد تتــزامن  ،هــابین یمكــن القــول أن كــل األزمــات تتســم بدرجــة كبیــرة مــن االرتبــاط فــي

فقد تقع أزمـة مصـرفیة وتسـبقها أو تلیهـا خـالل  ،ن في وقت واحدو والدی رفاالمصو عناصر أزمة الصرف 

هـذا النـوع لمثـاًال  2001وتشـكل األزمـة األرجنتینیـة عـام  ،عام واحد أزمة صـرف وأزمـة دیـون سـیادیة معـاً 

 . من األزمات

 

 

34  Robert Boyer. Mario Dehove, Dominique Plihon, les crises financières,  Rapports du 
conseil d’analyse économique, Centre de documentation française,  Paris, 2004, P 26- 27. 
35  Laeven, L. and Valencia, Previous Reference, 2012,  p11. 
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ثانیاً 

- 

 :  قتصادیةاالاألزمات  

واالســتثمار فــي أنهــا اضــطراب مفــاجئ یخــل بــالتوازن االقتصــادي وقــوى العــرض والطلــب واإلنتــاج بتعــرف 

وارتفـــاع معـــدالت  ،معـــدالت النمـــو االقتصـــادي 36یـــؤدي إلـــى انخفـــاض علـــى نحـــوعـــدة بلـــدان  بلـــد مـــا أو

وذلــك بســبب مجموعــة مــن اإلجــراءات االقتصــادیة والسیاســات  ،وتــردي مســتوى المعیشــة والــدخل ،البطالــة

 . المالیة والنقدیة واالستثماریة غیر المتجانسة

 :  37 أنواع األزمات االقتصادیة -

حیـــث تكـــون  ،وهـــي أزمـــة متكـــررة تصـــیب دورة اإلنتـــاج ،زمـــة فـــائض النـــاتجأ هـــي : دوریـــةال ةزمـــاأل  -1

 .غیرها من األزماتباألزمات التي تتولد عن األزمة الدوریة أكثر عمقًا مقارنة 

 أقل اتسـاعًا وشـموًال مـن األزمـة الدوریـة، حیـث تحـدث نتیجـة الخـتالالت أزمة هي:  األزمة الوسیطة -2

 .تناقضات جزئیة في عملیة اإلنتاج الرأسمالي و

منهـا  ،االقتصـاد العـالمي تشمل في العادة مجاالت معینة أو قطاعات محددة مـن  : األزمة الهیكلیة -3

 +.الغذاء وغیرها أزمة الطاقة، أزمة المواد الخام وأزمة :مثالً 

 

 : 38العالقة بین األزمات المالیة واألزمات االقتصادیة -

أي  ،فالـــدخول فـــي حالـــة الركـــود االقتصـــادي، األزمـــات االقتصـــادیة بعالقـــة قویـــةبتـــرتبط األزمـــات المالیـــة 

، غالبـًا مـا یتـزامن مـع حـدوث أزمـة مالیـة مصـرفیة ،حدوث تراجع كبیر في حجم النـاتج المحلـي اإلجمـالي

إعـادة هیكلـة القطـاع أو /وتعثـر و، وانهیـار أسـعار األصـول المالیـة، الشـح فـي عـرض التمویـلعبـر وذلك 

 .وهو ما یزید حدة األزمة االقتصادیة، هوتأمیم المصرفي

زمـة األفـي حـدوث  قـد تكـون السـببو   39ث األزمـة االقتصـادیة و قبـل حـداألزمـة المالیـة إشـارة تعطي كما 

 .قتصادیةاال

 

 

 

 .277ص ، 2009، دمشقجامعة  ،كلیة االقتصاد ،كتاب جامعي ،األسواق المالیة، كنعان علي  36
 ،، تعریب علي القزویني معهد العلوم االقتصادیة)الدوریة والوسیطة والهیكلیة(بلجوك، األزمات االقتصادیة المعاصرة   37

 . 49-46ص  ،1985 دمشق مطبعة األمین، سطیف، الجزائر
38 Christian de Boissieu, Les Systèmes Financiers: Mutation, Crises et Régulation, 2ème 
édition, Paris, 2006, p.88. 
39 Bernard Rosier, Les Théories des Crises Economiques, 5ème édition, Paris, 2003, p.5. 
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40النظریات المفسرة لألزمات المالیة المصرفیة.ثالثاً 

  

 : Bubble Burst theory) (نظریة انفجار الفقاعة  -1

تعرف بالفقاعة السعریة أو فقاعة المضاربات، وتتكون الفقاعة عندما تتجاوز قیمة األصـل السـوقیة قیمتـه 

ویمتـد هـذا ، ومن ثم تبدأ حالـة الـذعر فـي الظهـور فتنهـار األسـعار، لذلك سببدون وجود أي من العادلة 

فــي القطاعــات األخــرى، ویحــدث االنهیــار  ســواء فــي القطــاع نفســه أم ،األثــر نحــو أســعار األســهم األخــرى

 ،كمـا حـدث فـي أزمـة الـرهن العقـاري ،المفاجئ في أسعار األصول المالیة والحقیقیة نتیجة انفجار الفقاعة

وتعثر عدد كبیر من القروض  ،والتي كانت مصحوبة بتشكل فقاعة في قیم العقارات في السوق األمیركي

 .2008ت تداعیاتها إلى باقي دول العالم في عام والتي امتد، المضمونة بضمانات عقاریة

 :  )(Minsky’s Theory نسكيینظریة م -2

تقـــوم هـــذه النظریـــة علـــى أن القطـــاع المـــالي والمصـــرفي فـــي االقتصـــاد الرأســـمالي یتســـم عامـــة بالهشاشـــة 

)financial fragility(،  وتختلـــف درجـــة هشاشـــة القطـــاع المصـــرفي بـــاختالف المرحلـــة التـــي یمـــر بهـــا

 .االقتصاد من مراحل الدورات االقتصادیة

هــذه النظریــة فــي تفســیر األزمــات المصــرفیة فــي النظــام الرأســمالي علــى أن االقتصــاد یمــر بالــدورة  وتركــز

ضل الشركات تمویـل أنشـطتها اد تفوبعد مرور االقتصاد بمرحلة الكسالرواج، إلى االقتصادیة من الكساد 

 . متحوطالا یسمى التمویل بحرص وعدم تحمل مخاطر كبیرة، وهو م

 ،وتقـوم الشـركات بتوسـیع أعمالهـا ونشـاطها ،تبدأ التوقعات المتفائلـة بتحقیـق األربـاحفأما في مرحلة النمو 

وتنتقـل عـدوى التفـاؤل ، معتمدة على التمویل الخارجي واالقتراض مفترضـة قـدرتها المسـتقبلیة علـى السـداد

دون التأكد مـن جـدوى المشـاریع  من بالتوسع في إقراض الشركات مصارفإلى السوق المصرفي، وتبدأ ال

كـــافي مـــن احتمـــال عـــدم ســـداد هـــذه التحـــوط الدون مـــن و  ،ومـــن المـــالءة المالیـــة للمقترضـــین ،المقترضـــة

وتــنخفض نســبة ســیولة القطــاع المصــرفي تبــدأ  ،حــین تعجــز الشــركات المقترضــة عــن الســدادو ، القــروض

 .شاملة  وتتوالى مسببة حدوث أزمة مالیة مصرفیة ،فردي بالظهورحاالت الفشل المالي المصرفي ال

 :  Theory  (Herding Behavior( نظریة سلوك القطیع -3

تباع االتجاه العام للسوق، حیث یلعب إل ،وخاصة الصغار منهم ،تقوم هذه النظریة على میل المستثمرین

المســتثمر المحلــي صــاحب رأس المــال الكبیــر والمســتثمر األجنبــي دورًا هامــًا فــي تفجیــر األزمــات المالیــة 

تشیر تجارب األزمات الدولیة إلى أن المستثمر المحلي صـاحب رأس المـال الكبیـر قـد یكـون و المصرفیة، 

ب قدرتــه علــى الحصــول علــى معلومــات أدق وأشــمل مــن أول مــن یهــرب عنــد حــدوث أزمــة مصــرفیة بســب

مجلة كلیة بغداد للعلوم ، أسبابها وانعكاساتها على البلدان العربیة، مفهومها، األزمة المالیة، كمال زریق، كورتل فرید  40
 .9-8ص ،  2010، 20 العدد، االقتصادیة
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ن األجانــب أصــحاب و المســتثمر بینمــا یتســبب معلومــات المســتثمر المحلــي صــاحب رأس المــال الصــغیر، 

ــــرة  ــــع المصــــرفیة الكبی ــــاجئ مــــن الســــوق ، )Stakeholders(الودائ ــــي حــــال انســــحابهم الجمــــاعي المف وف

. محدثین اضطرابات مصرفیة كبیرةالمصرفیة بانخفاض كبیر في السیولة المصرفیة 

  

 

 للفشل المالي المصرفي واألزمات المصرفیةالبعد التاریخي : المبحث الثاني
 

 : تواتر األزمات المصرفیة -أوالً 

فبعد الحرب العالمیة الثانیة تبین أن امتالك  ،التاریخ االقتصادي بعدد هائل من األزمات المصرفیةیزخر 

أنهـــا قـــادرة علـــى ســـداد التزاماتهـــا عنـــد  یعنـــي إطالقـــاً  كبیـــر مـــن الموجـــودات الالمؤسســـة المصـــرفیة لحجـــم 

 .استحقاقها

أن تحقیق المؤسسة المصرفیة لألرباح لیس ضمانًا كافیًا لقدرتها تبین  بعد ظهور موجات الكساد العالمیةف

رأس صـافي  كانـت قـد حققـت أرباحـًا وتمتلـك ،على سداد التزاماتها، حیث أفلسـت عـدة مؤسسـات مصـرفیة

مال عامل موجب، لكنها وقعت في أزمـة سـیولة بسـبب عـدم امتالكهـا رصـیدًا نقـدیًا كافیـًا لسـداد التزاماتهـا 

 .العمالء ودائع الجاریة وتغطیة طلبات سحوبات

 اتیوســتین اتیخمســینفــي  األكثــر شــیوعاً هــي  صــرفالوأزمــات  مصــرفیة المزدوجــةالاألزمــات  كانــتفقــد 

 .القرن الماضي

س ؤو ر تحــویالت  علــى قیــود وجــود بببســ 41نســبیاً  الحــدوث نــادرة منفــردة فكانــتال المصــرفیة األزمــات أمــا

خالل الفتـرة الزمنیـة الممتـدة لتسود األزمات المصرفیة  ،األزمات اتجاهبعد ذلك نعكس لی، هاانتقالو  األموال

الحاصـل  بتكـاراالو  تطـورالبسیاسـات التحریـر المـالي و  ذلك تفسیرویمكن  ،)2000-1975( بین األعوام

مخـاطر  زیـادةفـي  سـاهمتالتـي  ،لكترونیـةاإل مـدفوعاتال أنظمـة وظهـور ،)المشـتقات( التمویـل أدوات في

ات بسـبب یوالتي فرضت على بعض الدول هیكلة نظامها المصـرفي فـي أواخـر التسـعین ،العمل المصرفي

وٕانقاذهـا مـن هـذه  مصـارفأدت إلى تدخل الحكومات لـدعم ال حتىفي بعض دول  مصارفتدهور أداء ال

 .األزمات

 :42ألزمات إلى النمط التالي في اتشیر التجارب السابقة و 

األزمـات  عـددضـعف  شـكلی فـي االقتصـادیات الناشـئة المصـرفیةزمات األو  الصرفأزمات عدد ن إ  -

 .في الدول الصناعیة

41 Reinhart, C. M. and Rogoff, K. S, From Financial Crash to Debt Crisis, American Economic 
Review, 2011, p 101. 
42  Laeven , L. and Valencia, Previous Reference, 2012, p.17. 

                                                            



 فقـد ،اآلخركل منهما  يغذیحیث  ،نفسه في الوقت من األزمات یمكن أن تشهد الدولة كال النوعین  -

1970(وقــع بــین عــامي 

- 

-2008( بــین فــي األعــواممنهــا  10 منفــردة أزمــة مصــرفیة 99 ) 2011

 8و ،)توأم (أزمة مزدوجة  68، منفردة أزمة دیون سیادیة  18 ،منفردة أزمة صرف 153و )2011

 . أزمات ثالثیة

 

ترافـق فیهـا أزمـة صـرف تأن األزمة المزدوجـة األكثـر تكـرارًا هـي األزمـة التـي  )2(كما یتضح من الشكل ف

األزمـــة  بینمـــا، مـــع أزمـــة مصـــرفیةأزمـــة صـــرف تلیهـــا األزمـــة التـــي تترافـــق فیهـــا  ،مـــع أزمـــة دیـــون ســـیادیة

 . المزدوجة األقل شیوعًا هي تلك التي تترافق فیها األزمة المصرفیة مع أزمة دیون سیادیة

 

 

 )2011-1970( عامي بینمخطط تواتر األزمات المالیة على اختالف أنواعها  : )2( الشكل

 
Source: Laeven, L. and Valencia, F. Systemic Banking Crises Database: An Update, p17. 
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ثانیاً 

- 

 : المصرفيالفشل المالي ظاهرة لأمثلة  

 :Sub Prime Crisis Loans) ( 2008-2007زمة الرهن العقاريأ -1

لكنهــا فــي الوقــت و  ،العامــةألزمــة المصــرفیة لمثــاًال ) أزمــة الــرهن العقــاري(تشــكل األزمــة المالیــة العالمیــة 

 ،إذ تعــود جــذور أزمــة الــرهن العقــاري، وســوء إدارة لألزمــات المالیــة المصــرفیة ةنفســه تعبــر عــن أزمــة رقابــ

التـي ترافقـت مــع  ، (Price Bubble)43التـي أصـابت األسـواق المالیـة األمریكیـة إلـى الفقاعـة السـعریة 

إضــافة إلــى فشــل الجهــات الرقابیــة واإلشــرافیة فــي ضــبط ،  44وخاصــة التوریــق ،اســتخدام المشــتقات ازدیــاد

 .45وهمي وكبیر على نحووازدیاد الطلب  ،المضاربات العقاریة

الـذي اسـتثمر  ،)Lehman Brothers(االستثمار  مصرفكان من أول ضحایا األزمة المالیة العالمیة و 

بعد  مصرفحیث أعلن إفالس ال ،منخفضة الجودةوال) CDO(بشكل كبیر في التزامات الدین المضمونة 

فـي أیلـول  اتدوالر  3.65لـى إ اً دوالر  67أن انخفض سعر سـهمه فـي السـوق المـالي خـالل سـنة فقـط مـن 

2008. 

بنــك الفقــد قــام  ،الســوق األمریكیــةوالتــي تعــد أكبــر شــركة تــأمین فــي ، (AIG) أمــا شــركة التــأمین األمریكیــة

مــن رأس المــال % 80علــى )Government Takeover(االحتیــاطي الفیــدرالي األمیركــي باالســتحواذ 

 .إفالسها أیلول لتفادي 16الشركة  في 

   غولـــــــدمان ســـــــاكسمصـــــــرف  46ي االســـــــتثمارمصـــــــرفإلـــــــى تحـــــــول الـــــــرهن العقـــــــاري و قـــــــد أدت أزمـــــــة 

)(Goldman Sax سـتانلي  مورغـانمصـرف  و)Morgan Stanly ( حیـث ، 47تجاریـة مصـارفإلـى

كمیات ضخمة من نوع أو أكثر من األصول المالیة،  وشراء بیعهي عملیة : الفقاعة السعریة أو فقاعة المضاربة 43
ن السعر الحقیقي هو مجموع القیم الحالیة إحیث كالمنازل أو األسهم التجاریة، بأسعار تفوق أسعارها الطبیعیة الحقیقیة 

من عوائد أو أجور فإن ذلك  تولده ماأموال على أصول أو سلع أكثر  تم إنفاقفإذا  ،للعائد المستقبلي المتوقع لألصل المالي
 .واسعةمالیة مصرفیة إلى أزمة  یؤديتؤدي إلى خلل واضطراب في النشاط االقتصادي، ما  ،یعني حصول فقاعة مالیة

متساویة ) سندات(المتجانسة من حیث اآلجال والفوائد إلى أوراق مالیة  القروضحویل مجموعة من عملیة ت: التوریق  44
 القروضتحویل وذلك ل ،في المصارفتقلیًال للمخاطر، وضمانًا للتدفق المستمر للسیولة النقدیة قابلة للتداول  القیمة،

 جالهاآمتوافقة مع قیمة السندات و القروض هذه تكون حیث ، من المقرض األساسي إلى مقرضین آخرین بأصول المضمونة
 .القروضتستعمل حصیلة االكتتاب فیها لشراء تلك ف وفوائدها،

45 Gonela, S. and Chilakamarri, V, US Financial Crisis: The role of Subprime Mortgages, IBS 
Case Development Center, 2009.P 5-7. 

بشراء المنتجات  وذلك ،في األسواق المالیة هي المصارف التي تقوم بتوظیف مبالغ كبیرة جداً  :المصارف االستثماریة46  
 .األسواق المالیةبوساطة  بتمویل أعمالها أیضاً ، وتقوم )المشتقات( المالیة

الودائع  فيمن أشخاص طبیعیین ومؤسسات تجاریة وصناعیة  العمالءتتعامل مع  مصارف هي: المصارف التجاریة  47
 .واإلقراض
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لهمــا بعــد أن كــان  الضــروریةالفــدرالي األمیركــي باســتقبال الودائــع لتــوفیر الســیولة  مصــرفســمح لهمــا ال

.االستثمار تلقي الودائع مصارفعلى  محظوراً 

  

خســـائر عـــدد مـــن المؤسســـات المالیـــة العالمیـــة نتیجـــة انكشـــافها علـــى ســـوق الـــرهن  )1(ویوضـــح الجـــدول 

 : 48 تخفیض في قیمة أصولها نمطوالتي أخذت  ،ةالعقاري األمریكی

 خسائر المؤسسات المالیة العالمیة نتیجة انكشافها على سوق الرهن العقاري األمریكي) 1(الجدول 

 )ملیار دوالر(الخسائر  المؤسسة المالیة

Citigroup 40.7 

UBS 38 

Merrill Lynch 31.7 

HSBC 15.6 

Bank of America 14.9 

Morgan Stanley 12.6 

Royal Bank of Scotland 12 

Lehman Brothers 46 
Source: Patrick Artus & Autres, " La Crise des Supprimes", Rapports du conseil d’analyse 

économique, p74.* 
 :المتاجرة بالمشتقات والفشل المصرفي الفردي - 2

   : 200849عــام المــالي  مركــزهواضــطراب  Société Générale)( سوســیتیه جنــرال مصــرف -

عنــدما خســر الموظــف المســؤول عــن ، مــن الوقــوع فــي الفشــل المــالي سوســیتیه جنــرال مصــرفقتــرب ا

أكثـــر ) Jérôme Kerviel( 50سوســـیتیه جنـــرال جیـــروم كیرفیـــل  مصـــرفالتـــداول بالمشـــتقات فـــي 

رات األسـهم  األوروبیـة وهو یضارب على العقود المستقبلیة المشتقة من مؤشـ ،ملیارات یورو 4.9من

حیـث قـام بشـراء عقـود  ،)(Euro Stox 50, Xetra DAX and FTSE 100ي بشـكل أساسـ

 2008وذلـــك فــي بدایـــة كـــانون الثـــاني  ،ملیــون یـــورو 50مســتقبلیة علـــى هـــذه المؤشــرات بمـــا یعـــادل 

 مصـرفاكتشفها ال ،مصرفواقتحام ألنظمة حواسیب ال ،متسببًا في فضیحة اختالس وتزویر للملفات

48  Artus Patrick & Autres, La Crise des Supprimes, Rapports du conseil d’analyse 
économique, La Documentation Française,  Paris, 2008, P74. 
49  John C.Hull, Options, Futures and Other Derivatives ,8th Ed, Prentice Hall, 2011, p 37. 

كان یعمل  قبل نقله إلى تعامالت المكاتب األمامیة في المكتب الخلفي لمراقبة التعامالت ، عاماً  29من العمر یبلغ   50
 أنظمة الحمایة كلهناك تعلم جیروم كیرفیل أسرار  ،تخطي أي موظف لتفویضه التجاري وضمان تجنبالتجاریة 
 .بها كیف یتجاوز أنظمة األمان إلخفاء أنشطة غیر مصرح و ،المصرفیة
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مـا اضـطر المصـرف ، وعملیاتـه المالیـة لحسـابات المصـرف اعتیادیـةأثناء عملیة تدقیق  في مصادفة

 51الناتجة عن عملیات جیروم  مصرفملیار یورو لتغطیة خسائر ال 2.5بمقدار هإلى زیادة رأس مال

غض الطرف عن هذه العملیات العالیـة الخطـورة عنـدما بكان ماهرًا في إخفاء خسائره  فقد ،االحتیالیة

.كانت تداوالته تحقق أرباحًا 

  

 : 1995عام  Bank) (Bearing  بیرنغ مصرفإفالس  -

 52(Nick Lesson) بســـبب نیكـــوالس لیســـون 1995 -2 -26األحـــد یـــوم  بیرنـــغ  مصـــرفأفلـــس 

حیـــث تقلصـــت قیمـــة ، 1995بیرنـــغ فـــي ســـنغافورة عـــام  مصـــرف الموظـــف الجدیـــد المســـؤول عـــن  فـــرع

 .ملیون دوالر 150ملیون دوالر إلى  500األعمال بیرنغ براذرز من  مصرف

فقـد  225العقود المستقبلیة وعقود الخیـارات لمؤشـر نیكـاي  على تفاوض لیسون 1994بدایة عام  فمنذ 

وصــاحب المركــز القصــیر فــي  ،نیكــايمؤشــر كــان صــاحب المركــز الطویــل فــي العقــود المســتقبلیة علــى 

ولكنه تمكن مـن إخفـاء ، حیث كان یراهن على صعود المؤشر ،العقود المستقبلیة لسندات الدولة الیابانیة

وفــي ، عمــل فــي المكتــب األمــامي فــي تنفیــذ األوامــر الصــادرة عــن العمــالءان یإذ كــ ،رؤســائهعــن خســائره 

 .نفسه الوقتفي المكتب الخلفي في إدارة الحسابات 

مـــا أدى إلـــى خفـــض  ،ریختـــر 7.2زلـــزال بقـــوة  الیابانیـــة) Kobe( ضـــرب مدینـــة 1995 -1- 17وفـــي 

 18000الثـــاني إلـــى نقطـــة فـــي أول كـــانون  20,000أي مـــن  ،%10بنســـبة مؤشـــر البورصـــة الیابانیـــة 

  ،عقداً  7135 إلىلیسون قد ضاعف في وقت سابق عدد عقوده المستقبلیة  بینما كان، نقطة بعد الزلزال

كـان  حیـث ،نقطة في ظل أسـعار الفائـدة الضـعیفة 19000ظنًا منه أن المؤشر لن ینخفض تحت عتبة 

ملیــار دوالر وهــو مــا یتجــاوز  1.1ولكنــه ســجل خســائر بقیمــة  ،اً لیســون یتوقــع أن المؤشــر ســیرتفع قریبــ

 .الذي كان مفلساً  مصرفضعفي رأس مال ال

 مصـــــــرفوتـــــــولى  ،1995 -2 -5فـــــــي  بیرنـــــــغ مصـــــــرفبریطانیـــــــا المركـــــــزي لـــــــدعم  مصـــــــرفســـــــعى 

(Borclags) ذات  قصــــیرة األجــــل لتزامــــاتاالتحصــــیل ملیــــون دوالر مــــن  900وجمــــع حــــوالي  ،اإلدارة

 Singapore Barings( ةســنغافور فــي   53وفــي النهایــة أغلــق مكتــب لیســون ،أشــهر 3االســتحقاق 

futures(، لتشتریه مجموعة هولندیة بسعر رمزي یقدر بدوالر أمیركي واحد . 

 .مع إلزامه بالتعویض عن الخسائر 2009سنوات في كانون الثاني  3حكم علیه بالسجن مدة   51
حیث كان یعمل في المكتب الخلفي في  ،عامًا عندما اختیر لیقوم بإدارة فرع المصرف في سنغافورة 25یبلغ من العمر  52

 . الرقابة على تنفیذ األوامر الصادرة عن العمالء
 .لحسن سلوكه 1999وأطلق سراحه في عام  ،سنوات ونصف بتهمة االحتیال 6حكم علیه بالسجن مدة  53
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- 

 :  54 البتراء مصرف أزمة 

مالیـین  3كشركة مساهمة عامة برأسمال مصرح به مقداره  1977 في أواسط عام البتراء مصرفتأسس 

 . مالیین دینار أردني 5تم زیادة رأس المال لیصبح  1985دینار أردني، وفي عام 

ـــاه كـــل المـــراقبین للقطـــاع المصـــرفي األردنـــي مصـــرفوقـــد شـــد أداء ال نـــه أدخـــل أحـــدث األدوات أإذ  ،انتب

أردنـــي یقـــدم حلـــوًال مالیـــة للشـــباب لبـــدء حیـــاتهم  مصـــرف كـــان أولفوالتقنیـــات فـــي التعـــامالت المصـــرفیة، 

 1982فـي عـام  مصـرفازدهـر أداء ال حیـث ،العائلیة، وكان أیضـًا أول مـن أدخـل بطاقـة االئتمـان للـبالد

 .في األردن مصرفوأصبح ثاني أكبر 

منتصــف ات وحتـى یالبتـراء مــن االنتعـاش االقتصــادي الـذي عرفــه األردن فـي الســبعین مصــرفاسـتفاد فقـد 

المركـــزي  مصـــرفكـــان یمـــارس عملیـــات غیـــر شـــرعیة ومخالفـــة لتعلیمـــات ال مصـــرفولكـــن ال ،اتنیـــالثمانی

 ،حجـم الودائـع من% 90البتراء كان یقدم قروضًا یقترب حجمها من  مصرفومنها أن ، هولوائح األردني

 و قرابـةهـذه القـروض ألشـخاص تـربطهم عالقـات صـداقة أتـم مـنح  حیـث ،دون ضمانات كافیةمن وذلك 

وفـاة رئـیس بعـد  1982الذي انتخب في عام ، أحمد الجلبي مصرفرئیس مجلس اإلدارة والمدیر العام للب

التــي تمنــع أي  ،مصــارفعمــل ال مخالفــًا للــوائح نظــام یعــدوهــو مــا  ،محمــد طوقــان مصــرفمجلــس إدارة ال

 . من حجم الودائع لدیه% 70تفوق  قروضمصرف من تقدیم 

نجـاز مخالصـات إلللخارج بحقائب ملیئـة بالشـیكات  مصرفعلى إرسال موظفي الأحمد الجلبي دأب كما 

الطــرق  تبــاعإ األمیركیــة والبریطانیــة والسویســریة بــدًال مــن مصــارفالشــیكات المجیــرة أو المحولــة عبــر ال

 أو ،دون ضـــمانات كافیـــةمـــن ألشـــخاص  البتـــراء قروضـــاً  مصـــرف إضـــافة إلـــى مـــنح ،التقلیدیـــة النظامیـــة

 . أخرى أردنیة مصارفألشخاص رفضتهم 

األردن یعــاني  بــدأفقــد شــهد نهایــة حقبــة االنتعــاش التــي مــر بهــا االقتصــاد األردنــي،  1988غیــر أن عــام 

قیمــة الــدینار األردنــي،  تتراجعــو  ،ن عوامــل محلیــة وٕاقلیمیــة سیاســیة واقتصــادیةمــمصــاعب مالیــة ناتجــة 

حجـم تحـویالت الفلسـطینیین العـاملین  توتوقفت الحكومة األردنیة عن دفع فوائد دیونهـا الداخلیـة، وتراجعـ

 .في الخارج بسبب قرار فك االرتباط بین األردن والضفة الغربیة

، مصـــرفلالبتـــراء هـــو محاولـــة الجلبـــي الحفـــاظ علـــى ثقـــة العمـــالء با مصـــرفلـــدى ومـــا زاد الوضـــع ســـوءًا 

ملیون دوالر نقدًا على طاوالت  12وذلك بوضع  ،واقتراب انهیاره مصرفإفالس العن وتكذیب الشائعات 

صحیفة الحیاة ، حمد الجلبي وآخرینأبتسلیم  األنتربولومطالبة ، "انتهت قانونیاً "فضیحة مصرف البتراء ، فیصل الشبول 54
 .44ص  ،1992 ،12 العدد، عمان، والمال قتصادلال
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ال یـزال یملـك  مصـرفویتأكـدوا بـأن ال ،لیشـاهدها كـل زوار الفـرع ،الرئیسـة فـي عمـان مصـرفأحد فـروع ال

.مالیة توال یعاني أي مشكال ،سیولة بالعملة الصعبة

  

محمــد  المركــزي األردنــي مصــرفصــدور قــرار مــن حــاكم البالبتــراء  مصــرفبالنســبة لاد األمــر ســوءًا دز وا

 مصــرفمــن موجوداتهــا بالعملــة الصــعبة لــدى ال%  35المحلیــة بوضــع  مصــارفبــإلزام ال ســعید النابلســي

بسـبب عـدم  لم یحـدث وهو ما ملیون دوالر، 65البتراء  مصرفالمركزي، وهذا القرار كان یعني أن یوفر 

 .لهذا المبلغ من القطع صرفمامتالك ال

النابلسي إلى لجنة  المركزي األردني محمد سعید مصرفهو لجوء حاكم ال مصرفوما أدى إلى إغالق ال

، للجنـــة محاســـبة قضـــائیة مالیـــة همســـؤولی وٕاحالـــة ،البتــراء مصـــرفالتـــي قضـــت بحـــل  ،األمــن االقتصـــادي

أن مجمــوع المبــالغ التــي  مصــرفحیــث اتضــح للجنــة تصــفیة ال، األردنــي المركــزي مصــرفعینــت مــن ال

ملیــون دینــار  29ملیــون دینــار تــم اختالســها،  157ملیــون دینــار، منهــا  233تجــاوزت  مصــرفخســرها ال

ملیـــون دینـــار خســـارة متوقعـــة تمثـــل الحســـابات المعلقـــة مـــن أرصـــدة  47عجـــز فـــي حقـــوق المســـاهمین، و

بالسجن مع األشغال الشـاقة مـدة  وحكم غیابیًا على أحمد الجلبي ،ذات العالقة مصارفحسابات بعض ال

 البتــراء مصــرفالحكومــة األردنیــة علــى  اســتولتوبــذلك ، وتغریمــه بقیمــة مــا اختلســه مــن أمــوال ،عامــاً  22

 .1989-8-3في 

 : )1998-1997( أزمة دول جنوب شرق آسیا-4

فقــد ترافقــت أزمــة  ،)األزمــة المزدوجــة(ألزمــة التــوأم لمثــاًال جیــدًا   55تعطــي أزمــة دول جنــوب شــرق آســیا 

 .الصرف فیها مع أزمة مالیة مصرفیة 

فقــــد ســــاهمت معــــدالت النمــــو  ،56كانــــت تایالنــــد مــــن أســــرع اقتصــــادات العــــالم نمــــوًا  1997ففــــي تمــــوز 

نجــــم عنـــه انخفــــاض فـــي معــــدالت  مـــا ،االقتصـــادي المرتفعـــة فــــي ارتفـــاع معــــدالت اإلنفـــاق االســــتهالكي

 .أسعار العقارات ومعدالت الفائدةوارتفاع  ،وارتفاع معدل التضخم ،االدخار

ارتفعــت قیمــة الــدوالر األمریكــي مقابــل الــین ف 1997خــالل النصــف األول عــام  أمــا المنافســة التصــدیریة

لـربط البـات التایالنـدي بالـدوالر ارتفعـت قیمـة البـات التایالنـدي مقابـل  ونظراً  ،الیاباني والعمالت األوروبیة

مـــا أضـــعف القـــدرة التنافســـیة لمنتجـــات تایالنـــد فـــي األســـواق  ،الـــین الیابـــاني و العمـــالت األوروبیـــة أیضـــاً 

مؤدیـًا إلـى عجـز هـذه الشـركات عـن سـداد  هـاوأرباحمبیعات الشركات التایالندیـة  فيوأثر سلبًا  ،األوروبیة

بمعدالت نمو  تمیزتالتي سمیت بالنمور اآلسیویة و  ندونیسیا، الفلبین، كوریا الجنوبیةإتایالند، مالیزیا، : دول شرق آسیا55  
 .حقیقیة

-371ص  ،2013 ،جامعة دمشق، كلیة االقتصاد ،كتاب جامعي ،األسواق المالیة ،سلیمان عدنان ،موصلي سلیمان 56
373. 
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وبالتــالي انخفــاض جــودة محفظــة  ،المحلیــة وتحــول قروضــها إلــى قــروض مشــكوك فیهــا مصــارفدیونهــا لل

 ،وانخفـاض نسـبة السـیولة المصـرفیة ،منتجـةالغیـر  وارتفـاع نسـبة القـروض ،التایالندیة مصارفقروض ال

.ندیةالتایال مصارفما أدى إلى ضعف السالمة المالیة لل

  

المســتثمرون األجانــب بتحویــل اســتثماراتهم وودائعهــم بالعملــة التایالندیــة إلــى عمالتهــم الســیما  أوعنــدها بــد

 ،زاد عرضـه مقابـل زیـادة الطلـب علـى الـدوالر األمریكـي مـا ،الدوالر األمریكـي عبـر بیـع البـات التایالنـدي

المركـزي التایالنـدي  مصـرفحـاول الو ، باط بین البات والدوالر األمریكيتم فك االرت 1997تموز  2وفي 

 مصـارففـأبرم عقـود مبادلـة مـع عـدد مـن ال ، لتـدخل فـي سـوق الصـرف األجنبـيبادعم العملة التایالندیة 

ومـن ثـم اسـتخدم احتیـاطي الـدوالر األمریكـي فـي  ،الـدوالر األمریكـيبلمبادلـة البـات التایالنـدي  57المركزیة

جــام الطلــب المرتفعــة علــى الــدوالر األمریكــي لكــن أح ،شــراء البــات التایالنــدي فــي ســوق الصــرف األجنبــي

دفـع الحكومـة إلـى إعـالن عجزهـا عـن الـدفاع عـن قیمـة البـات  مـا ،فاقت المعروض من الدوالر األمریكـي

 .مقابل الدوالر% 20أكثر من  وانخفضت قیمة البات ،التایالندي

 

 غیر المنتجةالفشل المالي المصرفي والقروض : المبحث الثالث

ظــل حقیقــة أن اســتمرار أي فــي  ،الفشــل المــالي المصــرفي والقــروض غیــر المنتجــة مفهــوميیمكــن عــرض 

 :مصرف في عمله مرهون بأمرین اثنین 

المرافقـــة الربحیـــة والســـیولة ودرجـــة مخـــاطر أهـــداف  بـــین المواءمـــةمـــع  ممكـــن عائـــدتحقیـــق أقصـــى  -1

 .لالستثمارات المصرفیة

المــودعین والمســاهمین وتجــاه حملــة الســندات فــي أوقــات مواجهــة االلتزامــات التــي تترتــب علیــه تجــاه  -2

دون أن یتعرض بسببها إلى اضطرابات مالیة خطیرة أو إلى نقـص كبیـر فـي السـیولة  من استحقاقها

 . قد ینهي وجوده

 :الفشل المالي المصرفي -

أي ، وانتهــاء حیــاة المؤسســة المصــرفیة ،یســتخدم لإلشــارة إلــى المرحلــة التــي تســبق لحظــة إعــالن اإلفــالس

حیــث یكــون غیــر قــادر علــى ب ،تلــك المرحلــة التــي یتعــرض فیهــا المصــرف إلــى اضــطرابات مالیــة خطیــرة

 بـینالقـروض و  التزاماته تجـاه حملـة السـندات، طلبات سحوبات الودائعمثل ( اآلخرینسداد التزاماته تجاه 

 .ه وتصبح قیمة رأسماله سالبةتتجاوز قیمة التزاماته قیمة أصولف ،)مصارفال

التي تم إبرام عقد المبادلة معها  ،للمصارف المركزیة ةن یعید المصرف المركزي الدوالرات األمریكیأیتطلب عقد المبادلة   57
 .في المستقبل
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 : 58غیر المنتجةالقروض  -

ســداد  عــن المقترضــون فیهــا یتوقــف التــي أنهــا القــروضب )المتعثــرة(غیــر المنتجــة  القــروض مكــن تعریــفی

أي القـروض التـي  ،ضمن الجدول الزمني المتفق علیه مع المصـرف المقـرض قروضهم وفوائدها  أقساط

 أو بالسـداد المقترضـینرغبـة  عـدم بسـبب، یومـًا مـن االسـتحقاق 90مـرور ال تسدد أقساطها وفوائدها بعد 

.تسویقیة أو إداریة أو مالیة تتعرض مشاریعهم لمشكالنتیجة ل الوفاء من همتمكن لعدم

  

وتحســنت ، كلمــا كــان تشــخیص القــرض المتعثــر مبكــرًا ازدادت البــدائل المتاحــة أمــام المصــرف لمعالجتــهف

إلـى الفشـل  فقد یؤدي ارتفاع نسبة القـروض المتعثـرة فـي المحفظـة المصـرفیة ،إمكانات منع حدوث التعثر

وتكوین مخصصات كافیة لمواجهة  ،وذلك في حال عدم البحث عن مسبباته ومعالجته ،المالي المصرفي

 . هذا االرتفاع

 

 :أنواع الفشل المصرفي ومراحله -أوالً 

 :أنواع الفشل المصرفي  -

 : )Economic Failure( قتصادياالفشل ال -1

، مـا تعمل في ظـل ظـروف اقتصـاد ،أي فشل المصرف في تحقیق هدفه كمؤسسة اقتصادیة مصرفیة    

المصـــرف عـــن تحقیـــق الهـــدف فیهـــا أنـــه الحالـــة التـــي یعجـــز بیعـــرف الفشـــل االقتصـــادي المصـــرفي حیـــث 

تســاوي علــى األقــل تكالیفــه التشــغیلیة  قروضــهومحفظــة  اســتثماراتهوهــو تحقیــق عوائــد مــن  ،األساســي لــه

+ الودائــــع(الخارجیــــة  أمســــواء الداخلیــــة منهــــا  ،هــــاأو تفوقوالتكلفــــة المتوســــطة المرجحــــة لمصــــادر تمویلــــه 

 ). رأس المال+ السندات 

یفـــوق معـــدالت الفائـــدة الســـائدة فـــي  ،عـــدم قـــدرة اإلدارة المصـــرفیة علـــى تحقیـــق عائـــد علـــى االســـتثمار أي

أي عــدم قــدرة المصــرف علــى تحقیــق عوائــد ، مــع المخــاطر المتوقعــة لتلــك االســتثماراتالءم و یــت ،الســوق

 ).أصحاب المصالح(للمساهمین ولحملة السندات وللمودعین  ةومرضی ،مع درجة المخاطرة متالئمة

 :مرحلتانوله  )Financial Failure(مالي الفشل ال -2

التـي تكـون فیهـا المؤسسـة المصـرفیة غیـر قـادرة  المرحلـةوهي  :)أزمة نقص السیولة( اإلعسار المالي -

حیـث ، اأن إجمـالي الموجـودات لـدیها یفـوق إجمـالي التزاماتهـ مـععلى سـداد االلتزامـات المترتبـة علیهـا 

 .تمتاز هذه الحالة بضعف في ربحیة المصرف وضعف في التدفقات النقدیة التشغیلیة الداخلة

مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة ، دراسة تحلیلیة للقروض المتعثرة في المصرف الصناعي السوري، العربید نضال58 
 .282ص،  2007، 2 العدد، 23 المجلد، والقانونیة
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بیع بوذلك  ،الكلي دون وقوعه في الفشل المالي من ة لدیهیستطیع المصرف تجاوز حالة نقص السیولوقد 

.بعض موجوداته لتغطیة التزاماته المستحقة والعاجلة

  

تكــون المؤسســة المصــرفیة فیهــا  حیــث ،تلــي اإلعســار المــالي التــي المرحلــةهــي : الفشــل المــالي الكلــي -

 ،للخسـائر بشـكل كبیـر اً إضافة إلـى كونهـا تعـاني تراكمـ ،سداد التزاماتها قریبة من اإلفالس وعاجزة عن

هـا حتـى لـو قامـت ببیـع موجوداتهـا إن تتجاوز القیمة السوقیة اللتزاماتها القیمة السـوقیة لموجوداتهـا، أيف

 .تكون قیمة رأس المال المصرفي سالبةو  ،بأكملها لن تكون قادرة على تغطیة كامل التزاماتها

علــى اعتبــار أن مرحلــة اإلعســار ، 59اإلعســار المــالي والفشــل المــالي الكلــي مرحلتــي بــینویمكــن التمییــز 

 : حیث بالضرورة وقد ال تؤدي إلیه ،الفشل المالي الكليمرحلة المالي المؤقت تسبق 

على المدى القصیر أو والسیولة  العوائدفي نقص مرحلة الأي  :)السیولة أزمة نقص(اإلعسار المالي  -

 .قصیرة األجل في مواعیدهاال سداد االلتزامات وعدم القدرة على، توقفها

ــي الفشــل المــالي -  یــؤدي إلــى إعــالن اإلفــالس مــا ،التوقــف كلیــًا عــن ســداد االلتزامــات مرحلــة أي :الكل

