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 :الدراسة مقدمة
والتنامي الذي طرأ عمى  ،العالـ في شتى المجاالت ايشيدى التي ات والتغييراتالتطور  إطارفي 

عاـ  الميةالعالمالية  األزمةضطرابات مف جراء مف ااقتصاديات معظـ البمداف وما تعرضت لو األسواؽ العالمية 
اطر التي مخبذؿ المزيد مف الجيد لتقميؿ ال إلىفقد برزت الحاجة  القطاعات المالية والمصرفية بخاصة 2008

 لمستوييف العالمي والدولي ية والرقابية عمى اطات واألجيزة اإلشرافمالس ممتتتعرض ليا المصارؼ، ونتيجة لذلؾ ع  
الجديدة التي فرضتيا العولمة  والمخاطر تانسجامًا مع التحدياوتعديميا  Ιبإعادة النظر في مبادئ لجنة بازؿ 
صدار مبادئ وأدواتيا الجديدة والتطورات التكنولوج بما يتناسب مع تمؾ  تطويرىاو  وإرشادات و ΙΙبازؿ  ية اليائمة وا 

صدار الوثيقة الخاصة باتفاقية بازؿ التحديات والتغييرات  .ΙΙΙ وا 
مواجية تمؾ التحديات والتغييرات،  اممة في الجميورية العربية السوريةالمصارؼ الع لذا كاف لزامًا عمى

مختمؼ  في تطوير تمعب دورًا رئيسياً بناء الييكؿ االقتصادي لمدولة و  الدعامات األساسية فيأىـ باعتبارىا مف 
صادية بشكؿ جوىري في تصعيد وتائر التنمية االقتمساىمتيا مف خالؿ وتنميتيا الوطني قطاعات االقتصاد 

 ر االقتصادي لمبمد.عية وتوفير الثقة وتدعيـ االستقراواالجتما
 سنوات القميمة الماضية بما يماشي في إطار ذلؾ شيد المصرؼ التجاري السوري تغييرات ىيكمية في ال

ظروؼ المنافسة الشديدة في السوؽ المصرفي والمالي لممحافظة عمى الو ات المعموماتية والتكنولوجية التطور 
أفضؿ و خدمات ومنتجات أكثر تالؤمًا مع حاجات التجارة المحمية  ةستمرار في خطة عمؿ تتجو نحو تنافسياال

ضافة إلى تمويؿ االحتياجات مف القروض، لذا كاف مف الضروري لمواكبة تمؾ باإلوالعالمية وتمويؿ االستثمار، 
 لمخاطر المصرؼ يعرض ال بما مخاطرةال مستوى ديتحدتعمؿ عمى التطورات إحداث مديرية لممخاطر المصرفية 

 تحديد خالؿ مف وذلؾ ثباتاً  و تحفظاً  أكثر مستوى عمى يحافظ بؿ استثنائية أرباح عمى الحصوؿ مقابؿ عالية
 القرارات خالؿ مف التسميؼ و النقد مجمس يفرضيا التي الحدود لتزاـوا وتنويعيا والسقوؼ المياـ و الصالحيات

عداد  عنو الصادرة  ىذه اختالؼ ومدى ضبطيا وأساليب لممخاطر الحالية التعرض مستويات عف دورية رتقاريوا 
، وزادت أىمية وجود مديرية وجوده حاؿ في االختالؼ وأساليبومراجعتيا  الموجودة المرجعية القيـ عف القيـ

إلى العقوبات  بعد تعرض المصرؼ التجاري السوري ة التي تتعرض ليا البالد وبخاصةالمخاطر بعد األزمة الراىن
يرة مف البمداف األخرى مف خالؿ دورىا في االقتصادية التي فرضتيا الواليات المتحدة األمريكية ومجموعة كب

أكبر عمى  لممصرؼ لعب دور أتاحمى سالمة المركز المالي لممصرؼ، مما حرص عتخفيؼ المخاطر و ال
 .متمثمة باقتصاد الدولة ومجتمع األعماؿ واألفرادكافة ألطراؼ المعنية وطني وتحقيؽ أفضؿ المزايا لالمستوى ال
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 :مشكمة الدراسة
 تطبيؽعند  تحديًا أساسيًا لو تشكؿ التجاري السوري رؼفي المص سميمة لممخاطر إدارة ف عدـ وجودإ

المخاطرة التي يتعرض ليا  ارتفاع درجة إلىيؤدي ما مورقابتيا، المخاطر المصرفية  القرارات المتعمقة بإدارة
 .تحقيؽ التنمية االقتصادية المرجوة ذلؾ في قدرة المصرؼ عمى تأثير، وبالتالي لمصرؼا

 مف خالؿ التساؤالت التالية: الدراسةوبالتالي يمكننا صياغة مشكمة 
و التسميؼ وقرارات مصرؼ سورية المركزي ىؿ يقـو المصرؼ بتطبيؽ قرارات مجمس النقد  -1

 ؟ورقابتيا رفيةالمخاطر المص إلدارةالسميمة لمممارسات 
 التنمية االقتصادية؟ رض ليا المصرؼ التجاري السوري فيىؿ تؤثر المخاطر التي يتع -2

 الدراسة:أىمية 
العوامؿ  مفالمخاطر  إدارة وتحميميا، حيث ُتعدُ  المخاطر المصرفية إدارة أىمية كمف أىمية الدراسة فيت

ًا فإف المصرؼ يمعب دور  األىداؼنو مف خالؿ تمؾ إحيث  ألىدافومصرؼ وازدىاره وتحقيقو  أية في نجاح الرئيس
ظؿ التطور التقني المطرد وفي  ،وجود تمويؿ أجنبي أو ضعفو ـفي ظؿ عد بخاصةىامًا في التنمية االقتصادية 

والتطور في استخداـ الوسائؿ اإللكترونية مف ناحية ثانية، وزيادة الخدمات  ،في الصناعة المصرفية مف ناحية
 .و المنافسة الشديدةتُ م  وزيادة تعقيد العمميات المصرفية في سوؽ س   ،دمة مف قبؿ المصارؼ وتنوعياالمصرفية المق

 أخرى. أكاديميةبحوث يا في في تأميف قاعدة بيانات يمكف االستفادة من المساىمةكذلؾ تكمف أىمية الدراسة في 

 :الدراسةىدف أ
 :إلىتيدؼ ىذه الدراسة 

و المصرؼ التجاري السوري في التنمية االقتصادية، ودراسة أثر في التعرؼ إلى الدور الذي يساىـ -1
 التنمية االقتصادية. مصرفية التي يتعرض ليا المصرؼ في نشاطو وبالتالي فيالمخاطر ال

 تسميط الضوء عمى اآلليات التي يتبعيا المصرؼ التجاري السوري في قياس المخاطر المصرفية. -2
عمى تطبيؽ قرارات مجمس النقد والتسميؼ والمعتمدة السوري ب المصرؼ التجاري التزاـمدى معرفة  -3

 المصرفية. المخاطر إلدارةمبادئ لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية ومبادئ بازؿ 
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 :الدراسة اتفرضي

التجاري  المصرؼالمطبقة في  اإلجراءاتبيف  إحصائيةذات داللة وجد فروؽ تال  :الفرضية األولى

  إلدارةقد والتسميؼ وقرارات مصرؼ سورية المركزي المتعمقة بالممارسات السميمة قرارات مجمس النل السوري
لخفض درجة المخاطرة التي تتعرض ليا نشاطات  االمطموب تأديتي اإلجراءاتبيف و  ،ورقابتيا المخاطر المصرفية

 :والتي يتفرع منيا ،المصرؼ
المصرؼ التجاري السوري لمقرارات إحصائية بيف اإلجراءات المطبقة في  فروؽ ذات داللةوجد تال  - أ

 درجة لخفض تأديتيا المطموب  اإلجراءاتبيف و ، ورقابتيا المخاطر االئتمانيةالمتعمقة بإدارة 
 .المصرؼ نشاطات ليا تتعرض التي المخاطرة

  لمقرارات السوري التجاري المصرؼ في المطبقة اإلجراءات بيف إحصائيةفروؽ ذات داللة وجد تال  - ب
تأديتيا لخفض درجة المخاطرة  اإلجراءات المطموببيف ، و ورقابتيا المخاطر السيولة دارةة بإالمتعمق

 .التي تتعرض ليا نشاطات المصرؼ
 بيف اإلجراءات المطبقة في المصرؼ التجاري السوري لمقرارات إحصائيةفروؽ ذات داللة وجد تال  - ت

 التي المخاطرة درجة لخفض تأديتيا المطموب واإلجراءات، ورقابتيا  مخاطر السوق تعمقة بإدارةالم
 .المصرؼ نشاطات ليا تتعرض

المتعمقة  بيف اإلجراءات المطبقة في المصرؼ التجاري السوري لمقراراتفروؽ ذات داللة وجد تال  - ث
 التي المخاطرة درجة لخفض تأديتيا المطموب اإلجراءاتبيف و ، ورقابتيا تشغيميةالمخاطر ال بإدارة

 .رؼالمص نشاطات ليا تتعرض
 بيف اإلجراءات المطبقة في المصرؼ التجاري السوري لمقراراتإحصائية فروؽ ذات داللة وجد تال  - ج

 تأديتيا المطموب اإلجراءاتبيف و ، ورقابتيا العمميات المصرفية اإللكترونية مخاطر المتعمقة بإدارة
 .المصرؼ نشاطات ليا تتعرض التي المخاطرة درجة لخفض

بعض مؤشرات  بيفبيف المخاطر المصرفية و ذات داللة إحصائية عالقة د وجتال  :الفرضية الثانية

 ، والتي يتفرع منيا:التنمية االقتصادية
حصة الفرد مف الناتج المحمي بيف بيف المخاطر المصرفية و  إحصائيةعالقة ذات داللة وجد تال  - أ

 الجارية. باألسعار اإلجمالي
 االدخار باألسعار الجارية.بيف المصرفية و  عالقة ذات داللة إحصائية بيف المخاطروجد تال  - ب
 االحتياطي باألسعار الجارية.بيف عالقة ذات داللة إحصائية بيف المخاطر المصرفية و وجد تال  - ت
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 :الدراسةمنيجية 
 قسميف: إلى الدراسةتـ تقسيـ 

ب ىـ ما ورد في الكتألالوصفي  المنيجىذا القسـ باالعتماد عمى  إنجازالقسـ النظري: حيث تـ  - أ
تقارير كذلؾ ال، و الدراسةوالمقاالت والدوريات الصادرة في مجاؿ  واألجنبيةوالمراجع العربية 

قرارات  إلى باإلضافة الصادرة عف المصرؼ التجاري السوري ومصرؼ سورية المركزيوالحسابات 
 مجمس النقد والتسميؼ وقرارات مصرؼ سورية المركزي.

مجمس النقد والتسميؼ ومصرؼ سورية المركزي بما يخص  عمى قرارات طالعاالبعد القسـ العممي:  - ب
  بإدارةمجموعة مف العبارات المتعمقة المخاطر المصرفية، قامت الباحثة بتصميـ استبياف تضمف 

تبياف وفقًا اس 115وتـ توزيع ، ؼ التجاري السوريالموجودة في المصر ورقابتيا المخاطر المصرفية 
في تحميؿ المناسبة  اإلحصائية األدواتمجموعة مف استخداـ ومف ثـ تـ ألسموب الحصر الشامؿ، 

لفا كرونباخ، واختبار وىي اختبار أ Spssببرنامج مف خالؿ االستعانة  وىي  البيانات والمعطيات
ئوية والتكرارات النسب الم إلىافة ض، باإلKolomogorov Samirnovالتوزيع الطبيعي باستخداـ 

األولى فرضيات الاختبار تـ و  .ومعامؿ االختالؼ ،فات المعياريةنحراواال ،بيةوالمتوسطات الحسا
لمدراسة مف ، وتـ اختبار الفرضية الثانية One-Sample T-test لمدراسة مف خالؿ استخداـ

ة بأوزاف المخاطر، المرجح الموجوداتخالؿ استخداـ البيانات التي تخص المخاطر المصرفية ) 
ذلؾ لدراسة االرتباط ، كسمسمة زمنية مع بعض مؤشرات التنمية والمخاطر التشغيمية، مخاطر السوؽ(

 . التنمية االقتصادية معرفة مدى تأثير تمؾ المخاطر فيواالنحدار المتعدد ل

 حدود الدراسة:
خطيط وقسـ الحسابات الت ـقسـ المخاطر وقس العامميف في األقساـ التاليةحيث تـ اختيار  حدود مكانية:

مف بيف وتـ اختيار ىذه األقساـ )  ارة العامة في المصرؼ التجاري السوري في دمشؽفي اإلد وقسـ التسميؼ
لممخاطر المصرفية، باإلضافة إلى إدارة طالع وخبرة بافي اإلدارة العامة لممصرؼ ألنيا عمى  ةوجوداألقساـ الم

 مصرؼ إدارات لممخاطر المصرفية(.الأنو ال يوجد ضمف فروع 
 لمحصوؿ عمى البيانات. 2011حتى عاـ  2003مف عاـ  رة الزمنيةاختيار الفت: حدود زمانية
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 الدراسات السابقة:

إدارة مخاطر أسعار  تبعنوان "استراتيجيا 1(:1997دراسة )عبد العاطي الشين محمد منسي,  -1
 الفائدة المرتبطة بأصول وخصوم البنوك التجارية".

رؼ المصرية في الواقع العممي وتحديد نقاط ىدفت الدراسة إلى تحميؿ نشاط إدارة الفائدة في المصا
أو أسموب عممي قابؿ لمتطبيؽ يعتمد عمى استقراء عوامؿ  طارإلى إكما أنيا سعت إلى التوصؿ  االضعؼ فيي

ائدة الف رالسوؽ في الواقع المصري يمكف االعتماد عميو في صياغة االستراتيجيات المناسبة إلدارة مخاطر أسعا
 النتائج وجود إدراؾ عاؿ   أىـ، وقد كانت وخصوميا ىيكؿ أصوؿ المصارؼ التجاريةرة في لمجنيو المصري والمؤث

 لرغـ مف ذلؾ ال تقـو تمؾ المصارؼ بإدارتيا.عمى األىمية مخاطر سعر الفائدة لدى غالبية المصارؼ 
د بعنوان "تكمفة االئتمان المصرفي وقياس مخاطره عمى أح 2(:2004دراسة )منال إبراىيم الخطيب,  -2

 المصارف التجارية السورية".
ستراتيجية االئتمانية لممصارؼ التجارية مف خالؿ التعريؼ بأىمية التعرؼ إلى اإل ىدفت ىذه الدراسة إلى

جراءات منحو وتمثيؿ مخاطر  ، والتعرؼ إلىسياسة اإلقراض و كذلؾ قياس ه عناصر سياسة االئتماف المصرفي وا 
و، وكانت أىـ النتائج أف المصارؼ التجارية ال تطبؽ أي نظاـ مف تكمفتو مف خالؿ نموذج محاسبي مقترح ل

مصرفي إذ باالعتماد أىمية محاسبة التكاليؼ في تحديد تكمفة أي ائتماف بأنظمة محاسبة التكاليؼ، مع التنويو 
يمكف تحديد مخاطره، كما توصمت الباحثة إلى ضرورة قياـ المصارؼ السورية باالستفادة مف تجربة عميو 

مصارؼ في الدوؿ المتقدمة وبعض الدوؿ الغربية المتطورة مصرفيًا في استخداـ األساليب التحميمية الرياضية ال
 ومنيا اإلحصائية عند تحميؿ المخاطر االئتمانية.

التشغيمية حسب  ربعنوان "المخاط 3(:2007عبد الكريم ومصطفى أبو صالح,  ردراسة )نص -3
 وسبل إدارتيا في حالة البنوك العاممة في فمسطين".دراسة لطبيعتيا  -متطمبات لجنة بازل
المخاطر التشغيمية بشكؿ عاـ وآلية احتساب رأس الماؿ الالـز لمواجيتيا  التعرؼ إلى ىدفت الدراسة إلى

دارة ىذه المخاطر.  وفؽ مقررات لجنة بازؿ وفحص مدى كفاءة المصارؼ العاممة في فمسطيف في التعامؿ معيا وا 
المبادئ السميمة إلدارة المخاطر مسطيف بإلى انخفاض مستوى التزاـ المصارؼ العاممة في فوتوصمت الدراسة 

ينعكس سمبًا عمى التشغيمية؛ حيث ال يتوافر لدى معظـ المصارؼ المتطمبات األساسية لممارستيا، األمر الذي 
 مقررات لجنة بازؿ الجديدة.مدى جاىزيتيا التزاـ 

                                                      
1
,دساعخ أػذد ١ًٌٕ  اعزشار١غ١بد اداسح ِخبطش أعؼبس اٌفبئذح اٌّشرجطخ ثؤطٛي ٚخظَٛ اٌجٕٛن اٌزغبس٠خ, 1997ِٕغٟ, ػجذ اٌؼبطٟ الش١ٓ ِؾّذ,  

 دسعخ اٌذوزٛساٖ ,عبِؼخ اٌمب٘شح, ِظش.
2
, أطشٚؽخ ِبعغز١ش فٟ اٌّؾبعجخ, رىٍفخ االئزّبْ ٚل١بط ِخبطشٖ ثبٌزطج١ك ػٍٝ اؽذ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ اٌغٛس٠خ, 2004اٌخط١ت, ِٕبي اثشا١ُ٘,  

 و١ٍخ اٌزغبسح, عبِؼخ ؽٍت.
3
ٙب فٟ ؽبٌخ اٌجٕٛن اٌؼبٍِخ دساعخ ٌطج١ؼزٙب ٚعجً اداسر–اٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ ؽغت ِزطٍجبد ثبصي , 2007ػجذ اٌىش٠ُ, ٔظش. أثٛ طالػ, ِظطفٝ,  

 اٌّئرّش اٌؼٍّٟ اٌغٕٛٞ اٌخبِظ, عبِؼخ ف١الدٌف١ب األسد١ٔخ, األسدْ.فٟ فٍغط١ٓ, 
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وان "أثر إحداث مديرية المخاطر المصرفية في المصرف التجاري بعن 1(:2008دراسة )مازن حمزة,  -4
 السوري".