 .وتوقف النشاط المصرفي

 : 60مراحل الفشل المالي المصرفي الكلي

 :تتمیز هذه المرحلة بحدوث  :مرحلة التعثر  -1

 .مصرفال طلب على خدماتفي الانخفاض  -

 .وضعف قوته التنافسیة مصرفانخفاض الحصة السوقیة لل -

 .عدم كفایة رأس المال األساسيو زیادة التكالیف التشغیلیة  -

 . سنوات 3تراكم الخسائر المالیة التشغیلیة ألكثر من -

 .ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلجمالي القروض  -

حیـث تواجـه اإلدارة المصـرفیة  ،مخاطر السیولةترتفع في هذه المرحلة  :مرحلة اإلعسار المالي  -2

الجاریــة المســتحقة ولتمویــل أهــداف النمــو  هــالمقابلــة التزاماتالالزمــة صــعوبات فــي تــأمین النقدیــة 

عـن قیمـة  السـوقیة وذلك على الرغم من امتالك المصرف ألصول تزید فـي قیمتهـا ،المخطط لها

 .التزاماته اإلجمالیة

مدخل محاسبي مقترح لقیاس والتنبؤ بتعثر الشركات، دراسة میدانیة في شركات قطاع األعمال العام ، غریب أحمد محمد 59
 .11ص ،  2001، ، الزقازیق، مصر1 العدد، 23 المجلدمجلة البحوث التجاریة، ، المصریة

دراسة تطبیقیة على المصارف التجاریة  ،رمدى اعتماد المصارف على التحلیل المالي للتنبؤ بالتعث، عمار أكرم الطویل 60
 .58 ص، 2008، غزة ، الجامعة اإلسالمیة ،رسالة ماجستیر منشورة ،في غزة
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، یجــد المصــرف نفســه عــاجزًا عــن تحقیــق معــدل ربحیــة مقبــولف ،"أزمــة ســیولة" أي یكــون المصــرف أمــام

.حجم الودائعللى ارتفاع نسبة سحوبات المودعین إضافة إ

  

منهـا تقلـیص  ،في هذه المرحلة إلـى فـرض العدیـد مـن اإلجـراءات المتشـددة مصرفوغالبًا ما تتجه إدارة ال

ٕاعادة هیكلة محفظـة القـروض المتعثـرة وقـد تمتـد هـذه و  تسییل بعض الموجودات الثابتة، النفقات التشغیلیة

 . اإلجراءات إلى إغالق بعض الفروع

هي الحالة التي یكون فیها المصرف عـاجزًا عـن مواجهـة التزاماتـه  :مرحلة الفشل المالي الكلي  -3

أي یكـون المصـرف فـي  ،وتكون قیمة أصوله السوقیة أقل مـن قیمـة التزاماتـه السـوقیة، المستحقة

األمـر الـذي ، وتكون قیمة المصـرف السـوقیة الصـافیة سـالبة ،حالة عجز تام عن تسدید التزاماته

مصـرف آخـر أو بأو إعالن اندماجـه  ،یتطلب اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعالن إفالسه وتصفیته

 . تأمیمه

صــرفي المفــرط للمخــاطر ن تعــرض المركــز المــالي الممــو ینــتج الفشــل المــالي المصــرفي الفــردي  -

الخطــــر و  مخــــاطر الســــوق، المخــــاطر االئتمانیــــة، مخــــاطر الســــیولة، العــــدوى: التالیــــة 61المالیــــة

 :62كما یلي بإیجاز المخاطر  هذه من شرح كلوتم  ،المعنوي

التغیـــرات غیـــر عـــن خســـائر المحتملـــة الناتجـــة هـــي المخـــاطر التـــي تنشـــأ مـــن ال :الســـوق مخـــاطر -1

والتقلبــات فــي القــیم الســوقیة  ،والتقلبــات الكبیــرة فــي أســعار الصــرف ،المتوقعــة فــي أســعار الفائــدة

 .لألوراق المالیة والسلع

 الوفــاء بااللتزامــات علــى المــدینین مقــدرة بعــدم تتمثــل التــي المخــاطري هــ  :االئتمانیــة المخــاطر -2

 فـي المصـارف دخلیـو  ،المتعثـرة القـروض حجـم یرفـع مـا ،السـوق مخـاطر بسبب بذمتهم المترتبة

 .ةمصرفیة شامل أزمة ة لحدوثبدای قد یكون، مالي فشل وٕاعسار حالة

 ودائعهـم بمبـالغ سـحب علـى المودعین إقدام عن عادة تنجم التي المخاطري ه :السیولة خاطرم -3

 هـذه السـحوبات لتغطیـة الكافیـة السـیولة المصـارف لـدى فیـه فراتتـو  القـد  وقـت في اً جماعی كبیرة

 والمحـافظ بـإدارة األصـول المتعلقـة المصـرف إدارة قـرارات علـى تـهودرج الخطـر هـذا شـدة وتعتمد

 . لدیها االستثماریة

مخاطر ، مخاطر سیولة، مخاطر ائتمانیة ،مخاطر السوق(: مخاطر مالیة: تقسم المخاطر التي تواجه المصارف إلى  61
مخاطر تشغیلیة ومخاطر ، مخاطر قانونیة(: مخاطر غیر مالیة و  )العدوى والخطر المعنوي، تدني رأس المال المصرفي

  ) .الكترونیة
62  Keegan, Mary, Management of Risk "Principles and Concepts", HM Treasury, Working 
Papers, October 2004,p9. 
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وضــع حــدود دنیــا مالئمــة لمتطلبــات كفایــة رأس المــال إن : مــال المصــرفيال مخــاطر تــدني رأس -4

عكس قدرته علـى امتصـاص الخسـائر وحجـم المخـاطر التـي یجـب أن یأخـذها فـي ی مصرفلكل 

یسـاهم فـي  مصـدر للتمویـل فهـو ،یمثل عنصر أمـان 63المصرفي الخاصفرأس المال ، الحسبان

كمـا ، امتصاص الخسائر والمخـاطر التـي یمكـن أن یتعـرض لهـا كـل مـن المـودعین والمقترضـین

 . وفر قاعدة للنمو المستقبليی

إلـى مصـارف  معینـة مصـارف تواجـه التـي ،االضطرابات المالیـة امتداد تأثیر بها یقصد: العدوى -5

الهــــروب  ویعــــد ،المصــــرفي النظــــام فــــي التشــــابك درجــــة زادت كلمــــا العــــدوى ثــــرأ ویــــزداد ،أخــــرى

 العـدوى مظـاهر أكثـر مـن ) القطیـع أسـلوب(للودائع إلى مصارف أجنبیة خـارج الدولـة  الجماعي

 .المصرفي النظام تصیب التي

 تحدیـــد فـــي الدولـــة تـــدخل إفـــراط فـــي المعنـــوي الخطـــر یتمثـــل ):خطـــر اإلزاحـــة( المعنـــوي الخطـــر -6

 نحــو بتوجیــه القــروضالمصــارف  إلــزام طریــق عــن المصــرفي للنظــام اإلقــراض سیاســة اتجاهــات

 ،مؤكـدة غیـر البعیـد المـدى علـى التسـدید توقعات بینما تكون ، )كالقطاع العام( قطاعات محددة

 .السلطات الحكومیة من ذلك المترتبة على المخاطر تحمل یتم أن یؤمل أنه إال

 
ثانیاً 

- 

 : الفشل المالي المصرفي الفرديأسباب  

تظهـــر مشـــكلة عـــدم تماثـــل :  64ضـــعف جـــودة اإلفصـــاح وعـــدم تماثـــل المعلومـــات ،غیـــاب الشـــفافیة -

المالیـة العملیـة عندما یكون لدى أحد األطـراف  )Non– Asymmetric Information( المعلومات

علـى یترتب على ذلك أن الطرف اآلخر لن یسـتطیع تقیـیم المخـاطر  ما ،معلومات أكثر من اآلخرین

وتحدث هذه الحالة في حال عدم قیام المصرف بـالتحقق  ،نه اتخاذ قرارات خاطئةموینتج  ،سلیم نحو

و صـحة دراسـة الجـدوى االقتصـادیة للمشـروع  ،من سالمة المركز المالي والتـدفقات النقدیـة التشـغیلیة

أو فـي مشـاریع لـیس لهـا ، ذه القروض في غیـر الغـرض الـذي منحـت ألجلـهواستخدام ه، 65المقترض

ومن الممكن في الوقت نفسه أن تساهم حالة عدم تماثل ، طلبجدوى اقتصادیة و تواجه نقًصا في ال

، االحتیاطي القانوني، المحتجزةاألرباح ، تتكون األموال الخاصة الصافیة من رأس المال المكتتب به والمدفوع  63
 .عام لمخاطر التمویل  ال االحتیاطي الخاص واالحتیاطي

 .5ص، 2009،الجزائر، دراسة المؤشرات الدولیة الحدیثة لتقییم أداء المصارف، زینوني عبد القادر  64
لحصول على قروض ان ضمالالمقدمة ) خاصة العقاریة(ن بتضخیم القیمة الرأسمالیة لألصول ییقوم بعض المقترض 65  

خصوًصا عندما یعجز المدینون  ،یوقع النظام المصرفي في أخطاء في اختیار المشروعات التي یتم تمویلها ما ،بقیمة عالیة
 .عن الوفاء بااللتزامات المترتبة علیهم بسبب المبالغة في تضخیم قیمة األصول التي یمتلكونها
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عـن حقیقـة  الشـائعاتوحـدوث الـذعر المصـرفي بسـبب سـریان  ،المعلومات فـي انتشـار سـلوك القطیـع

.المركز المالي المصرفي

  

نتیجة النخفاض القیمة السـوقیة لألصـول المصـرفیة عـن  :التدهور السریع في نسب كفایة رأس المال -

وعـــدم مطابقـــة المـــدى  ،وذلـــك بســـبب ســـوء إدارة محفظـــة االئتمـــان ،لاللتزامـــات المصـــرفیةالقـــیم الســـوقیة 

 .من األصول والخصوم المصرفیةاالستحقاقي لكل 

ل تجــاوز نســبة القــروض المتعثــرة  یعــد :معــدل التغطیــة المتعثــرة وانخفــاض القــروضارتفــاع رصــید  -

وانخفـــاض نســـبة المخصصـــات المشـــكلة لتغطیتهـــا إلجمـــالي  ،مـــن إجمـــالي القـــروض الممنوحـــة 10%66

وانخفـــاض جـــودة  ،محفظــة التســـهیالت االئتمانیــة، مؤشـــًرا علــى عـــدم كفــاءة أداء إدارة االئتمـــان المصــرفي

تؤدي القروض المتعثرة إلى تجمید جزء  إذ ،في سیولة المصرف تمحفظة االئتمان وبدایة لظهور مشكال

خســائر تتجــاوز عائــد الفرصــة البدیلــة لالســتثمار لوتعــرض المصــرف المقــرض  ،هــام مــن أمــوال المصــرف

تحول القرض المتعثر إلى قرض معـدوم وخاصـة فـي حالـة عـدم وجـود ضـمانات كافیـة لتسـدید الـدین  عند

إلـى أدنـى مسـتوى ممكـن والوصـول إلـى  السدادة عن عدم تجخسائر الناوفي محاولة لتخفیض ال .المعدوم

تقسـیم  تـم، منعـًا لتحولهـا إلـى قـروض متعثـرة ،فردي على نحومنظومة مؤشرات مبكرة عن حالة القروض 

 : أسباب تعثر القروض المصرفیة إلى ثالث مجموعات

  متعلقة بالعمیلمجموعة أسباب  -2            مجموعة أسباب متعلقة بالمصرف -1

 مجموعة أسباب تتعلق بالبیئة المحیطة  -3

 : 67مجموعة األسباب المتعلقة بالمصرف    -     

بشكل كامل ودقیق مـن  وتحلیله فعدم دراسة المركز المالي للعمیل المقترض: خلل في الدراسة االئتمانیة  -1

ومـــدى تناســـبها مـــع توقیـــت  ،وحجـــم تدفقاتـــه النقدیـــة التشـــغیلیة ،حیـــث المـــالءة وسیاســـات اإلدارة والتشـــغیل

والغایة من القـرض واعتمـاد المصـرف علـى قیمـة الضـمان فـي مـنح االئتمـان أكثـر  ،تسدید أقساط القرض

إال بعـد أن یصـل  ،وعـدم متابعـة األوضـاع المالیـة للمقتـرض ،من اعتماده على جدوى المشروع المقترض

فــي مكــان  وتركــز محفظــة القــروض المصــرفیة فــي قطــاع اقتصــادي واحــد أو، القــرض إلــى مرحلــة التعثــر

اة المخـاطر دون مراعمن  ،التوسع المفرط في اإلقراضببزیادة أرباحها  مصارفواهتمام ال، جغرافي واحد

والهیكـــل  ،غیـــاب نظـــام فعـــال للتصـــنیف االئتمـــاني للعمـــالء المقترضـــینإلـــى إضـــافة ، الســـوقیة واالئتمانیـــة

المالي الغیر السلیم للقرض من حیث قیمة األقساط وعـددها و الفتـرة المسـموح بهـا قبـل البـدء بتسـدید هـذه 

 .اإلقساط

66  Demirguc-Kunt A., Detragiache E, Previous  Reference, 1998,  P 91. 
 .61 ص، 2008 ،مرجع سابق، عمار أكرم الطویل 67

                                                            



قیمـة  مالئمـةوعـدم  ،مالئمـةدون ضـمانات  مـن قیام المصرف بمـنح القـرض للعمیـلمنها  :الضمانات -2

والمغـاالة  ،الخاصـة بالضـماناتعـدم تقـدیر المخـاطر إلـى إضـافة  ،الضمان مع حجم القرض الممنوح

.مفاجئ  على نحومها أو انخفاض قیمها السوقیة یفي تقی

  

ـــة -3 ـــى أســـس علمی ـــاء عل  وأوالخضـــوع فـــي مـــنح القـــرض لعوامـــل الشخصـــیة  ،عـــدم مـــنح القـــروض بن

 .ضغوط اإلدارة العلیا والتنفیذیةل

 :مجموعة األسباب المتعلقة بالعمیل  -

 .أو إخفاء أي معلومات أساسیة عن مالءته المالیة ،تقدیمه معلومات خاطئة في طلب القرض -1

 .مشروعه عن تقدیمه دراسة جدوى خاطئة أو مبنیة على افتراضات غیر واقعیة  -2

 .قیام العمیل باستخدام القرض في غیر الغرض المخصص له  -3

 .وتأخره عن سداد أقساط قروضه ،سوء إدارة العمیل لسیاسات اإلنتاج والتسویق ولمركز السیولة لدیه -4

  :مجموعة األسباب المتعلقة بالبیئة المحیطة -

 :منها، والعمیل مصرفهي عوامل خارجة عن سیطرة ال

 .التقلبات العنیفة في متغیرات االقتصاد الكلي  -1

 .وعدم استقرار سعر الصرف  ،انخفاض احتیاطي العملة األجنبیة -2

 . ضعف الرقابة الكلیة على النشاط االئتماني المصرفي  -3

 ،حــین ال یســتطیعون مواكبتهـــا ،التطــورات التقنیــة التـــي تســاهم فــي تعثـــر بعــض العمــالء المقترضـــین -4

، أو فــي تخفــیض تكلفــة هاســتحداثأو  منــتج مــاقهــا مــن قبــل منافســیهم فــي تحســین خاصــة إذا تــم تطبی

 .وتحسین جودتها وسرعة التسلیم  ،منتجاتهم

 . كالكوارث الطبیعیة والحروب واألزمات السیاسیة واالقتصادیة المفاجئة: العوامل الطارئة والمفاجئة -5
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للفشل المالي المصرفيالمؤشرات الكلیة والجزئیة : المبحث الرابع

  

 : Early Warning System (EWS) (68المبكر  نظم اإلنذار -أوالً 

اضطرابات  حدوث باحتمال المتعلقة لتحلیل اإلشارات أنه نظام یصممبیمكن تعریف نظام اإلنذار المبكر 

كـل  هـاوتحلیلالفردیـة  مصـارفوذلك في محاولة لتقییم سـالمة المراكـز المالیـة لل، هاورصدمصرفیة شاملة 

ومـن هـذه ، 69لتجنبهـا الضـروریةالتـدابیر  اتخـاذ مـن یمكـن مـا، منعًا لوقوعها في الفشـل المـالي ،ةعلى حد

 :المؤشرات

واالرتفـــاع غیـــر الحقیقـــي  ،)ارتفـــاع نســـبة القـــروض المتعثـــرة (انخفـــاض جـــودة محفظـــة االئتمـــان  -1

 .وفي القیم السوقیة لألوراق المالیة   ،في أسعار العقارات والسلع الرأسمالیة) الفقاعة(

 .الحروب والتغیرات السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة -2

وتـدهور القـوة الشـرائیة للعملـة  ،التطورات غیر اإلیجابیة في أسعار الفائدة والصرف والمضـاربات -3

 .الوطنیة

 .ومعاناة القطاع المصرفي من خلل ونقص في مركز السیولة ،هشاشة المراكز المالیة المصرفیة -4

اطي القطــع تفــاقم العجــز فــي میــزان المــدفوعات، وارتفــاع نســبة الــدیون الســیادیة، واســتنزاف احتیــ -5

 .األجنبي

 .انتشار الفساد، وتعارض السیاسات المالیة والمصرفیة  -6

 :أهمیة نظم اإلنذار المبكر –

تحـذیر متخــذي القــرار لتنبـع أهمیــة نظـم اإلنــذار المبكـر مــن كونهــا تقـدم أداة دائمــة ومسـتمرة لتوجیــه و      

و بالتـــالي  ،مصـــرفي الفـــردياحتمـــال وقـــوع الفشـــل المـــالي المـــن وواضـــعي السیاســـات المصـــرفیة الرقابیـــة 

، وتعــرض االقتصــاد ألزمــة مالیــة مصــرفیة شــاملة ،مصــارفاحتمــال انتشــار عــدوى الفشــل المــالي بــین ال

حیث یقوم نظام اإلنذار المبكر بتعریفهم باحتماالت حدوث هذه األزمات قبـل وقوعهـا التخـاذ مـا یلـزم مـن 

 70:یلي اعلى مفهذه النظم تساعد  ،سیاسات وٕاجراءات وقائیة مانعة

، )الدلیل العلمي التطبیقي إلدارة األزمات( محددات إدارة األزمات االقتصادیة والمالیة والمصرفیة ، بسیسو فؤاد حمدي  68
 .475ص  ،2010 ،اتحاد المصارف العربیة

وتدعیم المراكز المالیة  ،لتحلیل أدوات تطویروذلك ب ،والفاعلیة بالكفاءة تتسم المبكر نذارلإل نظم بتوفیروذلك   69
 بشكل األزمات إدارة عنولة ؤ مسهیئات تشكیل  و ،مصرفیة ائتمانیة معلوماتیة قاعدة وتوفیر باألزمات، والتنبؤ ،المصرفیة

 اتصال أنظمة وٕاقامة ،وتنسیقها المصرفیة المحلیة المؤسساتكل بین  وتنسیق اتصال أنظمة وٕاقامة، وتدریبها مستمر
 .التشاور أجل من والدولیة اإلقلیمیة المؤسساتب

، مجلة جامعة أسیوط، التنبؤ المبكر باألزمات المالیة باستخدام المؤشرات المالیة الرائدة، الطوخي عبد النبي إسماعیل70 
 .6ص ،  2008 ،مصر

                                                            



ـــیم المســـتمر للمراكـــز المالیـــة للمصـــارف للوقـــوف علـــى مـــدى هشاشـــتها -1 أمـــاكن ونقـــاط ومعرفـــة  ،التقی

سواء وذلك لتقلیل الخسائر المحتملـة والمتوقعـة فـي حـال الالضعف في مراكزها المالیة واإلداریة على 

.وقوع أزمة مصرفیة شاملة ألدنى حد ممكن

  

والتخطـــیط المســـبق  ،والتخصـــیص األمثـــل للمـــوارد اإلشـــرافیة ،المســـاعدة فـــي تحدیـــد أولویـــات الفحـــص -2

 .لعملیات الرقابة والتدقیق

توجیــه االهتمــام فــي التوقیــت الســلیم لمــواطن الضــعف فــي المراكــز المالیــة مــن المشــرفین علــى النظــام  -3

 .والمؤسسات المصرفیة

 : ات المستخدمة لإلنذار المبكر من الفشل المالي المصرفيالمؤشر  -

 تســــتخدم المصــــرفي، األداء ســــالمة مــــدى لقیــــاس تســــتخدم المبكــــر لإلنــــذار رقابیــــة مؤشــــرات عــــدة هنــــاك

مبكـر مـن وقوعهـا فـي  وقـت أدائها قبـل في المالي الخلل أوجه واكتشاف ،المصارف أداء لتقییم كمؤشرات

إعـالن ومـن ثـم  ،الفشـل المـالي إلـىلتصـل قد تتفاقم  ،لدیهاحدوث أزمة سیولة  إلى تؤدي ،مالیة تمشكال

 .القانونیة وٕافالسها تصفیتها

 :یمكن تصنیف المؤشرات المستخدمة في بناء نظم اإلنذار المبكر إلى مجموعتینحیث 

 .  (Macro prudential )مؤشرات حیطة اقتصادیة كلیة -أوالً 

 . Micro prudential)( مؤشرات حیطة جزئیة على مستوى الجهاز المصرفي -ثانیاً 

والنظــام  ،كــل دولــةألوضــاع وفقــًا تتفــاوت كــل مؤشــر مــن هــذه المؤشــرات مؤشــرات تفصــیلیة یشــمل حیــث 

المصــــرفي واالقتصــــادي المتبــــع فیهــــا، ومــــدى وفــــرة وجــــودة اإلفصــــاح عــــن البیانــــات المالیــــة واالقتصــــادیة 

 .كامالً المنشورة عن االقتصاد والجهاز المصرفي 

یــتم تجمیعهــا وتطویرهــا والتوســع فیهــا  ،فبنــاء أي نظــام لإلنــذار المبكــر یتطلــب إنشــاء قاعــدة بیانــات     

ربـــع ســـنوي وســـنوي لـــدعم المراكـــز المالیـــة للجهـــاز  علـــى نحـــوإلعـــداد تقـــاریر عـــن هـــذه المؤشـــرات  اً دوریـــ

قــــیم هــــذه  وتحلیــــل أســــباب التغیــــر فــــي، وحمایــــة االقتصــــاد مــــن الوقــــوع فــــي أزمــــات مصــــرفیة ،المصــــرفي

حتـى یسـتطیع القـائمون علـى وضـع السیاسـات المصـرفیة واالقتصـادیة الكلیـة  ،أخـرىو فتـرة بـین المؤشرات 

 .والحد من الخسائر ألدنى قدر ممكن ،اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة في وقت مبكر

تخدام ونتیجـــة لتـــوالي األزمـــات المصـــرفیة وضـــعف األنظمـــة المصـــرفیة الرقابیـــة  بـــدأ االهتمـــام باســـ      

 (BIS)التســویات الــدولي  مصــرفرعایــة بمؤشــرات مالیــة لــدعم المراكــز المالیــة المصــرفیة مــن لجنــة بــازل 

36 
 



37 
 

مـا یعـرف  1988حیث أقرت لجنة بازل الدولیة فـي عـام ، 71لوضع معاییر لمالءة رأس المال المصرفي 

ــ (بمعیــار الــذي وضــع معــاییر عملیــة وتطبیقیــة لقیــاس مــالءة كــل مصــرف وســالمته المصــرفیة،  ،)I ازلب

ومقارنته بحجم األصـول الخطـرة المرجحـة بـأوزان المخـاطر  ،في ذلك على تحدید حجم رأس المال معتمداً 

ألصـــول امـــن  %8رأس المـــال عـــن  كفایـــة ، بحیـــث ال یقـــل الحـــد األدنـــى لنســـبةهـــاوخارج داخـــل المیزانیـــة

 .المخاطر المرجحة ب

لیتواكـــب مـــع ارتفـــاع  ،)II بـــازل (إلـــى معیـــار  ) Iبـــازل (طـــورت لجنـــة بـــازل معیـــار  1999ففـــي عـــام  

المخاطر المالیة والمخاطر التشغیلیة واالئتمانیة، ومخاطر السوق واإلدارة، حیث صدرت النسخة النهائیـة 

مخـاطر  ،مخـاطر االئتمـان اسـتخدام أسـالیب متقدمـة لقیـاس كـل مـنب 2003فـي عـام  )IIبـازل ( لمعاییر 

  .ومخاطر التشغیل لتحدید مستویات رأس المال المطلوبة للمصرف ،السوق

 III)   بـازل ( اتفـق القـائمون علـى لجنـة 2008وبسبب األزمة المالیة العالمیة التي حلت بالعالم فـي عـام 

التــي مــن شــأنها العمــل علــى زیــادة رأس المــال إلــى  ،علــى مجموعــة مــن القواعــد الجدیــدة 2010فــي عــام 

الحــــد الــــذي یتحــــتم علــــى المصــــارف االحتفــــاظ بــــه كاحتیــــاطي لتمكــــین المصــــرف مــــن مواجهــــة الخســــائر 

 ،للتطبیــق التــدریجي 2013المحتملــة، وتــم تحدیــد موعــد زمنــي نهــائي یتمثــل فــي األول مــن كــانون الثــاني 

  .2019عام  نهایة امل بالتطبیق في، حیث یتم االلتزام الك) IIIبازل (لقواعد 

 FSAP)( الدولي بتنفیذ برنامج تقییم القطاع المالي مصرفكذلك قام صندوق النقد الدولي وال

  

 (Financial sector assessment program)72 والذي یهدف إلى: 

مجمـوعتین مـن المؤشـرات  بوساطة، تقییم وتحدید نقاط القوة ونقاط الضعف في القطاع المالي والمصرفي

معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي واتجاهات ،مؤشرات اقتصادیة كلیة مثل عجز الموازنة العامة  ،هما

حیــــث یــــتم تقیــــیم أداء  ،ومؤشــــرات جزئیــــة علــــى مســــتوى القطــــاع المصــــرفي، مكونــــات میــــزان المــــدفوعات

ومـن ، 73 (CAMELS)مؤشـرات  مثـل وتحدید نقـاط القـوة والضـعف باسـتخدام مؤشـرات جزئیـة مصارفال

حیـث تـم فـي  ،هودعمـ يلتقویة القطـاع المـالي والمصـرف المالئمةخالل نتیجة التقییم یتم وضع المقترحات 

لدراســة مــدى تحقــق ) Financial Stability Forum (هــذا اإلطــار إنشــاء منتــدى االســتقرار المــالي 

 . االستقرار المالي والمصرفي على المستوى العالمي

كفایة  وتعد  ،العالقة التي تربط بین مصادر أموال المصرف والمخاطر المحیطة بهن مفهوم كفایة رأس المال یحدد إ 71
حدوث الفشل  مالءة المصرف وقدرته على تحمل الخسائر المحتملة أو لمعرفة رأس المال من أهم األدوات التي تستخدم 

 .كلما انخفضت مالءته المالیة ارتفع احتمال إعسار المصرف والعكس صحیحفالمالي، 
  ،جامعة دمشق ،كلیة االقتصاد، كتاب جامعي، الرقابة المالیة واإلداریة في المصارف، زریر رانیا، الغصین راغب72 

 .53ص ، 2013
 .المتعلقة بكفایة رأس المال وجودة األصول وجودة اإلدارة واإلیرادات والسیولة والحساسیة للمخاطر73 
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ثانیاً 

- 

 : )(Macro prudential Indicatorsمؤشرات الحیطة الكلیة   

 :  74مفهومها  -

مؤشــــرات الحیطــــة الكلیــــة هــــي مؤشــــرات رقابیــــة تســــتخدم فــــي تقیــــیم مــــدى تــــأثر النظــــام المصــــرفي       

فهـــي تعمـــل أداة لإلنـــذار المبكـــر فـــي حـــاالت تعـــرض الجهـــاز ، بالصـــدمات واألزمـــات االقتصـــادیة الكلیـــة

التقلبــــات الكبیــــرة فــــي المتغیــــرات االقتصــــادیة الكلیــــة  واتخــــاذ  ورصــــد مراقبــــةبوذلــــك ، المصــــرفي للخطــــر

 .النشاط المصرفي واالئتماني فياإلجراءات الكفیلة بالتخفیف من تأثیر هذه التقلبات 

 :75أهمیتها -

 :التالیة   النقاط في المؤشرات هذه أهمیة توضیح یمكن

 . موضوعیة كمیة مقاییس على مبنًیا المالي النظام سالمة تقییم یكون بأن تسمح -1

 . للعمالء المعلومات مختلف وٕاتاحة واإلفصاح، الشفافیة مبدأ تكریس على تساعد -2

 . مؤشرات مجموعة خالل من الدول أوضاع بمقارنة تسمح -3

 المقارنـة تسـهل نفسـها التـي المؤشـرات اسـتخدامب واإلحصـائیة المحاسبیة النظم معیاریة على تقوم -4

 .محلیًا ودولیاً 

 .حدتها من التقلیلو  ،المالیة األزمات عدوى انتقال مخاطر كشف على تعمل -5

 : المصرفي القطاع في وتأثیرها الكلیة مؤشرات الحیطة -

 االقتصادیة الكلیة التطورات بعض نإ إذ االقتصادي، النشاط بمجمل ویتأثر المصرفي الجهاز یؤثر     

ل وقـوع األزمـات یـكبیر قب على نحوحیث تتذبذب المتغیرات االقتصادیة الكلیة  ،المصرفیة األزمات تسبق

 لــــذلك یجــــب مراقبــــة اتجــــاه ومــــدى تذبــــذب هــــذه المتغیــــرات بشــــكل مســــتمر ومــــن هــــذه ،العامــــةالمصــــرفیة 

 :  المؤشرات

 :(Economic Growth)النمو االقتصادي  -1

 فــي ویســاهم ،قروضــهم خدمــة علــى المقترضــین مقــدرة یضــعف االقتصــادي النمــو معــدل انخفــاض إن

 المؤسســـات قـــروض فیهـــا تتركـــز التـــي بعـــض القطاعـــات تـــدهور یـــؤثر كمـــا مخـــاطر االئتمـــان، رفـــع

 إلــى یــؤدي ومــن ثــم ،المصــرفیة وقــدرتها التنافســیة المؤسســات قــوة فــي ةباشــر م المصــرفیة واســتثماراتها

 .المالیة وضع محافظها زعزعة

 

 مجلة والتنمیة، التمویل مجلة المصرفیة، باألزمات مبكر إنذار لتوفیر مؤشرات استنباط إرموسیبو، – جونثلیث بریندا 74
 .39ص ،1999،حزیران ، 2ددالع، واشنطن الدولي، النقد صندوق

75  Owen Evans and Others, Macro prudential Indicators of  Financial Soundness ,Occasional 
Paper 192, IMF, April, 2000, P.3. 
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 ( Deficit of Balance of Payements) :  عجز المیزان التجاري -2

وبالتـــالي تراجـــع إیـــرادات القطـــع  ،یعكـــس تراجـــع حجـــم الصـــادرات التجـــاري المیـــزان عجـــز ارتفـــاع إن

و انخفــــاض حجــــم النــــاتج  كــــامالً األجنبــــي المتولــــد عــــن عملیــــات التصــــدیر علــــى مســــتوى االقتصــــاد 

 مصــارفتعثــر عمــالء ال احتمــال علــى مؤشــراً  یعطــي قــد مــا ،اإلجمــالي المحلــي والتبــادالت التجاریــة

وعـدم قـدرتهم علـى خدمـة قروضـهم  ،أصـحاب المشـاریع ذات النشـاط التجـاري التصـدیري المقترضین

. والوفاء بها

  

 وأمـوالهم إلـى اسـتثماراتهم سـحب إلـى یضـطرهم قـد ما األجانب، المستثمرین فيهذا العجز  یؤثر وقد

وبالتـــالي تراجـــع حجـــم الودائـــع ،  76كبیـــرًا  التجـــاري المیـــزان عجـــز كـــان إذا خصوصـــاُ و  ،الـــبالد خـــارج

  .المصرفیة

 :  سیاسة سعر الصرف وتقلباته ،معدل الفائدة الحقیقیة -3

 المؤسســـات فـــي المـــالي الفشـــل حـــدوث إلـــى یـــؤدي قـــد الفائـــدة لمعـــدالت الحقیقیـــة المســـتویات ارتفـــاع إن

إلجمــالي  )Nonperforming loans( العاملــة غیــر القــروض نســبة زیــادة خــالل مــن وذلــك المصــرفیة

 .القروض 

فــإن االرتفــاع الكبیــر فــي قیمــة العملــة الوطنیــة یضــعف قــدرة المقترضــین  الصــرف أســعارتقلبــات ل وبالنسـبة

قیمــة العملــة الوطنیــة قــدرة لالتخفــیض الكبیــر  بینمــا قــد یحســن، 77فــي قطــاع الصــادرات علــى خدمــة الــدین 

غیــر مــن  ولكنــه فــي الوقــت ذاتــه یضــعف مــن قــدرة المقترضــین اآلخــرین ،المقترضــین علــى خدمــة الــدین

لتغیـــرات الكبیـــرة فـــي أســـعار الصـــرف أن تخلـــق ویمكـــن ل، )خدمـــة الـــدین(تســـدید الـــدین  علـــىالمصـــدرین 

أو بشـكل  ،)انخفاض القیم السوقیة ألصـولها المالیـة( مباشر بشكل ضغوطًا على كاهل القطاع المصرفي

تعثر نسبة كبیرة من محفظة قروضها بسبب عجز المقترضین عـن السـداد لتـأثرهم بالتقلبـات ( غیر مباشر

 .78)االقتصادیة والسوقیة المحیطة

 :العامة المصرفیة حدوث األزمة في هاماً  دوراً  فتؤديأما سیاسة سعر الصرف 

القــیم الســـوقیة فتتــأثر  ،العملــة الوطنیــة علــى المضــاربة حـــدة تزیــد المــرن سیاســة ســعر الصــرف أنحیــث 

فــإذا ، وخاصــة تلــك المقیمــة بالعملــة األجنبیــة  نتیجــة انخفــاض قیمــة العملــة المحلیــة، لألصــول المصــرفیة

وهبطـت قیمـة العملـة المحلیـة فسـیكون  ،في الدول النامیـة بمـنح قـروض بـالقطع األجنبـي مصارفقامت ال

 .سعر صرف العملة الوطنیة  فيیؤدي إلى التأثیر  وهذا76 
 .بسبب ارتفاع سعرها النسبي وبالتالي إضعاف القدرة التنافسیة للمنتجات الوطنیة في البلدان المستوردة 77
-11ص ،2005 للتخطیط ،الكویت، العربي المالي،المعهد القطاع سالمة لتقییم الكلیة الحیطة مؤشرات طفالح أحمد، 78

14. 

                                                            



وبالتـــالي قـــد یمتنـــع عـــن ســـداد  ،)بالنســـبة للمقتـــرض (نبـــي مـــن المكلـــف أكثـــر إعـــادة القـــرض بـــالقطع األج

.وبالتالي انخفاض جودة محفظة االئتمان  ،یؤدي إلى ارتفاع نسبة القروض المتعثرة ما ،القرض

  

 الصــــدمات مواجهـــة فـــي المصــــرفي النظـــام هشاشـــة )المقیـــد(الثابــــت الصـــرف ســـعر نظــــامبینمـــا قـــد یزیـــد 

 الصــرف ســعر سیاســة فإتبــاع المــدفوعات، میــزان العجــز فــي ســبةن فــي  آثــار مــن لــه لمــا وذلــك ،الخارجیــة

 علـــى الصـــعب مـــن المصـــرفي، ســـیجعل المـــالي التحـــرر واالنفتـــاح مـــن حالـــة ظـــل وفـــي ،)المقیـــد(الثابـــت 

 السـلطات فقـدان یعنـي وهـذا بـالعمالت األجنبیـة، لإلقـراض أخیر كملجأ دورها تمارس أن النقدیة السلطات

 فیمیــزان عجــز ظهــور إلــى تــؤدي صــرف حــدوث أزمــة وبالتــالي األجنبــي، النقــد مــن الحتیاطیاتهــا النقدیــة

 وانخفـاض المحلیـة الفائـدة أسـعار ارتفـاع ویلیـه النقـد، عرض مستوى باتجاه انخفاض یؤثر ما المدفوعات،

 .االئتمان المصرفي حجم

 :)(Inflationالتضخم  -4

التضـخم  الرتباط وذلك ،السوقیة والمخاطر مخاطر االئتمان تقییم دقة تقلل التضخم تذبذب درجة إن

 المعلومـات ویشـوه ،لمحـافظ المالیـةا مخـاطر یزیـد الـذي ،العـام األسعار مستوى تذبذبب مباشر بشكل

 انخفــاض إن المقابــل وفــي، االئتمــان واالســتثمار لمخــاطر تقییمهــا فــي مصــارفال علیهــا تعتمــد التــي

 في المؤسسـات المالي اإلعسار ودرجة السیولة مستوى في سلًبا یؤثر قد وكبیر سریع بشكل التضخم

القـروض  مقابـل قیمتهـا یخفـض أنـه حیـث ،الضمانات قیمة قي التضخم في التغیر یؤثر كما المالیة،

 .  مرتفعة الضمانات إلى القروض نسبة تكون وخصوصًا عندما ،الممنوحة

 : المتبعة النقدیة والسیاسات الرأسمالیة التدفقات  -5

 ،الفشــل المــالي المصــرفي الفــردي لحــدوث المبكــرة المراحــل فــي كبیــراً  اً دور  الرأســمالیة التــدفقات تــؤدي

  اإلقـراض تكلفـة تزیـد أسـعار الفائـدة العالمیـة فـي التقلبـاتف ،ذلـك بعـد العامـةوحدوث األزمة المصـرفیة 

علـى  المصـارف تشجعو  ،المصرفیة الودائع التدفقات حجم تزیدكما  ،من جهة حوافز االستثمار وتقلل

 مــنوخاصــة فــي فتــرات االزدهــار االقتصــادي  ،االئتمــان هــذا عــن جــدوى النظــر بغــض االئتمــان زیــادة

 .أخرى جهة

 تجــدر و االقتصــاد، داخــل )M2( النقــدي حجــم المعــروض لتقلــیص النقدیــة الســلطة تتــدخل أن البــد وهنــا

 أهم ومن، الرأسمالیة األصول أسعار في التضخم نسبة النقدیة سترفع التدفقات حجم زیادة أن إلى اإلشارة

 ،التحــویالت المصــرفیة بخصــوص المصــرفیة الرقابــة هــو ضــعف مصــرفیة أزمــة علــى حــدوث المؤشــرات

 ولیســـت ،المالیـــة األســـواق فـــي المضـــاربة لغـــرض قـــدمت التـــي قصـــیرة األجـــلالاألمـــوال األجنبیـــة  وحركـــة

 .األصول الحقیقیة المنتجة في لالستثمار
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79:  المصرفي القطاع سالمة عدم -6

  

 بعــد وقــائي غیــر مــالي مصــرفي تحــرر مــن یرافقهــا العولمــة، ومــا ظــل فــي االقتصــادي االنفتــاح حالــة إن

 تســتطیع المســتوى عالیــة ومصــرفیة إداریــة خبــرات وجــود عــدمو  ،االقتصــادي االنغــالق مــن طویلــة فتــرات

 االئتمـان مخـاطر لتقیـیم الضـروریة الخبـرات المصـرفیة تـوافر وعدم الجدیدة، المتغیرة الظروف مع التعامل

 كــل، توســعیة اقتصــادیة سیاســات وجــودو المصــرفیین  الرقابیــة لــدى المشــرفین المهــارات وضــعف، تهــاوٕادار 

   ألغـراض غیـر إنتاجیـة تنمویـة االئتمـان مـنح فـي) Lending Boom( التوسـع الكبیـر إلـى یـؤدي قـد ذلك

 ).والعقاریة القروض االستهالكیة(

 دونمـن  كبیـرة قـروض علـى النفـوذ ذوي فراداأل من عدد حصول إلى اإلداري قد یؤدي الفساد وكذلك فإن

 .للمصارف المالي الموقف إضعاف إلى یؤدي ما ،الممولة للمشاریع المراكز المالیة سالمة مدى مراعاة

 عـــن وجـــودة ودرجـــة اإلفصـــاح، المتبعـــة المحاســـبیة واإلجـــراءات الـــنظم فـــي ضـــعف مـــع كـــل ذلـــك ویترافـــق

 .االئتمانیة المصرفیة من المحفظة ونسبتها المتعثرة القروضاإلفصاح عن حجم  وخصوصاً  المعلومات

 :االختیار المضاد -7

 مصـارفإن أسعار الفائدة العالیة تشجع المقترضین ذوي المركز المالي الرديء علـى االقتـراض مـن ال   

عنــدما  و، فإنــه مــن غیــر المكلــف اقتــراض المــال%  5فعنــدما یكــون معــدل الفائــدة  ،فــي أوقــات األزمــات

راغبــة بــاالقتراض مــن  فقــط ســتكون الشــركات ذات المركــز المــالي المضــطرب%  15تكــون قیمــة الفائــدة 

لشـــركات صـــاحبة المركـــز المـــالي الســـلیم ســـتكون قـــادرة علـــى فا ،بهـــذه النســـبة العالیـــة مـــن الفائـــدةمصـــدر 

 .لها بتكلفة أقل الضروريالتمویل الحصول على 

 

 : Micro prudential)( مؤشرات الحیطة الجزئیة -ثالثاً 

مؤشرات الحیطة الجزئیة من أهم المؤشرات المعتمدة في تحدید المخاطر المصرفیة التي تشـكل نقـاط  تعد

والتــي تتطلــب عنایــة رقابیــة خاصــة لتقیــیم  ،الضــعف فــي العملیــات المالیــة والتشــغیلیة واإلداریــة للمصــرف

، وهي تعتمد على ستة مؤشرات تجمیعیة أساسیة تعرف ب  كامالً  السالمة الكلیة ألداء القطاع المصرفي

)CAMELS.( 

من أوائل الدول التي أنشأت نظامًا لإلنـذار المبكـر بالفشـل المـالي  80فقد كانت الوالیات المتحدة األمریكیة

مصـرف فشـله  221حیـث أعلـن 1988هیارات المصرفیة التي تعرضت لها في عـام بسبب االن المصرفي

79  Barry Jhonston, Jingqing Chai and Liliana Scumacher, Assessing Financial System 
Vulnerability, IMF Working Paper N.5, 2000,p10. 

 العدد، مجلة المصرفي، كأدوات حدیثة للرقابة المصرفیة CAELو  CAMELمقارنة بین معیاري ، مالك الرشید أحمد 80
 .3-1ص، 2005، 35
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نظــام حیــث كانــت تســتخدم نظامــًا لتقیــیم المصــارف یعــرف ب ،قترابــه مــن حالــة اإلفــالس القــانونيالمــالي وا

. (Supervisory Bank Rating System) يرقابال التصنیف

  

الفـــدرالي األمیركـــي نظامـــًا موحـــدًا لإلنـــذار المبكـــر وتقیـــیم األداء  مصـــرفات طـــور الیـــومنـــذ أواخـــر الثمانین

بالتسـاوي وفـق هـذا المعیـار تتوزع فیـه درجـات التصـنیف حیث ،  CAMELS (81(المصرفي سمي نظام 

 .على العناصر الستة المكونة للمعیار 

 :82 ومؤشراته) CAMELS(معیار -

هـذا  یعـدهذا المعیار عبارة عن مؤشر سریع لإللمام بمدى سـالمة ومتانـة المركـز المـالي المصـرفي حیـث 

المعیـــار أحـــد الوســـائل الرقابیـــة المباشـــرة  التـــي تســـتخدم فـــي اإلنـــذار المبكـــر بقـــرب وقـــوع الفشـــل المـــالي 

سـتة عناصـر  الحسبانیأخذ المعیار في حیث  ،)الرقابة المیدانیة(الفحص المیداني بوالتي تتم  ،المصرفي

 : هي رئیسة

 Capital Adequacy  كفایة رأس المال     -1

 Assets Qualityجودة األصول          -2

     Mangementسالمة اإلدارة      -3

 Earnings  الربحیة   -4

 Liquidity  السیولة              -5

 Sensitivity             الحساسیة-6

 

 :مؤشرات كفایة رأس المال  -1

تحدد مؤشرات كفایة رأس المال صالبة المؤسسات المصرفیة في مواجهة الصدمات التي تواجه بنـود     

أهـم المخـاطر المالیـة التـي  فـي الحسـبانت كفایة رأس المـال فـي أنهـا تأخـذ المیزانیة، وتكمن أهمیة مؤشرا

 . ومخاطر أسعار الفائدة ،مخاطر االئتمان ،مثل مخاطر أسعار الصرف ،تواجه المؤسسات المصرفیة

 : األصول المعدلة بالمخاطر/نسب رأس المال  -

األصــول المرجحــة ) / بشــرائحه الثالثــة(تقــاس كفایــة رأس المــال المصــرفي بنســبة إجمــالي رأس المــال     

، فانخفـاض هـذه النسـبة عـن  12.5* مقاییس المخاطر السوقیة واالئتمانیة والتشغیلیة + بأوزان المخاطر

لمخـــاطر لمیزانیـــة یشـــیر إلـــى زیـــادة تعـــرض بنـــود ال I)بـــازل(فـــي اتفاقیـــة  بـــهوالموصـــى % 8الحـــد األدنـــى 

مكونـات رأس المـال فـي تختلـف واحتمال وجـود نقـص فـي كفایـة رأس المـال لمواجهـة هـذه المخـاطر، كمـا 

 .251ص ، 2013، مرجع سابق، زریر رانیا، الغصین راغب 81
 . 4ص، 2005، مرجع سابق، مالك الرشید أحمد 82 
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ـــى اســـتیعاب الصـــدمات الخارجیـــة ولهـــذا فـــإن رأس المـــال المصـــرفي یســـمى فـــي مراجـــع إدارة  ،قـــدرتها عل

األولــى والشــریحة الثانیــة ضــمن تصــنیفات رأس المــال الموســعة المعروفــة بالشــریحة ) Buffer(المخــاطر 

.)Iبازل (وذلك تبعًا للتصنیف المعتمد في اتفاقیة  ،والشریحة الثالثة لرأس المال  المصرفي

  

وضـمان دیمومـة  ،في دعم العملیات التشغیلیة الیومیـة 83رأس المال المصرفي دورًا أساسیاً  یؤديحیث  -

ألن نتائجـه  ،مـال المصـرفي أهمیـة كبـرىلـذا فـإن لقیـاس كفایـة رأس ال، عمل المصرف في األجل الطویـل

تتـــیح الفرصـــة للســـلطات الرقابیـــة المصـــرفیة ولـــإلدارات الداخلیـــة بـــالوقوف علـــى حقیقـــة كفایـــة رأس المـــال 

ــــة التــــي قــــد تتعــــرض لهــــا ال ،المصــــرفي یســــاعدها علــــى اتخــــاذ  مــــا، مصــــارفوماهیــــة المخــــاطر المحتمل

 84. مبكرًا، كاإلجراءات المتعلقة بزیادة رأس المال األساسي روریةضالاالحتیاطات 

 :مؤشرات جودة األصول -2

نوعیة محفظة االئتمان، ومن   اً إن مخاطر الفشل المالي المصرفي تنتج في الغالب من األصول وتحدید 

 .هنا تأتي أهمیة مراقبة مؤشرات جودة األصول 

 : جودة األصول من جهتین مختلفتین مؤشراتوعادة ینظر إلى تقییم   -

 :  مؤشرات المؤسسات المقرضة -أ

إن تركیــز التســهیالت االئتمانیــة فــي قطــاع اقتصــادي معــین قــد یعنــي : التركیــز االئتمــاني القطــاعي  -

انكشـــاف القطـــاع المصـــرفي للتغیـــرات واألزمـــات التـــي قـــد تصـــیب هـــذا القطـــاع، فكثیـــر مـــن األزمـــات 

انتقـــال األزمــــة مــــن بعـــض القطاعــــات االقتصـــادیة إلــــى القطــــاع  المصـــرفیة حــــدثت وتضـــخمت بفعــــل

 .المصرفي بفعل تركز القروض في هذه القطاعات

كثیـــر مـــن األزمـــات المصـــرفیة حـــدثت فـــي الفتـــرات التـــي تتوســـع فیهـــا : اإلقـــراض بالعملـــة األجنبیـــة  -

ادات بالعملـة مصـادر ثابتـة مـن اإلیـر إلـى باإلقراض بالعملة األجنبیة لشـركات محلیـة تفتقـر  مصارفال

 بصــورةوانتقــال هــذه المخــاطر  ،یجعــل هــذه الشــركات عرضــة لمخــاطر أســعار الصــرف مــا ،األجنبیــة

 .مخاطر ائتمان إلى المؤسسات المصرفیة المقرضة

 *  : مال المصرفيال أهم وظائف رأس من 83
 ،امتصاص الخسائر المصرفیة التشغیلیةة مخاطر الفشل المالي المصرفي بلمواجه (Buffer) یشكل قاعدة أساسیة -1

تدعیم ثقة المودعین في قدرة المصرف على مواجهة المشكالت المتعلقة بالطلب  -2. وحمایة المودعین من هذه المخاطر
تمویل شراء الموجودات الثابتة وعملیات النمو وتطویر الخدمات  -3. غیر المتوقع على السیولة أو الخسائر غیر المتوقعة

نمو المصرف احتاج لتدعیم رأس المال الموجود لدیه بما یتوافق مع نمو محفظة  فكلما ازداد، والبرامج والتسهیالت المالیة
دون من والتوسع في حجم الودائع  ،تمكین المصرف من زیادة حجم القروض الممنوحة لشخص واحد -4. القروض لدیه

 .اإلخالل بالنسب المفروضة من قبل المصرف المركزي 
 . 347، ص2005 األردن، المصرفیة، للعلوم العربیة األكادیمیة فیة،المصر  العملیات أساسیات الشماع خلیل، *
 .103ص، 2007،السودان، دار النشر والطباعة، السالمة المصرفیة، الشیخ عثمان بن موسى 84
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إن زیــادة نســبة القــروض غیــر العاملــة إلــى إجمــالي القــروض ): غیــر المنتجــة( القــروض غیــر العاملــة  -

وبالتـــالي قـــد تتـــأثر التـــدفقات النقدیـــة  ،المؤسســـة المصـــرفیةیشـــیر إلـــى ضـــعف محفظـــة اإلقـــراض فـــي 

إذ یجــب حســاب هــذه النســبة  ،وصــافي الــدخل لدرجــة یصــبح المصــرف معهــا فــي حالــة إعســار مــالي

. إجمالي القروض غیر العاملة/إضافة لنسبة االحتیاطات المخصصة لهذه القروض

  

أو إقراض مؤسسـات أخـرى ) المقترضین(إقراض مجموعة مرتبطة من العمالء أي : اإلقراض المرتبط -

وعـدم  ،إن ارتفاع نسبة القـروض المرتبطـة إلـى إجمـالي القـروض ،بالمؤسسة المصرفیة نفسها مرتبطة

تنویع محفظة االئتمان على قطاع واسع من المقترضین سـیؤدي إلـى ارتفـاع مخـاطر عـدم السـداد فـي 

 .زمــــــــــــــــــــات مالیــــــــــــــــــــة ألمؤسســــــــــــــــــــات أو األشــــــــــــــــــــخاص حــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــرض إحــــــــــــــــــــدى هــــــــــــــــــــذه ال

 : مؤشرات المؤسسة المقترضة -ب

لمؤسســة المقرضــة یعتمــد علــى ســالمة المؤشــرات المالیــة ا لــدىإن جــودة القــروض فــي محفظــة اإلقــراض 

وبالتـــالي فـــإن أي تحلیـــل لمؤشـــرات جـــودة  ،للمؤسســـة المقترضـــة، وخصوصـــًا المؤسســـات غیـــر المصـــرفیة

وذلك یعتمد على ربحیة  ،احتمال قدرة المقترض على سداد القروض الحسبانفي األصول یجب أن یأخذ 

 .ونسبة الرفع المالي لدیها ،وتدفقاتها التشغیلیة ،المؤسسة المقترضة

سـبقت بتوسـع فـي غالبـًا مـا كثیر مـن حـاالت الفشـل المـالي المصـرفي : نسبة الدین إلى حقوق الملكیة -

 فــــيمتابعـــة نســـبة الرفــــع المـــالي  یاً التــــالي یصـــبح ضــــرور مـــنح االئتمـــان للمؤسســــات غیـــر المالیـــة، وب

لمؤسسات غیر المالیـة، فنمـو مدیونیـة الشـركات بشـكل كبیـر یمكـن أن ینظـر إلیـه كمؤشـر علـى عـدم ا

فاعلیة نظام التدقیق االئتماني من المؤسسات المصرفیة المقرضة، وكذلك من المهم النظر في توزیـع 

لقطاعــات االقتصــادیة كقطــاع اإلنشــاءات أو قطــاع التصــدیر مدیونیــة الشــركات، ومــدى تركزهــا فــي ا

 ،وذلـــك لمعرفـــة مـــدى انكشـــاف هـــذه الشـــركات لتقلبـــات الـــدورة االقتصـــادیة ولـــدورة حیـــاة المنـــتج ،وغیــره

 .وبالتالي المؤسسات المصرفیة للهزات التي تصیب تلك القطاعات االقتصادیة

عـام ) (Altmanمؤشـر ألتمـان مثـل ،مركبـةتتضمن هذه المؤشـرات مؤشـرات :  85المؤشرات المركبة   -

الــذي یعتمــد علــى عــدة مؤشــرات مالیــة  لتصــنیف  1987عــام (Sherrord) ومؤشــر شــیرورد، 1974

وذلــك بتحلیــل المركــز المــالي  ،محفظــة قــروض المصــرف والمــالءة المالیــة للمشــروع المقتــرض ةجــود

 . وتصنیف درجة المخاطرة المصرفیة المرتبطة بالقرض الممنوح ،للعمیل المقترض
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- 

 : مؤشرات سالمة اإلدارة 

في أداء المؤسسات المصرفیة إال أن معظم هذه المؤشرات تستخدم على  سالمة ورشد اإلدارة هامة جداً   

ومعظمهــا یطبــق ضــمن مخــاطر العملیــات، إال أن  ،ولیســت كمیــة ،مســتوى الشــركة وهــي مؤشــرات نوعیــة

 : هناك بعض المؤشرات الكمیة التي یمكن االعتماد علیها

أن المؤسســة المصــرفیة ال  یظهــرإن ارتفــاع نســبة النفقــات إلــى اإلیــرادات یمكــن أن : معــدالت اإلنفــاق -

 .ویمكن أن یعود ذلك إلى عدم فاعلیة اإلدارة ،تعمل بكفاءة

فـإن انخفـاض اإلیـرادات إلـى عـدد المـوظفین یعكـس عـدم  نفسـه المفهومبـ: موظفنسبة اإلیرادات لكل  -

والذي من الممكن أن یعود إلى عدم فاعلیة اإلدارة بسبب الزیادة المفرطة  ،فاعلیة المؤسسة المصرفیة

 .في عدد العاملین

 : 86مؤشرات اإلیرادات والربحیة   -4

إن انخفــاض هــذه النســب یمكــن أن یعطــي إشــارة إلــى وجــود مشــكالت فــي ربحیــة الشــركات والمؤسســات   

إذ ، االرتفاع في هذه النسب سیاسة استثماریة في محافظ مالیة محفوفة بالمخاطربینما یظهر المصرفیة، 

متطلبـــات الموازنـــة بـــین متطلبـــات الربحیـــة ومتطلبـــات الســـیولة مـــع تـــرجیح  مصـــارفیجـــب علـــى إدارات ال

وقـوع إلـى فعجـز المصـرف عـن الوفـاء بطلبـات السـحوبات فـي أي وقـت قـد یـؤدي ، 87السیولة بشكل أكبر

و هنــاك عــدد مــن النســب التــي یمكــن النظــر إلیهــا فــي تقیــیم  ،ذعــر مصــرفي منــذرًا بحــدوث الفشــل المــالي

 :   ربحیة المؤسسات المصرفیة أهمها

 .بصافي األرباح إلى إجمالي األصول وتقاس هذه النسبة: (ROA)العائد على األصول  -

تعكس هذه النسبة معدل العائد الذي یحصـل علیـه المسـتثمرون :  (ROE)العائد على حقوق الملكیة  -

أو /انخفــاض األربــاح وبوانخفــاض هــذه النســبة یمكــن أن یفســر ، فــي رأس مــال المؤسســات المصــرفیة

مــع حجــم المؤسســة  تــتالءمحقیــق عوائــد أي عنــدما تفشــل اإلدارة المصــرفیة فــي ت ،ارتفــاع رأس المــال

 .وتوقعات المساهمین المصرفیة

یمكـن االعتمـاد علیهـا إلعطـاء نظـرة  ،هنـاك مقـاییس أخـرى غیـر مقـاییس الربحیـة: المؤشرات الهیكلیـة -

، فـإذا كانـت أعـداد مصـرفمستقبلیة لوضع المؤسسات المصرفیة، منهـا درجـة اتسـاع قاعـدة عمـالء ال

فهــذا یــدل علــى  ،ضــیقة ومحصــورة بقطــاع اقتصــادي واحــد وغیــر متنوعــةوتركیبــة عمــالء المصــرف 

وعـدم قدرتـه علـى توسـیع قاعـدة عمالئـه  ،وبالتـالي القـدرة التنافسـیة للمصـرف ،ضعف الحصة السوقیة

 .لتشمل القطاع العائلي و القطاعات االقتصادیة األخرى

 .283-277ص، 2005،  اإلسكندریة، منشأة المعارف، قیاس وٕادارة المخاطر بالمصارف، الخطیب سمیر 86
 .107ص ، 2011، جامعة دمشق ،كلیة االقتصاد ،كتاب جامعي، إدارة المصارف، حمرة محمد 87

                                                            



46 
 

5

- 

المـالي المصـرفي بسـبب سـوء إدارة في كثیر مـن الحـاالت یحـدث الفشـل : مؤشرات السیولة والتمویل 

مؤشــرات الســیولة أن تأخــذ عــدم علــى إذ تشــمل هــذه المؤشــرات األصــول والخصــوم ، كمــا یجــب  ،الســیولة

وعلــى مســتوى المؤسســات  ،كــامالً التطــابق فــي االســتحقاق بــین األصــول والخصــوم فــي القطــاع المصــرفي 

ذه الجوانـب یمكـن النظـر إلـى المؤشـرات ، ولتغطیـة هـ)Too Big to Fail( المصرفیة ذات الحجـم الكبیـر

 : التالیة

إن ارتفــاع نســبة التســهیالت المقدمــة : التجاریــة مصــارفالمركــزي لل مصــرفالتســهیالت المقدمــة مــن ال -

إلى المؤسسات المصرفیة كنسبة من إجمـالي رأس )  LOLRالمقرض األخیر(المركزي  مصرفمن ال

فقــــد تكــــون هــــذه ، وجــــود اضــــطرابات ومشــــكالت حــــادة فــــي مراكــــز الســــیولة یظهــــرالمــــال المصــــرفي، 

 .المؤسسات في حالة إعسار وفشل مالي

إلقــراض بــین ل إن التفــاوت الكبیــر فــي نســبة الفائــدة : مصــارفالتجزئــة فــي معــدالت اإلقــراض بــین ال -

وعــدم رغبــة بعــض المؤسســات المصــرفیة بــإقراض مؤسســات مصــرفیة أخــرى تــدل علــى أن  مصــارفال

فحجـم اإلقـراض ومعـدل الفائـدة علـى القـروض بـین ، هناك مؤسسات مصرفیة لها مراكز مالیـة خطـرة 

 .من أهم المؤشرات على سالمة المراكز المالیة المصرفیة  یعدان مصارفال

تتمثــــل الســــیولة المصــــرفیة بمــــدى قــــدرة المصــــرف علــــى الوفــــاء بطلبــــات : 88نســــبة الســــیولة القانونیــــة -

وتمویــل الزیــادة فــي  ،لخدمــة الودائــع مالئــموالقــدرة علــى تقــدیم عائــد  ،القصــیرالســحوبات علــى المــدى 

أو اللجـوء إلـى مصـادر تمویـل  ،دون االضطرار إلى تسییل األصول بأسعار غیر عادلةمن األصول 

 .ذات تكلفة عالیة

 :وتحسب هذه النسبة كما یلي 

 . 90قصیرة األجل الالودائع / 89األموال الجاهزة والقابلة للتسییل= نسبة السیولة القانونیة 

صورة واضحة عن جـودة اسـتخدام   هذه النسبة تعطي: )توظیف الودائع( نسبة القروض إلى الودائع  -

المصـــرفي علـــى توظیـــف الودائـــع لدیـــه لتـــتالءم مـــع الطلـــب علـــى  القطـــاعاألمـــوال المصـــرفیة وقـــدرة 

 وزیـادة ،الربحیـة المصـرفیة وارتفـاع هـذه النسـبة یـؤدي إلـى زیـادة) تلبیـة حاجـات المقترضـین(القروض 

 .الضغوط على الجهاز المصرفي

وذلك تبعًا لقرار مصرف سوریة المركزي ، العمالت لكل% 30و المحلیةلألموال % 20یجب أال تقل هذه النسبة عن 88  
 . 2009-11- 15تا 588

واألرصدة لدى  ،النقدیة في الصندوق واألرصدة لدى المصرف المركزي: للتسییل فيوتتمثل األموال الجاهزة والقابلة   89
 .أشهر وأذون الخزینة  3المصارف المحلیة التي  تستحق خالل 

 .الحسابات الجاریة وودائع التوفیر 90 
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المركـزي   مصـرفالذي یجـب علـى المصـارف االحتفـاظ بـه لـدى ال: نسبة االحتیاطي اإللزامي النقدي -

فكلمـا انخفضــت هــذه النســبة  ،نسـبة مــن مجمــوع الودائـع تحــت الطلــب وودائــع التـوفیر والودائــع ألجــلك

المركــزي فــي التوســع  فــي االئتمــان المحلــي وبالمقابــل كلمــا ارتفعــت نســبة  مصــرفدلــت علــى رغبــة ال

 . 91المركزي بتقلیص حجم االئتمان المصرفي مصرفاالحتیاطي النقدي اإللزامي دلت على رغبة ال

الودائـــع تحـــت / األرصـــدة  النقدیـــة لـــدى المركـــزي : كمـــا یلـــي نســـبة االحتیـــاطي اإللزامـــي النقـــديوتحســـب 

.الطلب وودائع التوفیر والودائع ألجل 

  

هنــاك عــدد مــن المؤشــرات التــي تقــیس مــدى التطــابق فــي آجــال : هیكــل اســتحقاق األصــول والخصــوم  -

إلـــى تركیبـــة محفظـــة األصـــول، مثـــل مؤشـــر نســـبة  نظـــراً وذلـــك  ،االســـتحقاق بـــین األصـــول والخصـــوم

األصول السـائلة والـذي یقـیس نسـبة األصـول السـائلة إلـى إجمـالي األصـول، فهـده النسـبة تكشـف عـن 

إن التبـاین  ،مدى التطابق في آجال االستحقاق، كما تبین الحاجة إلى زیادة التحـوط فـي إدارة السـیولة

ســـات المصـــرفیة تعـــاني مـــن مخـــاطر فـــي الســـیولة، كمـــا الكبیـــر فـــي آجـــال االســـتحقاق یبـــین أن المؤس

 .تعكس عدم ثقة المودعین والمقرضین اآلخرین من استمراریة المؤسسة المصرفیة في المدى الطویل

 :  درجة الحساسیة للمخاطر السوقیة -6

أو عــدم رغبــة العمیــل المقتــرض بالوفــاء   ،هــي المخــاطر التــي تنــتج عــن عــدم قــدرة: مخــاطر االئتمــان - أ

 . مصرففي الوقت المحدد والتي قد تؤدي إلى فشل ال مصرفبالتزاماته تجاه ال

 :مخاطر التسعیر - ب

خاصــة عنــدما تكــون  ،عملیــات الســوق النقــدي فــيحیــث تــؤثر  :مخــاطر أســعار الفائــدة علــى العمــالت -

یــر ییــث تكمــن الخطــورة فــي حــال التغح، آجــال اســتحقاق عملیــات اإلقــراض واالقتــراض غیــر متطابقــة

أو تغیــــر تــــاریخ  ،المحتمــــل فــــي أســــعار الفائــــدة ســــواء علــــى المبــــالغ المقرضــــة أو المقترضــــة يالعكســــ

 . االستحقاق المتعلق بتاریخ كل منها

تتعلـــق مباشـــرة بتغیـــر القـــیم الســـوقیة ألذون وســـندات الخزینـــة للحكومـــة : 92مخـــاطر أســـعار الصـــرف -

والقروض المقدمة بالعملة األجنبیة بسبب االحتفاظ  ،لمالیة المكتتبة علیهااألجنبیة وبعض المشتقات ا

ي جمیع ألزم مصرف سوریة المركز  2010-5-10تا 4ب /م ن /502وفي سوریا ووفق لقرار مجلس النقد والتسلیف  91 
 عدامن مجموع الودائع تحت الطلب وودائع التوفیر والودائع ألجل % 10المصارف العاملة في سوریا االحتفاظ بنسبة 

وال یتم استعماله في األنشطة التشغیلیة  ،حیث ال یجمد هذا االحتیاطي لدى مصرف سوریا المركزي، ودائع االدخار السكني
القاضي بتخفیض نسبة االحتیاطي اإللزامي النقدي إلى  2011-5-2تا 5938صدر القرار  2011-5-2وفي  ،للمصرف

 .ولیس للتوسع في االئتمان المصرفي تزامنًا مع بدایة األزمة الحالیة ،وذلك بسبب انخفاض حجم الودائع المصرفیة ،5%
 .27ص ،2005 ،مرجع سابق، طفالح أحمد 92
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بمراكــز عمــالت أجنبیــة غیــر متوازنــة ، ولحســاب هــذه المخــاطر یمكــن اســتخدام االنحــراف المعیــاري 

.     لمخاطر أسعار الصرف

  

الســوقیة مقارنــة  مصــارفوانخفــاض قــیم أســهم ال ،إن تذبــذب أســعار األســهم: مخــاطر أســعار األســهم -

كــذلك . بمتوســط أســعار األســهم فــي الســوق یعطــي انطباعــًا ســلبیًا عــن وضــع المؤسســات المصــرفیة

 ،ألدوات المالیــة المصــدرة مــن المؤسســات المصــرفیةلــدى ایمكــن النظــر إلــى مؤشــرات هــوامش العوائــد 

) ًا علــى الســنداتتحدیــد(ومقارنتــه بالفوائــد علــى األدوات المصــدرة مــن الشــركات والمؤسســات الكبیــرة 

لمعرفــة جــودة هــذه األدوات المالیــة وبالتــالي الوضــع المــالي للمؤسســات المصــرفیة وقــدرتها علــى ســداد 

" نمـوذج التسـعیر الرأسـمالي لألصـول"وخدمة هـذه السـندات ویمكـن  حسـاب هـذه المخـاطر مـن خـالل 

(CAPM)، التـي تـربط  ،ولربة في تسعیر األصـاأو نظریة المض فقط الذي یعبر عن مخاطر السوق

 .سعر السهم وعنصر المخاطرة بین

، هــي المخــاطر الناتجــة عــن القــدرة علــى تــوفیر األمــوال الســائلة عنــد الحاجــة إلیهــا: مخــاطر الســیولة -

ومـع  هـاوتوقیتبسبب عدم التطابق في قـیم التـدفقات النقدیـة الداخلـة مـن محفظـة التسـهیالت االئتمانیـة 

 .هاوتوقیت لخدمة الودائع المصرفیةقیم التدفقات النقدیة الخارجة 

 : اتفاقیات بازل ومؤشر كفایة رأس المال المصرفي -رابعاً 

 : )Iبازل (اتفاقیة  -

إشـــراف ب  93دولـــة صـــناعیة  12المركزیـــة ل  مصـــارفمـــن محـــافظي ال 1974تأسســـت لجنـــة بـــازل عـــام 

فـي السـبعینیات مـن  مصـارفوذلك بعد وقـوع الفشـل المـالي فـي عـدة ، ) BIS(التسویات الدولیة  مصرف

وحــدوث أزمــة  ،المشــكوك فــي تحصــیلها القــروضوحجــم  ،القــرن الماضــي وزیــادة حــدة المخــاطر االئتمانیــة

یعــود إلــى )   Iبــازل (فالســبب الوحیــد والمباشــر لصــدور مقــررات، الــدیون العالمیــة فــي بدایــة الثمانینیــات

 :هدفت لجنة بازل األولى إلى  فقد، المصرفياالهتمام بموضوع المخاطر االئتمانیة وكفایة رأس المال 

 :بما یليرار النظام المصرفي الدولي وذلك المساعدة في تقویة واستق -1

 .وضع حد أدنى لنسبة كفایة رأس المال المصرفي  -

 . تحسین األسالیب الفنیة للرقابة على األعمال المصرفیة  -

ــــاإلجراء - ــــة تبــــادل المعلومــــات المتعلقــــة ب ــــة تســــهیل عملی ــــة علــــى للات واألســــالیب الرقابی ســــلطات النقدی

 . مصارفال

اسبانیا ، الوالیات المتحدة األمیركیة ، المملكة المتحدة، السوید، هولندا، الیابان  ،ایطالیا، ألمانیا ، فرنسبنك، كندا، بلجیكا93  
 . و سویسرا
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2

- 

الحــد مــن آثــار المنافســة غیــر العادلــة والناتجــة مــن تطبیــق متطلبــات متباینــة لكفایــة رأس المــال مــن  

 .السلطات المصرفیة في البلدان المختلفة 

أدنـى للعالقـة بـین  اً وضـع حـد ،لكفایـة رأس المـال اً موحـد اً معیار  I)بازل (أقرت لجنة  1988وفي عام  -

لیكــون  ، 94% 8األصــول الخطــرة المرجحــة بــأوزان المخــاطر والــذي تــم تحدیــده بمعــدل و رأس المــال 

 ،تــهومالء مصــرفوذلــك كمعیــار دولــي للداللــة علــى متانــة المركــز المــالي لل ،مصــارفال لكــلملزمــًا 

قدرتــه علــى امتصــاص ، ومــدى مصــرفوتقویــة ثقــة المــودعین  بــالتركیز علــى كفایــة رأس المــال فــي ال

لمجمـــوع األخطـــار   %8بـــرأس مـــال مســـاو  مصـــرفحیـــث یحـــتفظ ال، الخســـائر المتوقعـــة والمحتملـــة

 .المرجحة بأوزان معینة

 :هي، إلى ثالث شرائح 95اتفق على تقسیم رأس المال المصرفيف 1995في عام أما  -

 یتكـون مـن رأس المـال المـدفوع، ):الشریحة األولـى( Core capital)(رأس المال األساسي   -1

 .االحتیاطیات المعلنة، األرباح المحتجزة وحصة األقلیة في رؤوس أموال الشركات التابعة 

 : )الشریحة الثانیة( (Supplementary capital)رأس المال التكمیلي أو المساند  -2

مخصصـــات المخـــاطر ،  97، احتیاطیـــات إعـــادة تقیـــیم األصـــول96االحتیاطیـــات غیـــر المعلنـــة نتكـــون مـــی

و أوراق مالیـــة هجینـــة تجمـــع بـــین  99قـــروض متوســـطة األجـــل مـــن المســـاهمین، 98العامـــة غیـــر محـــددة 

 . 100صفات الملكیة والدین 

أن نسبة كفایة رأس المال المصرفي  253بموجب القرار  2007قرر مجلس النقد والتسلیف في سوریا في عام   94
صدر القرار  2014شباط  26في و ،  %8للمصارف العاملة في الجمهوریة العربي السوریة یجب أال تنخفض عن  

الذي أوجب إدراج فروقات تقییم القطع البنیوي غیر المحققة ضمن األموال الخاصة األساسیة ألغراض احتساب ، 1088
 .2013-12-31ابتداء من البیانات الموقوفة بتاریخ  ،كفایة رأس المال

هو رأس المال  ) :Regulatory capital( رأس المال التنظیمي :هما  هناك مفهومان لرأس المال المصرفي 95 
 . المحسوب وفق القواعد والطرق المحددة من الجهات المنظمة للعمل المصرفي في الدولة

التي یقوم أصحاب المصرف  ،تأسیس المصرف أو الشركة بوساطتهاهو مجموع المبالغ التي یمكن : رأس المال المصرفي
ودفع المرتبات ومنح القروض أو شراء  ،وشراء المباني والموجودات األخرى ،بدفعها لغرض التأسیس والبدء بعملیة التأسیس

 .هاواستقطاب أسهم لحین ورود الودائع
خسائر  وتكون متاحة لمواجهة أي ،حیث ال یتم اإلفصاح عنها في المیزانیة العمومیة ،وتكون بموافقة السلطات الرقابیة96  

 .غیر متوقعة في المستقبل
 المجلد ،1 العدد، مجلة الدراسات المالیة والمصرفیة، لجنة بازل بین التوجهات القدیمة والحدیثة ،السالمعمر محمود عبد *
 .19ص ، 1996، 4
للتحوط من مخاطر تذبذب أسعار األصول السوقیة واحتماالت خضوعها   %55حیث یخفض فرق إعادة التقییم بنسبة 97

 .للضریبة 
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- 

ــة(القــروض المســاندة    المخــاطر الســوقیة تغطیــة لســندات دیــن  مصــارفتطــرح ال ):الشــریحة الثالث

مــن رأس المــال   %250عــن  أال تزیــد نســبتهاحیــث ال تقــل فتــرة اســتحقاقها عــن عــامین، ویشــترط  ،فقــط

وتجمــد وال تــدفع فــي حــال ترتــب علــى دفــع الفائــدة أو أصــل الــدین انخفــاض كفایــة رأس المــال  ،األساســي

 .101المصرفي اإلجمالي عن الحد األدنى من متطلباته الرأسمالیة 

فـي رؤوس أمـوال  اتاالسـتثمار و إذا تضـمنتها األصـول،  مصـرفویستبعد من رأس المال األساسي شهرة ال

 :)  Iبازل ( اتفاقیة أوجبتوبالتالي وفق متطلبات رأس المال ، والمؤسسات المالیة األخرى مصارفال

 %.4أال تقل نسبة رأس المال األساسي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر عن  -1

الـذي یعـد ، يمن عناصر رأس المال األساس% 100أال یتعدى إجمالي رأس المال المساند نسبة ال  -2

  . لمواجهة أیة خسارة  -Buffer-دعامةال

مـن مجمـوع الموجـودات % 8عـن ) المسـاند+ األساسـي (أال تقل نسبة مجموع رأس المـال المصـرفي  -3

 .المرجحة بالمخاطر

التركیــز علــى المخــاطر االئتمانیــة  فــي دراســة كفایــة رأس المــال المصــرفي فــي االتفــاق األول للجنــة  -4

 .إضافة مخاطر السوق )Iبازل(قررت لجنة  1995ثم في عام  1988عام  )Iبازل (

 :كما یلي )  Iبازل( اتفاقیة وفق وتحسب كفایة رأس المال المصرفي

          ) 3شریحة +  2شریحة+  1شریحة ( إجمالي رأس المال     
≤    8 %

 

 12,5× السوقیَّة مقیاس المخاطرة + ألصول المرّجحة بأوزان المخاطرة ا         

 

 

 

 بمنزلةوٕانما تشكل لتكون  ،ذاتها فيال تشكل هذه المخصصات لمواجهة مخاطر هبوط القیمة السوقیة لألصول  98
من األصول وااللتزامات العرضیة الخطرة  %1.25  بنسبة الحد األعلى لهذه المخصصاتعلى أن یكون  ،احتیاطیات عامة

 .المرجحة بأوزان المخاطر
 علىوتكون على شكل سندات دیون تزید مدة استحقاقها  ،رأس المال األساسي من%  50حیث ال تتجاوز نسبتها  99 

 .سنوات  خمس
وغیر قابلة لالسترداد  كاملةوتكون غیر مضمونة ومدفوعة ، أي أنها قد تكون أسهم قابلة للتحویل إلى سندات أو العكس 100

 .وتكون متاحة لإلسهام في مواجهة خسائر المصرف ،الموافقة المسبقة من السلطات الرقابیة ومن دون، بمشیئة حاملها
 .54-53ص  ،2005 ،مرجع سابق، الشماع خلیل** 

،  2001، الجامعیة الدار، اإلسكندریة، التطورات العالمیة وانعكاساتها على أعمال المصارف، حماد طارق عبد العال 101
 .165ص 

                                                                                                                                                                          



) :II بازل ( اتفاقیة -

  

ســعت المقترحــات الجدیــدة لتوســیع قاعــدة وٕاطــار كفایــة رأس المــال المصــرفي بمــا یضــمن زیــادة معــدالت 

ـــك بعـــد حصـــر التركیـــز علـــى المخـــاطر االئتمانیـــة  ،تهوســـالم األمـــان ومتانـــة النظـــام المـــالي العـــالمي وذل

وأصـدرت معـاییر لجنـة  ،1999اجتمعـت لجنـة بـازل فـي عـام  ،) I بـازل(والسوقیة وكفایة رأس المال فـي 

 : ثالثة بنود أساسیة والتي تندرج تحت ،)IIبازل (

 .كفایة رأس المال، المراجعة اإلشرافیة و قواعد اإلفصاح والشفافیة

من التعدیالت على الطبعة األولى التي صدرت  الكثیرقامت اللجنة بإجراء  2003و 1999عامي وبین 

بـازل  (اتفـاق وقـد ركـز االتفـاق الجدیـد  ،2003حتى صدرت الطبعـة الثالثـة فـي نیسـان ، 1999في عام 

II(  على تقویة إطار رأس المـال القـانوني أو الرقـابي(Regulatory Capital) ، تعـدیل متطلبـات بوذلـك

وفـي الوقـت  ،مصـرفبحیث یكون أكثـر حساسـیة للمخـاطر التـي یتعـرض لهـا ال ،الحد األدنى لرأس المال

 .التي تدیر المخاطر التي تتعرض لها بصورة جیدة مصارفنفسه تعطي حوافز لل

بــإدراج مخــاطر جدیــدة علــى  )IIبــازل (اتفاقیــة ویــتم حســاب نســبة كفایــة رأس المــال المصــرفي وفــق 

حیث تـم تقسـیم المخـاطر المصـرفیة إلـى  ، مخاطر التشغیل وهي  )I بازل(المعیار المقر وفق اتفاقیة 

 : كما یلي  ،مخاطر التشغیلو مخاطر غیر مالیة ، مخاطر سوقیة، مخاطر ائتمانیة ،مخاطر مالیة

 ) :  IIبازل (تفاقیة كفایة رأس المال المصرفي تبعًا ال -

           )3شریحة +  2شریحة  +  1شریحة ( إجمالي رأس المال 
≤    8 %

 

 %12,5* )والتشغیلیة واالئتمانیة السوقیَّة (مقیاس المخاطر+ األصول المرّجحة بأوزان المخاطرة

 : هومؤشرات) IIبازل (طرق قیاس مخاطر االئتمان وفقا التفاقیة  -

 أســلوب التصــنیف الخــارجي المعیــاري :مــاقتین لتقیــیم مخــاطر االئتمــان وهیطــر  )IIبــازل (طرحــت اتفاقیــة 

أســلوب التصــنیف الــداخلي األساســي و أســلوب التصــنیف : یقســم إلــىالــذي  ،الــداخليأســلوب التصــنیف و 

 .الداخلي المتقدم

  :)(Standardized Approach" المعیاري" أسلوب التصنیف الخارجي  -1

علـى التصـنیفات االئتمانیـة التـي  ، اعتمـاداً مصـارفهي طریقة تقوم على إعطاء أوزان مخاطرة ألصول ال

دون دراســة  مــن (S&P)وســتاندرز انــد بــروس (Moody's) تعطیهــا مؤسســات التقیــیم الدولیــة مثــل مــودیز

 .األوضاع المالیة الداخلیة للمقترضین
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 : )(Internal Rating أسلوب التصنیف الداخلي 

ن أســالیب إحیــث ، تختلــف أســالیب التصــنیف الــداخلي عــن األســلوب الخــارجي المعیــاري اختالفــًا جوهریــاً 

 مصـرفالتي یتعرض لها ال ،هي التي تقیم المخاطر االئتمانیة مصرفالتصنیف الداخلي التي یقوم بها ال

المعیـاري فیـتم أمـا فـي أسـلوب الخـارجي ، لتغطیـة تلـك المخـاطر الضروريومن ثم یتم حساب رأس المال 

 .االعتماد على التصنیفات االئتمانیة التي تضعها مؤسسات التقییم الدولیة

  :(”Internal Rating Based Approach “IRB) األساسي التصنیف الداخلي - أ

نظام معلومات فعال وكفاءة بشریة  ضمن بترخیص من السلطات اإلشرافیة، وذلك هذا األسلوب ستخدمی

 . وتقنیة تقدر بنفسها حجم المخاطر المرتبطة بأصولها وبمقترضیه

   (Advanced Internal rating based-approach):أسلوب التصنیف الداخلي المتقدم - ب

خــالل مــدة معینــة، واســتخدام بــرامج  مصــرفعلــى قاعــدة بیانــات كبیــرة لمخــاطر الهــذه األســلوب یعتمــد 

مـن تحدیـد  مصارفمكن الیم أسلوب التصنیف الداخلي المتقدحیث أن  ،متطورة لتقدیر مخاطر االئتمان

ویحتــاج إلــى كفــاءات  ،مكلــف مــن الناحیــة المادیــة ن هــذه األســلوبولكــ، متطلباتهــا مــن رأس المــال بدقــة

 .بشریة وتقنیة

 : 102على أربعة مدخالت كمیة هي) األساسي والمتقدم(و تعتمد أسالیب التصنیف الداخلي  -

مؤسسـات  اعتمـادا علـى تصـنیف: (Probability of default)احتمـال عجـز العمیـل عـن السـداد  - أ

نشـاط القطـاع الـذي ینتمـي إلیـه  وضـعو  مركز العمیل، عنوكذلك معلومات أخرى  ،التقییم الدولیة له

 .الخ...العمیل

 Loss given)بعد تعثر العمیل وعجزه عن السداد  مصرفسیتحملها المعدل الخسارة المتحققة التي  - ب

default). 