التقميؿ مف درجة المخاطرة  مديرية المخاطر المصرفية في ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف أثر إحداث
ف تحسيف الجدارة االئتمانية لممصرؼ. وملممخاطر وبيف باإلضافة إلى تحديد طبيعة العالقة بيف وجود إدارة رشيدة 

أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث أف المصرؼ يجب أف يعمؿ عمى تحسيف مستوى الشفافية واإلفصاح عف 
وتقييميا معطيات البيئة جؿ تحميؿ المخاطر المصرفية، وتوفير المعمومات واألساليب الرياضية واإلحصائية مف أ

 .ذات العالقة بالمخاطر المصرفية المحتممة في مجاالت عمؿ المصرؼ
بعنوان "أثر إدارة المخاطر التشغيمية عمى البيئة الرقابية  2(:2008دراسة )صالح رجب حماد,  -5

 والتدقيق الداخمي".
 وقياسيا، والتعرؼ إلى الجانب العممي ألسس إدارة المخاطر التشغيمية  التعرؼ إلى ىدفت الدراسة إلى

طبيؽ نظـ التقييـ الذاتي لممخاطر واإلجراءات الفوائد التي يجنييا المصرؼ مف إدارة المخاطر التشغيمية وت
وأىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث ىي Clinic Robotic Surgery Association( .(CRSA)الرقابية)

 إلى التعرؼ والمدققيف عمى مساعدة اإلدارةالرقابة، والعمؿ عمى  ضرورة نشر الوعي العاـ عف أىمية أنظمة
ونقاط الضعؼ في أنظمة الرقابة الداخمية وبما يؤدي إلى منع حدوث األخطاء  ةفعالنواحي ذات المخاطر المرت

 واالحتياؿ.
-بعنوان " العوامل المؤثرة في انتشار الصيرفة اإللكترونية 3(:2008دراسة )ثائر عدنان قدومي,  -6

 دراسة تطبيقية عمى البنوك التجارية األردنية(.
 ، والتعرؼ إلىفي األردف وتحدياتيا صيرفة اإللكترونيةال التعرؼ إلى واقع ىدفت ىذه الدراسة إلى

استخداـ ونشرىا، وتوضيح أىـ مزايا  استخداـ الصيرفة اإللكترونيةالتي يمكف القياـ بيا لمتوسع في اإلجراءات 
يا الدراسة أف عناصر النتائج التي توصمت إلي. ومف أىـ ومخاطرىا ومعوقاتيا الخدمات المصرفية اإللكترونية

ر الصيرفة اإللكترونية تركزت فقط حوؿ عدـ توفر قوانيف وتشريعات واضحة لحماية التعامالت المصرفية مخاط
 .اإللكترونية
 

                                                      
1
, عضء ِىًّ ٌّزطٍجبد أصش اؽذاس ِذ٠ش٠خ اٌّخبطش ػٍٝ اداسح اٌّخبطش اٌّظشف١خ فٟ اٌّظشف اٌزغبسٞ اٌغٛسٞ, 2008ؽّضح, ِبصْ,  

ب١ٌخ ٚاٌّظشف١خ, األوبد١ّ٠خ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌّب١ٌخ ٚاٌّظشف١خ, فشع دِشك, لغُ اٌّظبسف, دِشك, اٌؾظٛي ػٍٝ دسعخ اٌّبعغز١ش فٟ اٌؼٍَٛ اٌّ

 عٛس٠خ.
2
, اٌّئرّش اٌؼٍّٟ اٌذٌٟٚ اٌغٕٛٞ اٌغبثغ إلداسح اصش اداسح اٌّخبطش )اٌزشغ١ٍ١خ( ػٍٝ اٌج١ئخ اٌشلبث١خ ٚاٌزذل١ك اٌذاخٍٟ , 2008ؽّبد, طبٌؼ سعت,  

 , األسدْ.اٌّخبطش ٚالزظبد اٌّؼشفخ

 
3

, , اٌّغٍذ اٌؾبدٞ دساعخ رطج١م١خ ػٍٝ اٌجٕٛن اٌزغبس٠خ األسد١ٔخ-اٌؼٛاًِ اٌّئصشح فٟ أزشبس اٌظ١شفخ اإلٌىزش١ٔٚخ, 2008لذِٟٚ, صبئش ػذٔبْ, 

 ػشش, اٌؼذد اٌضبٟٔ, اٌّغٍخ األسد١ٔخ ٌٍؼٍَٛ اٌزطج١م١خ: عٍغٍخ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ, األسدْ.
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-"نظم الدفع اإللكتروني ومخاطرىا ووسائل الرقابة عمييا بعنوان 1(:2009)عبد اهلل شاىين,  دراسة -6
 دراسة تطبيقية عمى بنك فمسطين".

المطبقة في مصرؼ فمسطيف ونظـ وأدواتو الدفع اإللكتروني عمى طبيعة اسة إلى الوقوؼ ىدفت ىذه الدر 
 لمعمؿ الجديدة البيئة أف إلى التوصؿ وتـالرقابة عمييا والتحديات المرتبطة بيا والمخاطر التي تترافؽ معيا، 

 إليجاد صارؼالم عمى الضغط إلى أدت اإللكتروني الدفع ألدوات التقنية والتطبيقات الشديدة والمنافسة المصرفي
 مما أدى إلى زيادة المخاطر المرتبطة بيا. وتنويعيا  اإللكترونية المصرفية الخدمات استخداـ في متطورة آليات

دراسة ميدانية في  -المخاطر المصرفية ةبعنوان "إدار  2(:2009دراسة )خميل إبراىيم مصطفى,  -7
 المصارف العامة السورية".

ة المخاطر المصرفية في المصارؼ العامة السورية، وتحديد أساليب إدار التعرؼ إلى  ىدفت الدراسة إلى
أىـ  ويؽ النتائج السمبية، والتعرؼ إلىالتعامؿ مع المخاطر المختمفة وصواًل إلى تحقيؽ األىداؼ المحددة وتط

ة رأس دة حوؿ كفايتحديات الرسممة والتصنيؼ االئتماني وأنظمة إدارة المخاطر في ضوء توجيات لجنة بازؿ الجدي
، وكانت أىـ النتائج التي توصؿ إلييا أف المصرؼ بحاجة ماسة إلى تفعيؿ دور إدارات والتزامالماؿ الواجب 
الكفاءات المؤىمة ألجؿ ذلؾ، باإلضافة إلى الحاجة المستمرة إلى تطوير برامج اإلعداد  ؼالمخاطر وتوظي

 والتدريب المستمريف لمعامميف في المصارؼ
المصرفية وأثرىا في العائد  ةبعنوان "السيول 3(:2009أبو رحمة, دراسة )سيرين سميح  -8

 دراسة تطبيقية عمى المصارف التجارية الفمسطينية". -والمخاطرة
وكؿ مف العائد  وأبعادىا العالقة بيف عناصر إدارة السيولةة ىدفت ىذه الدراسة إلى الوقوؼ عمى طبيع

وآثارىا في واستثمارىا السيولة المصرفية  ارة المصرفية في إدارةقدرة اإلد إلىوالمخاطرة، باإلضافة إلى التعرؼ 
لى معرفة مدى تطبيؽ المصارؼ التجارية الفمسطينية لنسب السيولة المعموؿ بيا لدى سمطة  العائد والمخاطرة، وا 

شرات مؤ بيف وتوصمت الدراسة إلى عدـ وجود عالقة ارتباط وتأثير بيف السيولة المصرفية و . النقد الفمسطينية
لمخاطر السيولة لمم بيف عالقة السيولة والمخاطرة في  اً ى أف ىناؾ اختالفصارؼ التجارية موضوع الدراسة، وا 

 المصارؼ التجارية الفمسطينية. 
 

 

                                                      
1
,, اٌّغٍذ دساعخ رطج١م١خ ػٍٝ ثٕه فٍغط١ٓ -ٔظُ اٌذفغ اإلٌىزشٟٚٔ ٚ ِخبطش٘ب ٚٚعبئً اٌشلبثخ ػ١ٍٙب ,2009شب١٘ٓ, ػٍٟ ػجذ هللا,  

 ,ِغٍخ عبِؼخ األص٘ش ثغضح: عٍغٍخ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ, غضح, فٍغط١ٓ.1,اٌؼذد12
2
سعبٌخ دوزٛساٖ و١ٍخ االلزظبد, لغُ (,اداسح اٌّخبطش اٌّظشف١خ )دساعخ ١ِذا١ٔخ فٟ اٌّظبسف  اٌؼبِخ اٌغٛس٠خ,  2009ِظطفٝ, خ١ًٍ اثشا١ُ٘, 

 اداسح األػّبي, عبِؼخ دِشك, دِشك, عٛس٠خ.

 
3

, سعبٌخ دساعخ رطج١م١خ ػٍٝ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ اٌفٍغط١ٕ١خ -اٌغ١ٌٛخ اٌّظشف١خ ٚأصش٘ب فٟ اٌؼبئذ ٚاٌّخبطشح, 2009أثٛ سؽّخ, ع١ش٠ٓ ع١ّؼ, 

 ألػّبي, غضح, فٍغط١ٓ.ِبعغز١ش, اٌغبِؼخ اإلعال١ِخ, و١ٍخ اٌزغبسح, لغُ اداسح ا
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مخاطر السيولة في البنوك العاممة في  ةبعنوان "إدار  1(:2010دراسة )عدنان شاىر األعرج,  -9
 األردن".

ارؼ العاممة في األردف في تطبيؽ أفضؿ الممارسات المصرفية في مساعدة المص إلىىدفت الدراسة 
العوامؿ المقترحة مف لجنة بازؿ في إدارة مخاطر السيولة ومدى  مخاطر السيولة مف خالؿ التعرؼ إلىإدارة 

تستخدـ أدوات  تطبيقيا في المصارؼ العاممة في األردف. خمصت الدراسة إلى أف المصارؼ العاممة في األردف
دارتيا بمستوى جيد وتمتـز مخاطر السيول بة في قياسمناس عوامؿ اإلفصاح العاـ حوؿ مخاطر السيولة، إال أف ة وا 

 بدور فعاؿ في مراقبة تمؾ المخاطر. ـالييئات الرقابية في األردف ال تقو 
10- Jason Kofman) ,2004):2 افع بازل"من بعنوان ΙΙ  المالي" األداءوالطريق نحو تحسين. 

المعدؿ لمتطمبات رأس الماؿ الجديد  طاراإلانعكاس تطبيؽ معايير  إيضاح إلىدراسة ىدفت ىذه ال
قادرة عمى  تمؾ المعايير يجعمياوتوصمت إلى أف التزاـ المصارؼ  ،لممصارؼالمالي  األداءعمى  ΙΙحسب بازؿ ب

، وعممياتيا خاطرالم إدارة عمى تطوير نظـصناعة المصرفية، وتحفز المصارؼ تحقيؽ الميزة التنافسية في ال
خاصة قياس المخاطر االئتمانية مف خالؿ ي تحديد وقياس المخاطر المصرفية بوتبني منيجيات أكثر تقدمًا ف

 أىمية وأكدت الدراسة .A-IRB :Rating Based-approach (Internalأو  IRB(الداخمي مدخؿ التصنيؼ
القرار عند منح االئتماف، الذي يدعـ اتخاذ ، ئتمانيةلقياس المخاطر اال IRBاستخداـ مدخؿ التصنيؼ الداخمي

نافع التي تجنييا وليس مجرد تكمفة وذلؾ لمم استثماراً يعتبر  ΙΙ العمؿ وفؽ مقررات بازؿ أف الدراسة تدوع  
 يد.الجد اإلطارمعايير المصارؼ عند التزاـ 

موحد( االئتمان والمدخل المعياري)ال ف"تصنيان بعنو  93(Patrick Van Roy,2005 دراسة) -11
 .ΙΙ لبازل وفقاً لقياس مخاطر االئتمان 
 ,Moody'sمثؿتصنيؼ االئتماف المختمفة ل مؤسساتال ثر االعتماد فيتقييـ أ إلىىدفت ىذه الدراسة 

S&P, Fitch  لمباحث مف تبيف و  سطة والصغيرة الحجـ.عمى متطمبات رأس الماؿ لممصارؼ المتو وانعكاسيا
 تقييـ نتائج في اختالفات وجودة شركة ومصرؼ وحكوم فما بي (3,125)خالؿ عينة مف المقترضيف بمغت 

% 13و لممصارؼ% 15و لمشركات % 18بفوارؽ ،ؼالتصني مؤسسات بيف العينة ليذه االئتمانية الجدارة
 االئتمانية الجدارة تقييـ فيconservative التحفظ درجة في االختالؼ بسبب الفوارؽ ونتجت ىذه ةلمحكوم
 أوزاف وفؽ تعمؿ المؤسسات أف ىذه مف الرغـ عمى ،ألخرى ئتمانياال تصنيؼال مؤسسة مف اآلخر لمطرؼ

                                                      
1
, اٌؼذد اٌخبِظ ٚاٌؼششْٚ, ِغٍخ و١ٍخ ثغذاد ٌٍؼٍَٛ االلزظبد٠خ, اداسح ِخبطش اٌغ١ٌٛخ فٟ اٌجٕٛن اٌؼبٍِخ فٟ األسدْ, 2010األػشط, ػذٔبْ شب٘ش,  

 ثغذاد, اٌؼشاق.
2
Jason,K. January 2004,The Benefits of BaselΙΙand the Path to Improve Financial Performance, Financial 

Performance. 
3
Van Roy,P. Aug 2005  Credit Ratings and the Standardized Approach to Credit Risk in Basel ΙΙ, European 

Central Bank Working.  
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 بجدارة تتمتع التي األخرى األطراؼ مع التعامؿ إلى بالمصارؼ يدفع ىذاو . ΙΙ بازؿ المحددة مف قبؿ المخاطر
 .الجودة عالية ائتمانية محفظة وتكويف مرتفعة، ائتمانية

 مايمي: إلى الدراسة وخمصت
 التي– المقرضة لممصارؼ الماؿ رأس متطمبات في إحصائية فوارؽ وجود مف الرغـ عمى - أ

 مؤسسات قبؿ مف األخرى لألطراؼ االئتمانية لمجدارة المختمفة التقييمات نتيجة دُ ُتع  
 رأس متطمبات مف% 6عف تزيد ال الفوارؽ ىذه أف إال – الخارجية االئتماني التصنيؼ

 .والحكومات والبنوؾ لمشركات لمقروض الماؿ
 يقدـ المعياري، بالمدخؿ تُقاس التي االئتماف، مخاطر لمقابمة الماؿ رأس متطمبات تحديد - ب

 الجدارة تقييـ مؤسسات عمى تعتمد التي لممصارؼ الرقابي الماؿ لرأس بسيطة مزايا
 .الخارجية االئتمانية

 أعمى لحكوماتوا والمصارؼ الشركات عمى المطالبات لمقابمة الالزمة الماؿ رأس متطمبات - ت
 .Ι بازؿ مبادئ عمى تعتمد التيعف  ΙΙ بازؿ مبادئ عمى تعتمد التيالمصارؼ  في
 

 الجديد المقدم في ىذه الدراسة:
 طالع عمى الدراسات السابقة:بعد اال

بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة مف حيث تناوؿ موضوع المخاطر  اً نجد أف ىناؾ تشابي  -
المخاطر وطرؽ قياسيا وفقًا لمجنة بازؿ المصرفية، إال أف ىذه الدراسة تتميز وأنواع ىذه المصرفية 

 اإلدارةالتنمية االقتصادية ضمف  كزت عمى أثر المخاطر المصرفية فير كونيا لبشكؿ جوىري 
الذي يمعبو المصرؼ التجاري السوري في  الدور إبرازمع  السوري،العامة في المصرؼ التجاري 

 تصادية.عممية التنمية االق
أف الدارسة الحالية تميزت عف الدراسات السابقة كونيا تطرقت إلى حساب مؤشرات  إلى باإلضافة -

 المخاطر المصرفية التي يتعرض ليا المصرؼ.
العامة في المصرؼ التجاري  اإلدارةطرؽ قياس المخاطر المصرفية ضمف تناولت الدراسة الحالية  -

الالـز س الماؿ كيفية حساب متطمبات رأ ووضحت، 2011 ولغاية 2004السوري مف الفترة الزمنية 
 لمقابمة تمؾ المخاطر وذلؾ إلظيار مدى مالءة المصرؼ.

ى
ى
ى
ى
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ى
ى
ى
ى
ى
ى

ى
ى
ى

ىاألولالفصلى
ىمداهمةىالمصرفىالتجاريىالدوريىفيىالتنموةىاالقتصادوة

ى  
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مف النشاط يعد المصرؼ التجاري السوري مف أكبر المؤسسات المصرفية في سورية ويستأثر بحيز واسع 
المصرفي واإلجمالي في سورية حيث تقدر حصتو مف إجمالي الميزانية العمومية لمقطاع المصرفي بأكممو نحو 

 1% مف نشاط اإليداع واإلقراض في السوؽ المحمية.70% يستحوذ عمى أكثر مف 80
تجاري البنشأة المصرؼ  التعريؼو  ،ىذا الفصؿ لمحة عف تطور النظاـ المصرفي في سورية يتناوؿ

( فرعًا في نياية عاـ 71خالؿ فروعو التي بمغت )مف والخدمات الموجية لمقطاعيف العاـ والخاص السوري 
مف  في عممية التنمية االقتصادية مادائع واالئتماف كأنشطة لممصرؼ التجاري ودورىو ال تناوؿ أثركما  2011،2

 .خالؿ ربط الودائع واالئتماف بالناتج المحمي اإلجمالي

 :وتطورهالقطاع المصرفي في سورية  نشأة-1-1
لقد نمت المصارؼ في سورية وتزايد دورىا في االقتصاد السوري حيث ساىمت بما تممكو مف إمكانيات 

مف خالؿ تجميع المدخرات الوطنية  مالية ومدخرات في تمويؿ برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية في سورية
 ، باإلضافةنشطة اإلنتاجية في المشاريع الصناعية والزراعية القائمة في البالدالستثمار ودعـ األإلى اوتوجيييا 

 .قروض لمقطاع الخاصالـ يتقد وويميا لمقطاع العاـ مت إلى
الدور الريادي الذي لعبتو المصارؼ السورية  عكستمر القطاع المصرفي في سورية بتطورات متالحقة و 

 ايمي موجز عف التطورات البارزة التي مر مف خالليا.فيمخدمة أىداؼ التنمية االقتصادية، في 

 : 1962حتى عام  1953: من عام المرحمة األولى

دور في الحياة االقتصادية العممية نتيجة ضعؼ المصارؼ  1953لـ يكف لمنظاـ المصرفي قبؿ عاـ 
ؤسسات األجنبية الوطنية، الذي كاف سببو ضعؼ التطور االقتصادي وانخفاض مستوى دخؿ الفرد وسيطرة الم

عمى اإلصدار واألعماؿ التجارية وعدـ وجود تخصص في أعماؿ المصارؼ نتيجة غياب التشريع المنظـ لمنشاط 
ؤولة وضع األمر الذي فرض عمى السمطات المس المصرفي وكذلؾ ضعؼ المدخرات لدى الجياز المصرفي.

يث تـ خالؿ ىذه الفترة قياـ مجمس النقد ح، متوازنة لدفع عممية النمو االقتصاديسياسة اقتصادية ومالية 
الذي أدى إلى إنشاء مصرؼ ، 28/3/1953تاريخ 87والتسميؼ الذي تـ إنشاؤه بموجب المرسـو التشريعي رقـ 

 1/8/1956.3سورية المركزي في 

                                                      

1
 .6/6/2011فٟ  www . cbs . bank . com,, رُ اٌغؾت ِٓ اٌّٛلغ  ٔجزح ػٓ اٌّظشف,  اٌّظشف اٌزغبسٞ اٌغٛسٞ  

2
 ِظشف عٛس٠خ اٌّشوضٞ رُ اٌغؾت ِٓ ِٛلغ. 37ص, ِظشف عٛس٠خ اٌّشوض٠خ, 2011, اإلؽظبءاد إٌمذ٠خ اٌّظشف١خ 

www.banquecentral.qov.sy 

3
 .271,272خ االلزظبد, عٛس٠خ,صِذ٠ش٠خ اٌىزت ٚاٌّطجٛػبد, عبِؼخ رشش٠ٓ, و١ٍ–إٌمٛد ٚاٌّظبسف-1995اٌؼّبس, سضٛاْ ١ٌٚذ, 

 

http://www.banquecentral.qov.sy/
http://www.banquecentral.qov.sy/
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 1 كاف أىميا :وتوجيو، القطاع المصرفي  ت ىامة وسريعة غيرت مف بينةتميزت ىذه المرحمة بتطورا
 3إلى شركات مساىمة ال يقؿ رأس ماليا عف  1959 عاـ ع المصارؼ العاممة في سوريةتحوؿ جمي -

% وذلؾ إلفساح المجاؿ أكثر 25كما تـ تحديد مساىمة رأس الماؿ األجنبي بنسبة  ،مميوف ؿ.س
 .لممساىميف المحمييف والعرب

ة السورية حؽ الذي منحت بموجبو المؤسسة االقتصادي 8/3/1961( تاريخ 11صدور القانوف رقـ ) -
دور الدولة في توجيو السياسة  % لتعزيز35المساىمة في رأس ماؿ جميع المصارؼ الخاصة بنسبة 

 .لممستثمريف العرب % مف رأس ماؿ المصرؼ25نسبة و المصرفية 
جميعيا ية المصارؼ التجارية العاممة في سور الذي أمـ  25/7/1961( تاريخ 117صدور القانوف رقـ ) -

 .تيا إلى الدولةبحيث تعود ممكي
الذي ألغى تأميـ جميع المصارؼ السورية  28/5/1962( تاريخ 12صدور المرسـو التشريعي رقـ ) -

 وفروع المصارؼ العربية ولكنو أبقى عمى تأميـ المصارؼ األجنبية.

 :2000حتى عام  1963من عام  المرحمة الثانية :

التخطيط االقتصادي الشامؿ أسموبًا لمتنمية انتيجت سورية  1963بعد قياـ ثورة الثامف مف آذار عاـ 
الذي  2/5/1963خ ( تاري37حيث تـ خالؿ ىذه الفترة صدور المرسـو التشريعي رقـ )، االقتصادية واالجتماعية

وذلؾ مف أجؿ تأميف إشراؼ الدولة  ،وحوؿ ممكيتيا إلى الدولةجميعيا المصارؼ العاممة في سورية أعاد تأميـ 
 توفير منح التسييالت االئتمانية بما يتالءـ مع ضرورات التنمية االقتصادية واالجتماعية.و  عمى القطاع المصرفي

الذي قضى بتكويف مجالس إدارة لممصارؼ  10/8/1963( تاريخ 791وكما تـ صدور المرسـو التشريعي رقـ )
مجموعات مصرفية في خمس ودمجيا ىذه المصارؼ  كما تـ تنظيـ. المؤممة وتسمية المديريف العامميف فييا

 قتصاد والتجارة الخارجية شخصيًا.وتحت إشراؼ وزير االكافة العمميات المصرفية  تمارس
إعادة تنظيـ الجياز المصرفي عمى أساس التخصص المصرفي لمقطاعات  تتم ،وخالؿ ىذه المرحمة

لذي نص عمى ا 29/10/1966( تاريخ 813االقتصادية والنشاطات المختمفة مف خالؿ صدور القرار رقـ )
في ية حيث تـ دمج المصارؼ التجارية وتوزيع مياـ التحويؿ بيف المصارؼ العاممة في سور  ،التخصص المصرفي

صدر المرسـو رقـ  15/4/1974وفي تاريخ . وأعطي حؽ تمويؿ التجارة الداخمية والخارجية، مصرؼ واحد
تجاري السوري ويرتبط بوزارة االقتصاد الذي أصبح بموجبو يحمؿ تسمية المؤسسة العامة لممصرؼ ال( 1654)

ـ القروض بالمقابؿ لمقطاع ويعمؿ تحت عنواف المصرؼ التجاري السوري ويختص بتمويؿ القطاع العاـ وتقدي
 وكذلؾ تضمف القرار قياـ المصرؼ الزراعي بتمويؿ القطاع الزراعي والجمعيات التعاونية عمى مختمؼ. الخاص

                                                      
1
, ٚسلخ ػًّ ِمذِخ اٌٝ طٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚصاسح  رؾذ٠ش ٚرط٠ٛش اٌمطبع اٌّبٌٟ ٚاٌّظشفٟ فٟ عٛس٠خ-2001اٌجغبط ٘شبَ , 

 . 1االلزظبد ٚاٌزغبسح اٌخبسع١خ اٌغٛس٠خ , دِشك , عٛس٠خ , ص
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نشاء المصرؼ العقاري الذي يقـو بتمويؿ األنشطة  ،العاـ والخاص في سوريةأشكاليا وقياـ المصرؼ الصناعي  وا 
 والمستشفياتالعقارية مثؿ قطاع السكف وقطاع السياحة لمقطاعيف العاـ والخاص والقطاع التعاوني السكني 

يـ القروض قدتوقد سمح ىذا القرار لجميع تمؾ المصارؼ بتمقي الودائع مف مختمؼ القطاعات و  ،والمساكف وغيرىا
واستتبع في تمؾ الفترة صدور المرسـو التشريعي رقـ  حسب اختصاصو .ب الخدمات المصرفية والمختمفة كؿ  و 
حيث يقدـ خدمات مصرفية محمية  ،الذي نص عمى إنشاء مصرؼ التسميؼ الشعبي 18/7/1966( تاريخ 61)

كما تـ في ىذه المرحمة تكويف  خؿ المحدود.لصغار المتعامميف مف التجار والصناع والجمعيات التعاونية وذوي الد
س استشاري برئاسة تشكيؿ مجم تـ ماك مجالس إدارة كؿ مصرؼ وتعييف مدير عاـ يتولى تسيير أعمالو المعتادة.

عطاء التوجيو الالـز عند الضرورةلوزير االقتصاد  وما  ،منظر في جميع األمور التنظيمية واإلدارية واالستثمارية وا 
وبعد ذلؾ تـ اتخاذ قرارات سريعة مف قبؿ إدارات المصارؼ لتوفير الخدمة  .عمؿ بو حتى اآلفنظيـ يُ زاؿ ىذا الت

( وحدة مصرفية في نياية 251حيث بمغ عددىا ) ،المصرفية في مختمؼ محافظات القطر وذلؾ بفتح فروعيا ليا
 2010.1عاـ 

 : 2010حتى عام  2001من عام  المرحمة الثالثة :

تباع منيج جديد في السوؽ المصرفية، وذلؾ مف خالؿ فتح القطاع السورية عمى عممت الحكومة ا
المصرفي أماـ القطاع الخاص، حيث أدى إحداث ىذه المصارؼ الخاصة إلى وضع المصارؼ العامة القائمة 

مف سوؽ المصرفية في سورية لعدة عقود، وذلؾ الرؼ حديثة ومتطورة بعد احتكارىا أماـ منافسة حقيقية مع مصا
الذي سمح بتأسيس المصارؼ الخاصة عمى شكؿ شركات مساىمة مغفمة  2001( لعاـ 28خالؿ القانوف رقـ )

، %(25ي والمؤسسة االدخارية بنسبة سورية خاصة أو شركات مشتركة مغفمة سورية )يساىـ فييا القطاع المصرف
لحصص المساىميف العرب واألجانب  القانوف لممصارؼ الخاصة بتحويؿ األرباح والفوائد العائدةىذا حيث سمح 

كما حدد نسبة ضريبة الدخؿ عمى ، ومكافآت مجمس إدارتيا ومف غير السورييف المقيميف مف القطع األجنبي
( مميوف ؿ.س 1500ؼ بػ )وكذلؾ حدد الحد األدنى لرأس ماؿ المصر  األرباح الصافية التي تحققيا المصارؼ،

وأجاز القانوف لمعرب واألجانب المساىمة في رأس ماؿ المصرؼ أو ، ( ؿ.س500جاوز قيمة السيـ ) تتبحيث ال 
 وبخاصة أكثر أماـ العرب واألجانب  وإلتاحة فرص %.49شراء أسيمو بحيث ال تزيد نسبة مساىمتيـ عف 

المصارؼ العالمية الكبيرة التي تمتمؾ خبرات واسعة ومميزة في العمؿ المصرفي بما يحسف شروط المنافسة 
الذي قضى بتعديؿ نسبة مساىمة العرب  2009عاـ ( 3تـ صدور القرار رقـ )، ى تنويع الخدماتويساعد عم

وكذلؾ تـ تعديؿ الحد األدنى لرأس ماؿ المصرؼ وفؽ ىذا ، %60نب في رأس ماؿ المصرؼ وأصبحت واألجا

                                                      
1
 .http://www ٞرُ اٌغؾت ِٓ ِٛلغ اٌّظشف اٌّشوض, خ اٌّشوضٞ, ِظشف عٛس2010٠اإلؽظبءاد إٌمذ٠خ ٚاٌّظشف١خ , -

Banqueeteral.gov.sy 37,ص.  
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ة عاـ في نياي اً فرع (180) التقميدية حيث أصبح عدد فروع المصارؼ الخاصة ( مميارات.10القانوف وأصبح )
كما تـ السماح لممصارؼ اإلسالمية بالعمؿ ضمف السوؽ  2003.1في عاـ  مصرفافىناؾ بعد أف كاف  2010

وضمف األحكاـ  2005( الصادر في النصؼ األوؿ مف العاـ 35المصرفية وذلؾ تبعًا لممرسـو التشريعي رقـ )
يقؿ رأس  أالوعمى ، (2001لعاـ  28مة )رقـ قانوف المصارؼ الخاصة والعا والصيغ القانونية التي نص عمييا
 ؿ.س فيما بعد طبقًا لمقانوف رقـ اً ( مميار 15و إلى )فع( مميارات ؿ.س الذي تـ ر 5ماؿ المصرؼ اإلسالمي عف )

.وأصبح عدد فروع المصارؼ اإلسالمية  2009الذي عدؿ إحداث المصارؼ الخاصة واإلسالمية لعاـ  (3)
 (.2010في نياية عاـ ) اً فرع 2(28)

 وىكذا نجد أف ىيكؿ النظاـ المصرفي في سورية يتمثؿ في المصارؼ التالية:
 مصرؼ سورية المركزي. -1
 مف : المؤسسات المصرفية التي تتضمف كالً  -2

 المصرؼ التجاري السوري. -
 المصرؼ الزراعي. -
 المصرؼ العقاري. -
 مصرؼ توفير البريد. -
 مصرؼ التسميؼ الشعبي. -
 المصرؼ الصناعي. -
 المصارؼ الخاصة )التقميدية واإلسالمية(. -

تـ تفعيؿ دور مصرؼ سورية المركزي ، وفي إطار السعي الدائـ والمستمر لتطوير بيئة العمؿ المصرفي
حيث تـ صدور مشروع جديد يتعمؽ بالنقد والتسميؼ  ،الذي يمثؿ حجر األساس في منظومة العمؿ المصرفي

 ستقاللية في وضع القانوف الجديد مصرؼ سورية المركزي المزيد مف االحيث منح ىذا ، وبمصرؼ سورية المركزي
عؿ لمجمس النقد والتسميؼ برئاسة حاكـ مصرؼ المركزي ميمات الرقابة وكما جُ ، وتنفيذىا السياسة النقدية
 3.جاالت النقد والتسميؼ وسعر الصرؼاالحترازية في م

وذلؾ بيدؼ مساعدة االقتصاد السوري عمى  ،ةإحداث سوؽ تداوؿ األسيـ الماليوفي ىذا اإلطار تـ 
اجتذاب المزيد مف رؤوس األمواؿ والتمويؿ الطويؿ األجؿ الالـز لالستثمار في مياديف الموارد الطبيعية الكبيرة 

ضافة إلى الخطوات التي تمت عمى صعيد باإل 4.( وتطوير ىذه المواردالمعدنية )مثؿ النفط ، الغاز ، الماء الثروة

                                                      
1
 37ِشعغ عجك روشٖ, ص, ِظشف عٛس٠خ اٌّشوضٞ , 2010إلؽظبءاد إٌمذ٠خ ٚاٌّظشف١خ,ا 

2
 .37ص, ٔفغٗ اٌّشعغ اٌغبثك 

3
 غ١ٍف.اٌخبص ثزشى١ً ِغٍظ إٌمذ ٚاٌز 2002(  ػبَ 23لبْٔٛ إٌمذ األعبعٟ سلُ )  

4
 ., ِظشف عٛس٠خ اٌّشوض2005ٞػبَ( 22) سلُ. أشبء ١٘ئخ األٚساق ٚاألعٛاق اٌّب١ٌخ فٟ عٛس٠خلبْٔٛ  
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وثيؽ بيف صندوؽ النقد الدولي تعاوف حيث يوجد ىناؾ  ،طمبات لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية الفعالةتطبيؽ مت
مف أجؿ  ،خاصة مفوضية الحكومة لدى المصارؼبعمى صعيد تدريب الكوادر البشرية ومصرؼ سورية المركزي 

لبت قرارات مجمس النقد نفسو ياؽ الس وفي وممارسة األجيزة الرقابية المتقدمة في العالـ، بناء القدرات الرقابية
بازؿ بما ينسجـ مع الصادرة في اآلونة األخيرة العديد مف متطمبات لجنة والتسميؼ الخاصة بالرقابة المصرفية 

ف وجود مثؿ ىذه القرارات والتشريعات يعزز تطبيؽ مبدأ الحوكمة لدى الجياز إحيث الممارسات الدولية المعايير و 
 1 .المصرفي

 عن المصرف التجاري السوري:نبذة  -1-2
ـ كمؤسسة عامة 1966( عاـ 913بموجب المرسـو التشريعي رقـ ) المصرؼ التجاري السوري تـ تأسيس

تقـو بمختمؼ األعماؿ المصرفية لمصمحتيا أو لمصمحة الغير أو باالشتراؾ معو في سورية أو خارجيا، ويرتبط 
 ئةً بمغ رأس ماؿ المصرؼ عند إحداثو مي السوري". و بوزارة االقتصاد ويعمؿ تحت عنواف" المصرؼ التجار 

ف مميوف ليرة سورية، ثـ تـ رفعو فيما بعد إلى مميار ليرة سورية بموجب القرار الصادر عف رئيس مجمس يوخمس
. وبعد ذلؾ أصبح رأس مالو أربعة مميارات ليرة سورية بموجب القرار 30/12/1993( تاريخ 340الوزراء رقـ )

(  القاضي برفع رأس الماؿ 35أصدر المرسـو التشريعي رقـ ) 2006. وفي عاـ 8/15/1998 ( تاريخ7رقـ )
 المصرؼ إلى سبعيف مميار ليرة سورية.

 2 يقـو المصرؼ التجاري السوري باألعماؿ التالية :و 
 كافة. ستقباؿ الودائع والمدخرات بأشكالياا -
 .العامة والمشتركة والخاصةتقديـ القروض السمفيات بجميع أنواعيا ولجميع القطاعات  -
 خصـ األوراؽ المالية بأنواعيا المختمفة. -
 المتاجرة بالعممة األجنبية والمعادف الثمينة. -
 االعتمادات المستندية. -
 تمويؿ األنشطة التجارية والداخمية. -
 حصرية التعامؿ مع العالـ الخارجي. -
 وسطة األجؿ والطويمة (.إصدار سندات الديف العاـ وتسويقيا لصالح الخزينة العامة ) مت -

                                                      
1
, ِئرّش ِغزغذاد إٌظبَ اٌشلبثٟ اٌّظشفٟ فٟ عٛس٠خ ِٚزطٍجبد ٌغٕخ ثبصي األعبع١خ ٌٍشلبثخ اٌّظشف١خ اٌفؼبٌخ, 2005ٌشضٟ ,أؽّذ, رّٛص ا 

 ٛس٠خ, .اٌؼًّ اٌّظشفٟ فٟ عٛس٠خ , دِشك, ع

2
, 2004,  اٌّظشف اٌزغبسٞ اٌغٛسٞ  &1ص,  ِشعَٛ اؽذاس اٌّظشف اٌزغبسٞ,  4/8/1977 ربس٠خ( 1654) ٚاٌّشعَٛ اٌزشش٠ؼٟ سلُ 

 .2010رمش٠ش اٌّظشف اٌزغبسٞ اٌغٛسٞ ػبَ &  179ص,  اٌؼ١ٍّبد اٌّظشف١خ اإلداسح اٌؼبِخ فٟ دِشك
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إجراء جميع األعماؿ التجارية والمالية التي تتعمؽ باألمواؿ المنقولة وغير المنقولة لكؿ األعماؿ التي  -
 تتعمؽ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعممية المصرفية التي تضمنيا مرسـو إحداث المصرؼ.

واالت ونظاـ عمميات الصندوؽ وتأجير والح صقاتفتح حسابات ودائع التوفير والشيكات وعمميات ال -
 الصناديؽ الحديدية لدى بعض الفروع الصراؼ اآللي.

كما يقـو المصرؼ التجاري السوري بمنح التسييالت المصرفية عمى شكؿ اعتمادات بالميرة السورية أو 
العتماد في ولممصرؼ الحؽ في تعميؽ استعماؿ ىذا ا، بالعمالت األجنبية حيث توضع تحت تصرفيـ ألجؿ معيف

 1لضمانات التي يرى ضرورة الحصوؿ عمييا.اضوء 
( فرعًا مصرفيًا موزعة عمى المحافظات 71) 2011بمغت عدد فروع المصرؼ التجاري السوري في عاـو 
بيف عدد فروع المصرؼ التجاري السوري والمصارؼ الخاصة التقميدية واإلسالمية يالتالي  والجدوؿ 2.كافة السورية

 :2011-2001خالؿ الفترة 
 .2011لغاية 2001السوري والمصارف الخاصة من  (: تطور عدد فروع المصرف التجاري1-1رقم) الجدول

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 ٔٙب٠خ اٌفزشح

اٌّظشف فشٚع 

 اٌزغبسٞ اٌغٛسٞ
54 49 51 51 53 54 56 58 63 69 71 

اٌّظبسف فشٚع 

 ٠خاٌخبطخ اٌزم١ٍذ
0 0 2 10 25 43 61 82 145 180 189 

اٌّظبسف فشٚع 

 اٌخبطخ اإلعال١ِخ
0 0 0 0 0 0 5 8 13 28 32 

فشٚع ِغّٛع 

اٌّظبسف اٌؼبٍِخ 

 فٟ عٛس٠خ

270 265 272 282 301 321 348 374 443 501 516 

 .37مصرؼ سورية المركزي، مرجع سبؽ ذكره، ص ، 2011،اإلحصاءات النقدية والمصرفية :لمصدر ا

 :مف الجدوؿ يتبيف 
أف نسبة عدد فروع المصرؼ التجاري السوري والمصارؼ الخاصة )التقميدية واإلسالمية( إلى مجموع   -1

 .2011إلى عاـ  2004%مف عاـ 42.83% إلى 1المصارؼ العاممة في سورية قد ازدادت مف 
ة قد انخفضت مف نسبة عدد فروع المصرؼ التجاري السوري إلى مجموع المصارؼ العاممة في سوري  -2

حيث وصؿ عدد فروع المصارؼ الخاصة  2011إلى عاـ  2001% مف عاـ 13.76% إلى 20
ويعزى السبب في ذلؾ إلى سوء  ،اً ( فرع71بينما كاف عدد فروع المصرؼ التجاري السوري) اً ( فرع221)

                                                      
1
 . 226ص,  ِشعغ عجك روشٖ, خاداسح اٌّخبطش اٌّظشف2009,١, ِظطفٝ خ١ً اثشا١ُ٘ -

2
 .37ص,  ِشعغ عجك روشٖ,  ِظشف عٛس٠خ اٌّشوض٠خ, 2011,  اإلؽظبءاد إٌمذ٠خ اٌّظشف١خ - 
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كبير مف فروع في المناطؽ والمدف والطرؽ النائية وتركز عدد  وانتشارىا فروع المصرؼ وضعؼ في توزع
 .المصرؼ في دمشؽ وحمب

كؿ فرع مف فروع فإف بالتالي  1( ألؼ نسمة،21840) ما يقاربكاف  2011في نياية عدد السكاف -3
( وىي 0.033) ( ألؼ نسمة وبانتشار جغرافي بنسبة30) ما يقاربالمصرؼ التجاري السوري يخدـ 

 2.كافة الشرائح اؼ  والخدمة ال تصؿ إلىغير كنسبة غير كافية وىذا ما يؤكد أف انتشار فروع المصرؼ 
 

عمؿ عمى زيادة انتشار فروع المصرؼ بشكؿ جغرافي لتصبح بمتناوؿ الالمصرؼ  ةإدار  مما سبؽ نجد أنو عمى
جميع األفراد بيدؼ توزيع المخاطر والتخفيؼ منيا، مع تقديـ خدمة مصرفية ذات جودة عالية تمس احتياجات 

مف النشاطات التجارية والصناعية والعقارية وتجد الحموؿ لمشاكميـ، والعمؿ أيضًا عمى األفراد و األنواع المختمفة 
زيادة الوعي والثقافة المصرفية لألفراد وذلؾ مف خالؿ استخداـ وسائؿ إعالـ مناسبة مع االستخداـ األمثؿ لمتسويؽ 

عالف لمخدمات المصرفية التي يقدميا المصرؼ.  مف دعاية وا 

 في التنمية االقتصادية: التجاري السوري مصرفدور ودائع ال -1-3
ف عممية التنمية االقتصادية تحتاج إلى توفير إاالقتصادي حيث  في النشاط كبير لمودائع المصرفية تأثير

وبالتالي لكي تنمو الدولة وتتطور ال بد ليا مف أف تحقؽ نموًا في عممية تكويف رأس الماؿ مف  ،موارد مالية كافية
التي تتحوؿ مع الزمف إلى مشاريع إنتاجية وسمع دخارات األفراد االختيارية إموارد داخمية أو خارجية كخالؿ توفير 
وىذا ما  معدؿ تكويف رأس الماؿ، لذا كمما ازدادت المدخرات وتـ توجيييا نحو االستثمار المنتج، ازداد 3استثمارية.