أي حجـم الخسـائر الكلیـة  :(Exposure at default) حجم االنكشاف الكلي عند العجز عن السـداد - ت

وهـي تختلــف عـن قیمـة التزامــات العمیـل تجــاه ، فــي لحظـة تعثـر العمیــل مصـرفالتـي سـیتعرض لهــا ال

حیث یمكن أن یكون هنالك التزامات غیـر مسـحوبة أو ضـمانات تـم اسـتخدامها  ،في البدایة مصرفال

 .لسداد جزء من القروض المتعثرة 

 .كلما مالت إلى الطول زادت المخاطرف: (Maturity)آجال االستحقاق  - ث

 

 

     الجامعة اإلسالمیة ، التحدیات –األبعاد التأثیرات  –األهمیة  –المضمون ) II بازل(اتفاقیة ، أبو رحمة سیرین سمیح 102 
 .16ص ،  2007، غزة -
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: III)بازل (اتفاقیة - 

  

 2010أیلــــول عــــام  دولــــة فــــي 27اجتمعــــت ، 2008نتیجــــة لألزمــــة المالیــــة العالمیــــة التــــي حــــدثت عــــام 

التنظیمـي  اإلطـار تحسـین دف إلـىهـالتـي ت،  III)بـازل(سـمیت بمقـررات  وأصـدرت مجموعـة مـن مقـررات

 عــــن األزمــــات الناتجــــة الصــــدمات امتصــــاص علــــى المصــــرفي القطــــاع قــــدرة وتقویــــة ،الــــدولي المصــــرفي

 . المصارفیفترض أن تحتفظ به  الذي ،المال لرأس األدنى الحد زیادةب والمالیة االقتصادیة

، 103الثالثـة الشـریحة حیـث تـم إلغـاء ،التنظیمـي المال رأس متطلبات هیكلة بإعادة III) بازل ( لجنة قامت

 بإدخـــال بعـــض اللجنـــة قامـــتو  رئیســـتین، شـــریحتین وفـــق )القـــانوني( التنظیمـــي المـــال رأس تصـــنیف وتـــم

 : 104كالتاليمن الشریحتین  لكل المكونة للعناصر األوزان النسبیة على تغییراتال

والتـي  ،%6 مـال إلـىال األولـى لـرأس الشریحة إلى) RWA(المرجحة بالمخاطر األصول نسبة تم رفع •

 الثانیـة الشریحة أما ،) IIبازل( مقررات وفق المخاطر بأوزان المرجحة األصول من  %4 تمثل كانت

 مقـررات وفـق% 4تمثـل  كانـت أن بعد المخاطر بأوزان المرجحة األصول من %2تمثل أصبحت فقد

 . II)بازل(

 نسـبته بلـغی ) Conservation Buffer( 105التحـوط لرأسـمال المصـرفي لغایـات إضـافة هـامش •

 .  2019عام بحلول بهذا الهامش المصارف زاملإ ویفترض ،% 2.5

 )IIIبــازل  (اتفاقیــة  وبهــذا سیصــبح الحــد األدنــى لمتطلبــات كفایــة رأس المــال المصــرفي الجدیــد وفــق

 . المخاطر  بأوزان المرجحة األصول من% 10.5تعادل 

  = III) بازل  ( نسبة كفایة رأس المال حسب •

 %10.5     ≥                            یةصة الصافااألموال الخ                                 

 12.5 )*التشغیلمخاطر  +مخاطر السوق +مخاطر االئتمان ( مقاییس+األصول المرجحة بالمخاطر

 
 

 

 ایحصل علیه ،)سنتینمدتها (األجل  ةقصیر  ةض مساندو قر وهي : ) الشریحة الثالثة(إلغاء القروض المساندة أي   103
 .حمل صفات مشتركة بین رأس المال والدین ت يوه ،المصرف لدعم رأس ماله

104  Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, 
Basel Committee on banking Supervision, BIS, December, 2010, P 12-13. 

المصارف على امتصاص  ةرفع كمیة ونوعیة األموال الخاصة بالمصرف لتعزیز قدر ل III) بازل (حیث سعت لجنة  105
للتحوط من حاالت الذعر المصرفي  فهذا الهامش سیستخدم ،الدوریة االقتصادیة التقلبات وفترات الخسائر خالل األزمات
 .وللحد من توزیع األرباح العامةوالصدمات المصرفیة 

                                                            



54 
 

)  IIIبـــازل ( وفـــق اتفاقیـــة  106لكفایـــة رأس المـــال المصـــرفيوالجـــدول التـــالي یظهـــر مقارنـــة للحـــدود الـــدنیا 

: )  IIبازل(واتفاقیة 

  

 )IIبازل(واتفاقیة  )IIIبازل (وفق اتفاقیة لكفایة رأس المال المصرفي لحدود الدنیا ا) 2(الجدول 

هـــــــــــامش التحـــــــــــوط  رأس المال
 ) IIIبازل(

ــــــــــــــــــــــــــــال ال رأس م
 التنظیمي

الحد األدنى المطلوب لنسـبة كفایـة رأس 
 المال المصرفي

 III 2.5% 8% 10.5%بازل 
 II - 8% 8%بازل 

Source: Basel Committee on Banking Supervision Basel III: A global regulatory framework for 

more resilient banks, p 64. 
 

 تحدیـد تـم حیـث ، فشل المـاليال ومرحلة المصرف مالءة مرحلة بین ) IIIبازل(وقد میزت مقررات  -

 بهــا یمـر لتــيا المرحلـة وفــق الخسـائر امتصــاص عاتقهـا علــى یقـع التــي ،الرأسـمالیة األدوات نـوع

 : 107 المصرف

 السـتیعاب الخسـائر فـور حـدوثها فـي مرحلـة تخصصـالتنظیمـي  المـال رأسل(Tier1)  األولى فالشریحة 

 الخســـائر تمـــتص التـــي هـــي األولـــى الشـــریحة المدرجـــة ضـــمن األدوات أن یعنـــي ذاھو المصـــرف، مـــالءة

 .حدوثها فور مالءته مرحلة خالل المصرف لها یتعرض التي البسیطة

قبـل  الكبیرة والمتراكمة متصاص الخسائرالتنظیمي خصصت ال المال رأسل (Tier2) الثانیة لشریحةا أما

 المدرجــة األدوات فــإن وبالتــالي الفشــل المــالي المصــرفي، حــدوث ةحــال بدایــفــي وذلــك  ،المســاس بــالودائع

ة فشـله خـالل مرحلـ المصـرف لهـا یتعـرض التـي الكبیـرة الخسائر بامتصاص ستقوم الثانیة الشریحة ضمن

 .المالي

 :شریحتین همارأس المال المصرفي یقسم إلى  فإن III ) بازل( و تبعًا لمقررات -

 العناصــر یتكــون مــن والــذي األمــوال الخاصــة الصــافیة أي :)الشــریحة األولــى( األساســي المــال رأس -1 

، االحتیاطیات المعلنة ،المحتجزة األرباح ،اإلصدار عالوة المصرف، عن الصادرة العادیة األسهم :التالیة

  .ثالث طرف من والمملوكة للمصرف تابعة شركات عن الصادرة العادیة األسهم

106 Basel Committee on Banking Supervision Basel III: A global regulatory framework for 
more resilient banks, Bank for International Settlements , Basel, Switzerland, June 2011 ,p64. 

ورقة عمل مقدمة ،  على  النظام المصرفي اإلسالمي) III بازل(تأثیر مقررات لجنة ،  فاطمة رحال، مفتاح صالح107 
 .10ص ، 2013أیلول  10-9 ،اتركی، من منظور إسالميللمؤتمر الدولي التاسع حول النمو والعدالة واالستقرار 

                                                            



55 
 

2

- 

المخصصــات ، احتیاطیــات إعــادة التقیــیم :تضــم) الشــریحة الثانیــة(المكملــة المســاندة األمــوال الخاصــة 

 .108عام لمواجهة مخاطر التمویلالحتیاطي االو  القروضالعامة لمقابلة خسائر 

بــروز  خاصــة بعــدو ،  109مصــارفلمراقبــة ســیولة الوضــع معیــارین  )III بــازل(كمــا تــم فــي إطــار لجنــة 

 :هما، 2008األزمة المالیة العالمیة في أهمیة السیولة المصرفیة أثناء 

االحتفـــاظ بأصـــول ذات درجـــة  مصـــارفالتـــي تتطلـــب مـــن ال :)LCR(نســـبة تغطیـــة الســـیولة  -أوالً 

فتــرة لتلیهــا  2015بدایــة  فــيتطبیقهــا  وتــم ،اً یومــ 30یها حتــى دســیولة عالیــة لتغطیــة التــدفق النقــدي لــ

مراقبـة هـذه النسـبة ف 2019فـي بدایـة عـام  إلزامـيلیتم تطبیقهـا بعـد ذلـك بشـكل لهذه النسبة  110مراقبة

 . بوادر حدوث عسر في السیولة إمكانیة وجودبمراقبة  مصارفستسمح لل

 :وتحسب كما یلي            

 % 100            ≥عالیة الجودةالاألصـــول السـائلة = قصیرة األجل النسبة السیولة 

 اً یوم 30صافي التدفقات النقدیة الصافیة خالل 

 

 الســیولة المتوســطة لقیــاس نســبة تســتخدم هــيو  :(NSFR)نســبة التمویــل الصــافي المســتقر  -ثانیــاً 

والتـي سـتطبق  ،مسـتقرة ألنشـطتها تمویـل مصـادر مصـارفیتـوفر لل أن منهـا والهـدف األمـد، والطویلة

 .2013بعد فترة مراقبة تبدأ في عام  2018رسمیًا في بدایة عام 

 = نسبة السیولة طویلة األجل

 ) رأس المال الخاص واألسهم الممتازة(الموارد المستقرة المتاحة لمدة سنة                     

-4-14 بتاریخ الصادر4 ب/ن.م/650 والتسلیف النقد مجلس قرار أحكام على بناءً  حیث ألزم مصرف سوریا المركزي 108
 2013مهلة لغایة  المصارف السوریةتم منح و  المصارف العاملة في سوریا بتشكیل احتیاطي عام لمخاطر التمویل، 2010

حیث ال یقل المبلغ المشكل ، 12/2009/ 31لتكوین االحتیاطي المطلوب على التسهیالت االئتمانیة المنتجة القائمة بتاریخ
، توزیع حصة كل سنة على فترات ربع سنویة بالتساوي ویجريمن التسهیالت االئتمانیة المنتجة، % 25بنهایة كل عام عن 

          :مخاطر التمویل یحتسب كالتالي لدیعا احتیاط المصرف حجز على یجب السنةكل  نهایة في تحقیق أرباحففي حال 
 .العادیة المباشرة مع مراعاة استبعاد جزء الدین متدني المخاطر القروضمن إجمالي محفظة % 1

 . التسهیالت العادیة غیر المباشرة مع مراعاة استبعاد جزء الدین متدني المخاطر إجماليمن % 0.5
دون ضمانة والمصنفة كدیون عادیة أو من على جزء التسهیالت االئتمانیة الممنوحة بضمانات شخصیة أو % 0.5

 .تتطلب اهتمامًا خاصاً 
109 Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and 
monitoring, Basel Committee on Banking Supervision, BIS, December 2010, 3-8. 

حیث سیبدأ التطبیق  ،دون إلزام المصارف بتطبیقها رسمیاً  من مراقبة النسبة لدى المصارففترة ل: یقصد بفترة المراقبة  110
 .2019في بدایة  )LCR(لنسبة تغطیة السیولة  اإللزامي الفعلي

                                                            



الحاجة للتمویل المستقر لمدة سنة

  

 
 

 المصرفي المالي التنبؤ بالفشل :الفصل الثاني
 

إذ أن أي قرار مستقبلي تتوقف  ،هتمام العدید من الجهاتباالمصرفي  المالي بالفشل المبكر التنبؤیحظى 

 .نتائجه من حیث العوائد والتكالیف على مدى الدقة في التنبؤ

وخصوصـًا فـي الظـروف التـي تمـر بهـا سـوریة  ،الفشل المالي المصرفي وأهمیتهب التنبؤخطورة موضوع ول

 ،ف الســوریةفــي المصــار الفشــل المــالي  حــدوث إمكانیــةكــان البــد مــن إیجــاد آلیــة تســاعد فــي التنبــؤ ب، اآلن

اتخـــاذ اإلجـــراءات و  ،تقـــدیم إنـــذار مبكـــر مـــن خطـــر حـــدوث الفشـــل المـــالي المصـــرفيلفـــي محاولـــة وذلـــك 

بمـا  المالیـة تهاللحفـاظ علـى سـالم للمصـارف السـوریة الخاصـة التقلیدیـةلتدعیم المراكـز المالیـة  الضروریة

 .مراریة عمل القطاع المصرفي السوريقرار واستیضمن است

 

 :مبحثین إلىتقسیم هذا الفصل  تمومن هذه المنطلق 

 .)محدداته وأسالیبه، خطواته، أهمیته، الهدف منه( التنبؤ المالي :المبحث األول -

 .ومؤشرات قیاس إمكانیة حدوث الفشل المالي المصرفينماذج التنبؤ : المبحث الثاني -
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 )محدداته وأسالیبه، خطواته، أهمیته، الهدف منه(التنبؤ المالي  :المبحث األول

  

 : الهدف من التنبؤ المالي في المؤسسات المصرفیة -أوالً 

 التخطیطهما  ،بشكل أساسي إلى أمرینالمؤسسات المصرفیة ینقسم الهدف من التنبؤ المالي في 

 .111 الرقابةو 

، حتــى یــتمكن المحللــة سـلوك الظــاهرةالعــام ل تجــاهاالففـي حالــة التخطــیط یهــتم صـانع القــرار باكتشــاف     

كتقلـب حجـم الودائـع ، تطـرأ علـى سـلوكهاالتـي قـد  ،من تقدیر قیمهـا المتوقعـة للتحـوط مـن التقلبـات الكبیـرة

 .والسحوبات والعوامل المؤثرة فیها

 المحللــةاكتشــاف االتجــاه العــام لســلوك الظــاهرة فــي  یكــون منحصــراً  الن االهتمــام فــإالرقابــة  أمــا فــي حالــة

 .العام ومحاولة التدخل في وقت مبكر لتصحیح مسارها هاعن اتجاه سلوكها ولكن بالتنبؤ بانحراف ،فقط

 

 :التنبؤ المالي والتخطیط المصرفي  -ثانیاً 

 : 112التنبؤ المالي -

المعلومــــات عــــن األداء المــــالي للمصــــارف المدروســــة فــــي الماضــــي  یعتمــــد التنبــــؤ المــــالي علــــى تجمیــــع

 .لتقدیر االتجاه العام المستقبلي لسلوك الظاهرة المدروسةوالحاضر 

یســاعد علــى تكــوین صــورة عمــا یتوقــع تحقیقــه  فــالتنبؤ باالتجــاه العــام المســتقبلي لســلوك الظــاهرة المدروســة

فـي الحسـبان مع األخـذ  ،المحیطة به كما كان علیه إذا استمر النشاط المصرفي والظروف ،في المستقبل

 .هذا األداء فيالعوامل التي قد تؤثر  كل

التقدیریـة شـكل إطـار متكامـل مـن التقـاریر المالیـة مثـل قائمـة المركـز  التنبؤیـةوقد تأخذ المعلومات المالیة 

كمـا أنهـا قـد تكـون فـي صـورة رقـم  ، وقائمة التدفقات النقدیـة التنبؤیـةالتنبؤیة، وقائمة الدخل التنبؤیةالمالي 

 .معین أو في صورة مدى

 :113أما التخطیط المصرفي -

ووضـــع  ،عـــن األداء الماضـــي و الحاضـــر التخـــاذ القـــرارات فهـــو یتعلـــق باســـتخدام المعلومـــات المجمعـــة  

ومــا یمكــن تحقیقــه واقعیــًا فــي مــدى  ،جیات والرقابــة علــى األداء والتنفیــذیورســم االســترات ،أهــداف المصــرف

111 Jing Tao Yao, Chew Lin Tan, Guidelines for Financial Forecasting with Neural 
Networks, International Conference on Neural Information, Shanghai, China, 14-18  th  
November, 2001, p757 -761.  
112 Jing Tao Yao, Previous Reference, p765. 

 .92ص، 2011، مرجع سابق ،محمد رةحم 113
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ومــن ثــم تحفیــز العــاملین وجعلهــم جــزءًا مــن  ،اإلمكانیــات المتاحــة والظــروف المحیطــة ضــمنزمنــي معــین 

.114هاوتنفیذعملیة وضع هذه الخطط 

  

المعلومـــات الفعلیـــة  وفـــقورســـم للخطـــط المســـتقبلیة  ،أي أن التخطـــیط المصـــرفي عملیـــة وضـــع لألهـــداف

أمــا التنبــؤ المــالي فهــو عملیــة تقــدیر لمــا ســیكون علیــه االتجــاه المســتقبلي ، الواقعیــة والتقــدیرات المســتقبلیة 

 . لمتغیر ما

 

 : التنبؤات المالیة والتقدیرات المحاسبیة -ثالثاً 

هــــو القیمــــة التقریبیــــة ألحــــد العناصــــر أو البنــــود التــــي تتضــــمنها القــــوائم المالیــــة :  115التقــــدیر المحاســــبي

ألنــه معلــق علــى نتــائج  ،غیــاب وســیلة دقیقــة لقیاســه، والــذي یتمیــز بأنــه غیــر مؤكــد الحــدوث مــعالتاریخیــة 

ولكـن هنـاك صـعوبة فـي جمـع المعلومـات المتعلقـة بهـذه  ،أحداث مستقبلیة، أو یتعلق بأحداث وقعت فعالً 

 .  المحددوفي الوقت  المالئمةلظاهرة أو الحصول علیه بالتكلفة ا

ــة التقــدیرات المحاســبیة إدارة  تعــدحیــث ، المشــكوك فیهــا القــروضالمخصــص المكــون لتغطیــة  :ومــن أمثل

والتـي  ،التـي یـتم علـى أساسـها إعـداد القـوائم المالیـة ،االئتمان المصرفي مسؤولة عن وضع هذه التقـدیرات

 .عادة في ظل ظروف من عدم التأكد تجري

تظهــر فــي القــوائم المالیــة  التنبــؤات المالیــة أن فــي 116 وتختلــف التنبــؤات المالیــة عــن التقــدیرات المحاســبیة

فـــي القـــوائم المالیـــة المعـــدة علـــى أســـاس البیانـــات  التقـــدیرات المحاســـبیة بینمـــا تظهـــر ،التقدیریـــةالمســـتقبلیة 

 .التاریخیة 

 
 

فیها التعبیر الكمي  یجري التي تمثل خطة عمل مستقبلیة ،من أهم أدوات التخطیط المصرفي الموازنات التخطیطیة  114
 أي ترجمة الخطط المصرفیة إلى أهداف رقمیة مالیة ،المالي عن األهداف المتوقع تحقیقها خالل فترة مالیة مستقبلیة

 .مقارنة األداء الفعلي باألداء المخطط والمستهدفوالرقابة على تنفیذها ب
جامعة ، دراسة میدانیة  االصطناعیة ن دقة التنبؤ باألرباح باستخدام الشبكات العصبیة یتحس،  كریمة السید أحمد 115

 .41ص، 2009، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة االقتصاد، األزهر
إطار محاسبي لإلفصاح عن التنبؤات المالیة لترشید قرارات االستثمار في سوق األوراق المالیة،  السعید إیمان محمد، 116

 .34، ص 2006جامعة عین شمس، ، كلیة التجارة، مصر ،هرسالة دكتورا
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رابعاً 

- 

 : المصرفي وخطواتهالمالي بالفشل التنبؤ  أهمیة 

 :أهمیة التنبؤ بالفشل المالي المصرفي -

وقـوع  إمكانیـةفإیجـاد آلیـة تسـاعد فـي التنبـؤ ب، اهتمـام عـدة جهـاتبیحظى التنبؤ بالفشل المـالي المصـرفي 

فـي و  ،مصـارفوذلك التخاذ اإلجراءات التـي تحـول دون تعثـر ال ،قبل حدوثه مصارفالفشل المالي في ال

یحظـى التنبـؤ و  ،بـدایات ظهورهـا فـيومحاولـة بنـاء نظـام إنـذار مبكـر لرصـد دالئـل التعثـر  ،المالئمالوقت 

 :117بالفشل المالي بأهمیة كبیرة لدى الجهات اآلتیة 

 :في  لتأثیرهحیث تهتم بالتنبؤ بالفشل المالي وتعثر القروض : المصارف -1

 . قروضها القائمة -

 .قروضها قید الدراسة  -

 .أسعار القروض وشروطها  -

 .إمكانیة التعاون مع المقترضین لمعالجة المشكالت القائمة -

 .تحدید توقیت االنسحاب من السوق المصرفیة -

ة وقــدر  ،تهوصـح لتقــویم سـالمة المركـز المــالي للمصـرف: ن فــي السـندات المصـرفیةو ن والمسـتثمر و المودعـ -2

مـع مسـتوى المخـاطر مـع مراعـاة  مـتالئمعائـد  على استثمار وتشغیل الودائع المصرفیة وتحقیق المصرف

 .هدف الحفاظ على سیولة سریعة كافیة لمواجهة طلبات السحوبات المحتملة

وذلــــك حفاظــــًا علــــى أمــــوال  ،المصــــرف المركــــزي والســــلطات النقدیــــة الرقابیــــة :الجهــــات الرســــمیة الرقابیــــة -3

 .مصرفیة شاملة ةوتجنبًا الحتمال وقوع أزم ،المودعین والمساهمین

 : خطوات التنبؤ المالي -

 : 118هناك مجموعة من الخطوات للتنبؤ بأي ظاهرة 

 .ه وتعریفموضوع التنبؤ تحدید  -1

سـواء بالزیـادة أو  ، فیـهتحلیل موضوع التنبؤ إلى عناصره األولیة المكونة له ودراسة العوامـل المـؤثرة  -2

 .بالنقصان 

إجــراء دراســات عــن التطــور التــاریخي للقــیم الرقمیــة لموضــوع التنبــؤ لالسترشــاد بهــا فــي توقــع قیمتــه  -3

 .مستقبًال 

 .لتقدیر قیم الظاهرة موضوع  الدراسة اإلحصائي من أسالیب التنبؤ المالئم اختیار األسلوب -4

 .مة الفعلیة لهالقیو إجراء دراسات مقارنه بین قیمة العنصر موضوع التنبؤ التي تم التنبؤ بها  -5

 .74ص  ،2008 ،مرجع سابق، عمار أكرم الطویل 117
                                           . 70الجزائر، ص، 1997نادرة، نظریة القرارات اإلداریة، دار زهران،  أیوب 118
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خامساً 

- 

 :  119محددات التنبؤ المالي 

 : تتمثل هذه المحددات في اآلتي  : محددات خارجیة تتعلق بالظروف المحیطة -1

عملیــة التنبــؤ علــى  ثرؤ تــوالتــي  الظــروف االقتصــادیة المســتقبلیة العامــة المحیطــة بالنشــاط المصــرفي -

األزمـــات و  ،الكــوارث الطبیعیـــة ،حالـــة الحـــروب مثــل ،یصـــعب الـــتحكم بهــا و تحدیـــدها بدقـــةو المــالي 

 .االقتصادیة

 ،كــون علــم المحاســبة مــن العلــوم اإلنســانیة فــإن عملیــة التنبــؤ بموضــوعاته تتــأثر بالســلوك اإلنســاني -

 .وتأثرها بالمحاسبة اإلبداعیةالتالعب بالبیانات مدى و  ،فصاحودرجة اإل

 :اإلحصائي المستخدممحددات داخلیة تتعلق بالبیانات والنموذج واألسلوب  -2

هـذه  البیانـات  تتـأثرفقـد ، تتأثر عملیة التنبؤ المالي بالبیانـات المسـتخدمة فـي عملیـة التنبـؤ وطبیعتهـا -

نتـــائج فـــي  ؤثریـــ مـــا ،الصـــورة الحقیقیـــة عـــن النشـــاط المصـــرفي تظهـــرال  ومـــن ثـــم، بعوامـــل موســـمیة

 . التنبؤات في المستقبل

 فرةاالمتــو  التــي قــد ال تتناســب مــع طبیعــة البیانــات ،صــائیةاســتخدام بعــض األســالیب أو النمــاذج اإلح -

 .والتي یتم استخدامها في التنبؤ ) زمنیة مقطعیةو  مقطعیة، زمنیة(

أن یــتم بنــاء تلــك النمــاذج  أي، أن تتســم النمــاذج واألســالیب المتبعــة فــي التنبــؤ بالموضــوعیة والشــمول -

 .یراعي جمیع المتغیرات المؤثرة في النشاط محل التنبؤ ،وفق منهج علمي

حیــث ، مــع درجــة الدقــة المطلوبــة مــن نتــائج التنبــؤ متالئمــاً أن یكــون طــول الفتــرة الزمنیــة محــل التنبــؤ  -

 .تزداد دقة التنبؤات كلما قصرت فترة التنبؤ والعكس صحیح

 

 :  أسالیب التنبؤ -سادساً 

التكلفــة المقبولــة، الدقــة، : فعــال إذا حقــق مجموعــة مــن الشــروط هــيیمكــن القــول عــن أســلوب التنبــؤ بأنــه 

ــــات وتحلیلهــــا ــــات، الوقــــت المحــــدد لجمــــع البیان ــــو  ،تــــوفر البیان ــــة والبشــــریة اومــــدى ت فر اإلمكانیــــات المادی

وعلـى األخــص  ،كمـا یفتـرض بــالفترة الزمنیـة المسـتخدمة فـي عملیـة التنبـؤ، للقیـام بعملیـة التنبـؤ الضـروریة

ســلوك  فــيأن تكــون متجانســة ومتماثلــة مــن حیــث الظــروف المحیطــة والمــؤثرة  ،قصــیر األجــلالفــي التنبــؤ 

 . أي أن یشكل المستقبل القریب امتدادًا للماضي ،المتغیر المراد التنبؤ بقیمه

سـواء  ،وذلك بناء على طبیعـة البیانـات المدروسـة ،دقة التنبؤ على صحة اختیار أسلوب التنبؤتعتمد كما 

وأیضـًا علـى  ،)التخطـیط، الرقابـة (وعلى الهدف المراد مـن عملیـة التنبـؤ ،)بانل أم زمنیة، عیةمقط (أكانت

دراسة تطبیقیة  -استخدام مقاییس التدفق النقدي والعائد المحاسبي للتنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة ،محمد الهباش119 
 . 72ص  ،2006 ،غزة، الجامعة اإلسالمیة، رسالة ماجستیر منشورة، على المصارف الفلسطینیة
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فكلما قصرت الفترة الزمنیة المستخدمة فـي عملیـة  ،)طویل األجل، متوسط، قصیر (المدى الزمني للتنبؤ 

.زادت دقة نتائجهالتنبؤ 

  

 :هي ، وهنالك مجموعة من األسالیب تستخدم بشكل عام في التنبؤ

 :األسالیب الكمیة   -1

تعتمد هذه األسالیب علـى اسـتخدام النمـاذج اإلحصـائیة فـي التنبـؤ بالمسـتقبل واتخـاذ القـرارات االسـتثماریة 

 : الالزمة ومن هذه األسالیب

 :أسلوب السالسل الزمنیة   -أوالً 

وتعتمد دراسة السالسل الزمنیة  ،تعرف السلسلة الزمنیة بأنها مجموعة من القیم المتالحقة زمنیُا لظاهرة ما

بشكل أساسـي علـى فهـم السـلوك التـاریخي للظـاهرة المدروسـة لتقـدر الوضـع الحـالي لهـا والتنبـؤ بمسـتقبلها 
120. 

فإنــه یــتم دراســة بیانــات  مــثالً عنــد الرغبــة فــي اســتخدام السالســل الزمنیــة فــي عملیــة التنبــؤ بالفشــل المــالي ف

القروض المتعثرة  القروض المتعثرة التاریخیة على فترات زمنیة متتابعة بقصد وصف االتجاه العام لسلوك

 . ، ثم قیاس التغیرات المختلفة التي تطرأ على هذا السلوكمثالً 

فالسالسـل  ،عتهـاومن ثم فإن اختیار األسلوب اإلحصائي األمثل لتحلیل السالسل الزمنیة یعتمـد علـى طبی

 :الزمنیة إما أن تكون

وهنا یكون تطبیـق أسـلوب االنحـدار الخطـي  ،اً حیث تكون البیانات موزعة حول وسط حسابي خطی: ثابتة -

 .البسیط كافیاً 

 Trend(121(واتجاه عام  (Moving Average)حیث تتمیز البیانات بوجود وسط متحرك : غیر الثابتة -

 والتـي تركـز علـى الجانـب العشـوائي ،نمـاذج التالیـة لدراسـة السالسـل الزمنیـةوبالتالي یمكـن اسـتخدام الطـرق وال

 :للسلسلة الزمنیة

 .نفسه لمتغیرلتكتب كدالة خطیة للقیم السابقة أي أن قیم المتغیر الحالیة : نماذج االنحدار الذاتي -

لعنصــر الخطــأ حیــث تكتــب قیمــة المتغیــر كدالــة خطیــة فــي القیمــة الحالیــة : نمــاذج المتوســطات المتحركــة -

 .العشوائي وعدد من القیم السابقة 

، 2006، جامعة دمشق، كلیة االقتصاد، كتاب جامعي ،اإلحصاء التطبیقي، مخول مطانیوس، حمیدان عدنان عباس 120
 .356ص 

مر في االتجاه تحیث یمكن التنبؤ بقیمها المستقبلیة إذ أنها ستس ،ولیست ذات سلوك عشوائي ،أي أنها ال تكون مستقرة 121
 . الذي كان سائدًا في الماضيو في المستقبل ذاته العام 
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                الــــــــــذاتي والوســــــــــط المتحــــــــــرك المتكامــــــــــلاالنحــــــــــدار النمــــــــــاذج المختلطــــــــــة التــــــــــي تســــــــــمى نمــــــــــاذج  -

)The Autoregressive integrated Moving Average Model ( أو مـا یسـمى)Arima (

بنمـــوذج ) MA(والمتوســـطات المتحركــة  (AR)التــي تقــوم علـــى الجمــع بـــین نمــاذج االنحـــدار الــذاتي 

 تلخیص حیث یمكن، )Box-Jenkins(تم صیاغته في منهجیة  ذيال، )Arima( جدید وهو نموذج

 نمــاذجب التقــدیر والتنبــؤ لغــرض المالئــم النمــوذج اختیــار خاللهــا یــتم مراحــل أربــع فــي هــذه المنهجیــة

 :وهذه المراحل هي ،العشوائیةالزمنیة  السالسل

حیـــث یـــتم فـــي هـــذه المرحلـــة تحدیـــد درجـــة نمـــوذج ) Identification(التحدیـــد  ،التعریـــفمرحلـــة  -1

)Arima ( نحدار الذاتي والمتوسط المتحركاالمن تحدید درجة التكامل ودرجة ،

  

 وبنائه  Estimation)(مرحلة تقدیر معالم النموذج  -2

 .إلحصائیةحیث یتم اختبار قوة النموذج ا : Diagnostic)( التشخیصي الفحص مرحلة -3

 .السلسلة الزمنیة العشوائیة يبقیم المتغیر التابع ذ) Prediction(مرحلة التنبؤ  -4

التـي قـد یكـون لهـا  ،ولكن هذه  الطرق قد ال تكفي إلظهار آثار بعض المـؤثرات النوعیـة الهامـة الخارجیـة

حیــث یمكــن  ،دور كبیــر فــي تفســیر تقلبــات وتذبــذبات قــیم المشــاهدات فــي السالســل الزمنیــة غیــر الخطیــة

 Garch(   122Autoregressive(اســـتخدام نمـــوذج االنحـــدار الـــذاتي الشـــرطي غیـــر ثابـــت التبـــاین 

Conditional Heteroskedasticity Model) The (للتنبـؤ بالتقلبـات(Volatility)  غیـر الخطیـة فـي

 .وتأثیر تقلبات المتغیرات المستقلة فیه ،قیم المتغیر المدروس والمراد التنبؤ بقیمة واتجاه تقلباته

التــي تشــكل ،  123التقلبــات فــي قــیم السالســل الزمنیــة غیــر الخطیــة فــيویمكــن تلخــیص العوامــل المــؤثرة 

 : فیما یليبمجموعها قیم كل مشاهدة خاضعة للتحلیل في السلسلة الزمنیة غیر الخطیة 

س مـع و در المـیعبـر عـن الـنمط العـام للتغیـر فـي قـیم المتغیـر :   (The Trend effect)أثر االتجاه العام -

العــام للمعادلــة حیــث یمكــن إســقاط االتجــاه  ،علــى المــدى الطویــل فیــهتجاهــل المتغیــرات األخــرى المــؤثرة 

 . واستخدامه في التنبؤ بالحركة المستقبلیة للمتغیرات المدروسة

أثنـاء  فـي هـي التقلبـات التـي تحـدث: (The Seasonal Variation Effect) أثـر التقلبـات الموسـمیة -

 .وقد ترجع إلى ظروف وعادات وتقالید معینة  ،فترات زمنیة معینة

 ،تقلبــات منتظمــة تكــرر نفســها هــي :(The Cyclical Variation Effect) أثــر التقلبــات الدوریــة -

 .أثناء الدورة االقتصادیةفي كالتقلبات التي تحدث نتیجة حاالت الرواج والكساد 

رسالة ماجستیر ، دور صناع السوق في الحد من تقلبات سوق األوراق المالیة في مصر، مدحت حسن أبو الذهب 122
 .102ص ، 2009، جامعة الزقازیق، كلیة التجارة، منشورة

 .429ص  ،2006 ،مرجع سابق، مخول مطانیوس، حمیدان عدنان عباس 123
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ال یمكن و  ،أسباب غیر متوقعة منتنجم : (The Random Variation Effect)أثر التقلبات العشوائیة  -

 .التنبؤ بها كالحروب وعوامل الطبیعة 

 

ثانیاً 

- 

 : سلوب التمهید األسيأ 

حیـث تسـتخدم البیانـات ، هو أسلوب یعتمد على الدراسة التحلیلیة لسـلوك المتغیـر خـالل فتـرة زمنیـة معینـة

ن الطــرق األخــرى مــویتمیــز أســلوب التمهیــد األســي  ،المتعلقــة بالماضــي لتحدیــد مــا یتوقــع حدوثــه مســتقبالً 

أمـا معامـل التمهیـد األسـي فهـو رقـم یتـراوح بـین الصـفر والواحـد بأنه ال یحتاج إلى كم هائل من البیانـات، 

وكلما اقترب معامل التمهید من الصفر أعطى وزنـًا أكبـر للبیانـات الماضـیة، وكلمـا اقتـرب مـن  ،الصحیح

یجعــل اســتجابة النمــوذج المســتخدم ســریعة ألي  مــاالواحــد الصــحیح أعطــى وزنــا أكبــر للبیانــات الحدیثــة، 

 . 124تغیرات جوهریة

 ):النوعیة(  األسالیب الوصفیة -2

للمســتوى  وذلــك تبعــاً  ،هــاوخارج هــي أســالیب تعتمــد علــى الخبــرة ورأي األفــراد داخــل المؤسســة المدروســة 

ولـــیس فـــي  ،حیـــث تســـتخدم هـــذه األســـالیب فقـــط فـــي الدراســـات الوصـــفیة النوعیـــة ،الهرمـــي لصـــناع القـــرار

 : 125ومن أشهر هذه األسالیب ،الدراسات الكمیة المالیة

فـي عملیـة التنبـؤ بظـاهرة معینـة على اشتراك عـدد معـین مـن الخبـراء یعتمد : أسلوب تحلیل دلفي -

 . المراسلة وتبادل اآلراءب

تعتمد هذه الطریقة على إعالن اجتماع رسمي بـین عـدد معـین مـن الخبـراء : طریقة لجنة الخبراء -

بهــا  یتمتــعوتتوقــف كفــاءة هــذه الطریقــة علــى مــدى الخبــرة التــي  ،شخصــیًا لتقــدیر ظــاهرة معینــة

 .ن بالتنبؤو األشخاص القائم

 :126األسالیب السببیة  -3

هي أسالیب تعتمد على توافر بیانات تاریخیة عن عنصر التنبؤ، وتوافر عالقة سببیة بین العنصر المـراد 

على معرفـة األسـباب  اً حیث یتم محاولة التنبؤ بالنتائج اعتماد ،العناصر األخرى التي تؤثر فیهو التنبؤ به 

تسـمى معادلـة  ،التي تكون بمعظمها ذات طبیعـة اقتصـادیة، ویـتم صـیاغة هـذه العالقـة فـي صـورة معادلـة

، رسالة "تأصیل العلمي لمراجعة التنبؤات المالیة وأثرها على معاییر المراجعة المتعارف علیهاال"فرج أیمن أحمد،  124 
 .15، ص1996ماجستیر غیر منشورة، أكادیمیة السادات للعلوم اإلداریة، 

، 32 العددكرم اهللا علي عبد الرحمان، التنبؤ ودوره في اتخاذ القرار، مجلة دوریة یصدرها معهد اإلدارة العامة،   125
 91:، ص 1982السعودیة،

 .428ص  ،2006 ،مرجع سابق، مخول مطانیوس، حمیدان عدنان عباس 126
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هـذا فـي تصف العالقة بین المتغیر التـابع والمتغیـرات المسـتقلة التـي یتوقـع أن یكـون لهـا تـأثیر  ،االنحدار

.ابعالمتغیر الت

  

 : 127أسالیب الذكاء االصطناعي -4

بوســاطة هــي أســالیب تعتمــد علــى الــذكاء االصــطناعي والحاســبات اآللیــة فــي التنبــؤ باألحــداث المســتقبلیة 

البیانــات الفعلیـة التاریخیــة كمـدخالت للحاســبات، مثـل نظــام الخبــرة   تسـتخدمالتــي  ،مجموعـة مــن األسـالیب

Expert System)(،  نظــم دعــم القــرار)(Decision Support System ، أســلوب(DEA)128 

حیــث یــتم اســتخدامها كبــدیل لألســالیب التقلیدیــة فــي ، )Neural Network(وأســلوب الشــبكات العصــبیة 

، وتحدیــد فــي األداء األســالیب التقلیدیــة علــىوتفوقهــا  ،التنبــؤ بســبب قــدرتها علــى تقــدیم تنبــؤات أكثــر دقــة

المتغیرات المختلفة، وتحلیل البیانات التي تربطها عالقات ال خطیة غیـر العالقات المتنوعة والمعقدة بین 

فأســالیب الــذكاء االصــطناعي تتعامــل مــع البیانــات غیــر الدقیقــة، كمــا تتمیــز بســرعة  ،محــددة بشــكل دقیــق

 .وبقدرتها على التكیف مع التغیر في البیئة والظروف المحیطة ،التشغیل

  

127 Chen Ping‚ “Hybrid Swarm Intelligence For Earning Forecast” The Accounting Review, Vol. 
81, No .2, 2004, P.288-290. 

128 )Data envelopment analyze( :تایستخدم لقیاس كفاءة صناع القرار في اتخاذ القرار  ،هو أسلوب ال معلمي. 
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: حدوث الفشل المالي المصرفي شرات قیاس إمكانیةومؤ  نماذج التنبؤ: الثانيالمبحث 

  

 : نماذج التنبؤ بالفشل المالي المصرفي -أوالً 

 :Hardy & Pazarbasigu 129نمـوذج -1

المؤشــرات  (IMF) فــي دراســتهما المنشــورة  بصــندوق النقــد الــدولي Hardy & Pazarbasigu)(قســم 

منهـا  ،دولة في العالم 50بعد دراسة  إلیهاتوصال  ،ثالث مجموعات رئیسة إلىالكلیة لألزمات المصرفیة 

بالجـدول المجموعـات  ویمكـن تلخـیص هـذهولكن بـدرجات مختلفـة،  ،زمات مصرفیةألتعرضت  ،دولة 43

 :التالي

 المؤشرات الكلیة لألزمات المصرفیة) 3(الجدول 

القطـــــــــاع  مؤشـــــــــراتمجموعـــــــــة 
 الحقیقي 

 الجهاز المصرفي  مؤشراتمجموعة 
 

 مؤشـــــــــــــــرات" مجموعـــــــــــــــة
 130"الصدمـات

ــــــي دمعــــــ  ــــــاتج المحل ل النمــــــو فــــــي الن
 الحقیقي

ر فـــــــي نســـــــبة الودائـــــــع إلـــــــى النـــــــاتج المحلـــــــي یـــــــالتغ 
اإلجمالي، فكلما انخفضت هذه النسبة دل ذلـك علـى 
انخفـــاض مســـتوى الثقــــة بالجهـــاز المصـــرفي وارتفـــاع 
نســـــــــبة التســـــــــرب النقـــــــــدي، وتقلـــــــــص فـــــــــي میزانیـــــــــة 

 .المصارف

 معـدل التضخـم

ــــــمعــــــدل التغ   ر فــــــيی
 االستهالك الخاص

نمــــو نســــبة االئتمــــان المصــــرفي إلــــى النــــاتج المحلــــي  
اإلجمــــالي، وتـــــدل هـــــذه علــــى درجـــــة توســـــع القطـــــاع 

 . المصرفي

 سعـر الفائـدة الحقیقي 

معــــــــــــــدل التغیــــــــــــــر فــــــــــــــي  
 االستثمار

نمو نسبة المطلوبات األجنبیة فـي الجهـاز المصـرفي  
إلى الناتج المحلـي، وتسـتخدم هـذه للتعبیـر عـن مـدى 

د الجهــاز المصــرفي علــى رأس المــال األجنبــي اعتمــا
لتمویــل أعمالــه االســتثماریة، وكــذلك تــدل علــى مــدى 
حساســـــیته إلـــــى أي ســـــحوبات مفاجئـــــة لـــــرأس المـــــال 

 . األجنبي

معـــــــــــدل التبـــــــــــادل التجـــــــــــاري 
وارتفـــــــــــاع ســـــــــــعر الصـــــــــــرف 

 الحقیقي

ـــــــى   معـــــــدل رأس المـــــــال إل
 يدالناتج الح

  

Source: Hardy, Daniel & Pazarbasigu, Determinants of Banking Crisis; Further Evidence, p15. 

 

 
 

129  Hardy, Daniel & Pazarbasigu, Determinants of Banking Crisis, Further Evidence, IMF Staff 
Papers No.3, Vol.46, 1999. 