 يؿ تدفؽ األمواؿ الفائضة لدى الفئات المدخرة.توفير قنوات ووسائؿ يمكف مف خالليا تسي يحتـ عمى المصارؼ
فو  االقتصادية يعد مف الموضوعات الميمة  اتتبعًا لمتغيير لدى المصارؼ دراسة تطور حجـ الودائع  ا 

دراسة العالقة بيف حجـ الودائع في المصرؼ وحجـ  تـفي تمويؿ التنمية االقتصادية، وت يؤثر جذب الودائع حيث
 4لمعالقة التالية:  ، والذي يحسب تبعاً لإليداع مف خالؿ الميؿ المتوسط اإلجماليالناتج المحمي 

 =الميل المتوسط لإليداع (1-1العالقة رقم )
 الودائع المصرفية

 الناتج المحمي اإلجمالي

                                                      
1
 َ .10.30, اٌغبػخ 2012-7-18فٟ ٠َٛ  www.cbssyr.orgاٌّىزت اٌّشوضٞ ٌإلؽظبء, رُ اٌغؾت ِٓ ِٛلغ   

فٕٙبن ( 1)  أِب ارا وبْ ألً ِٓ,  فٙٛ اٌؼذد اٌّضبٌٟ( 1) ارا وبْ ٠غبٚٞ( 10000× ػذد اٌغىبْ/  ػذد اٌفشٚع)  الي ِئشش اٌىضبفخ اٌّظشف١خُ اؽزغبثٗ ِٓ خر 2

 . أؾشاف عٍجٟ

3
زغ١ٍف اٌشؼجٟ رفؼ١ً دٚس اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ ٚاإلداس٠خ فٟ اٌّئعغبد اٌّب١ٌخ فٟ عٛس٠خ  دساعخ ١ِذا١ٔخ ػٍٝ اٌّظشف اٌ,  2010ؽغْٛ, ػزبة,  

 . 106, سعبٌخ دوزٛساٖ فٟ اداسح األػّبي, و١ٍخ االلزظبد, عبِؼخ رشش٠ٓ, صٚاٌجٕه اٌؼشثٟ

4
 .138, اٌطجؼخ األٌٚٝ, داس اٌٛساق, ػّبْ, األسدْ, ص اداسح اٌّظبسف,  2000اٌضث١ذٞ, ؽّضح ِؾّٛد,  

http://www.cbssyr.org/
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ف الميؿ المتوسط   المصرفي، وكذلؾ سعر الفائدة ونوعية القنوات األفراد لإليداعيتأثر بدوافع  لإليداعوا 
في المصرؼ التجاري السوري نورد الجدوؿ رقـ  لإليداعوإلظيار الميؿ المتوسط  رية التي يقدميا المصرؼ.االدخا

 تي:اآل (1-2)
 المصرف التجاري السوري في الميل المتوسط لإليداع(: 2-1)رقم الجدول

 اٌغٕٛاد
ٚدائغ اٌّظبسف 

 اٌّؾ١ٍخ

ٚدائغ اٌّظشف 

 اٌزغبسٞ اٌغٛسٞ

ٚدائغ اٌّظبسف 

 اٌخبطخ

ظ اٌّؾٍٟ إٌبر

 اإلعّبٌٟ

ٔغجخ 

ٚدائغ 

اٌّظبسف 

اٌخبطخ 

اٌٝ ٚدائغ 

اٌّظبسف 

 اٌّؾ١ٍخ

ٔغجخ ٚدائغ 

اٌّظشف 

اٌزغبسٞ 

اٌغٛسٞ اٌٝ 

ٚدائغ 

اٌّظبسف 

 اٌّؾ١ٍخ

ا١ًٌّ 

اٌّزٛعظ 

ٌإل٠ذاع 

فٟ 

اٌّظشف 

اٌزغبسٞ 

 اٌغٛسٞ

2004 669661 383662 19988 1266891 1.58% 57.29% 0.3028 

2005 733253 395875 66875 1506440 4.43% 54% 0.2627 

2006 804457 356655 144952 1726404 8.51% 44.33% 0.2066 

2007 924448 364983 224465 2020838 11.12% 39.48% 0.1806 

2008 1069384 392579 305317 2448060 13.32% 36.71% 0.1636 

2009 1202411 372587 396486 2520705 32.97% 36.52% 0.1478 

2010 1400621 393502 509838 2791775 36.40% 28.13% 0.1409 

2011 1274512 324269 455966 3373853 35.78% %25.44 0.0961 

 .2011ولغاية عاـ  2004التقارير السنوية لممصرؼ التجاري السوري مف عاـ  -المصدر: 
 .2011ولغاية  2004تقارير مصرؼ سورية المركزي مف عاـ  -

 :نالحظ مف الجدوؿ
، ويعود السبب في ذلؾ 2005عما كاف عميو في عاـ  2006انخفاض الميؿ المتوسط لإليداع في عاـ   -1

قرارًا داخميًا بإغالؽ حسابات المواطنيف التي  2005ي السوري في نياية عاـ إلى إصدار المصرؼ التجار 
إلى  أدت، التي يقؿ رصيدىا عف عشرة آالؼ ليرة سورية مما أدى إلى انخفاض الودائع في المصرؼ

 .كردة فعؿ عميو  ليرة سورية مف الودائع خالؿ فترة قصيرة تمت ىذا القرار مميار 40انخفاض ما يقارب 
ودائع  إلىنسبة ودائع المصرؼ التجاري لرغـ مف استمرار انخفاض الميؿ المتوسط لإليداع إال أف عمى ا -2

ودائع المصارؼ المحمية حتى  إلىمف نسبة ودائع المصارؼ الخاصة  عمىأظمت  محميةالمصارؼ ال
 تفاداس، حيث وىذا يؤكد لنا محافظة المصرؼ التجاري السوري عمى قدرتو في جذب الودائع 2009عاـ 

السوؽ المصرفية لتكوف حافزًا لو لتطوير خدماتو  إلىمف دخوؿ المصارؼ الخاصة التجاري المصرؼ 
عمى تطوير البنية التحتية والتنظيمية  أساسياعتمدت بشكؿ  ةمف خالؿ اتباعو استراتيجيكمًا ونوعًا 

تمتة ستفادة مف األواال اإلجراءاتلمعمؿ في المصرؼ مف خالؿ تحسيف جودة الخدمات المقدمة وتبسيط 
 عمى هنظاـ عمؿ الكتروني مما ساعد إلىالشاممة لعمميات المصرؼ واالنتقاؿ مف العمؿ اليدوي الورقي 

ديدة وذلؾ مف خالؿ تقديـ خدمة تنفيذ معامالتو بسرعة ودقة، كما عمؿ المصرؼ عمى تقديـ خدمات ج
، وقد  اإللكترونيةوالفوترة  لكترونياإلوتطوير سياسية الدفع  اإلنترنتعمى كشؼ الحساب عبر  طالعاال
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مف خالؿ ما تقدـ  1.تمؾ التغييرات في الحفاظ عمى الموقع الريادي لممصرؼ التجاري السوري أثمرت
يتبيف لنا مقدرة المصرؼ التجاري السوري عمى توليد الموارد المالية الالزمة لتمويؿ احتياجات االقتصاد 

والذي يعتبر  متمويؿ الذاتي في االقتصاد الوطنيالمصرؼ لداـ لدرجة استخجيدًا وىوما يعني مؤشرًا 
االئتماف مطالب المصرؼ في تغطية  قدرة يدؿ عمى وىذا، محورًا أساسيًا إلستراتيجيات التنمية

 .واالستثمار

في ذلؾ سبب يعود ال، 0.0961حيث بمغ  2011ير في عاـ الميؿ المتوسط لإليداع بشكؿ كب فاضانخ -3
تراجع كمية اإليداعات باإلضافة إلى  إلىسية واالقتصادية التي تمر بيا البالد مما أدى السيا إلى األزمة

سحب عدد كبير مف المودعيف أمواليـ مف المصرؼ بشكؿ كمي أو جزئي أو تحوليـ إلى شراء الذىب 
بعد فرض العقوبات االقتصادية عمى  بخاصةو معتاد في ظروؼ أي أزمة، و كمعدف خازف لمقيمة كما ى

 أـأـ تجارية  كانت استثماريةأسواء كافة أنواعيا بالتمويالت  فيالتجاري السوري، وىذا ما أثر  مصرؼال
 استيالكية.

 في التنميةالمقدم من المصرف التجاري السوري دور االئتمان المصرفي  -1-4
 االقتصادية:

ية االقتصادية مف كثر المصارؼ مسؤولية وأىمية في مجاؿ التنمأيعد المصرؼ التجاري السوري مف 
لمجية المقترضة، فمف خاللو  ـممصرؼ أأكاف لف االئتماف يحقؽ مزايا عديدة سواء إحيث ، خالؿ منح االئتماف

د مف أجميا كما  يستطيع المصرؼ أف يضمف االستمرار والنمو والقدرة عمى تحقيؽ مجموعة األىداؼ التي وج 
ماف مف أىـ مصادر إشباع الحاجات التمويمية لمقطاعات االئت يعدكما  .يستطيع أف يساىـ في اقتصاد البمد

متوافقًا والحاجات الفعمية لمنشاط االقتصادي ومتناسبًا يكوف مستوى االئتماف أف ولكف يجب  ،االقتصادية المختمفة
قابميا سمع وخدمات تحو تؤدي إلى تدفؽ قوى شرائية ال وحاجات خطط التنمية االقتصادية، ألف الزيادة في من

إلى  يف يؤدي التخفيؼ في منح االئتمافرجات كافية فترتفع األسعار ويقع االقتصاد في حتمية التضخـ في حبد
 2حالة كساد.

طني الميؿ المتوسط لالئتماف حيث ومف المقاييس المستخدمة لربط تمويؿ التنمية باحتياجات االقتصاد الو 
رؼ في تمويؿ التنمية االقتصادية، بينما يمثؿ الناتج ف االئتماف المقدـ مف المصرؼ التجاري يمثؿ مساىمة المصإ

 3المحمي اإلجمالي احتياجات التنمية،  ويحسب وفؽ العالقة التالية:
 

                                                      
1
 .2009رمش٠ش اٌّظشف اٌزغبسٞ اٌغٛسٞ,  

2
 .126, ِشعغ عجك روشٖ, صاٌشلبثخ اٌّب١ٌخ ٚاإلداس٠خ فٟ اٌّئعغبد اٌّب١ٌخ فٟ عٛس٠خ  رفؼ١ً دٚس, 2010ؽغْٛ , ػزبة ,  

3
 . .138, ِشعغ عجك روشٖ, ص اداسح اٌّظبسف,  2000اٌضث١ذٞ, ؽّضح ِؾّٛد,  
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 ئتمان =الميل المتوسط لال  (                2-1)العالقة رقم 
 تماف المصرفياالئ

 الناتج المحمي اإلجمالي

 
تياجات لمقدـ مف المصرؼ التجاري السوري ومعرفة تطوره مع احوإلظيار قيمة الميؿ المتوسط لالئتماف ا

 :(3-1الجدوؿ رقـ )التنمية االقتصادية، 
الميل المتوسط لالئتمان المقدم من المصرف التجاري السوري (:3-1الجدول رقم )  

 اٌغٕٛاد

ائزّبْ 

اٌّظبسف 

 اٌّؾ١ٍخ

ائزّبْ 

اٌّظشف 

اٌزغبسٞ 

 اٌغٛسٞ

ائزّبْ 

اٌّظبسف 

 اٌخبطخ

اٌّؾٍٟ إٌبرظ 

 اإلعّبٌٟ

ٔغجخ ائزّبْ 

اٌّظبسف 

اٌخبطخ اٌٝ 

ائزّبْ  

اٌّظبسف 

 اٌّؾ١ٍخ

ٔغجخ ائزّبْ 

اٌّظشف 

اٌزغبسٞ 

اٌغٛسٞ اٌٝ 

ائزّبْ  

اٌّظبسف 

 اٌّؾ١ٍخ

ا١ًٌّ 

اٌّزٛعظ 

ٌالئزّبْ فٟ 

اٌّظشف 

اٌزغبسٞ 

 اٌغٛسٞ

2004 330100 128512 4407 1266891 1.33% 38.93% 0.1014 

2005 421723 154118 17054 1506440 4.43% 36.36% 0.1023 

2006 491522 196762 35415 1726404 7.21% 40.07% 0.1140 

2007 633386 272700 68127 2020838 15.76% 43.05% 0.1350 

2008 870295 438599 125071 2448060 14.37% 50.39% 0.1792 

2009 1028216 387520 170616 2520705 16.59% 37.68% 0.1540 

2010 1211991 389535 267516 2791775 22.07% 32.14% 0.1390 

2011 1240064 330745 255408 3373853 20.60% 26.67% 0.0980 

 .2011ولغاية عاـ  2004التقارير السنوية لممصرؼ التجاري السوري مف عاـ  -المصدر: 
 .2011ولغاية  2004تقارير مصرؼ سورية المركزي مف عاـ  -

 مف الجدوؿ:يتبيف 
سيطرة ، ىذا يدؿ عمى 0.1792إلى  2008ارتفاع الميؿ المتوسط لالئتماف حيث وصؿ في عاـ   -1

 والترخيص المصرفية السوؽ انفتاح مف الرغـاالئتماف عمى في منح المصرؼ التجاري السوري 
في تقديـ االئتماف لمختمؼ شرائح المواطنيف وتقديـ قروض  ه، مف خالؿ استمرار الخاصة لممصارؼ

التي تشمؿ قروض السيارات بشروط دفع متنوعة الطويؿ والمتوسط والقصير األجؿ  التجزئة لممدى
تقديـ بطاقات االئتماف المتنوعة بسقوؼ و  رض السكني العادؿ،وقروض اإلكساء وقروض المصاعد والق

ىذا ما عكس دور و  1.ح البطاقة بسقوؼ ائتمانية مختمفةألؼ ؿ.س مع طر  500مختمفة تصؿ إلى 
تمويؿ التجارتيف الداخمية والخارجية بما يتناسب مع احتياجات القطر ومتطمباتو واإلسياـ المصرؼ في 

 بشكؿ فعاؿ في خطط التنمية.

                                                      
1
 .2008رمش٠ش اٌّظشف اٌزغبسٞ اٌغٛسٞ  -
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 و 2009بشكؿ ممحوظ مف عاـ المقدـ مف المصرؼ التجاري السوري انخفاض الميؿ المتوسط لالئتماف  -2
 وفالديالسبب في ذلؾ إلى سياسة المصرؼ في تنظيؼ بياناتو مف خالؿ إعادة تقييـ  زىيعو  ،2010

 1 .قاريةف معظميا مضموف بضمانات عبأ ة إمكانية تسويتيا وتحصيميا عمماً ودراسكافة القديمة لديو 
ويعود السبب في ذلؾ إلى  ،(2011بشكؿ كبير في عاـ)الميؿ المتوسط لالئتماف انخفاض ار استمر  -3

األزمة السورية التي نتج عنيا تقميؿ المصرؼ لمنح قروضو بشكؿ كبير بسبب توقؼ عدد كبير مف 
العمؿ في  المقترضيف عف سداد أقساطيـ باإلضافة إلى انخفاض نشاط المتعامميف مع المصرؼ وتوقؼ

ى وتيرة نعكس سمبًا عمى ربحية المصرؼ وعمامما ، بعض فروع المصرؼ الموجودة في المناطؽ الساخنة
رؼ إلى تقييد االئتماف في فترة األزمة ألف االئتماف يتأثر بمعدؿ اعمد المصتو  النشاط االقتصادي العاـ.

ؼ إلى ذلؾ مخاطر ارتفاع التضخـ )في حاالت التضخـ فإف المقرض يخسر والمقترض يربح(، ويضا
ؤدي  إلى تحقيؽ خسارة مؤكدة. التي تحسب آجاؿ القروض وبة الذي ُيقابؿ بفائدة دائنة أقؿ سعر الفائد

الذي يترافؽ و وزيادة البطالة وانخفاض الدخؿ وىذا بدوره يؤدي إلى تراجع معدالت االستثمار وتراجع النم
نبية، مما يحفز مف جديد ارتفاع األسعار وتراجع وقت األزمة مع ارتفاع في سعر صرؼ العممة األج
 الطمب الناجـ عف تراجع الدخؿ وبالتالي تعميؽ األزمة.