 .غیر مباشر في درجة السالمة المصرفیة و ألنها تؤثر بشكل مباشر  ،سمیت متغیرات الصدمات130 
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ـــدة   -2 ـــة اإلشـــارة  ،(Leading indicators)نمـــوذج المؤشـــرات الرائ أو مـــا یســـمى منهجی

“Signaling  Approach “ 131:

  

التي تتقلب قیمها بشكل كبیر قبیـل وقـوع   ،تنطوي هذه المنهجیة على رصد مجموعة من المؤشرات الرائدة

قـد بلغـت قیمـة العتبـة التـي تـرتبط مـن ، فردیـة أو مجتمعـة هذه المؤشرات ودراسة إذا كانت، أزمة مصرفیة

 . الناحیة التاریخیة ببدایة وقوع أزمة مالیة مصرفیة

العــادي بقیمــة تتجــاوز وبالتــالي فــإن التعــرض لألزمــة یكــون عنــدما تتجــاوز قیمــة المتغیــر مســتواه المتوســط 

الـــذي یســـمى أفـــق ، شـــهر تالیـــاً  24خطـــر وقـــوع أزمـــة مصـــرفیة خـــالل بإشـــارة تعطـــي وهـــي  ،عتبـــة معینـــة

أمــا  ،"إشــارة جیــدة"شــهر التالیــة تســمى 24وفــي هــذه الحالــة فــإن اإلشــارة التــي تتبعهــا أزمــة خــالل  ،اإلشــارة

 ".ضجة بیضاء"أو " إشارة خاطئة" تسمى  هنفس اإلشارة التي ال تتبع بأزمة خالل المجال الزمني

والحــاالت التــي تأخــذها المؤشــرات الرائــدة مــن  إصــدار  ،احتمــاالت وقــوع أزمــةیلخــص ) 4(والجــدول 

 .من عدمه اً شهر  24واحتمال وقوع أزمة بعد  ،اإلشارة من عدمها

 زماتالرائدة  لأل مؤشرات المصفوفة ) 4(الجدول 

 اً تالی اً شهر  24وقوع أزمة بعد عدم  اً تالی اً شهر  24وقوع أزمة بعد  البیان
 A B إصدار المؤشرات إلشارة

 C D عدم إصدار المؤشر إلشارة
Source: Garciela L, kaminsky & Carmen M Reinhart ,"The twin Crises: The Causes of banking 

and Balance of Payments Problems'', p 489. 

المؤشــرات نمــوذج  مصــفوفة مؤشــرات األزمــات تبعــًا لمــنهجالــذي یمثــل ، )4(الجــدول  یمكــن قــراءة حیــث 
 :كما یلي )منهجیة اإلشارة( الرائدة
 اً شهر  24تقع األزمة بعد  وفعالً  ،ألنه یصدر إشارات إنذار مبكر بحدوث أزمة ،المؤشر جید: (A) الحالة

 .اً تالی

 اً تالیـ اً شـهر  24ألنـه یصـدر إشـارة بحـدوث أزمـة ولكنهـا ال تقـع حتـى بعـد  ،المؤشـر غیـر جیـد :(B) الحالة

 ).مؤشرات كاذب(

ألنــه ال یصــدر إشــارة إنــذار مبكــر بحــدوث أزمــة ولكــن تقــع األزمــة بعــد  ،المؤشــر غیــر جیــد :(C) الحالــة

 .اً شهر  24مرور 

ال تقــع أزمــة خــالل و  ،المؤشــر جیــد ألنــه ال یصــدر إشــارة إنــذار مبكــر بحــدوث أزمــة مصــرفیة :(D) الحالــة

 . اً شهر  24

131  Graciela L, kaminsky& Carmen M. Reinhart, "The twin Crises: The Causes of Banking 
and Balance of Payments Problems", The American Economic Review, Vol 89, N° 3, 1999, 
P.488. 
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 :بالخطوات التالیة  العامةووفق هذا المنهج  یمر بناء نظام اإلنذار المبكر باألزمات المصرفیة 

 أزمــة عملــة أو مــثالً  اوصــف بأنهــتیمكــن أن  التــي الحالــةمــن خــالل خصــائص : تعریــف األزمــة -1

 .أي نوع آخر من األزمات أو  یةمصرفأزمة 

مســـتوى  فمـــثًال مـــن بـــین مؤشـــرات األزمـــات المختلفـــة: المؤشـــرات الرئیســـةاختیـــار مجموعـــة مـــن  -2

، سعر الفائـدة الحقیقـي، قصیرة األجل إلى االحتیاطیاتال القروضنسبة ، االحتیاطیات األجنبیة

كل مؤشر فل ،إضافة إلى أسعار األسهم ونسبة االئتمان المحلي اإلجمالي وغیرها من المؤشرات

ـــل فـــي ،الحســـبانفـــي ثـــالث خصـــائص یجـــب أخـــذها  ـــر واالنحـــراف عـــن ، المســـتوى: تتمث التغی

".أفق اإلشارة " وینتظر من المؤشرات التنبؤ باألزمات خالل فترة زمنیة تعرف باسم . اتجاهه

  

لكــل مؤشــر عتبــة تقســم توزیعــه بــین المنطقــة الطبیعیــة ف: اختیــار عتبــات  المؤشــرات المدروســة -3

ـــة( والتـــي تترافـــق مـــع وجـــود احتمـــال اشـــتداد  ،)العادیـــةغیـــر (والمنطقـــة غیـــر الطبیعیـــة ) العادی

هــذا المؤشــر إن فــ، فــإذا لــوحظ مــن نتــائج المؤشــر أنــه یقــع فــي المنطقــة غیــر الطبیعیــة، األزمــات

 .نذاراإلإلشارة  مرسالً  یعد

 .)Respective Noise–to-signal Ration( حساب نسب اإلشارات الزائفة إلى الحقیقیة -4

         إلـــــــى نســـــــب اإلشـــــــارة) اإلشـــــــارة الخاطئـــــــة(تقلـــــــل الضوضـــــــاء القـــــــیم الحدیـــــــة التـــــــي  اختیـــــــار -5

(Noise–to-signal Ration)  وكلمـا زاد عـدد المؤشـرات التـي تشـیر إلـى حـدوث أزمـة ارتفـع

 .حدوث األزمة بشكل فعلي احتمال

 : Probit Models(132( النماذج االحتمالیة  -3

حیـث یـتم تحویـل  ،المؤشرات التي تؤثر في احتمال وقوع أزمـة مصـرفیة بمعرفةتسمح هذه النماذج  

وذلــك  ،)(Dummy variable المؤشــر المعبــر عــن األزمــة المصــرفیة إلــى متغیــر صــوري ثنــائي

حیـث تعبـر القـیم األعلـى مـن هـذه ، لهذا المتغیـر (Arbitrary Threshold)باستخدام عتبة محددة 

بینمـا تعبـر القـیم األدنـى عـن حالـة ، وتأخـذ قیمـة واحـد ،العتبة عن حالـة أزمـة فـي القطـاع المصـرفي

 .وتأخذ قیمة صفر ،استقرار مصرفي

  ،ویتم بعد ذلك تقدیر احتمـال حـدوث أزمـة مصـرفیة مـن خـالل تقـدیر احتمـال الحصـول علـى القیمـة واحـد

وذلـك باسـتخدام ، )(Dummy variableللمتغیـر الصـوري ) ي القیمة المقابلة لحدوث أزمة مصرفیةوه (

 .العامةنموذج االنحدار بین المتغیرات المفسرة والمتغیر الصوري الممثل الحتمال وقوع األزمة المصرفیة 

 

132  Xiao, Lulu: Quantitative Early Warning Models for Banking Crises: A Cross Country 
Comparative Analysis , University of Southampton,2009. 
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 :) Z-score( نماذج -4

 :  (Althman&Cough) 1974نموذج -

) Multiple Discriminate Analyze(تم بناء هذا النموذج باسـتخدام أسـلوب التحلیـل التمیـزي المتعـدد 

، نســب الربحیــة، نســب الســیولة:  133الفئــات التالیــة فــيیمكــن تصــنیفها  ،نســبة مالیــة 22دراســة بوســاطة 

.االستقالل المالي و  الكفاءة التشغیلیة

  

) المالیــة(للتنبــؤ بالفشــل المــالي فــي الشــركات غیــر الصــناعیة حیــث توصــل ألتمــان إلــى بنــاء نمــوذج كمــي 

نسـب مالیـة رئیسـة بعـد أن قـام بتقسـیم  ةعلى خمس اً وذلك اعتماد ،وغیر المدرجة في سوق األوراق المالیة

 )Z -Score(حیث قام بحساب قیم مؤشر ، شركات ناجحة وشركات فاشلة إلى لدیهالشركات المدروسة 

كمعیـار للتفریـق بـین الشـركات المفلسـة والشـركات غیـر المفلسـة  وذلـك، االسـتمراریةمؤشـرًا علـى  یعدالذي 

 :باستخدام المعادلة التالیة 

Z = 6.56 X1 + 3.26 X2 +1.05 X3 +6.72 X4  

 :حیث أن 

X1  = 134إجمالي األصول  لقیاس السیولة / صافي رأس المال العامل . 

X2  = 135لقیاس الربحیة   إجمالي األصول/ األرباح المحتجزة. 

X3  = 136لقیاس الكفاءة التشغیلیة   إجمالي األصول/ األرباح قبل الفوائد والضرائب . 

X4  = 137تقیس االستقالل المالي طویلة األجل الإجمالي الدیون / القیمة الدفتریة لرأس المال . 

قـــدرتها علـــى  و ،المـــاليف المشـــاریع وفـــق هـــذا النمـــوذج تبعـــًا الحتمـــال تعرضـــها للفشـــل یتصـــنیمكـــن  و

 : )5( موضحة في الجدول االستمرار إلى ثالثة أقسام

 

 

 

 .88-86ص ، 2011، جامعة دمشق، كلیة االقتصاد، كتاب جامعي، اإلدارة المالیة، العلي أحمد133 
 .تعاني من ضعف في حجم أصولها المتداولة إلجمالي األصول الفني ت القریبة من الفشل الماليآالمنش134  
حیث  ،حدیثة النشأةالولكنها قد تظهر انحیازًا نحو الشركات  ،النسبة بسیاسة مجلس اإلدارة في توزیع األرباحترتبط هذه 135  

 .أنها ال تمتلك رصیدًا كبیرًا من األرباح المحتجزة مقارنة بالشركات الكبیرة
" أي تقیس ،ع الماليفر الضرائب والر وقدرتها على تولید األرباح بعد تحیید أث ،تقیس هذه النسبة كفاءة المنشأة التشغیلیة136  

فحالة العسر المالي ، یرادیةوجود الشركة واستمراره یعتمدان على قدرتها اإل حیث أن" القدرة اإلنتاجیة الحقیقیة للشركة 
  .لدیها وتراكم الخسائر ،یرادیةالمؤقت تحدث عندما  تعاني الشركة أزمة سیولة نتیجة تراجع قدرتها اإل

وهذه النسبة مفیدة  ،طویل األجلاللتمویل الخارجي مقارنة باأي إلى أي مدى تعتمد الشركة على أموالها الخاصة 137 
 .للمصارف في تقییم استقاللیة المركز المالي للشركة طالبة التمویل 
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(Althman& Cough,1974)نموذج في) Z –Score(لقیمة مؤشر تبعًا تصنیفات المشاریع  )5(الجدول 

  

 حتمال وقوع الشركة في الفشل الماليا )Z -Score(قیمة مؤشر 
2.99 ≤ Z المالي والشركة في أمان تامغیر المحتمل التعرض للفشل  من 

 )شركة ناجحة (
≥ Z 1.23  شركة فاشلة  (احتمال كبیر للفشل المالي( 

>  Z < 1.23 2.99 ومن ثم تحتاج الشركة إلى  ،یصعب التنبؤ بمدى سالمة مركزها المالي
 وهي تقع في المنطقة الرمادیة ،تقییم شامل

 .88ص، اإلدارة المالیة، أحمد العلي :المصدر

 

 : )(Distance To Defaultلقیاس البعد عن اإلعسار المالي  (Sherrod)نموذج  -
حیث أوجد هذا ، المقترضین مصارفیركز هذا النموذج على دراسة مدى سالمة المراكز المالیة لعمالء ال

ومــن ثــم تقیــیم  ،ضو وذلــك كأســاس لتســعیر القــر  وتصــنیفهاض و النمــوذج عالقــة بــین درجــة مخــاطرة القــر 

مــن إدارة االئتمــان  مصــارفیســتخدم هــذا النمــوذج فــي ال حیــث، 138مصــرفجــودة محفظــة القــروض فــي ال

 :المصرفیة لهدفین رئیسین 

 .تقییم مخاطر االئتمان  -1

 .التنبؤ بحالة العمیل المقترض ومدى احتمال وقوعه بالفشل المالي -2

 :المعادلة التالیةب )Z-SCORE(یتم حساب مؤشر و 

Z = 17 X1 + 9 X2 + 3.5 X3 + 20 X4 + 1.2 X5  + 0.1 X6 

 : حیث أن 

X1  = إجمالي األصول/ صافي رأس المال العامل . 

X2  = إجمالي األصول/ األصول السائلة . 

X3  = إجمالي األصول/ إجمالي حقوق المساهمین . 

X4  = إجمالي األصول/ صافي األرباح قبل الفوائد والضرائب . 

X5  = إجمالي االلتزامات/ إجمالي األصول . 

X6  = األصول الثابتة/ إجمالي حقوق المساهمین . 

االئتمانیـــة فـــي دراســـة المخـــاطر المحیطـــة بـــالقروض  مصـــارفأداة لمســـاعدة إدارة ال یشـــكلفهـــذا النمـــوذج 

حیـث یـتم وفقـًا لهـذا  ،لتشكیل مخصص للقـروض المشـكوك فیهـا المالئمةالتقدیرات  وضع وفي، الممنوحة

 .)6(في الجدول كما ،النموذج تصنیف القروض المصرفیة إلى خمس فئات رئیسة تبعًا لدرجة المخاطرة

 

 . 182ص  2000 ،عمان  ،مطبعة الطلیعة ،التحلیل المالي مدخل صناعة القرارات، إسماعیل إسماعیل138 
                                                            



Sherrod) (في نموذج ) Z -Score(لقیمة مؤشر تبعًا  القروض تصنیفات) 6(الجدول 

  

 درجة المخاطرة )Z-Score(قیمة مؤشر الفشل المالي 

Z >= 25 قروض ممتازة 

25 > Z >= 20 قروض قلیلة المخاطرة 

20 > Z >= 5 قروض متوسطة المخاطرة 

5 > Z >= 5- قروض عالیة المخاطرة 

Z < 5-  َقروض عالیة المخاطرة جدا 
 .182ص ، التحلیل المالي مدخل صناعة القرارات، إسماعیل إسماعیل: المصدر

 :لتصنیف جودة محفظة القروض المصرفیة  أن  (Sherrod)ویالحظ في نموذج 

 السـیولة نسب أي السداد، الزبون على قدرة تختبر هو للنسب التي له المكونة المالیة للنسب األكبر الوزن -1

 إثبــات ثــم ومــن االئتمــان، تحلیــل فــي هــو اســتخدامه نمــوذجلل األساســي الغــرض ألن ،المــالي الرفــع ونســب

الوقـــت  فـــي التزاماتهـــا لتســـدید واســـتعدادها فـــي ممارســـة نشـــاطها االقتـــراض طالبـــة الشـــركة اســـتمرار فـــرض

 .المحددة

 اتجـــاهیأخـــذ  االقتـــراض طالبـــة الشـــركة تصـــنیف فـــي المســـتخدم )Z-score(جـــودة القـــروض  مؤشـــر إن -2

 المركــز قــوة علــى أو القــرض جــودة یــدل علــى المؤشــر هــذا قیمــة ارتفــاع أي أن المخــاطرة، التجــاهمعــاكس 

 إلــى یشــیر انخفاضــه فــإن وبــالعكس ،المخــاطرة درجــة ثــم انخفــاض ومــن االقتــراض، طالبــة للشــركة المــالي

ـــاق عـــدم ـــم ومـــن ،االقتـــراض طالبـــة الشـــركة علـــى فـــرض االســـتمرار انطب  فیهـــا المخـــاطرة درجـــة ارتفـــاع ث

 .واإلفالس الفشل مخاطر اً خصوصو 
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ثانیاً 

- 

 :  قیاس إمكانیة حدوث الفشل المالي المصرفي مؤشرات 

 ):Z-score(مؤشر -1

 اســتخدام   (Boyd& Jalal,2006)140دراســةو ، 139(Le petit & Strobel,2013)ة فــي دراســتــم 

وذلـك بنـاء علـى فكـرة ، 141كمؤسسـة مالیـة مصـرفقیـاس سـالمة المركـز المـالي للفـي ) Z-score(مؤشر

         وانحرافـــه المعیــــاري µROA)(متوســــطه  ،ذو توزیـــع طبیعـــي)  (ROAأن العائـــد علــــى األصـــول مفادهـــا

 )(σROA ،وأن نسـبة رأس المـال المصـرفي إلجمـالي األصـول  (K=E/TA) تتـوزع عشـوائیًا حـول الوسـط

 : كالتالي) µROA(الحسابي للعوائد على األصول 

Z=( K+ µ ROA )/ σROA>0 

 :حیث

K= E/TA : إجمالي األصول / االحتیاطیات القانونیة والعامة +وتمثل حقوق المساهمین. 

µ ROA :متوسط العائد على األصول (ROA) خالل أربع مشاهدات ربعیة في كل سنة. 

:σ ROA االنحـراف المعیـاري للعائـد علـى األصـول (ROA) ، قـیس مـدى التذبـذب فـي العوائـد علـى یو

 .األصول

ـــــت قیمـــــة مؤشـــــر ف - ـــــة االســـــتقرار  142موجبـــــة )Z-score(كلمـــــا كان ـــــاء فـــــي حال زاد احتمـــــال البق

 .مصرفيوانخفض احتمال حدوث فشل مالي  ،المصرفي

، حتمال الفشل المالي المصرفيع ام 143 ترتبط بعالقة عكسیة  (Z–Score)أي أن قیمة مؤشر -

 دراسـة  و (Le petit & Strobel, 2013) ةفـي دراسـ الفشـل المـالي المصـرفي حیـث عـرف

(Boyd & Jalal,2006) فیهــا نســبة الخســائر إلجمــالي األصــول تتجــاوزأنــه الحالــة التــي ب 

 . (E/TA) المصرفیة نسبة حقوق الملكیة إلجمالي األصول )ROA( المصرفیة

 :كالتاليوذلك أي أن الخسائر السنویة المحققة تعادل أو تتجاوز رأس المال المصرفي 

E/TA ≤  -ROA 

139  Latitia Le  petit, Frank Strobel, Bank insolvency risk and time-varying Z-score measures, 
Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 24 January 2013, p74. 
140  Boyd, J., De Nicolo.G., Jalal.A, Bank risk-taking and competition revised: new  theory and 
new evidence. IMF Working Paper, N 06, 2006,p15. 

الخاص بنموذج )Z-score(كما في مؤشر ،ولیس دراسة نسب األداء المالي والتشغیلي لعمالء المصرف المقترضین 141 
(Sherrod)  ، المالي والتشغیلي لعمالء األداء الذي یعتمد في حساب قیمه على معادلة بأوزان تثقیل محددة  لنسب

 .المصرف المقترضین
142  Frank Strobel, Bank Insolvency Risk and Z-Score Measures: A Refinement, Department 
of Economics, University of Birmingham; Birmingham, Discussion Paper N.14, April, 2014, 
p2-3-4. 
143 Latitia Le petit, Frank Strobel, Previous Reference, 2013,  p74. 
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المؤسسـة عندما تقع  (Negative Net Worth)حیث أن صافي قیمة المؤسسة المصرفیة تصبح سالبة 

.في الفشل المالي المصرفیة

  

 

 : )Z –Score( محددات مؤشر    

 فـيعلـى بیانـات البانـل فـي الدراسـات السـابقة كمـا هـو الحـال ) Z –Score(عدم شیوع تطبیق مؤشر -1

 index)Z –Score( . (Time- Varying  ( بیانات السالسل الزمنیة

 يمصــرفالقطــاع الفــي دراســة ظــاهرة الفشــل المــالي ل اســتخدامهواختبــار إمكانیــة تــم بنــاء هــذا المؤشــر  -2

مـــع طبیعـــة  یـــتالءموهـــو مـــا قـــد  ،)G20دول ال (متقدمـــة صـــناعیًا ومصـــرفیاً الدول مجموعـــة مـــن الـــل

 .القطاع المصرفي السوري

 

 :(BC)مؤشر األزمات المصرفیة  -2

یعطــي  ،(BC)ســمي بمؤشــر ،ألزمــات المصــرفیةقیــاس اتقــدیم مؤشــر ل 144)  2010 ،بســیوني (تــم فــي دراســة 

 (BC)حیـــث یقـــیس مؤشـــر، مكانیـــة وقـــوع أزمـــة مصـــرفیة شـــاملة مـــن عـــدمهاتبعـــًا إل ،إشـــارة موجبـــة أو ســـالبة

 . المخاطر االئتمانیة المحیطة بمحفظة القروض المصرفیة لجمیع المصارف العاملة في قطاع مصرفي ما

ونسـبة ) Qual(145قـروض المصـرفیةمتوسط حسابي مرجح لكل من نسبتي جـودة محفظـة الهو  (BC)فمؤشر

وفــي حــال كــان وزن نســبة جــودة محفظــة القــروض المصــرفیة أكبــر مــن وزن معــدل ، ) Cover(146التغطیــة 

ســیأخذ قیمــة موجبــة داًال علــى وجــود أزمــة مصــرفیة حیــث  (BC)فــإن مؤشــر ، تغطیــة القــروض غیــر العاملــة

  :تستخدم المعادلة التالیة لحساب قیمة هذا المؤشر

BC= WQual*Qual -  WCover*Cover 

 

ومعــدل تغطیــة  (BC )األزمــة المصــرفیة مؤشــر تعبــر اإلشــارة الســالبة عــن العالقــة العكســیة بــین  حیــث

 Qual)( والعالقـــة الطردیـــة بـــین جـــودة محفظـــة القـــروض المصـــرفیة ،(Cover)القـــروض غیـــر المنتجـــة 

 ) .BC(ومؤشر األزمة المصرفیة 

  لكـل مـن جـودة محفظـة القـروض غیـر المنتجـة )  نسـبة التثقیـل( فتعبـر عـن الـوزن النسـبي  (W)أمـا 

(Qual)   ومعدل التغطیة(Cover). 

 .13ص  ،2010 ،مرجع سابق، بسیوني علیاء 144
 .القروضإجمالي  إلى ض غیر المنتجةبة القرو سن 145
 .غیر المنتجة إلجمالي القروض نسبة مخصصات القروض غیر المنتجة146 

                                                            



حیـث . ویتم حسـاب األوزان النسـبیة لهـذین المتغیـرین بحیـث تتناسـب عكسـیًا مـع االنحـراف المعیـاري لهمـا

 :ستخدم المعادلتین التالیتین للوصول إلى األوزان النسبیة للمتغیرینت

  

WCover/WQual=SQual/SCover 

WQual  + WCover =1 

 : حیث

  :W الخاص بكل نسبة النسبي الوزن    ،: S المعیاري النحرافا. 

 

 :BC) (محددات مؤشر

 .ریاضیة تجریبیة االعتماد في بناء المؤشر وحساب قیمه على معادلة -1

السلســلة الزمنیــة نســبتي جــودة وتغطیــة محفظــة القــروض بطــول ل تــأثر األوزان النســبیة أي نســبة تثقیــل -2

حیــث أن االنحــراف المعیــاري الــداخل فــي حســاب الــوزن النســبي لكــل مــن النســبیتین ، لهــاتین النســبتین

، اریخیــة وتتــأثر قیمتــه بطــول الفتــرة الزمنیــة المســتخدمة فــي حســابهیعتمــد فــي حســابه علــى بیانــات ت

ومعدل تغطیة القـروض  وبالتالي فإن نسبة التثقیل الخاصة بنسبتي جودة محفظة القروض المصرفیة

 مــا، یتغیــر باســتمرار تبعــًا لتغیــر طــول الفتــرة الزمنیــة المدروســة (BC)غیــر العاملــة المشــكلتین لمؤشــر

ا وبالتـالي عـدم صـحة اسـتخدام هـذ، (BC)یؤدي إلى عـدم دقـة اإلشـارات المتحصـل علیهـا مـن مؤشـر

 .المؤشر في قیاس احتمال حدوث الفشل المالي المصرفي
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 : (Texas) مؤشر -3

السـالمة مـدى لدراسـة   (Texas)مؤشـرتقـدیم   147(Jesswein & Houston, 2009)فـي دراسـة تـم 

ینــذر  إعســار مــالي إمكانیــة حــدوث )Texas(مؤشــرس یقــی حیــث، التجاریــة األمیركیــةالمالیــة للمصــارف 

. مالي كلي یؤدي إلى إعالن إفالس المصرف المعسر وتصفیته فشلبوقوع 

  

األصـول +روض غیـر المنتجـة القـ( باالعتمـاد علـى نسـب األصـول غیـر المنتجـةفقد تم بناء هـذا المؤشـر 

المعادلــة  إذ تســتخدم، حقــوق الملكیــة+المخصصــات المشــكلة لتغطیــة القــروض غیــر المنتجــة إلــى) الثابتــة

 :(Texas)التالیة في حساب قیم مؤشر

Texas Ratio   =  NPL   +   Fix Asset 
Equity+ NPL provisions 

 :حیث

NPL :القروض غیر المنتجة.Fix Asset  :األصول الثابتة والتي ال تولد دخًال بشكل مباشر. 

:Equity  مصرفرأس المال الخاص بال . 

NPL provisions  :مخصصات المشكلة لتغطیة القروض غیر المنتجةال. 

ارتفــاع خطــر حــدوث الفشــل الواحــد الصــحیح فــإن هــذا یــدل علــى ) Texas(عنــدما تتجــاوز قیمــة مؤشــرف

األصــول +القــروض غیــر المنتجــة (یــث تكــون األصــول غیــر المنتجــة ح ،المصــرف المــدروسالمــالي فــي 

 .قد تجاوزت المخصصات المشكلة لتغطیة القروض غیر المنتجة وحقوق الملكیة مجتمعة) الثابتة

 ) :Texas(محددات مؤشر

والتي  مصارفحسابه على بیانات محاسبیة تقدیریة مستخرجة من القوائم المالیة للاالعتماد في  -1

مقیمـــة بـــأكثر مـــن قیمتهـــا  األصـــول المصـــرفیةبعـــض فقـــد تكـــون  ( كـــون عرضـــة للتالعـــبتقـــد 

Overvalued Assets.( 

 .وبساطته )Texas(سهولة حساب قیم مؤشر  -2

 قیمـةالدرجـة ثبـات واسـتقرار و  148فـي المحفظـة المصـرفیة القـروض في الحسبان نوع األخذعدم  -3

االنخفـاض  أوقد تكـون عرضـة لالرتفـاع  على القروض والتيللحصول لضمان المقدم السوقیة ل

ـــدى  ،تبعـــًا لنـــوع الضـــمان المقـــدم بشـــكل كبیـــر ـــالي تفـــاوت حجـــم القـــروض غیـــر المنتجـــة ل وبالت

 .مرافقة لكل قرضالمصارف تبعًا لتفاوت درجة المخاطرة ال

147  Jesswein Kurt, Previous Reference, 2009, P66. 
احتمال تعرضها للتعثر بتفاوت تأثیرها بالعوامل والظروف المحیطة فالقروض الزراعیة أكثر عرضة والتي یتفاوت   148

 .للتعثر من القروض السكنیة أو القروض االستثماریة

                                                            



الدراسة التطبیقیة: الثالثالفصل 

  

 
لنسـب األداء المـالي وصـفیة  دراسـة تحلیلیـةالذي یشمل ، یتناول هذا الفصل الجانب التطبیقي من الدراسة

بنــاء نمــوذج دراســة إحصــائیة لو  ،البــالغ عــددها أحــد عشــر مصــرفاً  التقلیدیــة الخاصــة الســوریة لمصــارفل

الســـوریة الخاصـــة  مصـــارفالمـــالي فـــي ال الفشـــلإمكانیـــة حـــدوث للتنبـــؤ المبكـــر بأداة ســـتخدامه القیاســـي 

 .2015وحتى الربع الثالث من عام  2015عام لخالل الفترة الزمنیة الممتدة من الربع األول  التقلیدیة

باســتخدام الخاصـة بهــذه الدراسـة لبیانـات اتحلیــل فـي (Eviews7)  اســتخدام البرنـامج اإلحصـائي تـمكمـا 

 ).(Panel Data Analyzeمقطعیة ال-منیةالز بیانات ال تحلیل حزمأسلوب 

 

 : التالیین مبحثینالهذا الفصل یتضمن و 

 . التحلیلیة الوصفیة الدراسة: المبحث األول -

الفشــل المــالي فــي المصــارف إمكانیــة حــدوث ب المبكــر النمــوذج المقتــرح للتنبــؤ: المبحــث الثــاني -

 . السوریة الخاصة التقلیدیة
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الوصفیةالدراسة التحلیلیة : المبحث األول

  

 
 : السوریة الخاصة مصارفاللمحة عن  -أوالً 

 عشـر أحـد، حكومیـة مصـارفسـتة ، عمل في السوق المصرفیة السوریة كل من مصرف سوریة المركزيی

 .إسالمیة خاصة وثالثة مصارف تقلیدیاً  اً خاص اً مصرف

تســعى الخاصــة مــن دور فاعــل فــي الســوق المصــرفیة الســوریة فــإن دراســتنا التطبیقیــة  مصــارفولمــا لل

فمنذ عـام  ،اً مصرفوالبالغ عددها أحد عشر  الخاصة التقلیدیةالسوریة لمصارف تحلیل المراكز المالیة لل

 :149ما یلي لسوق المصرفیة السوریة فياالخاصة  مصارفساهم دخول ال 2004

 .رؤوس األموالتقلیل القیود على حركة  -

وتحقیـــق االنتشـــار الجغرافـــي فـــي  ،المختلفـــة فـــي القطاعـــات االقتصـــادیة االســـتثمار والتشـــغیل تمویـــل  -

 مصـارفحیـث بلـغ إجمـالي عـدد فـروع ال ،وذلك من خالل شبكة واسعة مـن الفـروع ،العمل المصرفي

 .2014-12-30فرعًا وذلك لغایة  242الخاصة التقلیدیة في سوریة 

 .البطالة جدیدة وامتصاص عمل فرص تأمین -

ضـــعف التمویـــل االســـتثماري و ، خـــدماتها وضـــعف تنوعهـــافـــي  اً قصـــور تعـــاني  مصـــارفالولكـــن هـــذه 

المخـــاطر  مـــع ازدیـــاد فـــي ،تزایـــد حجـــم القـــروض المتعثـــرة خـــالل األزمـــةو ، طویـــل األجـــلالالمتوســـط و 

تـــراكم خســـائرها التشـــغیلیة  وضـــعف كفایـــة رؤوس األمـــوال المصـــرفیة فـــي ظـــل ،االئتمانیـــة والتشـــغیلیة

 .القروض المتعثرة حجم تزاید بسبب

تبعــًا لقــدمها فــي التشــغیل وهــي محــور هــذه الدراسـة  ،الســوریة الخاصـة التقلیدیــة مصــارفتصــنیف اللـذا تــم 

 :في السوق المصرفیة السوریة إلى ثالث مجموعات

:  مصـــارفوهـــي ثالثـــة ، 2004المصـــارف القدیمــة التـــي بـــدأت العمـــل فــي عـــام  :المجموعـــة األولـــى -

 .الدولي للتجارة والتمویل مصرفبیمو السعودي الفرنسي وال مصرف، والمهجر سوریة مصرف

، ســوریة -العربــي مصــرفال: مصــارف ةوهــي أربعــ ،المصــارف المتوســطة القــدم: المجموعــة الثانیــة -

 .سوریة والخلیج مصرفو ، سوریة -بیبلوس، سوریة -عودة

وهـــي األقـــل تـــأثرًا باألزمـــة الحالیـــة بســـبب ضـــعف نشـــاطها  ،الجدیـــدةالمصـــارف : المجموعـــة الثالثـــة -

-األردن  مصـــرف: مصـــارف ةوهـــي أربعـــ ،حصـــتها مـــن ســـوق االئتمـــان المحلـــيصـــغر المصـــرفي و 

 .سوریة -قطر الوطني مصرفالشرق و  مصرف، سوریة -بنكفرنس، سوریة

 القطاع لجنة ،ةوالتجاری ةوالمالی ةالمصرفی/ةالنقدیقطاعات التقریر ، التقانة واالبتكار مشروع السیاسة الوطنیة للعلوم و 149

 .31ص ، 2014 ،الهیئة العلیا للبحث العلمي، رئاسة مجلس الوزراء، العلیا للبحث العلمي الهیئة لدى المالي

                                                            



الســوق المصــرفیة الســوریة  الخاصــة التقلیدیــة العمــل فــي مصــارفوالجــدول التــالي یوضــح تــاریخ مباشــرة ال

في التشغیل فـي السـوق المصـرفیة  األقدموتاریخ إدراج أسهمها في سوق دمشق لألوراق المالیة مرتبة من 

:األحدثالسوریة إلى 

  

 ةالسوری ةالخاصة التقلیدیة العمل في السوق المصرفی مصارفتاریخ مباشرة ال) 7(الجدول 

 تاریخ مباشرة العمل اسم المصرف الرمز
 )ربع السنة(

ــــــي ســــــوق دمشــــــق  ــــــاریخ اإلدراج ف ت
 )ربع السنة(لألوراق المالیة 

BSO 2004 مصرف سوریة والمهجر-Q1 Q1-2009 
BBSF 2004 مصرف بیمو السعودي الفرنسي-Q1 Q1-2009 
IBTF 2004 المصرف الدولي للتجارة والتمویل-Q2 Q1-2009 
BASY  2005 سوریة -مصرف عودة-Q3 Q1-2009 
BBS 2006 سوریة -بیبلوس مصرف-Q1 Q2-2009 

ARBS 2006 سوریة -المصرف العربي-Q1 Q1-2009 

SGB 2007 مصرف سوریة والخلیج-Q2 Q2-2010 

BOJS 2008 سوریة -مصرف األردن-Q4 Q2-2010 
SHRQ 2009 مصرف الشرق-Q1 Q4-2010 
FSBS  2009 سوریة -مصرف فرنسبنك-Q1 Q4-2010 
QNB  2009 سوریة -مصرف قطر الوطني-Q4 Q2-2010 

 .المدروسة مصارفإعداد الباحثة باالعتماد على التقاریر المالیة لل :المصدر

 

 : الخاص السوري المصرفي ألداء القطاع المالیة الكلیة المؤشرات -ثانیاً 

 المصـــرفي األداء المـــالي للقطـــاع أهـــم مؤشـــرات تبـــین تطـــور ،إحصـــائیات تاریخیـــة نعـــرض فیمـــا یلـــي 

مـن  مصـرفعرض تحلیًال مفصًال لهـذه المؤشـرات فیمـا یخـص كـل نومن ثم  ،التقلیدي الخاصالسوري 

 .ةعلى حد المدروسة مصارفال
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150التقلیدي الخاص السوري المصرفي لقطاعالمالي لداء ألالمؤشرات األساسیة ل )8(الجدول 

  

العائـد علـى  العام
ـــــــــــــــوق  حق
ـــــــــــــة  الملكی

 المعدل 
(ROA$) 

العائـد علــى 
 األصـــــــــــول

 المعدل 
(ROA$) 

 السیولة
LIQ)( 

ــــــــــــة  كفای
رأس 
 المال

ADEC)
( 

جــــــــــــودة 
 المحفظة 
QUAL)

( 

نســـــــــــــــــــبة 
  تغطیةال

COV)( 

معـــدل نمـــو 
التســـهیالت 

 االئتمانیة
Netdebt

)(% 

معــــــدل نمــــــو 
 الودائع

(Deposit
%) 

ــــــــــــــــــدل  مع
توظیــــــــــــف 

 الودائع
(NET/D

ep) 
 

2009 7.2% --0.3% 43% 50.5% 2.5% 25.7% - - 58% 
2010 5.9% 0.09% 44% 39% 2.8% 16.1% 84% 70% 61% 
2011 0.5- % -0.3% 40% 37.7% 6.8% 22.4% 6% 2% 67% 
2012 20.7-% -2.8% 54% 32.1% 25.3% 29.8% -18% 3% 55% 
2013 52.5-% -6.4% 57% 40.8% 39.6% 47.6% -21% 27% 35% 
2014 29.5-% -2.6% 66% 42.9% 45.9% 52.7% -2% 13% 37% 

 .المدروسة مصارفإعداد الباحثة باالعتماد على التقاریر المالیة لل :المصدر

 :التقلیديالخاص السوري  القطاع المصرفيفي ربحیة وسیولة وكفایة رأس المال المصرفي   -

 تقیـیم القطـع )خسـائر(المعدل بأرباح  األصولمتوسط العائد على  تحسن كل من )8(من الجدول  یتضح

 تقیــیم القطــع البنیــوي )خســائر(لعائــد علــى حقــوق الملكیــة المعــدل بأربــاح ا ومتوســط محققــةال غیــر البنیــوي

 ذلك بسببو  2009في عام  هعن 2010عام  ($ROE),($ROA)الخاصة  مصارففي ال محققةال غیر

 عــامفــي  %0.09 األصــولعلــى  دالعائــحیــث بلــغ متوســط ، 2010عــام الحاصــل  االزدهــار االقتصــادي

متوســط  فــي كــذلك األمــر ،%0.3 -والتــي بلغــت خســارة مقــدارها  2009مرتفعــًا عــن قیمتــه عــام  2010

لیعــود ویرتفــع فــي عــام  ،%7.2 -خســارة مقــدارها  2009الــذي بلــغ فــي عــام  ،العائــد علــى حقــوق الملكیــة

 .%5.9حیث بلغ  2010

 -2012 -2011األعـــوام لمصـــارف الســـوریة الخاصـــة بالتـــدهور فـــي ل التشـــغیلیةربـــاح األبعـــد ذلـــك لتبـــدأ 

           ،0.5% -($ROA)  األصــولمعــدل الخســائر المعــدل علــى متوســط حیــث بلــغ  ،علــى التــوالي 2013

   ،%0.3 -بلــغ  فقــد ($ROE) معــدل الخســائر علــى حقــوق الملكیــةمتوســط أمــا  .52.5%- ،20.7%-

ارتفاع حجم و جودة محفظة التسهیالت االئتمانیة  وذلك بسبب االنخفاض الكبیر في، 6.4% -،2.8%-

 .القروض غیر المنتجة

وذلـك مـع  ،بشـكل ضـئیلالمصـارف الخاصـة السـوریة التقلیدیـة  فقد انخفضـت خسـائر 2014ما في عام أ

عن منح تسهیالت  هاوتوقف معظمهذه المصارف بتحصیل جزء من القروض غیر المنتجة بعض نجاح 

 .مصرفًا سوریًا خاصًا تقلیدیاً  11ها عددوالبالغ  ،جمع المؤشرات تمثل متوسطات لمؤشرات مصارف العینة المدروسة 150
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 %) (Netdebt معـــدل نمـــو التســـهیالت االئتمانیـــةمتوســـط حیـــث بلـــغ  ،ائتمانیـــة جدیـــدة

- 

فـــي عـــام  2%

2014. 