إال أف نسبة ائتماف  ،2011وحتى عاـ  2009مف عاـ  عمى الرغـ مف انخفاض الميؿ المتوسط لالئتماف -4
مصارؼ الخاصة إلى المصرؼ التجاري السوري إلى ائتماف المصارؼ المحمية أعمى مف نسبة ائتماف ال

منح في  المصرؼ التجاري السوري عمى موقعو الريادي ةحافظائتماف المصارؼ المحمية وىذا يؤكد م
عمى اعتبار أنو المموؿ االستمرار في تمويؿ الخطة التنموية لمدولة  مف خالؿ لالقتصاد الوطني ئتمافاال

 ـ. األساسي لمقطاع العا

 التجاري السوري في عممية التنمية.الريادي الذي يقـو بو المصرؼ مف خالؿ ما تقدـ يظير جميًا الدور 
المخاطر  دراسةـ سيتالمصرفية،  في ظؿ تصاعد المخاطر التي يواجييا المصرؼ مف جراء ممارستو لألنشطة و 
تفاقـ تمؾ المخاطر ف ، حيث إفي الفصوؿ التالية رىا في التنمية االقتصاديةفي التجاري السوري وأث لمصرفيةا

 .أداء المصرؼ تؤثر سمبًا في
  

                                                      
1
 .2010ٚ 2009رمش٠شٞ اٌّظشف اٌزغبسٞ اٌغٛسٞ,  -



23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ىثانيالفصلىال
 المخاطرىالمصرفوةإدارةى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

تزايد مستوى ىذه المخاطر وي ،لدى ممارستيا لألنشطة المصرفيةتواجو المصارؼ العديد مف المخاطر 
ف. قدميا المصارؼالتي ت ه ودرجتووانتشار مع تزايد حجـ تعقيد األنشطة  تمثؿ حجر الزاوية فيما خاطر إدارة الم وا 

ف إدارة المخاطر المصرفية تتمثؿ في المفاضمة بيف المخاطرة ، حيث إويتعمؽ بممارسات المصرؼ لنشاطات
أىمية إدارة المخاطر والعمؿ عمى تحقيؽ ع المستويات الوظيفية في المصرؼ دراؾ جميإوالعائد، وىذا يتطمب 

 دعيـ إدارة المخاطر المصرفية.ؿ لتاالنسجاـ الكامؿ عمى مستوى المصرؼ كك
المخاطر المصرفية  إلدارة األساسيةوالخطوات  ،ناوؿ ىذا الفصؿ أنواع المخاطر المصرفية ومصادرىاتسي

توضيح األساليب المستخدمة في قياس إلى  باإلضافةالمخاطر المصرفية،  إدارةحسب توصيات لجنة بازؿ حوؿ ب
 ية.المخاطر وفقًا لمعايير لجنة بازؿ المصرف

 المخاطر المصرفية:مفيوم  -2-1

عمى  بينيما خمطال إلىما أدى م والدارسيفالكتّاب مصطمحاف شاع استخداميما بيف الخطر وعدـ التأكد 
 النحو التالي:

أنو يعرؼ بالخطر ف، مصطمحيفبمعنى أنو ال يوجد فرؽ بيف ال :الخطر وعدم التأكد ىما مصطمح واحد  - أ
  1نة.التأكد مف وقوع خسارة معي ـعد

 2يف مستوييف لعدـ التأكد وىما:ىنا يتـ التمييز  :دلخطر ىو حالة من حاالت عدم التأكا  - ب
يتعذر  التي: ويطمؽ عميو عدـ التأكد غير االحتمالي، ويصؼ ىذا المستوى حالة عدـ التأكد التاـ، األوؿ

 معيا تكويف أي توزيع احتمالي ولو في إطار شخصي.
اؿ، ويصؼ ىذا المستوى حالة عدـ التأكد التي يمكف فييا وضع توزيع يسمى بمدخالت االحتم: الثاني

احتمالي لألحداث المتوقعة، أيًا كانت طبيعة ىذه االحتماالت )موضوعية، أو شخصية(، ويطمؽ عمى 
 .لة عادة بحالة الخطرىذه الحا

في  دموجو وىو ، فعدـ التأكد ىو الشؾ في مقدرتنا عمى التنبؤ: مختمفانالخطر وعدم التأكد مصطمحان   - ت
فيـ المتعمؽ بالقرار لإلى امعرفة الكاممة والمعمومات أو إلى الؼ التي يفتقر فييا صانع القرار المواق

أما في حالة الخطر،  3حتماالت حدوث كؿ نتيجة خارج إطار ما يتوقعو متخذ القرار.اونتائجو الممكنة، و 
بخالؼ عدـ التأكد  ومكف قياسلخطر يئج، فاالت حدوث جميع النتافإف متخذ القرار يعرؼ سمفًا احتما

 4.الذي ال يمكف قياسو

                                                      
1
 .20, داس اٌؾبِذ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ, ػّبْ, صاداسح اٌخطش ٚاٌزؤ١ِٓ, اٌطجؼخ األٌٚٝ, 2007, شم١شٞ, عالِٟ, أعبِخ ػضِٟ . ِٛعٝ 

2
 .365-364, ِئعغخ اٌشجبة اٌغبِؼخ, اإلعىٕذس٠خ, ِظش, صأعبع١بد االعزضّبس ٚاٌز٠ًّٛ, 2000ؽٕفٟ, ػجذ اٌغفبس. لش٠بلض, سع١ّخ, 

 .164, ِئعغخ اٌٛساق ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ, ػّبْ, األسدْ, صفٟ ٚاٌزؾ١ًٍ فٟ اداسح اٌّخبطشاداسح االئزّبْ اٌّظش, 2002اٌضث١ذٞ, ؽّضح ِؾّٛد,  3
4
 Downes.J. 1998,Dictionary of finance and investment terms, USA,p.347. 
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.أنو: عدـ التأكد مف معدؿ العائد الذي سيحققو استثمار مابأيضًا يعرؼ الخطر و 
1   

احتماليػػة تعػػرض المصػػرؼ إلػػى خسػػائر غيػػر متوقعػػة : أنيػػابالمخاااطر المصاارفية  فػػي ىػػذا السػػياؽ عرفػػت
ىػػػذا التعريػػػؼ يشػػػير إلػػػى اآلثػػػار السػػػمبية إف  2 معػػػيف.توقػػػع عمػػػى اسػػػتثمار وغيػػػر مخطػػػط ليػػػا، أو تذبػػػذب العائػػػد الم

 تنفيػػذ فػػيحقيػػؽ أىػػداؼ المصػػرؼ المعتمػػدة، و ت فػػيليػػا قػػدرة التػػأثير  ،الناجمػػة عػػف أحػػداث مسػػتقبمية محتممػػة الوقػػوع
 استراتيجياتو بنجاح.

 3لمصرؼ:ا يتعرض لياالمحتمؿ أف ف ميف نوعيف مف الخسائر التي التمييز ب بالتالي يمكف
: وىػػي الخسػائر التػػي يتوقػع المصػػرؼ حػدوثيا )مثػؿ توقػػع معػدؿ عػػدـ الوفػاء بالػػديف الخسػائر المتوقعػة -

 في محفظة قروض الشركات والتي يحتاط ليا المصرؼ(.
 إرادة: ىػػػي الخسػػػائر التػػػي تتولػػػد نتيجػػػة ألحػػػداث غيػػػر متوقعػػػة خارجػػػة عػػػف الخسػػػائر غيػػػر المتوقعػػػة -

سػػػعار الفائػػػدة، أو تقمبػػػات مفاجئػػػة فػػػي اقتصػػػاد السػػػوؽ، ويعتمػػػد المصػػػرؼ )مثػػػؿ تقمبػػػات مفاجئػػػة فػػػي أ
 المصرؼ في ىذه الحالة عمى متانة رأس مالو لمقابمة الخسائر غير المتوقعة(.

 المخاطر المصرفية: اتتصنيف -2-2
 يمكننا أف نصنؼ المخاطر التي تواجييا المصارؼ إلى عدة تصنيفات منيا:

 4:غير منتظمةومخاطر  منتظمة مخاطر

ىا ولكف يمكف التعايش معيا والتقميؿ مف اطر التي ال يمكف تجنبيا أو إلغاؤ المخاطر المنتظمة: وىي المخ - أ
عداد خطط الطوارئ لمواجيتيا. وترتبط ىذه المخاطر آ ثارىا السمبية بالتنويع في المحفظة االستثمارية، وا 

انية، والمخاطر التشغيمية، بالبيئة التي يعمؿ بيا المصرؼ، مثؿ: مخاطر السوؽ، والمخاطر االئتم
 ومخاطر السيولة، والمخاطر السياسية، والمخاطر القانونية، ومخاطر البيئة.

التي تتعمؽ بالمصرؼ نفسو، وىذا النوع مف المخاطر يمكف ية مخاطر غير منتظمة: أو المخاطر الداخم  - ب
والتنظيمية. ويمكف تجنب  يجيةاالستراتتجنبو أو معالجتو، مثؿ: سوء اإلدارة، وسوء االستثمار، والمخاطر 

تمؾ المخاطر مف خالؿ وضع السياسات المالئمة والضوابط واإلجراءات المنظمة لمعمؿ، واختيار اإلدارة 
 أسس الحوكمة الرشيدة.اـ لتز لكادر، وتحسيف أنظمة الرقابة وامف ذوي الكفاءة والخبرة وتأىيؿ ا

  

                                                      

1
 Brown,K.C. & Reilly,F.K. 1997, Investment analysis and portfolio management, sixth edition, , the Dryden, 

USA, p.11 
2
 .11, ِشعغ عجك روشٖ, صأصش اؽذاس ِذ٠ش٠خ اٌّخبطش ػٍٝ اداسح اٌّخبطش اٌّظشف١خ فٟ اٌّظشف اٌزغبسٞ اٌغٛسٞ, 2008ؽّضح, ِبصْ,  
3
سف اٌؼبِخ دساعخ رطج١م١خ ػٍٝ اٌّظبIIاإلداسح اٌؾذ٠ضخ ٌّخبطش االئزّبْ فٟ اٌّظبسف ٚفمبً ٌٍّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ثبصي , 2007أثٛ وّبي, ١ِشفذ ػٍٟ,  

 .68-67,أطشٚؽخ ِبعغز١ش فٟ اداسح األػّبي, و١ٍخ اٌزغبسح لغُ اداسح األػّبي, اٌغبِؼخ اإلعال١ِخ, غضح, فٍغط١ٓ, ص2007فٟ فٍغط١ٓ 
4

خ دساعخ ٌطج١ؼزٙب ٚعجً اداسرٙب فٟ ؽبٌخ اٌجٕٛن اٌؼبٍِ–اٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ ؽغت ِزطٍجبد ثبصي , 2007ػجذ اٌىش٠ُ, ٔظش. أثٛ طالػ, ِظطفٝ, 

 .10ِشعغ عجك روشٖ, ص  فٟ فٍغط١ٓ,
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 1:المخاطر المالية ومخاطر العمميات

. وىذا النوع مف وخصومو المصرؼ أصوؿالية: تتضمف جميع المخاطر المرتبطة بإدارة المخاطر الم - أ
شراف المخاطر يتطمب رقابةً  واألوضاع  تووحركمستمريف مف قبؿ إدارة المصرؼ وفقًا لتوجو السوؽ  اً وا 

و خسارة، االقتصادية والعالقة باألطراؼ األخرى ذات العالقة. وتحقؽ المصارؼ بإدارة ىذه المخاطر ربحًا أ
مخاطر كفاية  –مخاطر السوؽ  –مخاطر السيولة –ومف أىـ أنواع المخاطر المالية: المخاطر االئتمانية 

 رأس الماؿ.
مخاطر العمميات )التشغيؿ(: يشمؿ ىذا النوع المخاطر المتولدة مف ضعؼ الرقابة الداخمية، أو ضعؼ في  - ب

قد تؤدي جميعيا إلى خسائر غير متوقعة،  التي ،األنظمة، أو حدوث ظروؼ خارجية وأاألشخاص أداء 
 .مخاطر السمعة -مخاطر تنظيمية -المخاطر القانونية –ومف أىـ أنواعيا : مخاطر الموارد البشرية 

  وىذه المخاطر تشمؿ:  ،اع المخاطر المصرفيةوفي المباحث التالية سنتعرض بالتفصيؿ ألىـ أنو 
 المخاطر االئتمانية.  -
 مخاطر السيولة. -
 ر التشغيمية.المخاط -
 مخاطر السوؽ. -
 .مخاطر العمميات المصرفية اإللكترونية -

 :(Credit risksالمخاطر االئتمانية) -2-2-1
 مفيوم مخاطر االئتمان:-2-2-1-1

المالية المحتممة الناتجة عف عدـ قدرة الطرؼ المتعامؿ  لخسائرابأنيا  :ؼ المخاطر االئتمانيةعر ت
أو عدـ رغبتو في الوفاء بما  ،بسبب تراجع مركزه االئتماني أو تخمفو عف السداد )المقترض( عمى الوفاء بالتزاماتو

 2التي يتأثر بيا المصرؼ ورأسمالو. عميو مف التزامات اتجاه المصرؼ ،
التكمفة المحتممة لممخاطر االئتمانية عمى الخسائر المحاسبية المباشرة المتمثمة في أصؿ الديف  ال تقتصر
ئد المستحقة لكنيا تمتد لتشمؿ تكاليؼ الفرصة البديمة، وتكاليؼ المعامالت، والمصاريؼ باإلضافة إلى الفوا
قدي المتوقع الدخؿ الن ووبالتالي فإف أدؽ مقياس لمتكمفة المحتممة لممخاطر االئتمانية ى المتعثر،المتعمقة باالئتماف 

                                                      
1
 .198, اٌذاس اٌغبِؼ١خ, اإلعىٕذس٠خ, ص ثٕٛن( -ششوبد -اداساد -اداسح اٌّخبطش )أفشاد, 2003ؽّبد, طبسق ػجذ اٌؼبي,  - 

   اٌغ١بعبد االلزظبد٠خ,  , طٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ, ِؼٙذأطش أعبع١خ ِٚؼبطشح فٟ اٌشلبثخ ػٍٝ اٌجٕٛن ٚاداسح اٌّخبطش ,2006اٌىشاعٕخ, اثشا١ُ٘,  -   

 .40, 39أثٛ ظجٟ , ص 
2
 .198ص  ِشعغ عجك روشٖ, ثٕٛن(, -ششوبد -اداساد -اداسح اٌّخبطش) أفشاد, 2003ؽّبد, طبسق ػجذ اٌؼبي,  - 

 ذ اٌؼض٠ض, عذح,ٟ, عبِؼخ اٌٍّه ػج, ِشوض أثؾبس االلزظبد اإلعالِاداسح اٌّخبطش فٟ اٌّظبسف اإلعال١ِخ, 2008ِؾّذ, فضً ػجذ اٌىش٠ُ,  -   

  8ص
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مة والدفعات المتأخرة يمكف أف تخمؽ مخاطر الديوف المعدو  كما أف 1الذي ال يمكف تحصيمو إذا انعدـ الديف.
مخاطر لمصرؼ ال يممؾ نقدية كافية أو قدرة اقتراضية لتمويؿ العبء الزائد لممدنييف، وبالتالي فإف المخاطر 

المخاطر االئتمانية  دوتع ف الدخؿ أو التقميؿ مف األرباح.ف تؤدي إلى اإلعسار وليس فقط فقداأاالئتمانية يمكف 
ومف ىنا يأتي دور إدارة و المصارؼ عمى المستوى العالمي. زمات المالية التي تواجالمصدر األساسي لأل

المخاطر االئتمانية في إبقاء التعرض لممخاطر االئتمانية ضمف معايير ومستويات آمنة، لتعظيـ معدالت العوائد 
 2مقابؿ المخاطر المقبولة.

 عوامل المخاطر االئتمانية:-2-2-1-2

 3داخمية:أخرى نتيجة عوامؿ خارجية و  يةاناالئتمتنشأ المخاطر 
 خارجية:ال ؿأوال: العوام

كاتجاه االقتصاد نحو الركود أو الكساد أو حدوث انييار غير  ،تغيرات في األوضاع االقتصادية -1
 .، أو زيادة معدالت التضخـمتوقع في أسواؽ الماؿ

 .ثار سمبية عمى الطرؼ المقابؿآفي حركة السوؽ تترتب عمييا  تغيرات -2
 إرادة المصرؼ والعميؿ.ظروؼ سياسية وقانونية خارجة عف  -3
 الكوارث الطبيعة التي تؤثر في نشاط المصرؼ أو نشاط العميؿ. -4

 داخمية:ال ؿثانيًا: العوام

 لعدـ التدريب الكافي. ـخبرة أال أكاف ذلؾ لعدـف أو االستثمار بالمصرؼ سواء ضعؼ إدارة االئتما -1
 ة.عدـ توافر سياسة ائتمانية رشيد -2
 ضعؼ سياسات التسعير. -3
 ضعؼ إجراءات متابعة المخاطر والرقابة عمييا. -4

 أنواع المخاطر االئتمانية: -2-2-1-3

 4األنواع التالية:يمكف تقسيـ المخاطر االئتمانية إلى 
 مخاطر العميؿ: ينشأ ىذا النوع مف المخاطر بسبب السمعة االئتمانية لمعميؿ، ومدى مالءتو المالية. -1
قتصادي ع االقتصادي الذي ينتمي إليو العميؿ: ترتبط ىذه المخاطر بطبيعة النشاط االمخاطر القطا -2

ف لكؿ قطاع اقتصادي مخاطر تختمؼ باختالؼ الظروؼ التشغيمية إالذي يعمؿ بو العميؿ، إذ 
 واإلنتاجية والتنافسية لوحدات ىذا القطاع.
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 .26, اٌغضء اٌضبٟٔ, ارؾبد اٌّظبسف اٌؼشث١خ, ث١شٚد, ٌجٕبْ, ص د١ٌٍه اٌٝ اداسح اٌّخبطش اٌّظشف١خ,  2005ؽشبد, ٔج١ً, 
2
 Sinkery,J.F,1989, Commercial Banking Financial Management, 3rd, Macmillan, INC, p.7 

3
 .8,ِشعغ عجك روشٖ, صطش )اٌزشغ١ٍ١خ( ػٍٝ اٌج١ئخ اٌشلبث١خ ٚاٌزذل١ك اٌذاخٍٟ اصش اداسح اٌّخب, 2008ؽّبد, طبٌؼ سعت,  
4
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ة والتطورات السياسية مخاطر الظروؼ العامة: ترتبط ىذه المخاطر بالظروؼ االقتصادي -3
 واالجتماعية.

مخاطر مرتبطة بأخطاء المصرؼ: ترتبط ىذه المخاطر بمدى كفاءة إدارة االئتماف في المصرؼ في  -4
متابعة االئتماف المقدـ لمعميؿ، والتحقؽ مف قياـ العميؿ بالشروط المتفؽ عمييا في اتفاقية منح 

التي وضعيا كضماف جز ودائع العميؿ، قياـ المصرؼ بحاالئتماف. ومف ىذه األخطاء ىي عدـ 
 لمتسييالت االئتمانية وسحب العميؿ ليذه الودائع.