القطــاع المصــرفي  (LIQ)وســیولة (ADEC) متوســطي كفایــة رأس المــال المصــرفي وفیمــا یخــص  -

بشــكل  (LIQ)ن نســبیًا مــع مالحظــة ارتفــاع نســبة الســیولة المصــرفیة امســتقر  أنهمــاالخــاص فــنالحظ 

عـام  الحالیـة انخفـاض نسـبة السـیولة المصـرفیة مـع بدایـة األزمـة )8( مـن الجـدول یتضـححیـث  ،عام

منخفضــة  2011عــام % 40حیــث بلغــت نســبة الســیولة المصــرفیة  ،2010عنهــا فــي عــام  2011

 %.44بلغت  والتي 2010بشكل طفیف عن قیمتها عام 

بزیــادة النقدیــة الجــاهزة وشــبه الجــاهزة  لــدیها  مصــارفأخــذت ال 2011ولكــن منــذ بدایــة األزمــة عــام 

فــي % 66إلــى  2011فــي عــام % 40مــن الخــاص التقلیــدي لترتفــع نســبة ســیولة القطــاع المصــرفي 

 مصـــارفال التـــي اتبعتهـــاالتحـــوط  ةوذلـــك فـــي ضـــوء متطلبـــات الحیطـــة والحـــذر وسیاســـ ،2014عـــام 

نـــة مراكزهـــا المالیـــة وقـــدرتها علـــى لتـــدعیم ثقـــة الجمهـــور بســـالمة ومتامحاولـــة فـــي  الخاصـــةالســـوریة 

 . متوسطة المدىالقصیرة و المواجهة التزاماتها 

فـي % 50.5 بینالخاص التقلیدي فتقلب  السوري القطاع المصرفيفي أما متوسط نسبة كفایة رأس مال 

بسبب ازدیاد المخاطر المصرفیة التي ترافقت مع ازدیاد النشاط  2010في % 39لینخفض إلى  ،2009

 .2010في عام  التي حدثت المصرفي والطفرة االقتصادیة

فـي % 32.1و %37.7مـع بدایـة األزمـة إلـى  القطاع المصـرفي متوسط نسبة كفایة رأس مال لینخفضو 

 الخســــائر وتــــراكمزدیــــاد نســــبة القــــروض المتعثــــرة وذلــــك بســــبب ا، علــــى التــــوالي 2012 -2011 عــــامي

، الخاصــة المصــرفیة مــوالاألاســتهالك جــزء مــن رؤوس بالتــي تــم امتصــاص جــزء كبیــر منهــا  ،التشــغیلیة

غیــــر المحققــــة ضــــمن األمــــوال الخاصــــة األساســــیة  151إضــــافة إلــــى إدراج فروقــــات تقیــــیم القطــــع البنیــــوي

       4ب /ن.م/1088ألغــــراض احتســــاب كفایــــة رأس المــــال وفــــق متطلبــــات قــــرار مجلــــس النقــــد والتســــلیف 

أدى إلـــى ارتفـــاع  مـــا ،2013-12-31، وذلـــك ابتـــداًء مـــن البیانـــات الموقوفـــة بتـــاریخ 2014-2-26 تـــا

 2014-2013عامي % 42.9و % 40.8ل إلى لتص ،متوسط نسبة كفایة رأس مال القطاع المصرفي

 .على التوالي

 

 

 

وتدهور قیمة اللیرة السوریة بشكل  ،غیر محققة بسبب ارتفاع سعر صرف القطع األجنبي اً غالبًا ما كانت تمثل أرباح 151
 .كبیر
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 :الخاص التقلیديالسوري قروض و تسلیفات القطاع المصرفي معدل نمو  -

بشـكل كبیـر فـي  (Netdebt%)تراجـع متوسـط معـدل نمـو التسـهیالت االئتمانیـة ) 8(یتضح مـن الجـدول 

% 84حیث انخفـض متوسـط معـدل نمـو التسـهیالت االئتمانیـة مـن  ،المصارف السوریة الخاصة التقلیدیة

2012لیصبح سالبًا في األعوام  ،2011في% 6إلى  2010في 

- 

 بلغ  فقد ،2013-2014 

یمكــــن تفســــیر هــــذا االنخفــــاض فــــي معــــدل نمــــو التســــهیالت و . علــــى التــــوالي% 2 -،21%- ،18%-

التقلیدیــة عــن مــنح تســهیالت ائتمانیــة جدیــدة الخاصــة تحفــظ معظــم المصــارف الســوریة و توقــف ب االئتمانیــة

ومـــا رافقهـــا مـــن ارتفـــاع فـــي نســـبة القـــروض غیـــر المنتجـــة  ،بســـبب ارتفـــاع المخـــاطر التشـــغیلیة واالئتمانیـــة

وتحصیل أكبر قـدر ممكـن مـن محفظـة  ،التشغیلیة ومحاولة معظم المصارف تخفیض خسائرها) المتعثرة(

 . تسهیالتها االئتمانیة المتعثرة

 

 السـوري  فـي القطـاع المصـرفي المحفظـة االئتمانیـة ونسـبة التغطیـة للقـروض غیـر المنتجـةجودة  -

 : الخاص التقلیدي

 الســوري فــي القطــاع المصــرفي جــودة المحفظــة االئتمانیــة متوســط تــراوح فقــد) 8(یتضــح مــن الجــدول كمــا 

QUAL)(152  األمـــر الـــذي ترافـــق مـــع  ،علـــى التـــوالي 2010و 2009 فـــي عـــامي %2.8و% 2.5بـــین

لقـروض انسبة تغطیة  بلغت فقد، )المتعثرة( لقروض غیر المنتجةا 153)(COV  تغطیةلجیدة نسبیًا نسبة 

ســبة انخفــاض ن تفســیرویمكــن  ،علــى التــوالي 2010و 2009عــامي  %16.1و% 25.7 غیــر المنتجــة

تخفــیض بقیــام معظــم المصــارف الســوریة الخاصــة التقلیدیــة ب 2010لقــروض غیــر المنتجــة عــام اتغطیــة 

حیـث بلـغ  ،فـي مـنح القـروض یةسیاسة توسع تباعهاإ و  ،المخصصات المشكلة لتغطیة هذه القروض حجم

 .2010في عام % 84متوسط معدل نمو التسهیالت االئتمانیة 

بسـبب  %6.8حیـث بلـغ  ،2011بشـكل بسـیط فـي عـام  االئتمانیـة جودة المحفظة متوسط انخفض بعدها

وانخفـــاض متوســـط معـــدل نمــــو  القـــروض غیـــر المنتجــــة إلـــى إجمـــالي األصـــول المصــــرفیة نســـبة ارتفـــاع

نسـبة فـي  مـع ارتفـاعهذا االنخفاض في جودة المحفظة االئتمانیـة  ترافقو  ،%6إلى التسهیالت االئتمانیة 

بســــبب إتبــــاع  2011 عــــامفــــي % 22.4 نســــبة التغطیــــة حیــــث بلغــــت ،التغطیــــة للقــــروض غیــــر المنتجــــة

 .2011في عام  المصارف السوریة الخاصة لسیاسة تحوطیه تحفظیة مع بدایة األزمة

 راجـــعوت ،فقـــد ارتفـــع حجـــم القـــروض غیـــر المنتجـــة بشـــكل كبیـــر 2014-2013-2012أمـــا فـــي األعـــوام 

وذلــك مــع اســتمرار  ،علــى التــوالي% 45.9و% 39.6 ،%25.3بلــغ فجــودة المحفظــة االئتمانیــة  متوســط

 .إجمالي التسهیالت االئتمانیة/هي نسبة القروض غیر المنتجة  152
 .نسبة مخصصات القروض غیر المنتجة إلجمالي القروض غیر المنتجة هي 153

                                                            



المخصصـات المشـكلة حجـم وقیامهـا برفـع  ةإتباع سیاسة تحوطیـفي  المصارف السوریة الخاصة التقلیدیة

% 47.6، %29.8نسبة التغطیة للقروض غیـر المنتجـة  متوسط بلغفقد  ،لتغطیة القروض غیر المنتجة

2012في % 52.7و

- 

 ثیـح ،وتوقفها عن مـنح تسـهیالت ائتمانیـة جدیـدة ،على التوالي 2013-2014 

علـى  2014-2013-2012فـي  %2-،%21-، %18-بلغ متوسط معدل نمو التسـهیالت االئتمانیـة 

 .  التوالي

 : الخاص التقلیدي السوريودائع العمالء في القطاع المصرفي معدل نمو  -

 2010فـي عـام % 70بلـغ  (%Deposit)أن متوسـط نسـبة نمـو ودائـع العمـالء  یتضح )8(من الجدول 

نسـبة نمـو ودائـع العمـالء فـي القطـاع المصـرفي بعـد ذلـك  لتهـبط ،االقتصادي وازدهار فترة نمو مثل الذي

بسـبب صـدور قـرار مجلـس ، %3إلـى  2012ترتفع بشكل بسیط فـي عـام تعود و و  ،2011عام % 2إلى 

نســبة الفائــدة الدائنــة علــى الودائــع لتصــبح  رفــعوالمتضــمن  2011-12-12بتــاریخ  795النقــد والتســلیف 

ســنویًا علــى % 9ســنویًا علــى الودائــع ألجــل و% 11و% 9 بــینســنویًا علــى الودائــع تحــت الطلــب و % 1

 .ودائع التوفیر 

یمكـن تفسـیره  مـا، %27إلـى بشكل كبیر لتصل نسبة نمو ودائع العمالء  ارتفعتفقد  2013أما في عام 

وتضـخم قیمـة الودائـع وخاصـة الودائـع الجاریـة وتحـت  ،باالنخفاض الكبیر في سعر صرف اللیرة السوریة

هـروب األمـوال إلـى  ازدیـادمـع  2014فـي عـام % 13ثم انخفض معدل نمو ودائع العمالء إلـى ، الطلب

 .تعثر عدد كبیر من المشاریع واالستثمارات الخارج بسبب استمرار

 : الخاص التقلیدي السوري العمالء في القطاع المصرفي توظیف ودائعمعدل  -

 67   ،%61،%58بلغ  (NET/Dep)أن متوسط نسبة توظیف ودائع العمالء  )8(من الجدول یتضح 

 .على التوالي 2012-2011-2010-2009في% 55 ،%

العمــالء بشــكل فعــال تــدل علــى أن القطــاع المصــرفي قــام بتوظیــف ودائــع ، جیــدة ومســتقرة معــدالتوهــي 

وتدل علـى قیـام القطـاع المصـرفي الخـاص بـأداء وظیفتـه فـي تـأمین التمویـل لألفـراد والمؤسسـات وللنشـاط 

 .االقتصادي عموماً 

عـــن قیمتهــا فـــي عـــام  انخفضـــت نســبة توظیـــف ودائــع العمـــالء بشـــكل كبیــر 2013ولكــن مـــع بدایــة عـــام 

ترافـق مـع زیـادة كبیـرة فـي متوسـط معـدل نمـو ودائـع  مـا، %35حیث بلغت نسبة توظیف الودائع  2012

وظــف فــي تلـم متوسـط معــدل نمــو ودائـع العمــالء فالزیـادة فــي ، 2013فــي عــام % 27بلـغ  الــذيالعمـالء 

 2013فـي عـام  راجـع متوسـط معـدل نمـو التسـهیالت االئتمانیـةت فقـد ،بشـكل فعـال التشغیل واإلنتـاج حیز

 . % 21- بلغو 
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مـع تراجــع بسـیط فـي معـدل نمـو ودائــع  %37 إلـىنسـبة توظیــف ودائـع العمـالء  ارتفعـت 2014 أمـا عـام

  2013عــن قیمتهــا فــي عــام بینمــا تحســنت نســبة نمــو التســهیالت االئتمانیــة  ،%13التــي بلغــت  العمــالء

 نسبة نمو التسهیالت االئتمانیة بلغت فقد

- 

عـن مـنح  مصارفبسبب توقف معظم ال 2014في عام  2%

 .ومحاولتها تحصیل جزء من محفظة قروضها المتعثرة  ،تسهیالت ائتمانیة جدیدة

تترافق مع زیادة فـي حجـم التسـهیالت االئتمانیـة لم  الوهمیة في متوسط معدل توظیف الودائعفهذه الزیادة 

 ،ثــرةمحاولــة المصــارف تحصــیل جــزء مــن محفظــة تســهیالتها المتعبــل علــى العكــس ترافقــت مــع  ،الجدیــدة

- إلــىالمعـدل  األصـولحیـث انخفـض معـدل العائــد علـى  فـي القطــاع المصـرفي ربحیـةالتراجـع متوسـط و 

 .على التوالي 2014و 2013في % 2.6-و% 6.4

تمثــل فهــي  ،ةال تظهــر حقیقــة المركــز المــالي لكــل مصــرف علــى حــد ولكــن هــذه المؤشــرات المالیــة الكلیــة

 .التقلیدي الخاص السوري المصرفيمؤشرات إجمالیة ألداء القطاع لمتوسطات 

عرض أهم مؤشرات األداء تم ، ةعلى حد مصرفلذا ولتبیان حقیقة المركز المالي والمركز التنافسي لكل 

ترتیــب تــوالي مــع مراعــاة  ،مــن المصــارف الســوریة الخاصــة التقلیدیــة المدروســة المصــرفي لكــل مصــرف

ومـن األقـدم إلـى  الخاص للسوق المصرفیة السـوریة مصرففي كل جدول تبعًا لتاریخ دخول ال مصارفال

 .األحدث

الخاصـة  السوریة مصارفمن ال مصرف في كلالمصرفي المالي المؤشرات الجزئیة لألداء أهم   -ثالثاً 

 :واختبار الفرضیة األولى التقلیدیة

 :المركز التنافسي  -

 الحصة السوقیة من إجمالي ودائع العمالء في القطاع المصرفي الخاص )9(الجدول 

 المجموع قطر فرنسبنك الشرق األردن الخلیج العربي بیبلوس عودة الدولي بیمو المهجر العام
2009 19% 26.6% 15% 18.8% 8% 7.5% 1.3% 1.2% 0.6% 2%   100% 
2010 19% 23% 13% 18% 8 % 8% 3% 2% 1% 3 % 2% 100% 
2011 18% 19% 12% 15% 11% 8% 4% 3% 3 % 4% 3% 100% 
2012 15% 22% 12% 12% 8% 9% 5% 4% 4% 5% 4 % 100% 
2013 15.3% 25% 12.13% 11% %7.28 8.49% %6.25 %3.25 %3.3 5% 3% 100% 
2014 15% 26% 11% 11.% 9% 7.1% 6.69% 3% 4% 4.67% 2.54% 100% 

 .المدروسة مصارفإعداد الباحثة باالعتماد على التقاریر المالیة لل: المصدر
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الخاص الحصة السوقیة من إجمالي التسهیالت االئتمانیة الممنوحة في القطاع المصرفي )10(الجدول 

  

 المجموع  قطر فرنسبنك الشرق األردن الخلیج العربي بیبلوس عودة الدولي بیمو المهجر العام
2009 13% 19% 18% 18% 11% 12% 3 % 3.00% 1% 2%   100% 
2010 14% 17% 15% 18% 10% 11% 3 % 4.00% 2 % 3.1% 3% 100% 
2011 10% 16% 14% 14% %12.5 11% 6 % 5.00% 3 % 6 % 2% 100% 
2012 9% 17% 14% 13% 11% 11% 8 % 4.40% 4 % 7% 2% 100% 
2013 7% 18% 15% 14% 9% 12 % 9 % 5 % 4 % 6 % 1% 100% 
2014 5% 21.55% 13% 14% %10.7 10 % 8 % %3.8 4 % 9 % 1% 100% 

 .المدروسة مصارفإعداد الباحثة باالعتماد على التقاریر المالیة لل: المصدر

األقدم فـي التشـغیل فـي السـوق المصـرفیة  مصارفاستحواذ ال )10(ومن الجدول ) 9( الجدولمن  یتضح

الـــدولي  مصـــرفالو  بیمـــو الســـعودي الفرنســـي مصـــرف، مصـــرف ســـوریة والمهجـــر(أي كـــل مـــن  ،الســـوریة

على أكبر نسبة من الودائع والتسهیالت االئتمانیة في القطـاع ) سوریة -عودة مصرفو ، للتجارة والتمویل

بسـبب  ،2014ونهایـة عـام  2009بدایة عـام  بینخالل الفترة الزمنیة الممتدة الخاص  السوري المصرفي

الســـوریة  المصـــرفیة الســـوقدخلـــت التقلیدیـــة الخاصـــة التـــي  مصـــارفمـــن أوائـــل ال كـــون هـــذه المصـــارف

 كبــرأســتحوذ علــى یبیمــو الســعودي الفرنســي  مصــرفأن  مــع مالحظــة، 2004عــام وباشــرت العمــل فیــه 

 .من الودائع والتسهیالت االئتمانیة ةسوقیحصة 

 :الخاصة التقلیدیة السوریة مصارفتطور معدل نمو ودائع العمالء والتسهیالت االئتمانیة في ال -

 الخاصة التقلیدیة السوریة مصارفودائع العمالء في المعدل نمو  -أوالً 

 المدروسة مصارفمن ال مصرفنمو ودائع  العمالء في كل  معدل )11(الجدول 
 فرنسبنك العربي الشرق قطر األردن بیبلوس الخلیج المهجر الدولي بیمو عودة العام

2010 26.5% 13.1% 17.4% 27.1% 160.6% 25.1% 114.5%  146.5% 36.8% 86.3% 
2011 -38.9% -40.3% -30.5% -29.7% 16.8% 6% 22.8% 21% 69.3% -22.3% 0.5% 
2012 -22.6% 13.5% -5.9% -17.2% 17.9% 27.6% %23 22% 70% 4.9% 24% 
2013 9% 41.1% 25.4% 26.3% 55.3% 13.1% 17.3% 30% 21.6% 18.1% 30% 
2014 16.2% 19.5% 6% 14.5% 21.2% 41.5% -11% 37% 44.1% -2% 6.16% 

 .المدروسة مصارفإعداد الباحثة باالعتماد على التقاریر المالیة لل: المصدر

عنها فـي  2011الخاصة في عام مصارفتراجع نسبة نمو الودائع في معظم ال )11(من الجدول  یتضح

 وعـــودة ارتفـــاع نســـبة نمـــو ودائـــع، األزمـــة الراهنـــةب مصـــرفمـــع مالحظـــة تفـــاوت تـــأثر كـــل  ،2010عـــام 

بســبب رفــع ســعر الفائــدة الدائنــة علــى الودائــع بموجــب قــرار  ،2012عــام  مصــارفالعمــالء فــي معظــم ال

 .وسیادة حالة األمن واألمان 2011-12-12تاریخ  795مجلس النقد والتسلیف 
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 مصـرفنمـو الودائـع فـي  معـدل حیث بلغ 2013وارتفاع نسبة نمو ودائع العمالء بشكل كبیر نسبیًا عام 

 ،%30 فرنسـبنك مصـرفوفـي  %55.3سوریة والخلیج  مصرففي و ، %41.1ي الفرنسي بیمو السعود

وتضــخم قیمــة  ، بالتــدهور الكبیــر فــي ســعر صــرف اللیــرة الســوریة أشــرناأن یمكــن تفســیره كمــا ســبق وهــذا 

بلغــت نســبة نمــو الودائــع  حیــث 154وخاصــة الودائــع الجاریــة وتحــت الطلــب بــاللیرة الســوریةودائــع العمــالء 

فـــي % 78.77و  فرنســـبنكفـــي % 26.95بیمـــو الســـعودي الفرنســـي و مصـــرففـــي  %83.90 الجاریـــة

.  2013155في عام  سوریة والخلیج مصرف

  

عن قیمها في  فقد تراجعت نسبة نمو ودائع العمالء بشكل كبیر في معظم المصارف 2014أما في عام 

، المشـاریع واالسـتثمارات تعثـر عـدد كبیـر مـنو هـروب األمـوال إلـى الخـارج  ازدیـادمـع  وذلك، 2013عام 

 فـــي فرنســـبنكو %  19.5بلغـــت نســـبة نمـــو ودائـــع العمـــالء فـــي مصـــرف بیمـــو الســـعودي الفرنســـيحیـــث 

 %.21.2 في مصرف سوریة والخلیجو % 6.16

 :الخاصة التقلیدیة السوریة مصارفمعدل نمو التسهیالت االئتمانیة في ال -ثانیاً 

 المدروسة مصارفمن ال مصرفمعدل نمو التسهیالت االئتمانیة في كل  )12( الجدول
 فرنسبنك العربي الشرق قطر األردن بیبلوس الخلیج المهجر الدولي بیمو عودة العام

2010 51.1% 30.8% 21.9% 56.5% 64% 37.4% 112.2%  156% 35% 270.5% 
2011 -26.1% -10.6% -12.3% -30% 70.3% 6.4% 20.6% -49.4% 68.9% -3% 31.9% 
2012 -28.7% -19.7% -20.8% -35.1% 3.2% -28.4% -26.2% -19.9% 10% -22.5% -6.8% 
2013 -10.5% -9.5% -14.7% -30.2% -13.5% -30.7% -24.8% -35.2% -29.3% -12% -25% 
2014 -4% 14.8% -12.1% -27.7% -8.8% 4.8% -24.9% 6.6% 5.2% -14.9% 42.8% 

 .المدروسة مصارفإعداد الباحثة باالعتماد على التقاریر المالیة لل :المصدر

 مصـــارفتراجـــع معـــدل نمـــو التســـهیالت االئتمانیـــة بشـــكل كبیـــر فـــي معظـــم ال )12(مـــن الجـــدول  یتضـــح

حیـــث أصــبح معـــدل نمـــو التســـهیالت ، 2010عنهـــا فــي عـــام 2011الســوریة الخاصـــة التقلیدیـــة فــي عـــام 

 ).2014-2013-2012(عوام األخالل  مصارفاالئتمانیة سالبًا في معظم ال

المحیطــة بمــنح التســهیالت  المخــاطر الرغبــة فــي تحمــل اخــتالف السیاســة االئتمانیــة ودرجــة الحــظوی -

 .تهاإدار والقدرة على  االئتمانیة الجدیدة

من % 73.53بلغت نسبة الودائع الجاریة وتحت الطلب  2013عام ففي  ،والتي تشكل النسبة األكبر من ودائع العمالء 154
في فرنسبنك بلغت نسبة الودائع الجاریة وتحت الطلب و ، إجمالي ودائع العمالء في مصرف بیمو السعودي الفرنسي

 أما في مصرف سوریة والخلیج بلغت نسبة الودائع الجاریة وتحت الطلب إلجمالي ،%18.18إلجمالي ودائع العمالء 
 %.28.39ودائع العمالء 

باالعتماد على القوائم المالیة المنشورة على موقع سوق دمشق  ،2013في عام  تم حساب معدل نمو الودائع الجاریة  155
 .لألوراق المالیة
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 حیـث بلـغ ،سـوریة والخلـیج مصـرففـي  2014 معـدل نمـو التسـهیالت االئتمانیـة عـام انخفضفمثًال 

8.8

- 

عــــن مــــنح  مصــــرفبســــبب توقــــف ال% -13.5 والتــــي بلغــــت 2013قیمتــــه فــــي عــــام عــــن % 

 .لدیه التشغیلیة وتراكم الخسائرمحاولته تحصیل جزء من القروض غیر المنتجة  قروض جدیدة و

فـي عـام  %14.8بیمو السعودي الفرنسـي فقـد بلـغ معـدل نمـو التسـهیالت االئتمانیـة  مصرفأما في 

وقد یعود السبب في ذلك إلى رغبة المصرف فـي  ،2013عام  في %9.5- كان یبلغبعدما  2014

فــي األخــذ وذلــك باالســتمرار فــي مــنح تســهیالت ائتمانیــة جدیــدة بعــد  ،الحفــاظ علــى مركــزه التنافســي

 . الجدیدة المخاطر المحتملة المحیطة بهذه التسهیالت الحسبان قدرة المصرف على تحمل وٕادارة

 :ارف الخاصة التقلیدیة السوریةالمحفظة االئتمانیة في المصجودة   -

 في كل مصرف من المصارف المدروسةجودة المحفظة االئتمانیة ) 13(الجدول 
 فرنسبنك العربي الشرق قطر األردن بیبلوس الخلیج المهجر الدولي بیمو عودة العام

2009 2.3% 5.8% 0.4% 1.7% 4.8% 0.76% 
   

4.3% 
 2010 3.3% 6.8% 0.88% 0.95% 7.7% 1.3% 3.8% 

  
6.4% 0.25% 

2011 9.4% 14% 4.6% 5.6% 7.6% 4.3% 7.5% 8.2% 2.2% 10.8% 0.46% 
2012 19.7% 31.8% 13.2% 21% 26.4% 39% 37.3% 29.5% 15% 41.8% 3.19% 
2013 30.8% 37% 23.4% 41.7% 38.5% 53.5% 60.2% 47.3% 32.4% 51% 19.8% 
2014 25.5% 36.6% 35.8% 46.6% 50.3% 45% 72.5% 65.8% 31.3% 63.2% 32% 
 .إعداد الباحثة باالعتماد على التقاریر المالیة للمصارف المدروسة :المصدر

بكـــل مصـــرف مـــن  جـــودة المحفظـــة االئتمانیـــة الخاصـــةالتفـــاوت الكبیـــر فـــي  )13(یتضـــح مـــن الجـــدول 

لــدى لتــدهور فــي جــودة المحفظــة االئتمانیــة المصــرفیة ان إحیــث  ،المصــارف الســوریة الخاصــة التقلیدیــة

ـــدأ المصـــارف معظـــم  نســـبة جـــودة  تتجـــاوز  حیـــث ،2014حتـــى نهایـــة عـــام اســـتمر و  2011منـــذ عـــام ب

عــدم رغبــتهم بســداد  أو/تعثــر عــدد كبیــر مــن المقترضــین وبســبب  156%10ال المحفظــة االئتمانیــة عتبــة 

 .القروض إلجمالي ارتفاع نسبة القروض غیر المنتجةو  التزاماتهم

 2013عنهـا فـي عـام  2014مالحظة االنخفاض الكبیر بجودة المحفظة االئتمانیـة فـي عـام  حیث یمكن

والمصـرف  ،سـوریة-مصرف قطر الوطني، سوریة -مصرف األردن، في كل من مصرف سوریة والخلیج

فـي كــل % 63.2و% 65.8 ،%72.5 ،%50.3بلغـت جــودة المحفظـة االئتمانیـة  فقـد، سـوریة -العربـي

 .مصرف على التوالي

-مصـرف بیبلـوسو ، مصرف بیمو السعودي الفرنسـيو ، سوریة-كل من مصرف عودة بینما استطاع -

وبالتــالي  ،لــدیهم صـیل جــزء مـن محفظــة القـروض غیــر المنتجـةحســوریة ت –ومصــرف الشـرق ،سـوریة

 .2013 عنها في عام 2014في عام في هذه المصارف جودة المحفظة االئتمانیة نت حست

156  Demirguc-Kunt.A., Detragiache.E, Previous Reference, 1998, P 91. 
                                                            



جــــودة المحفظــــة االئتمانیــــة فــــي مصــــرف عــــودةتحســــنت حیــــث 

- 

إلــــى  2013عــــام % 30.8ســــوریة مــــن 

أمــا فــي مصــرف بیمــو الســعودي الفرنســي فقــد تحســنت جــودة المحفظــة االئتمانیــة ، 2014عــام % 25.5

ســوریة تحســنت -فــي مصــرف بیبلــوسو ، 2014عــام % 36.6إلــى 2013عــام % 37بشــكل ضــئیل مــن 

-أمــا فــي مصــرف الشــرق، 2014 عــام% 45إلــى 2013عــام % 53.5االئتمانیــة مــن جــودة المحفظــة 

إلــى  2013عــام % 32.4ســوریة فقــد تحســنت جــودة المحفظــة االئتمانیــة الخاصــة بــه بشــكل ضــئیل مــن 

 .2014عام % 31.3

 :الخاصة التقلیدیة السوریة مصارفتطور معدل توظیف ودائع العمالء في ال -

 المدروسة مصارفمن ال مصرفع العمالء في كل معدل توظیف ودائ) 14(الجدول 
 فرنسبنك العربي الشرق قطر األردن بیبلوس الخلیج المهجر دوليال بیمو عودة العام

2009 40% 31% 54% 30% 52.8% 61% 99%  62% 66% 34% 
2010 48% 36% 56% 36% 63% 67% 98.5% 68% 64% 65% 67% 
2011 58% 53% 70% 36% 92% 67% 97% 28% 64% 82% 88% 
2012 54% 38% 59% 28% 80% 66% 70% 22% 61% 60% 66% 
2013 44% 24% 40% 16% 45% 40% 45% 12% 36% 45% 38% 
2014 36% 26% 42% 18% 46% 30% 38% 15% 26% 39% 51% 

 .إعداد الباحثة باالعتماد على التقاریر المالیة للمصارف المدروسة: المصدر

الخاصــة  مصــارفالتفــاوت الكبیــر فــي نســب توظیــف الودائــع واســتثمارها بــین ال )14(مــن الجــدول  یتضــح

 مصــــرفالســــوریة و  -ي األردنمصــــرفكــــل مــــن  فــــيفعالیــــة التوظیــــف  ةالحظــــیمكــــن محیــــث  ،المدروســــة

% 66و% 99ین مصـرفبلغـت نسـبة توظیـف الودائـع فـي كـل مـن الفقـد ، 2009عـام فـي  سـوریة-العربي

 لـــم تتجـــاوزتوظیـــف الودائـــع ل جیـــدة ومســـتقرة علـــى نســـب  مصـــارفالبینمـــا حافظـــت بـــاقي ، علـــى التـــوالي

66.% 

ســـوریة -قطـــر الـــوطني مصـــرفواســـتثمارها فـــي  العمـــالء توظیـــف ودائـــعنســـبة حـــظ ضـــعف یال كمـــا -

ســوریة والمهجــر لــم تتجــاوز  مصــرفحیــث أن نســبة توظیــف الودائــع فــي  ،ســوریة والمهجــر مصــرفو 

سوریة فإن نسـبة توظیـف الودائـع بلغـت فـي -قطر الوطني مصرفأما في  ،في أعوام الدراسة% 36

فـــي عـــام % 28 إلـــىثـــم تراجعـــت بشـــكل كبیـــر  ،2010عـــام % 68دخولـــه للســـوق المصـــرفیة  بدایـــة

مكتفیــًا بجــذب ودائــع العمــالء وتكدیســها دون توظیفهــا بشــكل فعــال فــي الســوق االســتثماریة  ،2011

 .السوریة

فـي معظـم  2013بشـكل ضـئیل عنهـا فـي عـام  العمـالء توظیـف ودائـع ةنسـب ارتفعتفقد  2014عام أما 

عـــام فـــي  مصـــارفال معظـــم ودائـــع العمـــالء فــي ســـاهم انخفــاض معـــدل نمـــوحیـــث  ،المصــارف المدروســـة

فــي معظــم المصــارف فــي عــام وتحســن معــدل نمــو التســهیالت االئتمانیــة ، 2013عنــه فــي عــام  2014
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ة معظــــم المصــــارف محاولــــو التشــــغیلیة واالئتمانیــــة  المخــــاطر مــــع ازدیــــاد ،2013عنــــه فــــي عــــام  2014

فــي رفــع نســبة  ،غیــر المنتجــةالقــروض  الناتجــة عــنتخفــیض حجــم خســائرها  الســوریة الخاصــة التقلیدیــة

. توظیف ودائع العمالء

  

ى إلـ 2012عـام % 80سـوریة والخلـیج مـن  مصـرفنسبة توظیف ودائع العمـالء فـي  تراجعت مثالً ف -

سـوریة _األردن مصـرففـي و  .2014عـام % 46وترتفع بشـكل ضـئیل إلـىلتعود  2013عام % 45

% 38 ٕالـىو  2013عـام% 45 إلـى 2012عام % 70فقد تراجعت نسبة توظیف ودائع العمالء من 

 .2014عام 

 مصـرفسـوریة والخلـیج و  مصـرفكـل مـن لتسـهیالت االئتمانیـة فـي ل سـالب نمـومعـدل ترافـق مـع ما  -

 .سوریة_األردن

-  و 2012فـي عـام % 26.2- سـوریة_األردن مصـرفنمو التسهیالت االئتمانیـة فـي بلغ معدل حیث 

تراجع معـدل فقد سوریة والخلیج  مصرفأما في ، 2014في عام % 24.9-و 2013في عام % 24.8

معـــــدل نمـــــو لیعـــــود  ،2013عـــــام  %-13.5إلـــــى 2012عـــــام % 3.2 مـــــن نمـــــو التســـــهیالت االئتمانیـــــة

ة حیـــث بلـــغ معـــدل نمـــو التســـهیالت االئتمانیـــ ،2014عـــام  بشـــكل ضـــئیلویتحســـن  التســـهیالت االئتمانیـــة

مـن  توقف المصـرف عـن مـنح قـروض جدیـدة وانخفـاض جـودة المحفظـة االئتمانیـةوذلك بسبب % -8.8

 وتــراكم الخســائر المتعثــرة القــروض حجــم ارتفــاعبســبب  2014عــام % 50.3إلــى  2013عــام % 38.5

 المصرف الستخدام جـزء مـن رأس مالـه المتصـاص اضطر حتى، سوریة والخلیج دى مصرفل التشغیلیة

 .هذه الخسائر

فــي معــدل نمــو ودائــع  انخفــاضمــع  فــي معــدل نمــو التســهیالت االئتمانیــةاالنخفــاض ترافــق هــذا  كمــا -

 2012عـام % 23مـنسـوریة _األردن مصـرفمعدل نمو ودائع العمالء فـي  انخفضحیث ، العمالء

ویصــبح معــدل نمــو ودائــع العمــالء ســلبیًا  2014فــي عــام  لیتراجــع بعــدها 2013عــام % 17.3إلــى

 التـي لتسـهیالت االئتمانیـةا نسـبة نمـوبسـیط فـي  تراجعوذلك مع  ،2014في عام  %-11حیث بلغ 

بعــد أن  2014عــام  %38وتراجــع معــدل توظیــف ودائــع العمــالء إلــى  2014فــي % 24.9- بلغــت

 %17.9مـن  سوریة والخلیج ارتفع معدل نمـو ودائـع العمـالء مصرففي و  .2013عام % 45كان 

 %21.2 إلـىلیـنخفض بعـد ذلـك معـدل نمـو ودائـع العمـالء  ،2013عـام % 55.3 إلـى 2012 عام

مصــرف ســوریة  تشــغیلیة متراكمــة لــدىخســائر وجــود ظهــور حقیقــة  بدایــةوذلــك مــع  ،2014 فــي عــام

 .2014س في نهایة عام .ل اتملیار  5تعادل  ،والخلیج
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خسائر تقیـیم القطـع البنیـوي غیـر المحققـة /المعدل بأرباح  حقوق الملكیةتطور معدل العائد على  -

:في المصارف الخاصة التقلیدیة السوریة

  

 خسائر تقییم القطع البنیوي غیر المحققة/العائد على حقوق الملكیة المعدل بأرباح معدل ) 15(الجدول 
 فرنسبنك العربي الشرق قطر األردن بیبلوس بیمو الخلیج المهجر الدولي عودة العام

2010 12.8% 16.5% 18% -11.4% 19% 6.4% -0.53% -1.9% -8.6% 14% -0.91% 
2011 -2.6% 12.2% 9.4% 3.4% 5.5% -5.8% -7.3% -2.2% -10% -0.18% -8.4% 
2012 -16.6% -3.2% -12.6% -33% -16.6% -30.7% -45.3% -2.8% -11.7% -26.3% -28.8% 
2013 -45% -35.4% -37.5% -110.3% -21 % -60.6% -102% -5.2% -28.5% -46.6% -85.5% 
2014 0% -28% 0.47% -156.4% 0.33% -19.6% -61.6% 0.11% 2.8% -43.9% -18.5% 

 إعداد الباحثة باالعتماد على التقاریر المالیة للمصارف المدروسة: المصدر

خســـائر تقیـــیم القطـــع /تقلـــب معـــدل العائـــد علـــى حقـــوق الملكیـــة المعـــدل بأربـــاح) 15(یتضـــح مـــن الجـــدول 

وتحقیق معظم  ،بشكل كبیر في معظم المصارف ($ROE)البنیوي غیر المحققة في المصارف الخاصة 

 .2014و 2013و 2012 األعوام المصارف لخسائر على حقوق الملكیة في

 2010عــام % 19المعـدل فــي مصـرف بیمـو الســعودي الفرنسـي  الملكیــةبلـغ العائــد علـى حقـوق فقـد  -

فـي % 16.6 -لیعـود ویـنخفض محققـًا خسـائر وصـلت إلـى ،%5.5یبلغ و  2011لینخفض في عام 

لیعـــود مصـــرف بیمـــو الســـعودي ، 2013عـــام % 21-ثـــم ازدادت هـــذه الخســـائر لتصـــل إلـــى ،2012

العائـد علـى حقـوق الملكیـة المعـدل بأربـاح  حیث بلغ معـدل، لتحقیق األرباح 2014 عامفي الفرنسي 

 مصــرف بیمــو الســعودي الفرنســي فــي ($ROA) خســائر إعــادة تقیــیم القطــع البنیــوي غیــر المحققــة/

وذلــك بســبب ازدیــاد حجــم التســهیالت الممنوحــة مــن قبــل مصــرف بیمــو  ،2014عــام فــي  0.33%

بعد أن كـان  2014في عام % 14.8بلغ معدل نمو التسهیالت االئتمانیة  حیث ،السعودي الفرنسي

 . 2013في عام % 9.5-بلغ  فقدمعدل نمو التسهیالت االئتمانیة سالبًا 

إلـى مـا دون  2014-2013الذي انخفضت كفایة رأس مالـه فـي عـامي ، مصرف سوریة والخلیجفي ما أ

إلیرادات التشــغیلیة واســتخدام رأس مــال المصــرف فــي بســبب االنخفــاض الحــاد بــا% " 8"النســبة المعیاریــة 

 .2014-12-31لیرة سوریة في  اتملیار  5المتراكمة المحققة والتي بلغت  التشغیلیة امتصاص الخسائر

مصـرف سـوریة في  خسائر تقییم القطع البنیوي/فقد بلغ معدل الخسائر على حقوق الملكیة المعدل بأرباح

كمـا تراجـع معـدل نمـو  ،على التـوالي 2014و 2013في % -156.4و% 110.3- ($ROA) والخلیج

وذلــك دون اســتثمار هــذه  2014فــي% 21.2إلــى  2013فــي عــام % 55.3الودائــع فــي المصــرف مــن 

عــام % 45حیــث بلغــت نســب توظیــف ودائــع العمــالء فــي مصــرف ســوریة والخلــیج  ،الودائــع بشــكل مــربح

 .2014عام % 34و 2013
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:واختبار الفرضیة األولى الخاصة التقلیدیة السوریة مصارفالتطور كفایة رأس المال في  -

  

 المدروسة مصارفمن ال مصرفكفایة رأس المال في كل ) 16(الجدول 
 فرنسبنك العربي الشرق قطر األردن بیبلوس الخلیج المهجر الدولي بیمو عودة العام

2009 15.3% 11.4% 11.6% 13% 37.5% 8.4% 52.4% 298% 61.7% 19.2% 27.1% 
2010 15.6% 12% 17% 11.9% 25.2% 12.7% 38.8% 224% 42.4% 15.5% 13.6% 
2011 18.2% 17% 21.9% 13.8% 18.7% 16% 27.2% 221% 21.5% 22.8% 16.7% 
2012 19.3% 17.3% 22.5% 14.4% 14.6% 13.7% 18% 185.7% 20.3% 16.7% 10% 
2013 33.9% 21.7% 19% 9.8% 7.9% 20.8% 19% 250% 33% 20.7% 12.8% 
2014 32.2% 20.4% 17.7% 11.7% 5.8% 23.4% 17% 270.9% 37.8% 17.6% 17.6% 

 المدروسة مصارفإعداد الباحثة باالعتماد على التقاریر المالیة لل: المصدر

 ولقـرار مجلـس النقـد والتسـلیف السـوري )IIبـازل  (لمعیار مصارفتحقیق كافة ال) 16(من الجدول  یتضح

انخفضــت نســبة كفایــة رأس  الــذيســوریة والخلــیج  مصــرفباســتثناء ، 1572007لعــام 4ب/ن.م/253 رقــم

% 5.8و % 7.9بلغــت و  2014- 2013عــاميفــي % " 8 "إلــى مــا دون النســبة المعیاریــة  فیــهالمــال 

 .158 على التوالي

ســـــوریة والخلـــــیج  مصـــــرف ،2015لعـــــام  4ب/ن.م/1289 بـــــالقرار المركـــــزي ســـــوریة مصـــــرفمـــــنح  -

 الضـــوابط علـــى لحاصـــلةا التجـــاوزات لمعالجـــة ،2015 عـــاممـــن  نهایـــة شـــهر أیلـــول حتـــى 159مهلـــة

 ."%8" إلى مادون النسبة المعیاریة  مصرفبانخفاض كفایة رأس مال الاالحترازیة 

قام مصرف سـوریة والخلـیج بإصـدار وطـرح أسـهم لالكتتـاب فـي سـوق دمشـق  2015-10-12وفي  -

بنـاء علـى القـرار الصـادر  ،س.ل اتملیار  7بمقدار  المصرفزیادة رأس مال بهدف  ،لألوراق المالیة

لالكتتـاب علـى   حیث تـم مـنح المصـرف فتـرة ،2015-10-11م تا /116عن هیئة األوراق المالیة 

 . 2015-12-13ولغایة  2015-11-22أسهم الزیادة ممتدة من 

 عـــــــدد أســـــــهم الزیـــــــادة المكتتـــــــب بهـــــــا فـــــــي مصـــــــرف ســـــــوریة والخلـــــــیج بلـــــــغ 2015-12-22وفـــــــي  -

ا لالكتتــــاب وبقیمــــة هــــســــهم تــــم إصــــدارها وطرح/ 70,000,000/ســــهم مــــن أصــــل / 8,002,104/

 .س.ملیون ل 800160إجمالیة  بلغت حوالي ال 

النسبة  عن السوریة العربیة الجمهوریة في العاملة رأسمال المصارفكفایة  نسبةي تدنالذي ینص بوجوب عدم   157
 .% "8" المعیاریة

التشغیلیة واستخدام رأس مال المصرف في امتصاص الخسائر التشغیلیة المتراكمة  باألرباحبسبب االنخفاض الحاد   158
 .2014-12-31المحققة والتي بلغت خمسة ملیارات لیرة سوریة في 

-8-11والمفصح عنها بتاریخ  2015قائمة المركز المالي الخاصة ب مصرف سوریة والخلیج في الربع األول لعام 159 
 .www.dse.syوالمنشورة على موقع سوق دمشق لألوراق المالیة  2015

                                                            

http://www.dse.sy/
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فـــي عـــام  التقلیدیـــة الخاصـــة مصـــارفارتفـــاع كفایـــة رأس المـــال فـــي معظـــم ال) 16(یتضـــح مـــن الجـــدول 

26تا 4ب /ن.م/1088 والتسلیف النقد مجلس قرار حیث صدر، 2013

- 

 أوجب إدراج والذي 2-2014

 رأس كفایـة احتساب ألغراض األساسیة الخاصة األموال ضمن غیر المحققة البنیوي القطع تقییم فروقات

حیـث بلغـت كفایـة رأس المـال ، 2013-12-31المال وذلك ابتـداًء مـن البیانـات المالیـة الموقوفـة بتـاریخ 

، 2012فـــي عـــام % 17.3 بعـــد أن كانـــت 2013عـــام % 21.7 بیمـــو الســـعودي الفرنســـي مصـــرففـــي 

وذلــك بســبب  مصــارفعــن بــاقي ال (QNB)ســوریة –قطــر الــوطني مصــرفوارتفــاع نســبة كفایــة رأس مــال 

وعدم تـأثر محفظـة تسـهیالته االئتمانیـة  161الخاصة التقلیدیة السوریة مصارفكون رأسماله األعلى بین ال

 فــيالممنوحــة  التســهیالت االئتمانیــةإجمــالي حصــته الســوقیة مــن  صــغر حجــم بســبب، بــالظروف الحالیــة

 .2014عام  في% 1والتي بلغت  الخاصالسوري القطاع المصرفي 

جمیـــع المصـــارف الســـوریة الخاصـــة  ةاســـتطاعالقائلـــة بعـــدم األولـــى رفـــض الفرضـــیة  یمكـــنوبالتـــالي  -

 .%"8"الحفاظ على نسبة كفایة رأس المال ضمن النسبة المعیاریة التقلیدیة 

فــي المصــارف الســوریة الخاصــة التقلیدیــة تمكنــت مــن الحفــاظ علــى كفایــة رأس المــال معظــم والقــول بــأن 

الــذي یســعى لرفــع نســبة و  (SGB) ســوریة والخلــیجمصــرف باســتثناء  ،%"8" ال النســبة المعیاریــة  حــدود

 .المتراكمةالتشغیلیة ه خسائر قیامه باستخدام رأس ماله في امتصاص كفایة رأس ماله بعد 

 

 : مجتمع وعینة البحث -رابعاً 

إســـالمیًا  مصـــرفاً  عشـــر ةأربعـــ الـــذي یشـــملو  ،مـــن القطـــاع المصـــرفي الخـــاصالمجتمـــع المـــدروس یتكـــون 

المدرجة فـي سـوق دمشـق و السوریة الخاصة التقلیدیة  المصارففاقتصرت على أما عینة البحث ، وتقلیدیاً 

البالغ عددها ثالثة  استثناء المصارف اإلسالمیة تمأي  ،اً مصرفوالبالغ عددها أحد عشر  ،لألوراق المالیة

 .المصرفیة بسبب اختالف طبیعة عملیاتها البحثعینة من  مصارف

 

 : الحدود الزمنیة للبحث -خامساً 

لألصـول غیـر  باالعتماد على سلسـلة زمنیـة مقطعیـة ربعیـة) (Texas يالفشل المال تم حساب قیم مؤشر

لفتـــرة الزمنیـــة خـــالل ا ،وحقـــوق الملكیـــة ة القـــروض غیـــر المنتجـــةالمشـــكلة لتغطیـــ المنتجـــة والمخصصـــات

 .2015عاممن  الثالثوحتى الربع  2010الربع األول لعام  بینالممتدة 

وذلك لتبیان أثر الزیادة ، لمصرف سوریة والخلیجولم تصدر حتى تاریخ إعداد هذه الدراسة القوائم المالیة الختامیة   160
 .النسبة المعیاریة كفایة رأس المال عن الضئیلة نسبیًا والحاصلة في رأس المال لتفادي انخفاض

 . 2014ملیار لیرة سوریة في عام خمسة عشر ، (QNB) سوریة –حیث بلغ رأس مال قطر الوطني  161
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 التقلیدیــة الخاصــة مصــارفال لجمیــع البحــثشــمول عینــة لضــمان  تحدیــداً  هــذه الفتــرة الزمنیــة اراختیــتــم و 

.السوریةالمصرفیة والعاملة في السوق 

  

 

 : البحثمحددات  -سادساً 

احتمال حـدوث  فيتم االكتفاء بدراسة تأثیر نسب األداء المالي والسوقي للمصارف السوریة الخاصة  -1

كـافي مـن الكـم الفر اعدم تـو دون دراسة تأثیر متغیرات االقتصاد الكلي بسبب  من، الفشل المالي فیها

 عـنخـالل الفتـرة الزمنیـة المدروسـة  قیاسـي إلجـراء تحلیـلالالزمة  الرسمیة الكلیة البیانات االقتصادیة

 فـيئة عمل المصارف الخاصـة فـي سـوریة تأثیر السیاسات والمتغیرات االقتصادیة الكلیة المشكلة لبی

 .فیها احتمال حدوث الفشل المالي

علــى  دروسمــوحجــم المصــرف ال المتغیــرات النوعیــة غیــر المالیــة والمتعلقــة بعمــر دراســة تــأثیرلــم یــتم  -2

 .فیه يشل المالاحتمال حدوث الف

 :مصادر الحصول على البیانات  -سابعاً 

وذلـــك  ،إلتمـــام الدراســـة الضـــروریةتـــم حســـاب النســـب المالیـــة المطلوبـــة وتحلیلهـــا بعـــد جمـــع البیانـــات 

الخاصـــة والمنشـــورة علـــى  مصـــارفباالعتمـــاد علـــى اإلفصـــاحات الرســـمیة للقـــوائم المالیـــة الخاصـــة بال

السـوریة  مصـارفلكترونیة للإللمواقع اإلى اإضافة  ،162الموقع الرسمي لسوق دمشق لألوراق المالیة 

 .التقلیدیة الخاصة

 

 : البحثخطوات  -ثامناً 

مـن خــالل للمصــارف موضـوع الدراسـة المـالي األداء لحسـاب نسـب  الضــروریةبیانـات التـم جمـع  -1

بشــكل ربعــي عــن الفتــرة الزمنیــة الممتــدة مــن الربــع  وذلــك ،وقائمــة الــدخلقائمــة المركــز المــالي، 

 .2015من عام الثالثوحتى الربع  2010األول لعام 

للمصـــارف الســـوریة  المالیـــة القـــوائمتـــم اســـتخراج النســـب المالیـــة المتعلقـــة بمتغیـــرات الدراســـة مـــن  -2

السـتخدامها فـي التحلیـل المـالي والقیاسـي ، (Excel)طة برنـامج اسـوتفریغها بو الخاصة التقلیدیة 

نســب األداء المــالي والســوقي للمصــارف  قیــاس أثــرذلــك لو ، (EVIEWS 7)برنــامج  باســتخدام

 .فیهاوقوع الفشل المالي  إمكانیة فيالمدروسة 

162www.dse.sy 
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 $ROE)(والعائـد علـى حقـوق الملكیـة  $ROA)(نسبتي العائد علـى األصـول كل من تم تعدیل  -3

) الخســائر( األربــاحتقیــیم مركــز القطــع البنیــوي غیــر المحققــة مــن ) خســائر(اســتبعاد أثــر أربــاح ب

 .في نهایة كل فترة ربعیة مدروسة ةالمحقق

البیانات المقطعیةحزم تحلیل  أسلوباستخدام تم  -4

- 

 فـي بنـاء (Panel Data Analyze) الزمنیة

 .نموذج االنحدار المتعدد األمثل واختیار

خــالل الفتــرة الزمنیـة الممتــدة مــن الربــع األول  Texas)(تنبــؤ قصـیر األجــل بقــیم مؤشـرإجــراء تـم  -5

وٕامكانیـة اسـتخدامه فـي للتأكـد مـن موثوقیـة النمـوذج  ،2015عـام لالربـع الثالـث  إلى 2015عام ل

 .بالفشل المالي في المصارف السوریة الخاصة التقلیدیة )قصیر األجل(التنبؤ المبكر

 

  :ها وطریقة قیاس البحثمتغیرات  -تاسعاً 

 (Independent Variables):المتغیرات المستقلة  -

 فـي المصـارف حـدوث الفشـل المـالي إمكانیـةتناولت الدراسات السابقة العدید من العوامل المؤثرة فـي 

 :منهاالمؤشرات التالیة  تم دراسةوالتي 

المركــزي الســـوري  مصــرفوتعلیمـــات ال )IIبــازل (تبعـــًا لمقــررات لجنــة  ):(Adecكفایــة رأس المــال  -1

والعالقــــة  ،%8قــــل عــــن تیجــــب أال  2007لعــــام  4ب/ن.م/253ومقــــررات مجلــــس النقــــد والتســــلیف 

إذ كلمـا ارتفعـت ، حـدوث الفشـل المـالي المصـرفيوٕامكانیـة بین كفایة رأس المال  163المتوقعة عكسیة

 علـــى امتصـــاص الخســـائرادت قـــدرتها دز او  ،المصـــارفزادت الثقـــة فـــي  المصـــرفيكفایـــة رأس المـــال 

 .المساس بودائع العمالء دون استهالك رأس المال المصرفي أو التشغیلیة المتحققة من

وهـــي نســـبة توضـــح تقیـــیم  ):B/M(لســـهم المصـــرفلســـوقیة لقیمـــة اى الـــإالقیمـــة الدفتریـــة نســـبة  -2

أي أن هــذه النســبة تبــین فیمــا إذا ، المــدروس المصــرفلســهم   المســتثمرین فــي ســوق األوراق المالیــة

بـأعلى  ةمقیمـ) (DSEسهم المصرف المـدرج فـي سـوق دمشـق لـألوراق المالیـة ل ت القیمة السوقیةكان

مـدى  إلـىوبالتالي نظرة المساهمین وسوق األوراق المالیـة  ،)أي من قیمته الدفتریة(یجب  ماأو بأقل 

بــین نســبة القیمــة الدفتریــة 164عكســیة والعالقــة المتوقعــة ، المــدروس للمصــرفســالمة المركــز المــالي 

أي كلمــا ارتفعــت القیمــة ، ٕامكانیــة حــدوث الفشــل المــالي المصــرفيو  لقیمتــه الســوقیة المصــرف لســهم

وخصوصـــًا فـــي األســـواق  ،الســـوقیة لســـهم المصـــرف المـــدروس ارتفـــع احتمـــال وقوعـــه بالفشـــل المـــالي

 .والتي یكثر فیها المضاربات على األسهم بشكل غیر حقیقيالمالیة التي ال تتمتع بالكفاءة 

 .12ص  ،2008 ،مرجع سابق، إسماعیلعبد النبي  لطوخيا 163
164 Curry, Elmer, Fissel , Previous Reference, 2004, p17. 
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 .قصـــیرة األجـــلالوهـــي نســـبة الســـیولة النقدیـــة الجـــاهزة وشـــبه الجـــاهزة إلـــى الودائـــع  ):Liq(الســـیولة  -3

 . 165عكسیة المالي المصرفيحدوث الفشل وٕامكانیة ) (Liq بین نسبة السیولةوالعالقة المتوقعة 

وهي عبـارة عـن نسـبة القـروض غیـر المنتجـة إلجمـالي  :(Qual)جودة محفظة القروض المصرفیة  -4

جــودة محفظــة والعالقــة المتوقعــة طردیــة بــین  ،166% 10ال عتبــة القــروض والتــي یجــب أال تتجــاوز 

. حدوث الفشل المالي المصرفي ٕامكانیةالقروض المصرفیة و 

  

القـروض غیـر  المشكل لتغطیـة مخصصالنسبة وهي  ):Cov(القروض غیر المنتجة  معدل تغطیة -5

سیاســـة الحـــذر مـــدى إتبـــاع  یظهـــروارتفـــاع هـــذه النســـبة . المنتجـــة إلجمـــالي القـــروض غیـــر المنتجـــة

أو انخفــاض حجــم القــروض /نســبیًا و ة مخصصــات كبیــر  شــكیلقیامهــا بتو ، مصــارفالفــي والحیطــة 

حـــــدوث الفشـــــل المـــــالي  إمكانیـــــة تانخفضـــــ167غیـــــر المنتجـــــة وبالتـــــالي كلمـــــا زادت نســـــبة التغطیـــــة 

 . المصرفي

 األصــــــولالعائــــــد علــــــى أي نســــــبتي  :)ROA$)(،ROE$)باســــــتخدام نســــــبتي مقاســــــة الربحیــــــة -6

محققـــة الخســـائر غیـــر ال/باألربـــاحالخســـائر /اإلیـــراداتوذلـــك بعـــد تعـــدیل صـــافي  ،)($ROAالمعـــدل

وذلــك بعــد  )($ROEالعائــد علــى حقــوق الملكیــة المعــدلو  ،والناتجــة عــن إعــادة تقیــیم القطــع البنیــوي

الخســائر غیــر المحققــة والناتجــة عــن إعــادة تقیــیم القطــع /باألربــاحالخســائر /تعــدیل صــافي اإلیــرادات

العائــد علــى األصــول نســبتي والمتمثلــة ب الربحیــة بــین 168عكســیةفهــي العالقــة المتوقعــة أمــا  ،البنیــوي

 .حدوث الفشل المالي المصرفي ٕامكانیةو  والعائد على حقوق الملكیة المعدل المعدل

 إجمـالي ودائـع إلـى التسـهیالت االئتمانیـة الممنوحـةنسـبة وهـي : (Net/dep)نسبة توظیف الودائع  -7

 .العمالء النشاط اإلقراضي المصرفي نسبة لودائعحجم وتعبر هذه النسبة عن  العمالء

وارتفعـت بالتـالي إمكانیـة  ،ةزادت العوائـد وارتفعـت درجـة المخـاطر توظیف الودائع  نسبة عتارتففكلما 

وقـد یكـون ذلـك بسـبب ارتفـاع حجـم التسـهیالت االئتمانیـة الممنوحـة  ،حدوث الفشـل المـالي المصـرفي

بســبب  المصــرفي الفشــل المــاليحــدوث خطــر یرتفــع بالتــالي و  ،أو انخفــاض حجــم ودائــع العمــالء/و

وتراجــع  ســحوبات ودائــع العمــالءارتفــاع  أو بســبب/و المــدروس فــي النشــاط اإلقراضــي التوســع غیــر

 .حجم الودائع لدى المصرف

 .13ص  ،2008 ،مرجع سابق، إسماعیلعبد النبي  لطوخيا 165
166 Demirguc-Kunt.A., Detragiache.E, Previous Reference, 1998, P 91. 
167 Demirguc-Kunt A., Detragiache.E, Previous Reference, 1998, P 92. 
168 Iviµci´c Lana, Kunovac Davor, Ljubaj Igor, Previous Reference, 2008, p5. 
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تكـدیس ودائـع  وأ/وعـن مـنح القـروض  مصـارفأما انخفاض نسبة توظیف الودائـع نتیجـة إلحجـام ال

 المصــرفي الفشــل المــاليحــدوث ارتفــاع خطــر یــؤدي إلــى ، فعــالالعمــالء لــدیها وعــدم توظیفهــا بشــكل 

.یحقق عائداً  فعال ها بشكلر استثموعدم ا مصرففي ال مكدسة العمالء بقاء ودائعبسبب 

  

 )Net/dep(ونســـبة توظیـــف الودائـــع  إمكانیـــة حـــدوث الفشـــل المـــالي المصـــرفيبـــین  فالعالقـــة المتوقعـــة 

مسـتوى الثقـة فـي االسـتقرار المـالي المصـرفي و درجـة تبعـًا ل ،عكسـیة ویمكن أن تكـون طردیـة أو 169جدلیة

 .وتبعًا لقدرة المصارف على المواءمة بین الربحیة والسیولة ةالمدروس الدولةالنظام المصرفي في 

 :Dependent Variable) (المتغیر التابع   -

  ):Texas(مؤشر      

الســالمة المالیــة لدراســة   170(Jesswein & Houston,2009)دراســة فــي  تــم تقــدیم هــذا المؤشــر

 فشل بحدوثینذر  ،إعسار ماليإمكانیة حدوث  )Texas(حیث یقیس مؤشر، الفردیة التجاریة للمصارف

  .ةقانونیال مالي كلي یؤدي إلى إعالن إفالس المصرف المعسر وتصفیته

األصـول  صـافي +القـروض غیـر المنتجـة ( نسـبة األصـول غیـر المنتجـةباسـتخدام تم بنـاء هـذا المؤشـر و 

تســتخدم المعادلــة التالیــة فــي حســاب حیــث ، حقــوق الملكیــة+ القــروض غیــر المنتجــة لمخصصــات) الثابتــة

 :)(Texasقیم مؤشر

Texas Ratio =NPL+ Fix Asset 

Equity+ NPL provisions 

 

  :حیث

NPL : القروض غیر المنتجة. 

Fix Asset: األصول الثابتة والتي ال تولد دخًال بشكل مباشر. 

:Equity مصرفرأس المال الخاص بال(حقوق الملكیة( . 

NPL provisions  :المخصصات المشكلة لتغطیة القروض غیر المنتجة . 

ارتفــاع خطــر حــدوث الفشــل لــى هــذا یــدل عالواحــد الصــحیح فــإن ) Texas(وعنــدما تتجــاوز قیمــة مؤشــر

صـــافي +القـــروض غیـــر المنتجـــة (حیـــث تكـــون األصـــول غیـــر المنتجـــة  ،المصـــرف المـــدروسالمــالي فـــي 

المخصصـــات المشـــكلة لتغطیـــة القـــروض غیـــر المنتجـــة و  حقـــوق الملكیـــة قـــد تجـــاوزت) األصـــول الثابتـــة

 .مجتمعة

 .18ص  ،2008 ،مرجع سابق، إسماعیلعبد النبي  لطوخيا 169
170 Jesswein Kurt, Houston Sam, Previous Reference, 2009, P 66. 
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المتغیـر التـابع  بـینمـن العالقـة متغیرات البحـث، طریقـة قیاسـها واإلشـارة المنتظـرة خص یل) 17(لجدول وا

.لدراسات السابقةعلى نتائج ا باالعتمادوالمتغیرات المستقلة وذلك 

  

 متغیرات البحث، طریقة قیاسها، اإلشارة المنتظرة منها )17(الجدول 

 اإلشــــــــــــــــــــــــــارة قیاسهاطریقة  المتغیرات المستقلة
 المتوقعة

Adec شـریحة  +  1شـریحة ( إجمالي رأس المـال  نسبة 2تبعًا لبازل   كفایة رأس المال
مقیـاس + األصول المرّجحة بـأوزان المخـاطرة/ )3شریحة +  2

 %12,5)* السوقیَّة والتشغیلیة واالئتمانیة (المخاطر
 -

Qual إجمالي القروض/القروض غیر المنتجة جودة المحفظة المصرفیة + 
Cov القروض غیر المنتجة/مخصص القروض غیر المنتجة معدل التغطیة  -
BM القیمة الدفتریة للسهم لقیمته السوقیة  القیمة الدفتریة للسوقیة  -
Liq قصیرة األجلالالودائع /السیولة النقدیة الجاهزة  معدل السیولة  -

ROA$  العائـــــــد علـــــــى األصـــــــول
 المعدل

خســائر إعــادة تقیــیم /بأربــاح المعدلــة الخســائر/صــافي اإلیــرادات
 األصولإجمالي / غیر المحققة القطع البنیوي

- 

Roe$  العائد على حقـوق الملكیـة
 المعدل

إعــادة تقیــیم  خســائر/الخســائر المعدلــة بأربــاح/صــافي اإلیــرادات
 حقوق الملكیة/القطع البنیوي غیر المحققة 

 -

Net/dep العمالء إجمالي ودائع/ صافي التسهیالت االئتمانیة الممنوحة نسبة توظیف الودائع -+/ 
 باالعتماد على الدراسات السابقة ةإعداد الباحث: المصدر

 

بإمكانیــة حــدوث الفشــل المــالي فــي المصــارف  النمــوذج المقتــرح للتنبــؤ المبكــر: المبحــث الثــاني

 .السوریة الخاصة التقلیدیة

الختبــار فرضــیات الدراســة وبنــاء  ینــاقش هــذا المبحــث الخطــوات واالختبــارات اإلحصــائیة التــي تــم إجراؤهــا

 .الخاصة التقلیدیةالسوریة الفشل المالي في المصارف إمكانیة حدوث للتنبؤ المبكر ب المقترح نموذجال

-زمنیــة السالســل الوهــو تحلیــل  ،(Panel Data Analyze)اســتخدمت الباحثــة أســلوب تحلیــل  حیــث

 أثــر العوامــل الفردیــةفــي الحســبان أنــه یأخــذ بحیــث یتمیــز هــذا األســلوب فــي تحلیــل البیانــات  ،مقطعیــةلا

 171یكمـن الفـرق الجـوهري بینهـا ،باستخدام ثالثـة أسـالیبوذلك  ،الزمن عند تقدیر معادلة االنحدار وعامل

 :وهي  ،مع المتغیرات المستقلة یةالزمنواآلثار الفردیة  اآلثارفي مدى ارتباط 

 

 

171 Baltagi B. H, Previous reference, p12-16. 
                                                            



 : (PM) (Pooled Regression Model)التجمیعي  االنحدار أسلوب نموذج -1

ثابــت (معــامالت النمــوذج  جمیــع فیــه تكــون حیــث المقطعیــة الزمنیــة نمــاذجال بســطأ مــن النمــوذج هــذایعــد 

ثابتــة ومشــتركة بــین جمیــع الوحــدات )  .…,b1,b2,b3,b4المســتقلة معــامالت المتغیــرات(و ،)Cالمعادلــة 

اختالفــات أو آثــار فردیــة خاصــة بكــل مصــرف  أي ال یوجــد ،الزمنیــة الفتــرات المقطعیــة المدروســة ولجمیــع

مشـتركة بـین الوحـدات  (time effects) كمـا ال توجـد آثـار زمنیـة (individual effects) مـدروس

).المقطعیة المدروسة

  

فـي للزمن أو للوحدات المقطعیة الفردیـة  تأثیر أي یهمل) (PMالتجمیعي  االنحدار أسلوب نموذج أنأي 

 . في التحلیل (OLS)حیث تطبق طریقة المربعات الصغرى العادیة  ،المتغیرات المستقلة

 :(FEM) (Fixed Effects Model)  األثر الثابت  يأسلوب نموذج االنحدار ذ -2

وجــود تــأثیر ثابــت للعوامــل الفردیــة ولعامــل ) (FEM األثــر الثابــت يیفتــرض أســلوب نمــوذج االنحــدار ذ

 .المتغیرات المستقلةبالظاهرة المدروسة وارتباطهما  فيالزمن 

الزمنیـــة كقواطـــع تعبـــر عـــن االختالفـــات الفردیـــة  اآلثـــارو الفردیـــة  المقطعیـــةحیـــث یـــتم التعامـــل مـــع اآلثـــار 

وهــي فــي دراســتنا (تبعــًا لكــل وحــدة مقطعیــة فردیــة  النمــوذج یســمح بوجــود قواطــع تتفــاوتأي أن  ،والزمنیــة

 أجــل، وذلــك مــن )الســنة فــي دراســتنا ربــع(لكــل فتــرة زمنیــة  وتبعــاً  )المصــارف الســوریة الخاصــة التقلیدیــة

احتـــواء العوامـــل واآلثـــار غیـــر الملحوظـــة، ســـواء أكانـــت ذات بعـــد مقطعـــي فـــردي أم زمنـــي، والتـــي تشـــكل 

المتغیرات المسـتقلة وتـؤثر فـي إمكانیـة حـدوث الفشـل المـالي فـي بـمتغیرات غیـر ملحوظـة، إال أنهـا تـرتبط 

 .المصارف السوریة الخاصة المدروسة

 كـل فتـرة زمنیـة وكـل سـلوك معرفـة هـو FEM)( الثابـتاألثر  يفي نموذج االنحدار ذ الهدف یكونحیث 

یتفـاوت مـن مجموعـة مقطعیـة إلـى   C)ثابت المعادلـة ( جعلب، ةحد بیانات المقطعیة علىمن ال مجموعة

 معــــــامالت المتغیــــــرات(ومــــــن فتــــــرة زمنیــــــة إلــــــى أخــــــرى مــــــع بقــــــاء  ،)خــــــرآمــــــن مصــــــرف إلــــــى (أخــــــرى 

البیانــــات المقطعیـــة الفردیـــة ولجمیـــع الفتــــرات  مجموعـــات لجمیـــع ثابتـــة)  b1,b2,b3,b4,….bnالمســـتقلة

 .الزمنیة

أن اآلثار المقطعیـة الفردیـة بافتراض مفاده  یعتمد على FEM)( األثر الثابت ياالنحدار ذأي أن نموذج 

وتـؤثر ، أو آثـار الفتـرة الزمنیـة المدروسـة مرتبطـة بـالمتغیرات المسـتقلة/ و ،الخاصة بالمصـارف المدروسـة

 .التقلیدیة الفشل المالي في المصارف السوریة الخاصةفي إمكانیة حدوث 

 :(REM) (Random Effects Model)  ألثر العشوائيا يأسلوب نموذج االنحدار ذ -3

عشــوائیة تــأثیر العوامــل الفردیــة وعامــل REM) (األثــر العشــوائي  يیفتــرض أســلوب نمــوذج االنحــدار ذ

 .وعدم ارتباطها بمتغیرات النموذج المستقلة ،الظاهرة المدروسة فيالزمن 
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 مـع اآلثـار المقطعیـة (REM) ، یتعامل نموذج االنحدار ذو األثـر العشـوائي(FEM) فعلى خالف نموذج

أي أن اآلثــار المقطعیــة والزمنیــة هــي  ،علــى أنهــا عوامــل عشــوائیة، ولیســت ثابتــة الفردیــة واآلثــار الزمنیــة

، تضــاف كمكونــات عشــوائیة إلــى حــد 2σεوتبــاین مقــداره  اً وي صــفر متغیــرات عشــوائیة مســتقلة بوســط یســا

. الخطأ العشوائي للنموذج

  

وهـو عـدم ارتبـاط اآلثـار  ،علـى افتـراض أساسـي REM)( االنحـدار ذو األثـر العشـوائيحیث یقوم نمـوذج 

 . متغیرات النموذج المستقلةب )سواء المقطعیة أو الزمنیة( العشوائیة

ثابـــت ( لهـــا أو كـــل فتـــرة زمنیـــة/و ،یفتـــرض أن كـــل مصـــرف FEM)( األثـــر الثابـــتفنمـــوذج االنحـــدار ذو 

أو كـــل فتـــرة زمنیـــة /و نمـــوذج اآلثـــار العشـــوائیة أن كـــل مصـــرفبینمـــا یفتـــرض ، خـــاص بهـــا C)للمعادلـــة 

أي أن الفـرق بـین النمـوذجین یتمثـل بـاختالف المقطـع ، ولـیس لهـا قیمـة ثابتـة ،تختلف في حدها العشوائي

بینمـا فـي نمـوذج االنحـدار  ،األثر الثابـت يمصرف لتبیان خصوصیته في نموذج االنحدار ذالثابت لكل 

 .األثر العشوائي یكون االختالف في حد الخطأ العشوائي يذ

ذو  كمتغیـر عشـوائي REM)(األثـر العشـوائي ينمـوذج االنحـدار ذفـي   C)ثابـت المعادلـة(حیـث یعامـل 

 المســـــتقلة معـــــامالت المتغیـــــرات(مـــــع بقـــــاء  2σεوتبـــــاین مقـــــداره  ،توزیـــــع طبیعـــــي بوســـــط مقـــــداره صـــــفر

b1,b2,b3,b4,….bn (ویتعـدد  البیانـات المقطعیـة الفردیـة ولجمیـع الفتـرات الزمنیـة مجموعـات لجمیع ثابتة

 .خر ومن فترة زمنیة إلى أخرىآحد الخطأ العشوائي الخاص بنموذج االنحدار من مصرف إلى 

 (Redundant Fixed Effects test)تم استخدام اختبار األمثلولتحدید نموذج االنحدار  -

على أساس قبول أو رفض  (FEM)والثابت(PM) التجمیعي نموذجي االنحدار بینللمفاضلة 

أو أثر ثابت زمني خاص بكل /و ،أثر ثابت مقطعي التي تنص على عدم وجودفرضیة العدم 

حیث أن رفض فرضیة  ،إمكانیة حدوث الفشل المالي فیها فيمصرف من المصارف المدروسة 

 (OLS)طریقة المربعات الصغرى العادیة بوساطة  (PM)العدم یجعل أسلوب االنحدار التجمیعي 

 .غیر مالئم لتقدیر معامالت الدراسة

األثــر  ينمــوذجي االنحــدار ذ بــینللمفاضــلة Hausman Test) ( فــي حــین تــم اســتخدام اختبــار -

عـدم حـال على أساس قبول أو رفض فرضیة العدم في  (REM)األثر العشوائي يوذ (FEM)الثابت

یكــون حیــث  ،والمتغیــرات المســتقلة أو اآلثــار الزمنیــة/و ،وجــود ارتبــاط بــین اآلثــار الفردیــة المقطعیــة

 .في حال قبول فرضیة العدم ؤاً كف(REM)  العشوائيتقدیر األثر 
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والً أ

- 

 :المدروسةمتغیرات العالقات االرتباط بین  

إذ یبین قـوة واتجـاه العالقـة ، عالقات االرتباط ومستواه بین جمیع المتغیرات المدروسة) 18(یبین الجدول 

االرتبـــــــــاط البینـــــــــي بـــــــــین هـــــــــذه المتغیـــــــــرات وذلـــــــــك لدراســـــــــة  ،)التفســـــــــیریة(بـــــــــین المتغیـــــــــرات المســـــــــتقلة 

)Multicolleniarity( . 

لــیس لــدیها عالقــات ارتبــاط معنویــة قویــة  أن جمیــع المتغیــرات المســتقلة )18(حیــث یتضــح مــن الجــدول  

 حیــث بلغــت درجــة االرتبــاط ،)ROE$), (ROA$) المعدلــة وذلــك باســتثناء مقیاســي الربحیــة ،هــابین مــافی

حذف  یجب )Multicolleniarity(للتخلص من مشكلة االرتباط البیني وبالتالي  ،0.86+ ابینهم الطردیة

، (Texas)المتغیر التابع مؤشـر  فيتم دراسة تأثیرها سیالمتغیرات التي من هذه المتغیرات المرتبطة  أحد

تـم اسـتبعاد مقیـاس العائـد علـى حیث  ،Texas)(المتغیر التابع مؤشر بقوة االرتباط لدرجة تبعًا تم ذلك یو 

وبــین المتغیــر التــابع  بینــه العكســي بلغــت درجــة االرتبــاط فقــد، مــن النمــوذج ($ROA)المعــدل  األصــول

العائــد علــى حقــوق  :حیــةبمقیــاس الر بــین  العكســي رتبــاطاالدرجــة بینمــا بلغــت ، Texas -0.34)(مؤشــر 

 . 0.46 -  (Texas)المتغیر التابع مؤشر و  ROE)$(الملكیة المعدل

 معامالت االرتباط بین متغیرات البحث )18(الجدول 

Roe$ Roa$ Net/dep Liq Qual Cov BM Adec TEXAS  
        1 TEXAS 

       1 -0.50* Adec 

      1 0.40*  -0.23*  BM 
     1 0.28*  -0.12  0.15*  Cov 

    1 0.54*  0.34*  0.06 0.53*  Qual 

   1 0.04 -0.051  0.12 0.44*  -0.18*  Liq 

  1 -0.13*  -0.45*  -0.39*  -0.10  -0.004  -0.12*  Net/dep 

 1 0.11 -0.04  -0.47*  -0.32*  -0.017  0.02 -0.34*  Roa$ 

1  0.86*  0.13 -0.014  -0.43*  -0.31*  0.057 0.13*  -0.46*  Roe$ 

 )Eviews 7( مخرجات برنامج :المصدر، %95والمقابلة لدرجة ثقة  %5تمثل مستوى المعنویة وهي  *

 (Texas) في المصارف السـوریة الخاصـة التقلیدیـة باسـتخدام مؤشـر االستقرار الماليدراسة  –ثانیاً 

 :واختبار الفرضیة الثانیة

الخاص بكل مصرف من مصارف  (Texas) المالي شلفالتطور قیم مؤشر ) 3(یبین لنا الشكل البیاني 

الربـع الثالـث وحتـى  2010والممتـدة مـن الربـع األول لعـام  ،المختبـرةالزمنیـة خالل الفتـرة العینة المدروسة 

 :على النحو التالي وذلك، 2015لعام 
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فترة الدراسة اللخ (Texas)قیم مؤشر تطور) 3(لشكل ا

  

 
 )Eviews 7(برنامج مخرجات  :المصدر

قــد تجــاوز الواحــد الصــحیح فــي عــدة  Texas)(المــالي  الفشــلأن مؤشــر  )3( یتضــح مــن الشــكل البیــاني

فــإن هــذا یــدل  ،الصــحیحالواحــد ) Texas(قیمــة مؤشــر عنــدما تتجــاوزف ،فتــرات زمنیــة وفــي عــدةمصــارف 

حیــث تكــون األصــول غیــر المنتجــة  ،المصــرف المــدروسحــدوث الفشــل المــالي فــي  احتمــالعلــى ارتفــاع 

یـــر قـــد تجـــاوزت المخصصـــات المشـــكلة لتغطیـــة القـــروض غ) األصـــول الثابتـــة+القـــروض غیـــر المنتجـــة (

 .المنتجة وحقوق الملكیة مجتمعة

 احیـث ربطـ، فـي دراسـتهما Jesswein & Houston, 2009)(172 توصـل إلیـهمـع مـا  یتوافـق وهـذا مـا

 .المالي المصرفي لفشلا حدوثارتفاع احتمال  بینو الواحد الصحیح ) Texas(مؤشرقیمة تجاوز بین 

عـــدم تمتـــع معظـــم المصـــارف المدروســـة علـــى  تـــنصالتـــي ، الثانیـــة وبالتـــالي نســـتطیع قبـــول الفرضـــیة -

مصــــرف ســــوریة و  ،(BSO)مصــــرف ســــوریة والمهجــــر كــــل مــــن األخــــص وعلــــى، باالســــتقرار المــــالي

ـــــــیج  ســـــــوریة  -مصـــــــرف األردنو  ،)BBSF(الســـــــعودي الفرنســـــــي  مصـــــــرف بیمـــــــوو ، )SGB(والخل

)BOJS (سوریة-والمصرف العربي )(ARBS. 

كامـل الفتـرة الزمنیـة  لوخـال ،المدروسـةجمیـع المصـارف فـي Texas) (المـالي  الفشـلأكبر قیمة لمؤشـر ف

في الربع الثاني من وذلك  ،)SGB(مصرف سوریة والخلیج بالخاص  Texas)(هي قیمة مؤشر المختبرة

قـیم  أن إذ، %175.45الخـاص بمصـرف سـوریة والخلـیج  Texas)(مؤشـرقیمـة  بلغـت فقد ،2013عام 

مـن الربـع األول  منـذتجاوز الواحـد الصـحیح بدأت في  مصرف سوریة والخلیجالخاصة ب Texas)(مؤشر

172 Jesswein Kurt, Houston Sam, Previous Reference, P 68. 
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مــن  انخفــاض جــودة محفظتــه االئتمانیــةبســبب خســائر للمصــرف التحقیــق مــع بدایــة وذلــك 2012  عــام

كفایــة رأس مــال  أمــا، 2012 عــاممــن الربــع األول  فــي% 17.22إلــى  2011فــي نهایــة عــام % 7.64

كمـا  ،173" %8" إلـى مـادون النسـبة المعیاریـة  2014و 2013عـامي في نهایـة فقد انخفضت المصرف 

الربـــع  حتـــىفـــي تجـــاوز الواحـــد الصـــحیح  اســـتمر بمصـــرف ســـوریة والخلـــیجالخـــاص  Texas)(مؤشـــر أن

.143.46% (Texas)حیث بلغت قیمة مؤشر  2015 عاممن  الثالث

  

الخاصة بـه الواحـد الصـحیح  Texas)(فقد تجاوزت قیمة مؤشر )BSO(والمهجرمصرف سوریة أما  -

بلغــت قــیم  فقــد ،2013الثــاني والربــع الرابــع مــن عــام والربــع الربــع األول : عیــة التالیــةبفــي الفتــرات الر 

علــى % 102.07و% 106.59 ،%100.85الخاصــة بمصــرف ســوریة والمهجــر  Texas)(مؤشــر

 2013عـام نهایـة انخفضـت بشـكل كبیـر فـي  الخاصة بالمصـرفاالئتمانیة جودة المحفظة ف ،التوالي

 ســـوریة الخاصـــة بمصـــرف جـــودة المحفظـــة االئتمانیـــة تراجعـــت حیـــث ،2012عـــام  نهایـــة عنهـــا فـــي

 .2013في نهایة عام % 41.71إلى   2012عام  نهایة في %21.15من  )BSO(والمهجر

فقد تجاوزت (BBSF) الخاصة بمصرف بیمو السعودي الفرنسي  Texas)(فیما یتعلق بقیمة مؤشرو  -

عــام مــن والربــع الرابــع  2012عــام  مــنالربــع الثــاني  بــینالواحــد الصــحیح فــي الفتــرة الزمنیــة الواقعــة 

كانـت فـي  الخـاص بمصـرف بیمـو السـعودي الفرنسـي Texas)(مؤشـرحیث أن أكبـر قیمـة ل ،2013

وقــــــد ترافــــــق هــــــذا االرتفــــــاع فــــــي قــــــیم . %138.02والتــــــي بلغــــــت  ،2013الربــــــع األول مــــــن عــــــام 

االئتمانیــة  تــهجــودة محفظمــع تراجــع فــي  الخــاص بمصــرف بیمــو الســعودي الفرنســي Texas)(مؤشــر

 .2013في الربع الرابع من عام  %39.21إلى  2012في الربع الثاني من عام  %23.51من 

الخاصــــة بــــه الواحــــد  Texas)(قیمــــة مؤشــــرفقــــد تجــــاوزت  (BOJS)ســــوریة -وبالنســــبة لمصــــرف األردن

وحتى نهایة الفترة المدروسـة فـي الربـع الثـاني  2012الربع الثاني من عام  بینالصحیح في الفترة الواقعة 

ســــــــوریة -الخــــــــاص بمصــــــــرف األردن Texas)(أكبــــــــر قیمــــــــة لمؤشــــــــرفقــــــــد بلغــــــــت  ،2015مــــــــن عــــــــام 

لخســائر متالحقــة منــذ  المصــرفبســبب تحقیــق ، 2013فــي الربــع األول مــن عــام وذلــك   158.13%174

 %-102.16 ،%- 45.30المعــــــدل  حقــــــوق الملكیــــــةحیــــــث بلــــــغ معــــــدل العائــــــد علــــــى ، 2012عــــــام 

 .على التوالي 2014و 2013، 2012في % -61.69و

في نهایة عام % 5.82و  2013في نهایة عام % 7.94 (SGB)بلغت كفایة رأس مال مصرف سوریة والخلیج  فقد173 
المصرف في امتصاص الخسائر وذلك بعد أن استخدم رأس مال ، 2015في الربع الثالث من عام % 5.18و  2014

 .2014س نهایة عام .ل اتملیار  5المتراكمة والتي بلغت 
بعد مصرف سوریة في المصارف المدروسة خالل الفترة الزمنیة المدروسة   (Texas)مة لمؤشریتعد ثاني أكبر قوالتي  174

 .2013لثاني لعام وذلك في الربع ا% 175.45به  الخاص (Texas)لمؤشربلغت أكبر قیمة والذي ، والخلیج
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مصرف العربيالأما 

- 

الخاصـة بـه الواحـد الصـحیح  Texas)(قیمة مؤشـرفقد تجاوزت  (ARBS)سوریة  

كـذلك فـي الفتـرة  ،2013وحتـى الربـع األول مـن عـام  2012الربـع الثالـث مـن عـام  بـینفي الفترة الواقعة 

وحتى نهایة الفترة الزمنیة المدروسة في الربع الثـاني مـن  2013الزمنیة الواقعة بین الربع الثالث من عام 

 .2015عام 

فــي الربــع % 136.99ســوریة بلغــت -الخاصــة بالمصــرف العربــي Texas)(حیــث أن أكبــر قیمــة لمؤشــر 

حیث بلـغ معـدل  ،2012تالحقة منذ عام وذلك بسبب تحقیق المصرف لخسائر م، 2012الثالث من عام

 2013، 2012 األعـوام فـي% -43.96و% -46.60،%-26.33المعـدل حقـوق الملكیـة العائد علـى 

 .اليعلى التو  2014و

الفشـل المـالي فـي المصـارف السـوریة الخاصـة إمكانیـة حـدوث النموذج المقترح للتنبؤ المبكـر ب -ثالثاً 

 :واختبار الفرضیة الثالثة التقلیدیة

الخـاص بكـل  (Texas) ودراسـة تطـور قـیم مؤشـر بعـد تحلیـل عالقـات االرتبـاط بـین المتغیـرات المسـتقلة

المتعـــدد  بنـــاء نمـــوذج االنحـــدار تـــم  175مصـــرف مـــن المصـــارف المدروســـة خـــالل كامـــل الفتـــرة المختبـــرة

خـالل الفتـرة الزمنیـة  (Panel Data Analyze)ة المقطعی ةالزمنیبیانات حزم التحلیل منهجیة باستخدام 

وباســـتخدام أســـالیب نمــــاذج  2014وحتـــى الربـــع الرابـــع مــــن عـــام  2010الممتـــدة مـــن الربـــع األول عــــام 

  :االنحدار التالیة

نمــوذج االنحــدار ذو األثــر ، (PM) (Pooled Regression Model)نمــوذج االنحــدار التجمیعــي 

          (REM)  األثر العشوائي ذونموذج االنحدار  و (FEM) (Fixed Effects Model)الثابت 

(Random Effects Model)  كالتالي) 19(النتائج الملخصة في الجدول لدینا ظهرت و: 

ونتائج  (FEM)األثر الثابت  ياالنحدار ذ نموذج ونتائج (PM)االنحدار التجمیعي نموذج مقارنة نتائج ) 19(الجدول