 مصادر المخاطر االئتمانية:-2-2-1-4

التي تنشأ التي يمكف أف يتعرض ليا المصرؼ  إف المخاطر االئتمانية تشكؿ الجزء األكبر مف المخاطر
 1نتيجة احتماالت متعددة، ولعؿ أىـ ىذه االحتماالت ىي:

التي تعطي المجاؿ لممصارؼ لمتوسع أكثر في نظمة لحجـ االئتماف ونوعيتو، المتغير القوانيف  -1
المجاؿ فتفرض نسبًا أكثر تشددًا، مثؿ نسبة التسييالت االئتمانية إلى  ضيؽإعطاء االئتماف، أو لت

 الودائع.
الخاـ لإلنتاج، أو تغير تعمؽ بعدـ توفر المواد ي الذيغيؿ الذي يعمؿ فيو المقترض، التش تغير مناخ -2

 تفضيالتيـ، أو دخوؿ منافسيف جدد. أذواؽ المستيمكيف و
االستفسار عف العميؿ وسمعتو المالية، وعدـ إجراء ب خاصة فيما يتعمؽبقمة خبرة موظفي المصرؼ،  -3

التي تؤدي بدورىا إلى زيادة نسبة القروض اليالكة حتى لو ت الالزمة لمقوائـ المالية لو، التحميال
 الضمانات الالزمة.عمى المصرؼ  ؿحص

 تغير الظروؼ االقتصادية العامة والتطورات السياسية واالجتماعية. -4
التي تؤدي بدورىا الخارج، والسيما عند انخفاضيا،  تذبذب أسعار الصرؼ لمعمالء المقترضيف في -5

 إلى خسارة كبيرة لممصرؼ المقرض.
تؤدي بدورىا إلى زيادة التكمفة عمى المقترض، وقد ، والتي خاصة عند ارتفاعيابتذبذب أسعار الفائدة  -6

، تكوف أعمى مف مستوى الدخؿ المتوقع حصوليـ عميو مف المشاريع التي يمولونيا مف القروض
 .تأخر في سداد ما عمييـ مف التزامات أو عدـ سدادىامكانية الوبالتالي ارتفاع إ

ى عدـ االستغالؿ األمثؿ لألمواؿ ؤدي إلتيمكف أف  تيمة خبرة موظفي الشركة المقترضة، الق -7
 المقترضة.

 

                                                      
1
 .24ِشعغ عجك روشٖ,ص اداسح اٌّخبطش اٌّظشف١خ )دساعخ ١ِذا١ٔخ فٟ اٌّظبسف  اٌؼبِخ اٌغٛس٠خ(,, 2009ِظطفٝ, خ١ًٍ اثشا١ُ٘, 
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 تحديد المخاطر االئتمانية:خطوات -2-2-1-5
 يتـ تحديد المخاطر االئتمانية وفقًا لمخطوات التالية:

 قبؿ منح االئتماف: أواًل: 

 النظر في منحيـ التسييالت االئتمانيةمف  متمكيفمقومات االئتمانية لمعمالء ليتعيف التأكد مف كفاية ال - أ
 إذا توافرت لدييـ الجدارة االئتمانية.

التي يطمؽ عمييا ا في العميؿ مفيـو الجدارة االئتمانية أحد المبادئ األساسية التي يتعيف توافرى دويع
 1:يـ المخاطر االئتمانيةيأحد النماذج المستخدمة لتق وىي 5C'sاؿ
دارتيا. وتشير : Character)) الشخصية -1 إذ ليس بالضرورة أف يكوف  إلى نزاىة منشأة األعماؿ وا 

وذلؾ مف  ،المقترضوف نزيييف أو موثوقًا بيـ. وعمى المقرض أف يبحث عف أدلة لمشخصية الجيدة
قيـ أخالقية، بالتالي فإنو سوؼ يبذؿ أقصى  لممقترضكوف تأف  ، أيخالؿ التاريخ االئتماني لمعميؿ

 جيوده لسداد القرض بغض النظر عف حالتو المادية.
عمى سداد  توة والمالية، وبالتالي قدر : يقصد بيا مدى قدرة العميؿ الفنية واإلداريCapacity)المقدرة ) -2

 أصؿ القرض والفوائد والعموالت في مواعيدىا.
: ويتعمؽ ىذا بمصادر المقترض التمويمية، وما إذا كانت ىذه المصادر Capital)رأس الماؿ ) -3

 اؿ.مناسبة ومالئمة وكافية لإلبقاء عمى منشأة اإلعم
: تأتي أىمية الحصوؿ عمى ضمانات مف المقترض مقابؿ االئتماف الممنوح  (Collateral)الضماف -4

المجوء إليو في حاؿ تعثر المقترض وعدـ مف لمسداد الذي يمكف رًا كي يشكؿ ىذا الضماف مصد
 قدرتو عمى السداد.

شروع بالتقمبات (: ويقصد بيا مدى تأثر الم(Conditions of Economics الظروؼ االقتصادية -5
االقتصادية، وطبيعة المنافسة السائدة في فرع النشاط، وسيولة أو صعوبة دخوؿ منتجيف جدد في 

 ىذا المجاؿ، وسائر االعتبارات االقتصادية األخرى.
ف االمعيار  دحيث يع ؛إف الدراسة المتعمقة لممعايير السابقة تشكؿ منيج إدارة االئتماف في قرارىا االئتماني

لـ يتـ  أمر االئتماف مافي ثابتة ال اجتياد فييا، وال ينظر مبادئ  نزلةي)شخصية العميؿ، والمقدرة( بموالثاناألوؿ 
والتأكد مف سالمة التعامؿ وحسف سموكيات العميؿ، أما المعايير الثالثة الباقية) رأس كافة تغطية النواحي القانونية 

 2بعض.بمة بعضيا يي متداخفالماؿ، والضماف، والظروؼ االقتصادية( 

                                                      
1
, األوبد١ّ٠خ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌّب١ٌخ ٚاٌّظشف١خ, األسدْ, عٍغٍخ اٌّخبطش االئزّب١ٔخ: اطبس اداسح اٌّخبطش االئزّب١ٔخ, 2002ػجذ هللا, خبٌذ أ١ِٓ,  - 

 .32ػّبْ, ص 
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مكانية السداد والقياـ باستعالـ  - ب الدراسة الجيدة لمعميؿ والنشاط الذي يمارسو والتأكد مف سالمة الجدوى وا 
 شامؿ ودقيؽ واستكماؿ أوراؽ التسييؿ االئتماني كاممة.

 المركز االئتماني المصرفي لمعميؿ بصفة أساسية لتحديد إمكاف المنح أصال. إلىالتعرؼ  - ت
 المخاطرة ونوعيا وكيفية تجنبيا أو تغطية احتماالتيا.تحديد مدى  - ث
 ضرورة إقناع العميؿ بالحجـ والقيمة اإلجمالية لمتسييالت االئتمانية المصرفية وأىمية عدـ تجاوزىا. - ج

 1:ثانيًا: بعد قرار المنح

وفؽ افة كاستيفاء توقيعات العمالء عمى العقود والضمانات والتعيدات المطموبة لمتسييالت االئتمانية  - أ
 ـ لمتسييؿ االئتماني.اقرار السمطة المختصة ونظاـ المصرؼ وتسجيميا قبؿ أي استخد

المتابعة والتحميؿ الدوري مف استعالمات وتحميالت مالية وزيارات ميدانية، ومتابعة كاممة لبنود وخطوات  - ب
 الدراسة األصمية.

ممشاكؿ وتخطي عقبات ىذه قياس وتحميؿ لممخاطر السابؽ احتماليا وذلؾ مف أجؿ وضع حموؿ ل - ت
 المخاطر لالحتماالت السابؽ تقريرىا لعالجيا مع العميؿ نفسو.

 فير في المشروع أو حدوث ما يؤثر المتابعة لمتأكد مف سالمة ىذه التسييالت وعدـ وجود بوادر تعث - ث
 عناصر االئتماف وضماناتو، بما يضمف المقدرة عمى السداد.

لمعميؿ عند تنفيذ مراحؿ المشروع وأعمالو وبما يوضح كفاية موارده لسداد  متابعة المراكز النقدية والمالية - ج
 األقساط والفوائد في مواعيدىا.

 2ثالثًا: التحميالت الدورية لمتابعة حاالت العمالء ومراكزىـ المالية:

عداد تقارير دورية عف متابع ة ويتـ ذلؾ عمى مدار فترة التعامؿ، مف خالؿ تحميؿ المراكز المالية وا 
، وتعتمد المصارؼ في متابعة العمالء عمى تقارير محاسبية ومالية ومتابعة كافة  عمالءلمالمحفظة االئتمانية 

تقارير ىندسية وفنية مف  ـمف خارجيا أ أـمف مراقبي حسابات المنشأة أكاف ذلؾ االستثمارات أثناء التنفيذ سواء 
 لمصرؼ وزيارات المختصيف.أجيزة ا جيات متخصصة يتـ االتفاؽ عمييا سمفًا بجانب

 :(Liquidity risks) مخاطر السيولة-2-2-2
 مفيوم مخاطر السيولة: -2-2-1

يستأثر موضوع السيولة باىتماـ اإلدارات المصرفية والسمطات النقدية والرقابية التي يقع عمى عاتقيا 
مية السيولة المصرفية مف وتنبع أى والسير عمى حقوؽ المودعيف. تووسالممصرفي مسؤوليات رقابة العمؿ ال

ممصارؼ الحتماؿ إقداـ بعض المودعيف لدييا إلى سحب ودائعيـ في أي وقت، األمر لستعداد الدائـ االضرورة 
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الذي يستدعي أف تستجيب المصارؼ ليذه السحوبات بالسرعة الالزمة عف طريؽ توفير السيولة المناسبة دوف أف 
ف كمية السيولة التي يحتفظ بيا المصرؼ  المتوخاة منيا. ى األىداؼينعكس ذلؾ سمبًا عمى أوجو نشاطاتيا وعم وا 

في  ال يقـو بواجبو ف زيادة السيولة تعني أف المصرؼإالرئيسة في إدارة المصارؼ، حيث  مشكمة مف المشكالت
السيولة يمكف أف يؤدي إلى اإلفالس كما حدث  عؼأف ضكما  1.تحريؾ أو تدعيـ متطمبات االقتصاد القومي

قفاؿ أبوابا 2008\9\26مصرؼ واشنطف ميوتشوؿ في ل بسبب فقداف السيولة نتيجة  ولذي أعمف توقفو عف الدفع وا 
 2لمسحب الكثيؼ والمفاجئ ألمواؿ بعض العمالء.

تغمب عمييا صفة السيولة موجودات  إلى ضافةباإلالحتفاظ بموجودات نقدية سائمة ا السيولة المصرفيةوتعني 
أي مدى ما تحتفظ بو المصارؼ مف األمواؿ النقدية أو ما يتوفر  3.النقدية الفورية أو العاجمةت لمواجية االحتياجا

دوف خسائر في قيمتيا، بمعنى مدى قدرة المصرؼ عمى مواجية مف وجودات سريعة التحوؿ إلى نقدية و ليا مف م
 .الموجوداتاالنخفاض في جانب المطموبات وتمويؿ الزيادة في جانب 

ف توفر الس بعض  يولة يساعد المصارؼ عمى تجنب الخسارة التي تحدث نتيجة اضطرارىا إلى تصفيةوا 
وتتحقؽ السيولة المصرفية موجوداتيا غير السائمة، وبذلؾ يمثؿ عنصر األماف والحماية في الظروؼ الصعبة. 

 4:عندما تتوفر العوامؿ التالية
ى إجمالي ودائع المصرؼ أكبر كانت الثبات النسبي لمودائع، فكمما كانت نسبة الودائع ألجؿ إل -1

 اإلدارة عمى ثقة أكبر بسيولتيا.
باالطمئناف  قصر مدة االئتماف، فكمما كاف أمد القرض أقؿ قمت المخاطر مف جية، وشعرت اإلدارة -2

 مف جية ثانية.
 5لسيولة مف ثالثة أبعاد، وىي:وينظر إلى ا

 ت إلى نقد.الوقت: وىو السرعة التي يمكف مف خالليا تحويؿ الموجودا -1
المخاطرة: وىي احتمالية ىبوط قيمة الموجودات، أو احتمالية التقصير أو اإلىماؿ عند تحويؿ  -2

 الموجودات.
التكمفة: وىي التضحية المالية والتضحيات األخرى التي البد مف وجودىا عند تصفية بعض الموجودات  -3

 غير السائمة.
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غايتيا مف السيولة الموجودة لدييا مف خالؿ مما سبؽ تجد الباحثة أف المصارؼ تستطيع أف تحقؽ 
احتفاظيا بمقدار مالئـ مف السيولة في كؿ وقت مف األوقات، والعمؿ عمى التزامف بيف دخوؿ األمواؿ إلييا 

 وخروجيا منيا.
فاء بالتزاماتو في المخاطر التي تنشأ نتيجة عدـ مقدرة المصرؼ عمى الو "أنيا: ب  مخاطر السيولةوتعرؼ 

 1."دوف تحقيؽ خسائر ممموسة، أو عدـ القدرة عمى توظيؼ األمواؿ بشكؿ مناسبمف صير األجؿ الق
 ىكذا نجد أف مخاطر السيولة تتمثؿ في عنصريف أساسييف ىما:

 الكـ المطموب لتغطية االحتياجات المتوقعة وغير المتوقعة مف السيولة. - أ
 السعر المعروض لتوفير ىذا القدر مف السيولة. - ب

ولة نتيجة عدـ مقدرة المصرؼ عمى مواجية الدفعات وااللتزامات المالية المترتبة عميو عند تنشأ مخاطر السي
حصوؿ عمى قروض جديدة )ودائع( أو سدادىا بكمفة أو الاالستحقاؽ بتكمفة معقولة مف خالؿ بيع الموجودات 

التحوؿ إلى نقدية لمواجية ليا القابمية امتالكو ألصوؿ سائمة مالئمة عدـ أعمى دوف تحمؿ خسائر غير مقبولة، و 
أف مخاطر السيولة تعبر عف االختالفات في صافي الدخؿ والقيمة السوقية لحقوؽ الممكية  أي، التزاماتو المختمفة

 الموجوداتفي بيع أكاف ذلؾ الناتجة عف الصعوبة التي تواجو المصرؼ في الحصوؿ عمى النقدية المعقولة سواء 
وترتبط مخاطر السيولة بشكؿ كبير بمخاطر أسعار الفائدة وأنشطة إدارة . يدةالحصوؿ عمى قروض )ودائع( جد ـأ

، لذلؾ يتعيف أف يرسـ المصرؼ ىيكؿ أصولو بطريقة تضمف استمرارية التمويؿ في أي المطاليبو  الموجودات
ط في قائمة عمى التنوع لمنع أية أضرار قد تنجـ عف اإلفرا إستراتيجيةوقت، وبناء عمى ذلؾ يتبنى المصرؼ 

 استخداـ االلتزامات االئتمانية في سوؽ معنية.
 مصادر مخاطر السيولة:-2-2-2

 2:، وتشمؿعوامؿ داخمية وخارجيةلمخاطر السيولة نتيجة  ظيرت
 أوال: العوامؿ الداخمية:

وااللتزامات مف حيث آجاؿ  الموجوداتضعؼ تخطيط السيولة مما يؤدي إلى عدـ التناسؽ بيف  -1
 االستحقاؽ.

عمى استخدامات ذات درجات متقاربة مما يؤدي إلى صعوبة التحوؿ ألرصدة  الموجوداتع سوء توزي -2
 سائمة.

 التزامات فعمية. ىالعرضية إلالتحوؿ المفاجئ لبعض االلتزامات  -3
 

                                                      
1
 .42, ِشعغ عجك روشٖ, دِشك, ص أصش أؽذاس ِذ٠ش٠خ اٌّخبطش اٌّظشف١خ, 2008ؽّضح, ِبصْ,  
2
 .11عجك روشٖ, ص, ِشعغ اصش اداسح اٌّخبطش )اٌزشغ١ٍ١خ( ػٍٝ اٌج١ئخ اٌشلبث١خ ٚاٌزذل١ك اٌذاخٍٟ , 2008ؽّبد, طبٌؼ سعت,  
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 ثانيًا: العوامؿ الخارجية: 

بعض مف تعثر يترتب عميو حالة الركود االقتصادي أو الكساد الذي يطرأ عمى االقتصاد القومي وما  -1
 المشروعات وعدـ قدرتيا عمى سداد التزاماتيا لممصارؼ الدائنة في مواعيد استحقاقيا.

 األزمات الحادة التي تنشأ في أسواؽ الماؿ. -2

 :((Market risksمخاطر السوق -2-2-3

جراء تغيرات غير متوقعة في القيمة مف أنيا: الخسارة التي يمكف أف تنجـ ب مخاطر السوقتعرؼ 
 :يمكف تقسيـ مخاطر السوؽ إلىو  1وات المالية.السوقية لألد

 .أسعار الفائدة تقمباتمخاطر  - أ
 أسعار الصرؼ األجنبي. تقمبات مخاطر  - ب
 مخاطر التسعير. - ت

 (: risksInterest rate) مخاطر أسعار الفائدة -2-2-3-1

إيرادات  فيمستقبمية التي ليا تأثير سمبي : المخاطر الحالية والأنياالفائدة بمخاطر أسعار  تعرؼ
أف مخاطر سعر الفائدة تشير إلى  أي 2الفائدة. أسعارالمعاكسة في  التحركاتعف  يفمالو الناتج المصرؼ ورأس

لتغيرات التي تحدث في با مة السوقية لحقوؽ الممكية مقارنةً التغير األساسي في صافي دخؿ فائدة المصرؼ، والقي
ت تغير صافي الدخؿ مف الفائدة لممصرؼ مف خالؿ قياس احتماال إلىويمكف التعرؼ  ،معدالت الفائدة السوقية

التي يمكف أف يعاد تسعيرىا خالؿ فترة زمنية مماثمة، ويتـ قياس الفرؽ  المطاليبو  الموجوداتحساسية كؿ مف 
، اً يوم 30الحساسة تجاه سعر الفائدة وذلؾ لمدة  المطاليبالحساسة تجاه سعر الفائدة و  الموجوداتالمالي بيف 

 الفرؽ موجبًا فإف ذلؾ يعني أفكاف إذا ف، وىكذا حتى نصؿ إلى عاـ كامؿ، اً يوم 90إلى  اً يوم 30مف  وأيضاً 
عالقة طردية مع التغير بالحساسة، ويتأثر صافي دخؿ الفوائد في صورة  المطاليبالحساسة أكبر مف  الموجودات

ي الدخؿ سوؼ يتأثر بعالقة عكسية مع كاف الفرؽ سالبًا فإف صاف اأما إذقصير األجؿ في معدالت الفائدة. ال
التغير قصير األجؿ في معدالت الفائدة )أي ينخفض صافي دخؿ الفائدة في حاؿ ارتفاع معدؿ الفائدة قصير 

 3األجؿ، ويرتفع صافي دخؿ الفائدة في حاؿ انخفاض معدؿ الفائدة قصير األجؿ(.
ؤدي إلى تحقيؽ خسائر ممموسة لممصرؼ ما يملفائدة عف تقمبات أسعار الفوائد وتنشأ مخاطر أسعار ا

وااللتزامات. وتتصاعد مخاطر أسعار الفائدة في حاؿ  الموجوداتإعادة تسعير كؿ  آجاؿ في حالة عدـ تناسؽ
 4عدـ توافر نظاـ معمومات لدى المصرؼ يتيح مايمي:

                                                      
1
 .234, ِشعغ عجك روشٖ, ص ل١بط اٌّخبطش ثبٌجٕٛن ِٕٙظ ػٍّٟ ٚرطج١ك ػٍّٟ, 2005اٌخط١ت, ع١ّش,  

 
2

 .  39, ِشعغ عجك روشٖ,  صأطش أعبع١خ ِٚؼبطشح فٟ اٌشلبثخ ػٍٝ اٌّظبسف ٚاداسح اٌّخبطش, 2006اٌىشاعٕخ, اثشا١ُ٘,