 (REM) األثر العشوائي ياالنحدار ذنموذج 

نتــــــــــــائج االنحــــــــــــدار  المتغیرات

 (PM)التجمیعي

األثــــر  ينتــــائج االنحــــدار ذ

 (FEM)الثابت 

األثــــــــر  ينتــــــــائج االنحــــــــدار ذ

 REM) (العشوائي

C 0.58* *0.50 *0.45 

Adec -0.34* 0.09 -*-0.24 

BM -0.12* *0.12- 0.02- 

Cov -0.38* *0.17- -0.25* 

Qual 1.45* *0.97 1.17* 

 .2015عام من وحتى الربع الثالث  2010منذ الربع األول لعام  175
                                                            



Liq 0.027 *0.05 0.05*

  

Net/dep 0.23* *0.23 0.25* 

ROE$ -0.18 *0.23- -0.20* 

R-squared 0.72 0.91 0.68 

Adj-R-squared 0.71 0.89 0.67 

F –statistics 77.48 49.46 64.43 

p-value 0.00 0.00 0.00 
 %95والمقابلة لدرجة ثقة  %5وهي  ،تمثل مستوى المعنویة *

 )Eviews 7(مخرجات برنامج  :المصدر

نمــوذج االنحــدار  بــینللمفاضــلة   (Redundant Fixed Effects test)تــم إجــراء اختبــارومــن ثــم 

 إجراء اختباركما تم ، (FEM)األثر الثابت  يونموذج االنحدار ذ (PM)التجمیعي 

) (Hausman Test نمـوذج االنحـدار ذو األثـر الثابـت  بـینمفاضـلة  لل(FEM)  يذونمـوذج االنحـدار 

 :وذلك كالتالي  (REM)األثر العشوائي

 Redundant Fixed Effects test)(اختبار   -

تــم إجــراء  (FEM)األثــر الثابــت  يذونمــوذج االنحــدار  (PM)نمــوذج االنحــدار التجمیعــي  بــینللمفاضــلة 

أن احتمالیة عدم وجود  )20(یتضح من الجدول حیث ، (Redundant Fixed Effects test) اختبار

خــاص أي یوجـد أثـر ثابــت مقطعـي  ، %5أصــغر مـن) Cross-section effect( أثـر ثابـت مقطعــي

 .للفشل المالي (Texas) مؤشرقیم  ىعلكل مصرف من المصارف المدروسة ب

حیــث أن احتمالیــة عــدم وجــود أثــر ثابــت ، )Time effect( الفتــرة الزمنیــة ألثــركــذلك هــو األمــر بالنســبة 

للفشـل  (Texas) مؤشـرقـیم أي یوجـد أثـر خـاص بـالفترة الزمنیـة علـى  ، %5للفتـرة الزمنیـة أصـغر مـن

 .المالي

أي ، (PM)أفضل من نموذج االنحـدار التجمیعـي (FEM) االنحدار ذو األثر الثابتوبالتالي فإن نموذج 

ــــرة الزمنیــــة المدروســــة مرتبطــــة  أن ــــة الفردیــــة الخاصــــة بالمصــــارف المدروســــة وآثــــار الفت ــــار المقطعی اآلث

وتــؤثر فــي إمكانیــة حــدوث الفشــل المــالي فــي المصــارف الســوریة وال یمكــن إهمالهــا  ،بــالمتغیرات المســتقلة

 .الخاصة
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)Redundant Fixed Effects test(اختبار ) 20(الجدول 

  

 
 )(Eviews7مخرجات برنامج : المصدر

 Hausman Test)(اختبار  -

 (REM) األثـر العشـوائي يونموذج االنحـدار ذ (FEM) األثر الثابت ينموذج االنحدار ذ بینللمفاضلة 

 .  Hausman Test)( تم إجراء اختبار، واختیار النموذج األدق واألكثر تمثیالً 

احتمالیــة عــدم وجــود ارتبــاط بــین اآلثــار الفردیــة المقطعیــة والمتغیــرات  أن )21(فكمــا یتضــح مــن الجــدول 

وجـد أثـر أي ی ، %5أي وجود تأثیر عشوائي لكل مصرف من المصارف المدروسة أصغر مـن، المستقلة

 .المالي للفشل  (Texas)مؤشرقیم ثابت لكل مصرف من المصارف المدروسة على 

اآلثــــار أي أن ، هــــو النمــــوذج األفضــــل (FEM)األثــــر الثابــــت  ون نمــــوذج االنحــــدار ذوبالتــــالي فــــإ -

وآثــار الفتــرة الزمنیــة المدروســة مرتبطــة بــالمتغیرات  ،المقطعیــة الفردیــة الخاصــة بالمصــارف المدروســة

نمـوذج االنحـدار و . وتؤثر في إمكانیة حدوث الفشل المالي في المصارف السوریة الخاصة ،المستقلة

 .وغیر فعالكفء غیر  (REM)األثر العشوائي  ذو

 )Hausman Test(اختبار ) 21(الجدول 

 
 )(Eviews 7مخرجات برنامج : المصدر

 الثابــتوالزمنــي  األثــر المقطعــي يوبنــاء علــى نتیجــة هــذا االختبــار تــم اعتمــاد نتــائج نمــوذج االنحــدار ذ

(FEM) ، 22(كما هو موضح في الجدول و  ،الذي یمثل نموذج االنحدار المتعدد األمثلو:( 
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(FEM)  الثابت والزمني نموذج االنحدار ذو األثر المقطعي) 22(الجدول 

  

 
 Eviews7)(مخرجات برنامج : المصدر

معامــل التحدیــد أمــا  ،91%بلغــت  176(R-Square)أن قیمــة معامــل التحدیــد) 22(یتضــح مــن الجــدول 

 .89.16% بلغف (Adj-R-Square)المعدل

ــــر ومعــــدل  ،(BM) للقیمــــة الســــوقیة لســــهم المصــــرفنســــبة القیمــــة الدفتریــــة  أي أن تغطیــــة القــــروض غی

نســــبة توظیــــف و ، (Liq)ســــیولةمعــــدل الو  ،(QUAL)جــــودة المحفظــــة المصــــرفیة ونســــبة  ،(Cov)المنتجــــة

 الزمنــــي واألثــــر واألثــــر ($ROE)معــــدل العائــــد علــــى حقــــوق الملكیــــة المعــــدلو ، (NET/DEP) الودائــــع

 الفشـــــل المـــــاليمـــــن قیمـــــة مؤشــــر % 19كـــــل مصـــــرف یفســــران مـــــا مقــــداره الفـــــردي الخــــاص بالمقطعــــي 

)Texas( الثابـت  األثـر ياالنحـدار ذ نمـوذج، وهي بال شك نسبة جیدة تؤكد صحة تبنـي نتـائج)(FEM 

الخـاص  (S.E of regression) الخطـأ المعیـاري بلـغ حیـث، وصـل إلیهـام التموثوقیـة النتـائج التـي تـ و

 .            0.11 بالنموذج

لقیـــاس  Texas)(مؤشـــر عـــدم صـــالحیة تـــنص علـــىوالتـــي ، الثالثـــةوبالتـــالي یمكـــن رفـــض الفرضـــیة  -

 .الخاصة التقلیدیة إمكانیة حدوث الفشل المالي في المصارف السوریة

إمكانیــة حــدوث الفشــل المــالي فــي المصــارف الســوریة الخاصــة مالئــم لقیــاس  (Texas)مؤشــروالقــول بــأن 

 .التقلیدیة

 :ما یلي) 22(فیتضح من الجدول  Texas)(عن طبیعة واتجاه عالقة المتغیرات المستقلة بمؤشر أما

 .یمثل نسبة التباین المفسر إلى التباین الكلي 176 
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حیـث أن هـذه  ،Texas)(ومؤشر (Adec) عدم وجود عالقة معنویة بین كفایة رأس المال المصرفي -

ویمكــن تفســیر هــذه  177)2008،الطــوخي(النتیجــة تتعــارض مــع النتیجــة التــي توصــلت إلیهــا دراســة 

 ال عـن النسـبة المعیاریـة (Adec)بكون انخفاض كفایة رأس المـال المصـرفي  ،مألوفةالالعالقة غیر 

فــي مصــرف وحیــد مــن  اً حصــل اســتثنائی Texas)(والــذي ترافــق مــع ارتفــاع فــي قــیم مؤشــر، "  % 8"

وحتى  2010عام  من الربع األول( المدروسة خالل فترة البحث المختبرة األحد عشر بین المصارف

الــذي قــام باســتخدام رأس مالــه ) SGB(وهــو مصــرف ســوریة والخلــیج  ،)2014الربــع الرابــع مــن عــام 

والناتجـة بشـكل أساسـي عـن سـوء  ،2014في امتصـاص خسـائره التشـغیلیة المتراكمـة فـي نهایـة عـام 

.سیاساته اإلداریة واالئتمانیة وعن عوامل أخرى غیر مالیة 

  

و (B_M)  كســیة بــین نســبة القیمــة الدفتریــة للقیمــة الســوقیة لســهم المصــرفوجــود عالقــة معنویــة ع -

كلمـا ف، Curry&Elmer,2004) 178(وهـذا مـا یتوافـق مـع مـا توصـلت إلیـه دراسـة  (Texas)مؤشـر

) Texas(ارتفعـت قیمـة مؤشـر(B_M) السوقیة لسهم المصـرفنسبة القیمة الدفتریة للقیمة  انخفضت

مـــالي مصـــرفي یمهـــد لحـــدوث فشـــل مـــالي فـــي المصـــارف الســـوریة وارتفعـــت إمكانیـــة حـــدوث إعســـار 

لسـهم المصـرف ویكـون  عندما تكون القیمة السوقیة أكبر من القیمـة الدفتریـة وذلك، الخاصة التقلیدیة

ویمكــن تفســیر هــذا االرتفــاع فــي قیمــة ، ســعر الســهم الســوقي مقــیم بــأكثر مــن قیمتــه العادلــة الدفتریــة

ات علـــى ســـهم المصـــرف وبالتـــالي حـــدوث ارتفـــاع وهمـــي فـــي القیمـــة الســـهم الســـوقیة بكثـــرة المضـــارب

 .السوقیة لسهم المصرف المدروس

، (Texas)مؤشــرو )  (COVوجــود عالقــة معنویــة عكســیة بــین نســبة تغطیــة القــروض غیــر المنتجــة -

حیـث كلمـا ارتفعـت نسـبة ،  179(Kunt & Detragiache,1998) وهذا ما یتوافق مـع نتیجـة دراسـة

األمــر الــذي یمكــن  ،غیــر المنتجــة انخفضــت إمكانیــة حــدوث فشــل مــالي مصــرفيالتغطیــة للقــروض 

وقیامهــا بزیــادة  ،التــي تتبعهــا المصــارف الســوریة الخاصــة التقلیدیــة ،تفســیره بسیاســة الحیطــة والحــذر

لمواجهـــــة حالـــــة عـــــدم التأكـــــد وارتفـــــاع المخـــــاطر االئتمانیـــــة  ،مخصصـــــات القـــــروض غیـــــر المنتجـــــة

 . والتشغیلیة

ــــة معنویــــةوجــــود عالقــــة  - تمانیــــة المصــــرفیة ئونســــبة جــــودة المحفظــــة اال (Texas)مؤشــــر بــــین طردی

(QUAL)، وهـذا مـا یتوافـق مـع نتیجـة دراسـة (Kunt& Detragiache,1998) 180 ،حیـث یمكـن 

أي كلمـا ارتفعـت نسـبة  ،تفسیر هذه العالقة بأنه كلما ارتفعت نسبة جودة محفظة القروض المصـرفیة

 .12ص  ،2008 ،مرجع سابق، إسماعیلعبد النبي  ،لطوخيا 177
178 Curry, Elmer, Pervious Reference, 2004, P17. 
179 Demirguc-Kunt A., Detragiache E, Previous  Reference, 1998,  P 92 
180 Demirguc-Kunt A., Detragiache E, Previous  Reference, 1998,  P 91. 
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 ارتفعــت قیمــة مؤشــر الفشــل المــالي ،إلجمــالي محفظــة التســهیالت االئتمانیــة المنتجــةالقــروض غیــر 

(Texas) وارتفعت إمكانیة حدوث فشل مالي مصرفي. 

وهذا مـا ،  (LIQ)ونسبة السیولة المصرفیة  (Texas)بین مؤشروجود عالقة ضعیفة طردیة معنویة  -

والـذي یمكـن تفسـیره بسیاسـة الحیطـة والحـذر التـي  181)2008، الطـوخي(یتعارض مـع نتیجـة دراسـة 

تتبعهـا المصــارف السـوریة الخاصــة حیـث تحــتفظ المصـارف بنســب سـیولة مرتفعــة لمواجهـة أي التــزام 

 .قد تتعرض له مع ارتفاع المخاطر االئتمانیة والتشغیلیة التي تتعرض لها ،طارئ

وهـذا مـا  ،)(NET_DEPومعـدل توظیـف الودائـع  (Texas)مؤشـربـین  وجود عالقـة طردیـة معنویـة -

وبات الصـــع مـــعحیـــث یمكـــن تفســـیر هـــذه العالقـــة بأنـــه و  ،182)2008، الطـــوخي(یتوافـــق مـــع دراســـة 

ن ارتفـاع نسـبة توظیـف إف، السوریة الخاصة التقلیدیة المصارفمعظم ها والظروف الحالیة التي تعانی

الـذي قـد  ،إمكانیـة حـدوث الفشـل المـالي المصـرفيوارتفـاع  الودائع یـؤدي إلـى ارتفـاع درجـة المخـاطرة

، أو انخفـــاض حجـــم ودائـــع العمـــالء/بســـبب ارتفـــاع حجـــم التســـهیالت االئتمانیـــة الممنوحـــة ویحـــدث 

یترافـق مـع المصـارف السـوریة الخاصـة التقلیدیـة  فـي خطر حـدوث الفشـل المـالي وبالتالي فإن ارتفاع

عظــم المصــارف الســوریة الخاصــة التقلیدیــة لسیاســة إتبــاع م بســببلدیها معــدل توظیــف الودائــع ارتفــاع

وتراجــع حجــم ودائــع  ،ارتفــاع ســحوبات ودائــع العمــالءو  ،صــارمة فــي مــنح تســهیالت ائتمانیــة جدیــدة

حیـث بلـغ متوسـط معـدل نمـو ودائـع العمـالء فـي  ،التقلیدیـةالخاصـة السـوریة  رفالدى المصالعمالء 

 .2013متراجعًا عن قیمته في عام  2014في عام % 13القطاع المصرفي الخاص التقلیدي 

ومعــــدل العائــــد علــــى حقــــوق الملكیــــة المعــــدل  (Texas)وجــــود عالقــــة معنویــــة عكســــیة بــــین مؤشــــر -

(ROE$)، یتوافــق مــع نتیجــة دراســة  األمــر الــذي)Lana &Igor,2008 (183،  فاالنخفــاض الحــاد

 . ماليالفشل الیساهم بشكل كبیر في حدوث  المصرفیة الحقیقیة والكبیر في األرباح التشغیلیة

:النهائي الشكل التالياالنحدار نموذج یأخذ و 

  

TEXAS = 0.50 – 0.12*B_M– 0.17*COV + 0.97*QUAL+0.05*LIQ +0.23*NET_DEP                                

– 0.23*ROE$ +CX=F 

 المــــرتبطو المقطعــــي الخــــاص بكــــل مصــــرف واألثــــر الثابــــت  ،الزمنــــيألثــــر الثابــــت ایمثــــل  CX=F حیــــث

 .)23(في الجدول  هعرضالذي تم و  (Texas)مؤشرقیم  في المؤثربالمتغیرات المستقلة و 

 
 

 .13ص ، 2008، مرجع سابق، إسماعیللطوخي عبد النبي ا 181
 . 18 ص ،2008 ،مرجع سابق، إسماعیللطوخي عبد النبي ا 182

183 Iviµci´c Lana, Kunovac Davor, Ljubaj Igor, Previous Reference , 2008, P5. 

                                                            



 األثر الزمني واألثر المقطعي الثابت والخاص بكل مصرف وكل فترة زمنیة مدروسة على مؤشر الفشل المالي) 23(الجدول 

األثر المقطعي

  

 األثر الزمني الفترة الزمنیة المصرف
-0.043514 BASY 2010Q1 -0.044422 
-0.054258 IBTF 2010Q2 -0.107090 
0.075349 BSO 2010Q3 -0.082277 
0.323323 SGB 2010Q4 -0.093294 
0.284510 BBSF 2011Q1 -0.056727 
-0.055414 BBS 2011Q2 -0.041165 
0.109430 BOJS 2011Q3 -0.004646 
-0.420064 QNB 2011Q4 -0.035719 
-0.116765 SHRQ 2012Q1 0.010671 
0.103231 ARBS 2012Q2 0.064444 
-0.205828 FSBS 2012Q3 0.149032 

  2012Q4 0.093985 
  2013Q1 0.162718 
  2013Q2 -0.014479 
  2013Q3 -0.048244 
  2013Q4 -0.034188 
  2014Q1 0.043868 
  2014Q2 0.050281 
  2014Q3 0.013254 

  2014Q4 -0.027966 
 )(Eviews7مخرجات برنامج : المصدر

، (BSO)وجــود أثــر ثابــت مقطعــي إیجــابي لكــل مــن مصــرف ســوریة والمهجــر  )23(یتضــح مــن الجــدول 

سـوریة _مصرف األردنو ، (BBSF)مصرف بیمو السعودي الفرنسيو ، )(SGB والخلیج مصرف سوریةو 

(BOJS)  سوریة _مصرف العربيالو(ARBS) على قیم مؤشر(Texas). 

هـو األثـر المقطعـي الثابـت الخـاص بمصـرف Texas) (علـى مؤشـرأثر مقطعـي إیجـابي  أكبرحیث أن  

علـى ) (SGBسـوریة  -صرف الخلیجماألثر المقطعي الثابت الخاص ب بلغ فقد ،)(SGBسوریة والخلیج 

األثـــر المقطعـــي الفـــردي  Texas)(مؤشـــرعلـــى قـــیم  تـــأثیرال قـــوة تـــاله فـــي،  Texas 0.32)(قـــیم مؤشـــر

حیـــث بلـــغ األثـــر المقطعـــي الفـــردي الخـــاص بـــه  ،(BBSF)مصـــرف بیمـــو الســـعودي الفرنســـي الخـــاص ب

0.28. 
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لكــل مــن الفتــرات الربعیــة  Texas)(قــیم مؤشــر فــي زمنــي إیجــابي وجــود أثــر) 23(یتضــح مــن الجــدول و 

وكــذلك مــن الربــع األول ،  2013عــام  وحتــى الربــع األول مــن 2012عــام مــن الممتــدة مــن الربــع األول 

.2014وحتى الربع الثالث لعام  2014لعام 

  

واألثـــر الزمنـــي الثابـــت لهـــذه الفتـــرات الزمنیـــة ، المـــذكورة  لمصـــارفلالثابـــت  أي أن األثـــر المقطعـــي -

قـــیم  فـــي رفـــع هامســـاهمتمـــن حیـــث وذلـــك  ،Texas)(علـــى قـــیم مؤشـــر بالتحدیـــد كـــان األكثـــر تـــأثیراً 

هــــذه  فــــيفشــــل مــــالي إمكانیــــة حــــدوث تجــــاوز الواحــــد الصــــحیح وبالتــــالي ارتفــــاع لت Texas)(مؤشــــر

ســبق النتیجــة التــي صــحة الــذي یؤكــد  األمــر ،هــذه الفتــرات الزمنیــة الربعیــة خــالل اً المصــارف تحدیــد

الخــاص بكــل مصــرف مــن المصــارف  Texas)(مــن خــالل تحلیــل تطــور قــیم مؤشــر إلیهــاتوصــلنا و 

مصــرف و ، (BSO)كــل مــن مصــرف ســوریة والمهجــربعــدم تمتــع ) 3(المدروســة فــي الشــكل البیــاني 

ســـوریة  -مصــرف األردنو ، )BBSF(مصــرف بیمـــو الســعودي الفرنســـي و ، )SGB(ســوریة والخلـــیج 

)BOJS (سوریة -والمصرف العربي )(ARBS باالستقرار المالي. 

 :الفرضیة الرابعة اختبار و  القدرة التنبؤیة للنموذج المقدم-رابعاً 

إذ أن أي قــرار ، بانخفــاض الفــرق بــین القیمــة الفعلیــة للظــاهرة والقــیم المتنبــأ بهــا تــهودق التنبــؤ تــزداد جــودة

ویــتم ذلــك مــن خــالل ، مســتقبلي تتوقــف نتائجــه مــن حیــث العوائــد والتكــالیف علــى مــدى الدقــة فــي التنبــؤ

 .  االعتماد على بیانات تتسم بالدقة 

ـــى التنبـــؤ و  تـــم إجـــراء اختبـــار للقـــدرة التنبؤیـــة  ،(Texas)قـــیم مؤشـــربللتأكـــد مـــن أداء النمـــوذج وقدرتـــه عل

عـام مـن وحتى الربـع الثالـث  2015عام من الممتدة من الربع األول  الربعیةالزمنیة للنموذج خالل الفترة 

الفشـل بنـاء نمـوذج المسـتخدمة فـي خارج حدود الفترة الزمنیة للعینة أي خالل ثالث فترات ربعیة  ،2015

 :كالتالي )24(لدینا النتائج الموضحة في الجدول ظهرت ف ،المالي

 (Texas)یم التنبؤ بقیم مؤشر یتق) 24(الجدول 

 
 )Eviews 7(مخرجات برنامج  :المصدر
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184:التنبؤتقییم جودة مقاییس ویمكن تفسیر هذه النتائج باالعتماد على  -

  

وفــي ، طریقــة التنبــؤ المناســبةفــي معظــم حــاالت التنبــؤ تعتبــر الدقــة هــي المقیــاس األساســي فــي اختیــار ف

، إلـى أن تكـون إلـى درجـة مـا غیـر صـحیحة نتیجـة التنبـؤ مهمـا كانـت طریقـة التنبـؤ تمیـل ،أغلب التنبؤات

 هذه المقارنة تكشف لنا حجم األخطـاء، بالقیم المقدرة الفعلیةلذلك البد من تقییم جودة التنبؤ بمقارنة القیم 

االنحــراف بــین القــیم الفعلیــة حســاب علــى  تعتمــدالتنبــؤ  جــودةأغلــب مقــاییس ف، فــي التنبــؤ أو جــودة التنبــؤ

 :ومن هذه المقاییس، للسلسلة والقیم المقدرة

 Bias)االنحرافات(متوسط األخطاء  -1

 : یعرف مقیاس متوسط االنحرافات بالعالقة التالیة

 
متوسـط القـیم المقـدرة عـن متوسـط  بـینالبعـد (Bias): ) االنحرافـات( ءحیث یقیس مقیاس متوسـط األخطـا

 .زادت جــودة التنبــؤ (Bias) متوســط األخطــاءنســبة  فكلمــا صــغرت ،القــیم الفعلیــة خــالل الفتــرة المتنبــأ بهــا

ت نسـبة متوسـط أخطـاء صـغیر نسـبیًا حیـث بلغـ (Bias) أن متوسـط األخطـاء) 24(من الجـدول  ویتضح

 %.4.84 التنبؤ

 Theil Inequality Coefficient)( مقیاس ثایل •

 :یعطى هذا المقیاس بالعالقة التالیة

 
  = H) 33 مفردة(وهي في دراستنا ،  H =1,2…..n بقیمهاالمتنبأ  المفرداتهي عدد   Hحیث 

 ، 2004السعودیة، العربیة كةلالمم سعود، كلالم جامعة ،اإلداري التنبؤ مبادئ األحمد، الرحمن عبد العبید 184
 .163-161ص

 

                                                            



 . U=0یكون التنبؤ جیدًا عندما یكون  •

 .U=1یكون التنبؤ فاشًال عندما یكون  •

وتــدل  ،تقتــرب مــن الصــفر نســبة جیـدة وهــي Theil= 0.12 أن قیمــة مقیـاس )24(ویتضـح مــن الجــدول 

بالفشــل المــالي فــي المصــارف الســوریة الخاصــة التقلیدیــة لــه قــدرة المبكــر تنبــؤ لل المقــدم نمــوذجالعلــى أن 

.(Texasf) المقدرة المستقبلیة(Texas) جیدة على التنبؤ بقیم مؤشر

  

حسـاب  حیـث تـم ، (Texas)مؤشـرالفعلیـة لالقـیم و  (Texasf) ةقـیم التقدیریـللیقدم مقارنـة ) 25(والجدول 

المصــــارف فـــي  المصــــرفي الفشــــل المـــاليحـــدوث  إلمكانیــــةوالممثلـــة  (Texasf) التنبؤیــــة القـــیم التقدیریـــة

وحتى الربع الثالث  2015عام من خالل الفترة الزمنیة الممتدة من الربع األول  التقلیدیة السوریة الخاصة

 .خالل هذه الفترة الزمنیة  (Texas)مؤشرلالفعلیة  مومقارنتها مع القی،  2015عام من 

أكثـر كـان النمـوذج  ، (Texas)مؤشـرل مـن القـیم الفعلیـة (Texasf) التنبؤیـةكلمـا اقتربـت القـیم التقدیریـة ف

 .في التنبؤفعالیة 

 (Texas)مؤشرالقیم الفعلیة لو  (Texasf)المحسوبة  لقیم التقدیریةامقارنة ) 25(الجدول 

 الفروق Texasf Texas المصرف العام 
Q1-15 BASY 0.59342 0.49675 0.09668 
Q2-15 BASY 0.58632 0.41438 0.17194 
Q3-15 BASY 0.56798 0.37311 0.19487 
Q1-15 IBTF 0.73978 0.87128 -0.1315 
Q2-15 IBTF 0.80027 0.97895 -0.1787 
Q3-15 IBTF 0.78269 0.95645 -0.1738 
Q1-15 BSO  0.90455 0.65465 0.2499 
Q2-15 BSO  0.86792 0.56935 0.29857 
Q3-15 BSO  0.85252 0.51143 0.3411 
Q1-15 SGB 1.33582 1.55401 -0.2182 
Q2-15 SGB 1.11341 1.21051 -0.0971 
Q3-15 SGB 1.33888 1.43455 -0.0957 
Q1-15 BBSF 1.0176 0.88533 0.13227 
Q2-15 BBSF 0.97773 0.78206 0.19568 
Q3-15 BBSF 1.47649 0.74164 0.73485 
Q1-15 BBS  0.77068 0.82025 -0.0496 
Q2-15 BBS  0.71086 0.71561 -0.0048 
Q3-15 BBS  0.67925 0.65164 0.02761 
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Q1-15 BOJS 1.21314 1.17772 0.03542 
Q2-15 BOJS 1.18736 1.06171 0.12565 
Q3-15 BOJS 1.08915 0.96478 0.12438 
Q1-15 QNB 0.22287 0.10385 0.11902 
Q2-15

  

QNB 0.06259 0.09208 -0.0295 
Q3-15 QNB 0.06866 0.08614 -0.0175 
Q1-15 SHRQ 0.42907 0.48083 -0.0518 
Q2-15 SHRQ 0.31093 0.40911 -0.0982 
Q3-15 SHRQ 0.31477 0.40985 -0.0951 
Q1-15 ARBS 1.1614 1.07584 0.08556 
Q2-15 ARBS 1.17431 1.0075 0.16681 
Q3-15 ARBS 1.15142 0.96283 0.18859 
Q1-15 FSBS 0.43016 0.60489 -0.1747 
Q2-15 FSBS 0.30563 0.4953 -0.1897 
Q3-15 FSBS 0.28648 0.50434 -0.2179 

 )(Eviews 7إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

والقــــــیم الفعلیــــــة  (Texasf)القــــــیم التقدیریــــــة التنبؤیــــــة  بــــــینصــــــغر الفــــــروق ) 25(یتضــــــح مــــــن الجــــــدول 

 .حیث أن جمیع الفروق أصغر من الواحد الصحیح ،(Texas)مؤشرل

 Texasf)( التنبؤیـة المحسـوبةالقـیم التقدیریـة  عدم وجود فروق جوهریة معنویة بینوللمزید من التأكد من 

 .(Test of Equality of Means) تم إجراء اختبار  (Texas)والقیم الفعلیة لمؤشر

والقیم الفعلیة  (Texasf) عدم وجود فروق معنویة بین كل من القیم التقدیریة) 26(یتضح من الجدول  إذ

 یـدل علـى مـام، %5أكبـر مـن  (Anova F-test)ختباراالحتمال المقابل ال أن حیث ،(Texas)لمؤشر

وهـو مـا  ،(Texas)مؤشـرالقـیم الفعلیـة لو  (Texasf) التنبؤیـة عدم وجود فروق معنویة بین القـیم التقدیریـة

 . یؤكد فعالیة التنبؤ المقدم

المبكـر  عـدم صـالحیة النمـوذج المقـدم للتنبـؤعلـى تـنص التـي  ،الرابعةوبالتالي یمكن رفض الفرضیة  -

 .حدوث الفشل المالي في المصارف السوریة التقلیدیة الخاصة بإمكانیة

حــدوث الفشــل المــالي فــي المصــارف  بإمكانیــةعلــى التنبــؤ والقــول بــأن النمــوذج المقــدم لــه قــدرة جیــدة  -

إلـى الربـع الثالـث  2015خالل الفترة الزمنیة الممتـدة مـن الربـع األول لعـام  السوریة الخاصة التقلیدیة

 .2015لعام 
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(Test of Equality of Means Between Series) اختبار) 26(الجدول 

  

 
 )(Eviews 7مخرجات برنامج : المصدر
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:النتائج

  

 :كما یلي في هذه الدراسة إلیها توصلالتي تم ال  النتائج یمكن تلخیص

تمكــن جمیــع المصــارف الســوریة الخاصــة التقلیدیــة مــن الحفــاظ علــى نســبة كفایــة رأس المــال ضــمن  -1

إلى الربع الرابع  2010عام من خالل الفترة الزمنیة الممتدة من الربع األول %" 8" النسبة المعیاریة 

والــذي اضــطر الســتخدام رأس مالــه (SGB) باســتثناء مصــرف ســوریة والخلــیج ، 2014مــن عــام 

والناتجـة  ،2014س في نهایـة عـام .ل اتملیار  5التي بلغت صاص خسائره المتراكمة التشغیلیة تالم

 .بشكل أساسي عن سوء سیاساته اإلداریة واالئتمانیة وعن عوامل أخرى غیر مالیة

عدم تمتع معظم المصارف السوریة الخاصة التقلیدیـة باالسـتقرار المـالي خـالل الفتـرة الزمنیـة الممتـدة  -2

مصــرف : وعلــى األخــص كــل مــن، 2015إلــى الربــع الثالــث مــن عــام  2010بــع األول عــام مــن الر 

مصـــرف بیمـــو الســـعودي الفرنســـي و ، )SGB(مصـــرف ســـوریة والخلـــیج و ، (BSO)ســـوریة والمهجـــر

)BBSF( ، سوریة  -مصرف األردنو)BOJS (سوریة-والمصرف العربي )(ARBS. 

لقیــــاس إمكانیــــة حــــدوث الفشــــل المــــالي فــــي المصــــارف الســــوریة الخاصــــة  (Texas)مــــة مؤشــــرءمال -3

 .2014عام من الربع الرابع  حتى 2010التقلیدیة خالل الفترة الزمنیة الممتدة من الربع األول عام 

القـــدرة الجیـــدة للنمـــوذج المقـــدم علـــى التنبـــؤ بإمكانیـــة حـــدوث الفشـــل المـــالي فـــي المصـــارف الســـوریة  -4

عـام مـن إلـى الربـع الثالـث  2015ل الفترة الزمنیة الممتدة من الربع األول عـام الخاصة التقلیدیة خال

2015. 

خـالل الفتـرة (Adec) وكفایـة رأس المـال المصـرفي  (Texas)عـدم وجـود عالقـة معنویـة بـین مؤشـر -5

إلـى الربـع  2010الزمنیة المستخدمة في بناء نموذج االنحدار المتعدد والممتدة من الربع األول لعـام 

 .2014الرابع لعام 

 ومؤشــر جــودة المحفظــة المصــرفیة ، (Texas) وجــود عالقــة طردیــة معنویــة بــین كــل مــن مؤشــر -6

(QUAL) ، نســـــبة الســـــیولة و(LIQ)  ونســـــبة توظیـــــف الودائـــــع(NET/DEP)  خـــــالل الفتـــــرة الزمنیـــــة

إلــى الربــع  2010عــام مــن والممتــدة مــن الربــع األول  ،المســتخدمة فــي بنــاء نمــوذج االنحــدار المتعــدد

 .2014عام من الرابع 

ونسبة القیمة الدفتریة للقیمـة السـوقیة لسـهم  (Texas)وجود عالقة عكسیة معنویة بین كل من مؤشر -7

ومعــــدل  ،($Roe)ســــة بمعــــدل العائــــد علــــى حقــــوق الملكیــــة المعــــدلیالربحیــــة مق، (B_M)المصــــرف

والممتدة من الربع  ،نموذج االنحدار المتعددخالل الفترة الزمنیة المستخدمة في بناء  (Cov)التغطیة 

 . 2014عام من إلى الربع الرابع  2010عام من األول 
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وقیامهــا بزیــادة نســبة تغطیــة  ،إتبــاع المصــارف الســوریة الخاصــة التقلیدیــة لسیاســة تحفظیــة تحوطیــه -8

زیـــادة المخصصـــات المشـــكلة لتغطیـــة القـــروض غیـــر ببشـــكل كبیـــر  COV)(القـــروض غیـــر المنتجـــة 

2012لمنتجــة لمواجهــة حالــة عــدم التأكــد وارتفــاع المخــاطر االئتمانیــة والتشــغیلیة خــالل األعــوام ا

- 

2013-2014. 

وشبه توقفها عـن مـنح تسـهیالت ائتمانیـة  ،إتباع المصارف السوریة الخاصة التقلیدیة لسیاسة صارمة -9

ع مخــاطر تعثــر وذلــك بســبب ارتفــا ،ومحاولتهــا تحصــیل جــزء مــن محفظــة قروضــها المتعثــرة، جدیــدة 

بشــكل كبیــر  (Qual)وانخفــاض جــودة محفظــة التســهیالت االئتمانیــة المصــرفیة  ،القــروض المصــرفیة

 .2014-2013-2012خالل األعوام 

مرتفعــة لمواجهــة أي التــزام  (LIQ) احتفــاظ المصــارف الســوریة الخاصــة التقلیدیــة بنســب ســیولة -10

 2014-2013-2012قـــد تتعـــرض لـــه وقیامهـــا برفـــع نســـب الســـیولة لـــدیها خـــالل األعـــوام  ،طـــارئ

 .بسبب ارتفاع المخاطر االئتمانیة والتشغیلیة المحیطة ببیئة العمل المصرفیة السوریة

مـع ، 2013عنهـا فـي عـام  2014تراجع متوسط نسبة نمو ودائع العمالء بشـكل كبیـر فـي عـام  -11

ٕاتبـاع معظـم و  ،د كبیـر مـن المشـاریع واالسـتثماراتتعثـر عـد خـارج بسـببهروب األمـوال إلـى ال ازدیاد

 فــــي مــــنح التســــهیالت االئتمانیــــة الجدیــــدة، المصــــارف الســــوریة الخاصــــة التقلیدیــــة لسیاســــة صــــارمة

أدى إلـى حــدوث ارتفــاع وهمــي فــي  مــا ،محاولتهـا تحصــیل جــزء مــن محفظـة القــروض غیــر المنتجــةو 

عام  نهایة ارتفاع نسبة توظیف ودائع العمالء بشكل ضئیل فيوٕالى معدل نمو التسهیالت االئتمانیة 

وذلك في ظل تزاید المخاطر التشغیلیة واالئتمانیة وارتفاع إمكانیة حـدوث ، %37لتصل إلى  2014

 .الفشل المالي في المصارف السوریة التقلیدیة الخاصة

ة ومعـــدل العائـــد علـــى االنخفـــاض الحـــاد والكبیـــر فـــي كـــل مـــن معـــدل العائـــد علـــى حقـــوق الملكیـــ -12

 ،($ROE)خســــائر تقیــــیم القطــــع البنیــــوي غیــــر المحققــــة  /الموجــــودات المعــــدل بعــــد اســــتبعاد أربــــاح

(ROA$)، ــــة لخســــائر تشــــغیلیة فــــي األعــــوام  وتحقیــــق معظــــم المصــــارف الســــوریة الخاصــــة التقلیدی

2012-2013-2014. 
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:لتوصیات ا

  

 :توصي بما یلي الباحثةفي ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها فإن 

إنشــاء نظــام لإلنــذار المبكــر بالفشــل المــالي فــي المصــارف الســوریة الخاصــة التقلیدیــة باالعتمــاد علــى  .1

 لهــذا النمــوذج وقیامــه بــإلزام مصــرف ســوریة المركــزيبتبنــي وذلــك  ،النمــوذج المقــدم فــي هــذه الدراســة

 .وبشكل دوري ومستمرلمصارف السوریة الخاصة التقلیدیة بتطبیق هذا النموذج ا

التنبـــؤ المبكـــر بإمكانیـــة حـــدوث الفشـــل المـــالي وتطبیقهـــا علـــى المصـــارف  عـــنإجـــراء دراســـة مشـــابهة  .2

 .السوریة العامة وعلى المصارف السوریة الخاصة اإلسالمیة

الكلــي فــور اإلفصــاح عــن  إدراج متغیــرات االقتصــادبــتحســین جــودة النمــوذج المقــدم فــي هــذه الدراســة  .3

تقلبــــات ســــعر الصــــرف ومعــــدل : ومــــن أهــــم المتغیــــرات المقتــــرح تضــــمینها، میة عنهــــاالبیانــــات الرســــ

 .التضخم

الحـــرص علـــى بقـــاء واســـتمراریة و  ،تـــدعیم الثقـــة بســـالمة القطـــاع المصـــرفي الســـوري الخـــاص التقلیـــدي .4

والتــي  ،عبــر تــدعیم المراكــز المالیــة للمصــارف المعســرة ،الخاصــة واســتقرار عمــل المصــارف الســوریة

تحصیل أكبر قدر ممكن من محفظة القروض المصرفیة غیر المنتجة ب قع بالفشل الماليیحتمل أن ت

وزیـادة رؤوس أموالهـا بطـرح أسـهم جدیـدة لالكتتـاب العـام فـي  ،لتقلیص حجم الخسائر التشغیلیة لدیها

 .سوق دمشق لألوراق المالیة 

وٕاشــاعة جــو مــن االطمئنــان واألمــان المصــرفي  ،بتعزیــز ثقــة المــودعین المركــزي مصــرف ســوریة قیــام .5

 الودائع على لتأمینا نظام تطبیقو  ،للمصارف المعسرة أخیر كمقرض وذلك عبر قیامه بأداء وظیفته

عنـــد حـــدوث الفشـــل المـــالي فـــي أحـــد  ودائعهـــم بضـــمان رد المـــودعینشـــعور االطمئنـــان لـــدى  لتعـــزز

 .المصارف السوریة الخاصة التقلیدیة

وٕاغــالق فــروع المصــارف التــي ، ناجحــة أخرىبــ المتعثــرة المصــرفیة المؤسســات دمــج ةإســتراتیجی تبنــي .6

 .یرتفع احتمال تعرضها للسرقة

ـــالمالءة المالیـــة ومـــدى متانـــة مركـــزهم المـــالي  ،المتابعـــة المســـتمرة للمقترضـــین .7 والتأكـــد مـــن تمـــتعهم ب

وقدرتهم والتزامهم بتسدید أعباء االئتمان الممنـوح لهـم ضـمن الجـدول الزمنـي المحـدد لسـداد التزامـاتهم 

 .تجاه المصارف
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The Abstract 
Due To the importance of Early Prediction of Financial Banking Failure, 
Especially in light of the increasing risk of banking business in Syria, this study 
aimed to test (Texas) ratio suitability for measuring  the possibility of financial 
failure at Syrian traditional private banks by studying the evolution of the most 
important financial performance indicators of Syrian traditional private banks 
and to indicate whether Syrian traditional private banks enjoy financial stability 
or not, in an effort to build a standard Model for early Prediction of Financial 
Failure at Syrian traditional private banks during the period from the first 
quarter of 2015 to the third quarter of 2015. 
 
In order to achieve these objectives, the researcher built the proposed model for 
Early Prediction of Financial Banking Failure during the period from the first 
quarter of 2010 to the fourth quarter of 2014, by using Cross-Sectional series of 
financial and market performance variables of eleven Syrian traditional private 
banks and analyzing it using Panel Data Analyze provided by Eviews 7. 
 
This study has concluded that all of the Syrian traditional private banks 
maintained the capital adequacy ratio within the standard ratio "8%", with the 
exception of Syria Gulf Bank (SGB), which was forced to use its capital to 
absorb operational loss, which amounted to 5 billion SP at the end of 2014, and 
that the most of Syrian traditional private banks don't enjoy financial stability, 
during the period from the first quarter of 2010 to the end of the third quarter of 
2015, in particular:  Bank of Syria and Overseas (BSO), Syria Gulf Bank 
(SGB), Banque Bemo Saudi Fransi (BBSF), Bank of Jordan Syria (BOJS) and 
the Arab Bank-Syria (ARBS). 
This study has also concluded that (Texas) ratio  is appropriate to measure the 
possibility of financial failure at Syrian traditional private banks and the  good 
predictability of  the provided model of financial failure at  Syrian traditional 
private banks during the period from the first quarter of 2015 to the third 
quarter of 2015. 
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