 
3

 .36 -37, ِشعغ عجك روشٖ, ص ٍٝ اداسح اٌّخبطش اٌّظشف١خاصش اؽذاس ِذ٠ش٠خ اٌّخبطش ػ, 2008ؽّضح, ِبصْ, 

 
4

 .6, ِشعغ عجك روشٖ, صأصش اداسح ِخبطش اٌزشغ١ً ػٍٝ اٌج١ئخ اٌشلبث١خ ٚاٌزذل١ك اٌذاخٍٟؽّبد, طبٌؼ سعت , 
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 .الموجوداتالوقوؼ عمى معدالت تكمفة االلتزامات ومعدالت العائد عمى  -
وااللتزامات لكؿ عممة مف حيث إعادة التسعير ومدى الحساسية  الموجوداتفجوة بيف تحديد مقدار ال -

 لمتغيرات أسعار الفوائد.
 .ووثبات اليامش بيف تكمفة األمواؿ والعائد منيا ومدى استقرار ىذا اليامش -

يا ويتوقؼ مقدار مخاطر أسعار الفوائد عمى مدى اختالؼ أسعار الفائدة عف التوقعات التي بنيت عمي
وتتمثؿ مخاطر سعر الفائدة في مدى  تصحيح أوضاعو في الوقت المناسب. الفجوة، ومدى تمكف المصرؼ مف

اـ حساسًا أو االلتز  حساسية التدفقات النقدية لمتغيرات التي تطرأ عمى مستوى معدالت الفائدة، ويصبح األصؿ
ة زمنية معينة، ويقصد بإعادة التسعير التغير إذا كاف مف الممكف إعادة تسعيره في فتر  معدؿ الفائدةإلى بالنسبة 

إذا كاف  الموجوداتحد أتـ إعادة تسعير تو  ،المطاليبو  الموجوداتد عناصر في التدفؽ النقدي المصاحب ألح
  فائدتو يتغير آليا كؿ فترة.ميعاد استحقاقو أو معدؿ 

 مخاطر أسعار الفائدة: مصادر

 أسعار الفائدة: لمخاطرمصادر ىناؾ عدة 
 في فجوات أو فوارؽ ظيور عند المخاطر ىذه تنتج :Repricing Risks) )التسعير إعادة مخاطر -أ" 

 وب المطالي و الموجودات في المسجمة الفائدة بأسعار تتأثر التي المالية األدوات تسعير إعادة تواريخ
 ألدواتإلى ا بالنسبة يرىاتسع إعادة لتاريخ وفًقا وذلؾ زمنية فتراتل جدوؿ في تبويبيا بعد الميزانية خارج
 أسعار ذات المالية ألدواتإلى ا بالنسبة استحقاقيا لتواريخ وفًقا أو المتغيرة الفائدة أسعار ذات المالية
 . الثابتة الفائدة

 جراء مف المخاطر ىذه تنتج: ( Yield Curve Risks ) العائد منحنى انحدار تبدؿ مخاطر-ب
 نسبة عف قصير ألجؿ معينة مالية أداة عف المدفوعة الفائدة نسبة بيف متساوية غير تقمبات حصوؿ
 جية عف صادر يفد لسند الفائدة معدؿ مثالً  ينخفض كأف طويؿ، ألجؿ األداة ىذه عف المدفوعة الفائدة
 عف صادر آخر سند عف المدفوع الفائدة معدؿ انخفاض نسبة تفوؽ بنسبة أشير ثالثة بعد يستحؽ معينة
 . الً مث سنتيف بعد يستحؽنفسيا  الجية

 تبدؿ عند المخاطر ىذه وتنشأ: (Basis Risks)لمتسعير المستعممة الفوائد معدالت أساس تغير مخاطر - ث
 مؤشر بيفو ( Prime Rate) الفضمى الفائدة سعر أو األساسي الفائدة سعر مؤشر بيف العالقة
 الفضمى الفائدة سعر أو سياألسا الفائدة أساس عمى ممنوح، كأف يتـ مثاًل تسعير قرض (Liborر)ليبو 
 قبؿ المؤشريف ىذيف بيف العالقة تتبدؿ أف يحدث حيث ليبور، مؤشر أساس عمى وديعة تسعير يتـ بينما
ؾ وتم السمفة ىذه بيف الفائدة ىامش انخفاض أو ارتفاع إلى بالتالي يؤدي مما التسعير إعادة تاريخ

 . الوديعة
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 قيمة يسدد بأف لممقترض حؽ إعطاء عف الناتجة رالمخاط وىي(: Option Risks) الخيار مخاطر - ج
حؽ  مع محددة تعاقدية بفائدة ديف سند بشراء مثالً  المصرؼ يقـو كأف االستحقاؽ، تاريخ قبؿ قرضو

 قبؿ قيمتو سداد السند ليذا المصدرة المقترضة الجية تقرر ثـ(  Callable Bond) االستدعاء
 المصرؼ فإف الحالة، ىذه وفي.  السوؽ في الجاري ةالفائد سعر في انخفاض حصوؿ لدى االستحقاؽ

 أخرى مجاالت في السند ىذا قيمة توظيؼ إلعادة اضطراره نتيجة الفائدة عائد فيًا نقص يواجو سوؼ
 1 ". أقؿ بفائدة

 (: risksExchange rateمخاطر أسعار الصرف) -2-2-3-2

ؿ العممة الوطنية في حاؿ امتالؾ مقابئيا شرا والعمالت األجنبية ع يوىي مخاطر تقمب أسعار ب
أخذت تشيد تقمبات حادة في  أسواؽ العمالت األجنبية أف خاصةبالمصرؼ لموجودات مقومة بالعمالت األجنبية، 

فإف  يانفسفإذا كاف المصرؼ يحتفظ بموجودات مف عممة معينة أكبر مف المطاليب مف العممة  2األخيرة. اآلونة
ذا كاففاض سعر الصالخطر يكمف في انخ المصرؼ يحتفظ بمطموبات مف عممة معينة أكبر مف  رؼ، وا 

 3الموجودات فإف الخطر يكمف في ارتفاع أسعار الصرؼ ليذه العممة.
وتنشأ مخاطر أسعار الصرؼ نتيجة التقمبات أو التغيرات العكسية المحتممة في أسعار صرؼ العمالت 

عف وجود مركز مفتوح بالعمالت األجنبية، وقد تنشأ  ساساً وىي تنشأ أ4أو المراكز المحتفظ بيا مف تمؾ العمالت.
ومف  عف العمميات الفورية، أو عف العمميات اآلجمة بأشكاليا المختمفة التي تندرج تحت مسمى المشتقات المالية.

حيث المبدأ فإف التقمبات في قيمة العممة المحمية التي تخمؽ مخاطر أسعار الصرؼ، تنتج عف تغيرات في أسعار 
الفائدة األجنبية والمحمية والتي ُتحدث بدورىا فروقًا في التضخـ، ويكوف السبب في مثؿ ىذه التقمبات عادة عوامؿ 

قيمة العممة  فياالقتصادية الكمية التي تؤثر  ومف العوامؿ، ير عبر فترات زمنية طويمة نسبياً اقتصادية كمية تظ
ا يمكف أف تؤدي عوامؿ قصيرة األجؿ مثؿ األحداث السياسة يا، كمتوتدفقا نمومياو المحمية حجـ تجارة الدولة 

المتوقعة وغير المتوقعة، وتغير توقعات األطراؼ المشاركة في السوؽ، أو المتاجرة في العمالت عمى أساس 
 العرض والطمب عمى عممة ما فير المضاربة إلى حدوث تغيرات في العممة، وجميع ىذه العوامؿ يمكف أف تؤث

 5الحركات اليومية لسعر الصرؼ في أسوؽ العمالت. وبالتالي عمى

 

                                                      
1
 .2005\2\13(, اٌظبدس ثزبس٠خ 1(, اٌٍّؾك سلُ )4ة \َ ْ\107لشاس ِغٍظ إٌمذ ٚاٌزغ١ٍف سلُ ) 

 

2
داس ٚائً ٌٍٕشش, ػّبْ,  اداسح اٌّخبطش رؾ١ًٍ لضب٠ب فٟ اٌظٕبػخ اٌّب١ٌخ اإلعال١ِخ,, 2003أ١ِٓ. اٌطشاد, اعّبػ١ً, ػجذهللا, خبٌذ  

 .115األسدْ,ص
3
 .206, ِشعغ عجك روشٖ, ص اداسح اٌّخبطش, 2003ؽّبد, طبسق ػجذ اٌؼبي,  
4
, ف ِغ اٌزؼشع ٌٛالغ اٌّئعغبد اٌّظشف١خ اٌؼبٍِخ فٟ فٍغط١ٓاداسح ِخبطش اٌز٠ًّٛ ٚاالعزضّبس فٟ اٌّظبس, 2005شب١٘ٓ , ػٍٟ ػجذ هللا, 

 . 5ِئرّش االعزضّبس ٚاٌز٠ًّٛ فٟ فٍغط١ٓ "ث١ٓ آفبق اٌز١ّٕخ ٚاٌزؾذ٠بد اٌّؼبطشح" , و١ٍخ اٌزغبسح, اٌغبِؼخ اإلعال١ِخ, غضح,ص

 
5

, اٌذاس اٌغبِؼ١خ, اإلعىٕذس٠خ وّخ فٟ اٌّظبسفاٌزغبسة( رطج١مبد اٌؾٛ -اٌّجبدة–ؽٛوّخ اٌششوبد )اٌّفب١ُ٘ , 2005ؽّبد, طبسق ػجذ اٌؼبي,

 . 706,ص
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 أنواع مخاطر أسعار الصرف:

 1:تتكوف مخاطر أسعار الصرؼ مف
 الذمـ المدينة والدائنة األجنبية. فيالمعامالت: أي تأثير تغيرات أسعار الصرؼ  مخاطر - أ
ما أو دولة ما عمى المركز التنافسي لمؤسسة  فيتأثير تغيرات أسعار الصرؼ  ياالقتصادية: أ المخاطر - ب

 المدى الطويؿ.
 مخاطر إعادة التقييـ: أي عندما يعاد تقييـ مراكز العمالت األجنبية لممصرؼ بالعممة المحمية. - ت

 (:Risks ricingPمخاطر التسعير) -3 -2-2-3

 2)المشتقات المالية أو السمع المتداولة في السوؽ(. وىي مخاطر تغير األسعار في سوؽ األوراؽ المالية
األسعار بسبب تغيرات في أوضاع السوؽ وأسعار الفائدة، ويقـو  انحراؼ تنتج تمؾ المخاطر عف تغير أوو 

 الموجوداتأي ىي المخاطر التي تنشأ عف التغيرات في أسعار  3المستثمر بتقدير تمؾ المخاطر قبؿ شراء السند.
 وبوجو خاص محفظة االستثمارات المالية.
 تؤثر في مخاطر التسعير منيا:وىناؾ عوامؿ داخمية وخارجية 

 العوامؿ الداخمية المتمثمة بالوحدة االقتصادية نفسيا، وىي تنقسـ إلى مايمي: - أ
 الييكؿ التمويمي لموحدة االقتصادية. -1
 نتيجة نشاط الوحدة االقتصادية. -2
 خصائص الوحدة االقتصادية. -3
 تشغيؿ الوحدة االقتصادية. -4

تصادية المحمية، وظروؼ الصناعة أو مناخ األعماؿ العوامؿ الخارجية المتمثمة في الظروؼ االق - ب
 .السائدة بالسوؽ

 (:Operational risksالمخاطر التشغيمية)-2-2-4

 أو ءةمخاطر التعرض لمخسائر التي تنجـ عف عدـ كفا أنيا:ب المخاطر التشغيميةعرفت لجنة بازؿ 
وجميعيا تؤدي إلى خسائر ، اث خارجيةأحد أو تنشأ نتيجةاألنظمة  أو األشخاص إخفاؽ العمميات الداخمية أو

                                                      
1
رفؼ١ً دٚس اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ ٚاإلداس٠خ فٟ اٌّئعغبد اٌّب١ٌخ فٟ عٛس٠خ  دساعخ ١ِذا١ٔخ ػٍٝ اٌّظشف اٌزغ١ٍف , 2010ؽغْٛ, ػزبة ٠ٛعف, 

 . 94, ِشعغ عجك روشٖ, ص اٌشؼجٟ ٚاٌجٕه اٌؼشثٟ
2
 Risk Management in Banking,2008,"( Nation Bank of Serbia(NBS) ", Bank supervision, p.1, 

http://www.nbs.yu-export-internet-english-55-55-6.index-htm.  
3
 .288, اٌذاس اٌغبِؼ١خ, اإلعىٕذس٠خ, ص خ١بساد اٌجٛسطبد, أعُٙ, عٕذاد, ٚصبئك, اعزضّبساد,, 2005ؽٕفٟ, ػجذ اٌغفبس,  

http://www.nbs.yu-export-internet-english-55-55-6.index-htm/
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ولكنيا  ،ضمف المخاطر التشغيميةالمخاطر القانونية التعريؼ يتضح أف لجنة بازؿ تعد  ومف ىذا 1غير متوقعة.
 مخاطر السمعة.االستراتيجية و المخاطر تغفؿ 

 أنواع المخاطر التشغيمية:-2-2-4-1

( 2003أوردتيا ورقة الممارسات السميمة ) وفؽؾ تشغيمية ومصادر كؿ نوع وذلفيمايمي أنواع المخاطر ال
 2والمعدة مف قبؿ لجنة بازؿ: 

دار  العممياتتنفيذ  -1 الخسائر الناتجة عف المعالجة الخاطئة لمعمميات وحسابات العمالء، وعمميات  ي: وىتياوا 
دارة  المصرؼ اليومية، والضعؼ في أنظمة الرقابة والتدقيؽ الداخمي، واإلخفاؽ في تنفيذ المعامالت وا 

مصرح ليـ بذلؾ، الخالفات اللغير  تإلى البياناإدخاؿ البيانات، والدخوؿ األخطاء في  العمميات، وتشمؿ:
 .أصوؿ العمالء إتالؼ أو التجارية، خسائر بسبب اإلىماؿ

دوف قصد(، مف بقصد أو ) لعنصر البشري: ىي الخسائر التي يتسبب بيا الموظفوف أو تتعمؽ بالموظفيفا -2
األفعاؿ التي يكوف اليدؼ منيا الغش أو إساءة استعماؿ الممتمكات أو التحايؿ عمى القانوف كما تشمؿ 

والموائح التنظيمية أو سياسة الشركة مف قبؿ المسؤوليف أو الموظفيف، وكذلؾ الخسائر الناشئة عف العالقة مع 
تياؿ الداخمي مف قبؿ : عمميات االحؿثالث. وتشمالرقابية، وأي طرؼ  توالمساىميف، والجياالعمالء، 

الموظفيف) كاالختالس المالي، والتعمد في إعداد تقارير خاطئة عف أوضاع المصرؼ، التجارة الداخمية 
لحسابات الموظفيف الخاصة، و إساءة استخداـ بيانات العمالء السرية، والتواطؤ في السرقة، السطو المسمح، 

نجازمميات التداوؿ دوف تخويؿ، االبتزاز، الرشاوى، والتيرب الضريبي المعتمد(، ع حركات غير مصرح  وا 
 بيا، والمعالجات الخاطئة، والغرامات بسبب أخطاء الموظفيف، ممارسات العمؿ واألماف الوظيفي.

الخسائر الناشئة عف تعطؿ العمؿ أو فشؿ األنظمة بسبب البنية التحتية أو  يواالتصاالت: وىاآللية  األنظمة -3
 أو عدـ توفر األنظمة. االتصاالت ي عطؿ أو خمؿ في أنظمةتكنولوجيا المعمومات، وأ

، أو تغير في القوانيفعف الخسائر الناشئة  الخارجية: و تشمؿ االحتياؿ الخارجي، واألحداث المتعمقة بالبيئة  -4
مواصمة  عمى قدرة المصرؼ فييؤثر بما  نتيجة كوارث طبيعية، الموجوداتأي ضرر يصيب الممتمكات و 

 العمؿ.

 :Risks of Electronic banking))اإللكترونيةمخاطر العمميات المصرفية -2-2-5-1

ممموسًا في مجاؿ السماح لعمالء المصرؼ بإجراء  تقدماً  ةاآلونة األخير شيدت الصناعة المصرفية في 
 ومف المتوقع أف تنتشر ىذه العمميات بشكؿ واسع في اإللكترونيالعمميات المصرفية مف خالؿ شبكات االتصاؿ 

                                                      
1
, االعزّبع اٌغٕٛٞ اٌضبٌش ػشش ٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٍشلبثخ اداسح اٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ ٚو١ف١خ اؽزغبة اٌّزطٍجبد اٌشأعّب١ٌخ ٌٙب, 2004إٌّبػٟ, عبعُ,  

 .8اٌّظشف١خ, طٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ, اٌمب٘شح, ص 
2
دساعخ ٌطج١ؼزٙب ٚعجً اداسرٙب فٟ ؽبٌخ اٌجٕٛن اٌؼبٍِخ –اٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ ؽغت ِزطٍجبد ثبصي , 2007فٝ, ػجذ اٌىش٠ُ, ٔظش. أثٛ طالػ, ِظط 

 .12ِشعغ عجك روشٖ, ص فٟ فٍغط١ٓ, 
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أدى إلى خمؽ إال إف ىذا التقدـ خاصة في ظؿ التطور المستمر في مجاؿ التقنية المصرفية. وبالفترة المقبمة 
تصاعد  ى، باإلضافة إلالكافية ةلمخبر اإلدارة والعامميف  افتقار ظؿ تحديات أماـ المصارؼ والجيات الرقابية في

يتـ مف خالليا التأكد مف  التيب الممارسات التقميدية انتيجة لغياإلنترنت إمكانيات االحتياؿ والغش عمى شبكات 
 1ىوية العميؿ وشرعيتو.

 :اإللكترونيةمفيوم مخاطر العمميات المصرفية  -2-2-5-1

تقديـ المصرؼ الخدمات المصرفية التقميدية أو المبتكرة مف خالؿ  اإللكترونيةيقصد بالعمميات المصرفية 
وفقًا لشروط العضوية و ر صالحية الدخوؿ إلييا عمى المشاركيف فييا، تقتصالتي  ةاإللكترونيتصاؿ االشبكات 

 2ذلؾ مف خالؿ أحد المنافذ عمى الشبكة كوسيمة التصاؿ العمالء بيا بيدؼ:و  ؼالمصار  ضعيالتي تا
 إتاحة المعمومات عف الخدمات التي يؤدييا المصرؼ دوف تقديـ خدمات مصرفية عمى الشبكة. - أ
لى معامالتيـ وأرصدة حساباتيـ وتحديث بياناتيـ عمى إحددة كالتعرؼ لعمالء عمى خدمات محصوؿ ا - ب

 القروض.
 طمب العمالء وتنفيذ عمميات مصرفية مثؿ تحويؿ األمواؿ. - ت

 :اإللكترونية أنواع مخاطر العمميات المصرفية-2-2-5-2

لمرقابة المصرفية يرافقيا مخاطر متعددة، لذلؾ أشارت لجنة بازؿ  اإللكترونيةإف تقديـ العمميات المصرفية 
إلى ضرورة قياـ المصارؼ بوضع السياسات واإلجراءات التي تتيح ليا إدارة ىذه المخاطر مف خالؿ تقييميا 

 عمى: اإللكترونيةوتشمؿ مخاطر العمميات المصرفية  ،ومتابعتيارقابتيا و 
 3:لألسباب التالية : تنشأ ىذه المخاطر المخاطر التشغيمية -1

اسبات المصرؼ، وذلؾ بيدؼ مرخص ليـ حالغير  ؽلناتج عف إمكاف اخترااعدـ التأميف الكافي:  - أ
مف ـ تـ ذلؾ مف خارج المصرؼ أألى المعمومات الخاصة بالعمالء واستغالليا، سواء إالتعرؼ 
عاق ، بما يستمـز توافر إجراءات كافية لكشؼ ذلؾ االختراؽ لديوالعامميف   .تووا 

أعماؿ الصيانة: وتنشأ مف إخفاؽ النظـ أو عدـ كفاءتيا  أو العمؿ إنجازعدـ مالئمة تصميـ النظـ أو  - ب
) مثؿ بطء األداء( لمواجية متطمبات المستخدميف، وعدـ السرعة في حؿ ىذه المشاكؿ وصيانة النظـ 

خاصة إذا زاد االعتماد عمى مصادر خارج المصرؼ لتقديـ الدعـ الفني بشأف البنية األساسية وب
 الالزمة.

                                                      
1
(, 3, ٍِؾك سلُ)اٌضٛاثظ اٌشلبث١خ ٌٍؼ١ٍّبد اٌّظشف١خ اإلٌىزش١ٔٚخ ٚاطذاس ٚعبئً اٌذفغ اإلٌىزشٟٚٔ ,2002اٌّظشف اٌّشوضٞ اٌّظشٞ, 

 .66ص
2
 .56, ِشعغ عجك روشٖ, ص اصش اؽذاس ِذ٠ش٠خ اٌّخبطش ػٍٝ اداسح اٌّخبطش اٌّظشف١خ, 2008ؽّضح, ِبصْ,  
3
 .17, داس ٚائً ٌٍٕشش, األسدْ, ص اٌظ١شفخ اٌىزش١ٔٚخ, 2008اٌشّشٞ, ِؾّذ ٔٛسٞ. اٌؼجذ اٌالد, ػجذ اٌفزبػ ص١٘شٞ,  
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سوء استخداـ  فاألخرى فإقبؿ العمالء: كما يحدث مع الخدمات المصرفية التقميدية إساءة استخداـ مف  - ت
ويرد ذلؾ نتيجة عدـ  خر لمخاطر التشغيؿ،آ اً مصدر  دغير متعمد يع ـأ اً كاف متعمدأالعميؿ سواء 

إحاطة العمالء بإجراءات التأميف الوقائية، أو بسماحيـ لعناصر إجرامية بالدخوؿ إلى حسابات عمالء 
 الشخصية. ـباستخداـ معموماتيالقياـ بعمميات غسيؿ األمواؿ  وخريف أآ

خاصة تمؾ المتعمقة وبالضوابط المقررة  ووالقواعد أ: تنشأ في حالة انتياؾ القوانيف المخاطر القانونية -2
التحديد الواضح لمحقوؽ وااللتزامات القانونية الناتجة عف العمميات  ـأو عدبمكافحة غسيؿ األمواؿ، 

 1في طور التطوير. ما تزاؿف وسائؿ أداء تمؾ العمميات ف العديد مكو ، والسيما اإللكترونيةصرفية الم
: وتنشأ ىذه المخاطر في حالة توافر رأي عاـ سمبي تجاه المصرؼ، األمر الذي قد يمتد  مخاطر السمعة -3

ة أو حدوث اختراؽ مو بكفاءمصارؼ أخرى، وذلؾ نتيجة عدـ قدرة المصرؼ عمى إدارة نظ فيإلى التأثير 
إلى  العمالء التي قد تتسبب في تعطيؿ دخوؿمشاكؿ الكبيرة مع شبكات االتصاؿ بسبب ال فيومؤثر 

 2بيانات حساباتيـ وأمواليـ.
: تواجو المصارؼ متطمبات قانونية وتنظيمية مختمفة عندما تقـو بالتعامؿ مع مخاطر المعامالت الخارجية -4

مثؿ األنشطة  اإللكترونيةألشكاؿ الجديدة لمتجزئة المصرفية إلى النسبة خارج حدودىا المحمية، وبا عمالء
، فإنو قد يكوف ىناؾ حالة عدـ تأكد مف المتطمبات اإللكترونيةوالمشتقات  اإلنترنتالمصرفية عف طريؽ 

فيما يتعمؽ  ةمجاالت السمطذلؾ فإنو قد يحدث التباس في  ىباإلضافة إلالقانونية لبعض الدوؿ. 
المشاركيف األجانب في  واألجانب أسمطات المحمية، مع مقدمي الخدمات لميات المختمفة بالمسؤول
. حيث تتعرض المصارؼ لمخاطر الدولة بالدرجة التي اإللكترونية، واألنشطة النقدية اإللكترونيةاألنشطة 

 3سياسية.تكوف فييا األطراؼ الخارجية غير قادرة عمى الوفاء بالتزاماتيا بسبب عوامؿ اقتصادية و 
بالمخاطر الخاصة بالعمميات المصرفية  اإللكترونية: يرتبط أداء العمميات المصرفية مخاطر أخرى -5

 زيادة حدتيا، فعمىالتقميدية ومف ذلؾ مخاطر االئتماف والسيولة وسعر الفائدة ومخاطر السوؽ مع احتماؿ 
 ءإلى عمالداد نشاط منح االئتماف إف استخداـ قنوات غير تقميدية لالتصاؿ بالعمالء وامتسبيؿ المثاؿ: 

 4.ماتيـ عبر الحدود قد تزيد مف احتماالت إخفاؽ بعض العمالء في سداد التزا
 
 
 
 

                                                      
1
 .71, ِشعغ عجك روشٖ, ص اٌّظشف١خ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌضٛاثظ اٌشلبث١خ ٌٍؼ١ٍّبد, 2002ٌّظشف اٌّشوضٞ اٌّظشٞ, ا 
2
 .59, ِشعغ عجك روشٖ, ص اصش اؽذاس ِذ٠ش٠خ اٌّخبطش ػٍٝ اداسح اٌّخبطش اٌّظشف١خ, 2008ؽّضح, ِبصْ,  

3
 .350, ِشعغ عجك روشٖ, صد١ٌٍه اٌٝ اداسح اٌّخبطش اٌّظشف١خ, 2005ؽشبد, ٔج١ً,  
4
 . 353اٌّشعغ اٌغبثك, ص 
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 إدارة المخاطر المصرفية: -2-3
وتعددت التعاريؼ المتعمقة بإدارة  .المخاطر إدارةفي مضمونيا عمى فف ترتكز الصناعة المصرفية 

 :إلى أىميا وسنحاوؿ التطرؽ ،المخاطر المصرفية
رض منع الخسائر المحتممة مع تحديد أية غب رداد الدراسات قبؿ وقوع الخسائإدارة المخاطر: ىي إع - أ

منع حدوثيا، أو تكرار مثؿ ىذه  إلىتؤدي  التي دواتاألمخاطر يتعيف السيطرة عمييا، واستخداـ 
 1.المخاطر

الحد مف  إلىءات التي تيدؼ إدارة المخاطر: ىي اإلدارة المسؤولة عف وضع السياسات واإلجرا - ب
المخاطر المحتممة، التي يمكف أف يتعرض ليا المصرؼ، أو تخفيض اآلثار السمبية ليذه المخاطر 

 2الحدود المقبولة والمعتمدة مف قبؿ اإلدارة العميا. إلى
دارة المخاطر المنبثقة عف ىيئة القطاع المصرفي في الواليات المتحدة األم - ت ريكية عّرفت لجنة التنظيـ وا 

(financial services round table, FSR)  لتي يتـ مف خالليا االعممية تمؾ  بأنياإدارة المخاطر
 3:ضمان تعريؼ المخاطر، وتحديدىا، وقياسيا، ومراقبتيا، والرقابة عمييا، وذلؾ بيدؼ

 فيـ المخاطر. -1
 المخاطر ضمف اإلطار الموافؽ عميو مف قبؿ مجمس اإلدارة. أف تكوف -2
 لممصرؼ. االستراتيجيةبتحمؿ المخاطر تتفؽ مع األىداؼ  تعمقةممية القرارات المع أف تكوف -3
 العائد المتوقع يتناسب مع درجة الخطر. أف يكوف -4
 يتناسب مع مستوى المخاطر. اوالموارد، بمتخصيص رأس الماؿ  -5
 القرارات المتعمقة بتحمؿ المخاطر واضحة وسيمة الفيـ. أف تكوف -6
 مطبقة في المصرؼ منسجمة مع مستوى المخاطر.حوافز األداء ال أف تكوف -7

ىي تنظيـ متكامؿ : المخاطر المصرفية إلدارةأف تضع التعريؼ التالي  مف خالؿ ما تقدـ تستطيع الباحثة
خطر وتحميمو وقياسو، وتحديد الوسائؿ لمجابيتو مع اختيار تعريؼ ال ف طريؽعمجابية المخاطر  إلىييدؼ 
 ضوء في وذلؾ آثارىا مف والتقميؿ المخاطر وىو التخفيؼ مف ىذه دؼ المطموبذه الوسائؿ لتحقيؽ اليأنسب ى
 .الربحية ومستوى تحمميا الممكف المخاطرة درجة بيف التوازف لتحقيؽ والسعي والعائد التكمفة تحميؿ

 

 

                                                      
1
 .308, ِشعغ عجك روشٖ, صاٌّشزمبد اٌّب١ٌخ ٚدٚس٘ب فٟ اداسح اٌّخبطش, 2005ؽغٓ, ع١ّش,  
2
 , ػّبْ, األسدْ.14(, اٌغٕخ 1,اٌؼذد)14, اٌّغٍذ 2006ِغٍخ اٌذساعبد اٌّب١ٌخ ٚاٌّظشف١خ, األوبد١ّ٠خ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌّب١ٌخ ٚاٌّظشف١خ, 
3
 .12, ص 6, اٌؼذد 23ِغٍخ اٌجٕٛن فٟ األسدْ , اٌّغٍذ , اداسح اٌّخبطش فٟ اٌّظبسف, 2004ّ٘ش, ٔؼ١ُ. اٌشِؾٟ, ص٘شاء, رّٛص 
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 الخطوات العممية إلدارة المخاطر المصرفية:-2-4
 كف أف تنفذ بفاعمية ما لـ تكف جزءًا مف نظاـ أشمؿ.ال يمالمخاطر المصرفية  إلدارةإف الخطوات العممية 

حتى تكوف جميع  ،كافة لممصرؼ أف تكوف عممية إدارة المخاطر شاممة تغطي اإلدارات واألقساـ التابعةمف  بدالو 
تكوف و  أساسية تنفذ بفاعمية لذلؾ يجب تعييف خطوات المخاطر.في عممية إدارة  اً ىذه اإلدارات واألقساـ أطراف

وقياسيا ومتابعتيا، ومراقبة المخاطر  صارؼالمخاطر التي تتعرض ليا ىذه الم حديدظاـ شامؿ مف أجؿ تضمف ن
عداد التقارير عنياكافة ذات الصمة  أف العممية الخاصة بإدارة المخاطر في المصرؼ بوىنا يجب التنويو  ، وا 

 1 :، وىذه الخطوات ىيودرجة تطوره تعتمد عمى طبيعة نشاطو وحجـ المصرؼ
جراءات سميمة إلدارة المخاطر: - أ  تييئة بيئية مناسبة وسياسات وا 

مجمس  دحيث يع ،في المصرؼ فالعميا والعاممي واإلدارة اإلدارةويتـ ذلؾ مف خالؿ التنسيؽ بيف مجمس 
، حيث يعمؿ الجية المسؤولة عف وضع األىداؼ الكمية، والسياسات الخاصة بإدارة المخاطرمصرؼ ىو إدارة أي 
ويعمؿ عمى يجيز السياسات العامة المتعمقة بالمخاطر، و  ،المصرؼفي  داراتاإل إلىغ ىذه األىداؼ عمى تبمي
أف اإلدارة التنفيذية قد اتخذت اإلجراءات الالزمة لتحديد ىذه المخاطر وقياسيا ومراقبتيا والسيطرة  التأكد مف

التي  يواجييا المصرؼ مف خالؿ التقارير المخاطر المختمفة التي مىبصورة منتظمة ع طالعباال ـكما يقو  ،عمييا
 .يحصؿ عمييا

العميا  اإلدارةحيث تقـو  ،وتقع عمى اإلدارة العميا مسؤولية ىذه البنود الخاصة التي أجازىا مجمس اإلدارة
دارة المخاطر، إالتي تضـ عممية مراجعة  المخاطر ستخدـ في إدارةالسياسات واإلجراءات التي تُ لممصرؼ بوضع 

، اعمةالمناسبة لمدخوؿ فييا، والنظـ الكافية لقياسيا، واآللية الشاممة لتسجيميا وأدوات السيطرة الداخمية الف والحدود
وحدود التأكد مف تنفيذ األىداؼ الكمية إلدارة  كيفية إجازة خطط إدارة المخاطر ويجب أف تشمؿ اإلجراءات

 .ووآليات المخاطر
ة بإدارة المخاطر وحدود األشخاص والمجاف المختصالمصرؼ أف تعيف بوضوح  إدارةويجب عمى  
مياـ و  ومراقبتيا مف جانب الفصؿ بيف واجبات قياس المخاطر وأف تتأكد مف اتباع مبدأ، ـومسؤولياتي ـصالحياتي

ر، اصة بالمشاركة في المخاطتوفير القوانيف والمعايير الواضحة الخ ، والعمؿ عمىالسيطرة عمييا مف جانب آخر
ئتمانية، ومخاطر حدود المخاطر، ودرجة التعرض لمخاطر األطراؼ األخرى، والمخاطر اال حسبافالاألخذ بمع 

 .الموجوداتتركيز 
مف حيث آجاليا، ودرجة تركيزىا، وعدـ  الموجوداتىيكؿ تعمؿ عمى تغطية أف ىذه الخطوة اإلرشادية  ىكذا نجدو 

 ذلؾ مف التدابير الخاصة بإدارة المخاطر. إلىوما  ، وكيفية تغطيتيا، وتصكيكيا،المطاليبمع  الموجوداتتوافؽ 
                                                      

1
اداسح اٌّخبطش )رؾ١ًٍ لضب٠ب فٟ اٌظٕبػخ اٌّب١ٌخ , 2003خبْ, طبسق هللا. أؽّذ ؽج١ت, رشعّخ د. ػضّبْ ثبثىش أؽّذ. د. سضب عؼذ هللا, 

, 38-35ٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ, صٚاٌزذس٠ت, عذح, اٚسلخ ػًّ , اٌطجؼخ األٌٚٝ, اٌجٕه اإلعالِٟ ٌٍز١ّٕخ اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍجؾٛس  اإلعال١ِخ(,

 ٚاعزخشعذ ٘زٖ اٌخطٛاد ِٓ رٛط١بد ٌغٕخ ثبصي ٌٍشلبثخ اٌّظشف١خ اٌزٟ وبٔذ ؽٛي اداسح اٌّخبطش اٌّظشف١خ.
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 مناسبة لقياس المخاطر ورصدىا ودرء آثارىا: المحافظة عمى إجراءات - ب

لقياس التعرض لممخاطر المتعددة ومراقبتيا وتسجيميا  ينبغي أف يكوف لدى المصارؼ نظـ معمومات
 مخاطرلمفي إيجاد معايير تصنيؼ ومراجعة تتمثؿ  والخطوات التي يجب اتخاذىا ليذا الغرض ،والسيطرة عمييا

والمخاطر التي  رة حوؿ المراجعة، وجود تقارير نمطية ومتكر ىنا . ومف الميـياوتقييم وتقدير درجات التعرض ليا
دار  المخاطر التي تدخؿ فييا المصارؼيجب متابعة لذلؾ  .صرؼتعرض ليا المي عمى  جبيبحيث  ،بكفاءة تياوا 

عمى والمجاالت التي يجب ، المحفظة االستثمارية فيستقبمية المتغيرات الم تأثير ارباختبأف تقـو  المصارؼ
الكمي، وتأثيرات مخاطر  المصرؼ أف يفحصيا ىي تأثيرات االنخفاض في أداء الصناعة المصرفية، أو االقتصاد

ختبار عمى االيساعد ذلؾ أف مف بد وال ،معدالت التعثر في السداد وأوضاع السيولة لدى المصرؼ فيالسوؽ 
 مثؿ ىذه الظروؼ. تحديد ما يجب عممو في و  تعرض فييا المصارؼ لمتقمباتتتحديد الظروؼ التي 

 كافية:المناسبة و الداخمية المراقبة ال -ج

واإلجراءات التي حددىا مجمس  لتزاـ السياساتارؼ وسائؿ المراقبة التي تضمف ايجب أف تتوفر لممص
عممية تحديد األنواع المتعددة  ةءاكف لمعرفة مدى نظاـ مراقبة داخمية عمىائؿ ىذه الوس مؿتشت. و كافة اإلدارة

المراجعة  أعماؿىذه السياسات واإلجراءات  تضمفتحيث  يد بالسياسات واإلجراءاتومدى التق ،ياوتقييم لممخاطر
صدار تقارير دورية منتظمة كافة فيمراحؿ النشاط المصر لالداخمية  تحديد مواطف  رضغجية مستقمة ب كؿ مف، وا 
ف و  .الضعؼ العنصر الميـ في موضوع المراقبة الداخمية ىو التأكد مف أف مياـ قياس المخاطر، ورصدىا، ا 

 وضبطيا، مفصولة الواحدة عف األخرى.
يشجع الموظفيف ر، وىو وجود نظاـ حوافز ومحاسبة وأخيرًا، ىناؾ عنصر آخر ميـ في تقميؿ المخاط

أىداؼ ماشي إدارة المخاطر بطريقة ت يشجع متخذي القرار عمىوبالتالي  ،لمخاطرعمى اإلقالؿ مف الدخوؿ في ا
 المصرؼ وتطمعاتو.

فإننا وضحنا   ،وقياس   ومراقبة   ومتابعة   حديد  طمبو مف تالمخاطر المصرفية وما تت إدارة أىميةإلى ونظرًا 
 -التشغيمية  -السوؽ -السيولة-)االئتمانية المخاطر المصرفية إدارةمبادئ بشكؿ مفصؿ في الفصؿ الثالث 

عف والمنبثقة في المصرؼ التجاري السوري الصادرة عف مجمس النقد والتسميؼ ( اإللكترونيةالعمميات المصرفية 
  .ΙΙ لجنة بازؿمبادئ 

 طرق قياس المخاطر المصرفية: -2-5

 قياس المخاطر االئتمانية: -2-5-1

جنة بازؿ لكفاية رأس الماؿ، ة يجب توضيح متطمبات لقبؿ الدخوؿ في أساليب قياس المخاطر االئتماني
تبيف أف العنصر األساسي الكامف وراء حاالت  1988نو بعد دراسات عديدة قامت بيا لجنة بازؿ في عاـ حيث إ
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التعثر المصرفي ىو عدـ سداد التسييالت مف قبؿ مديني المصرؼ ) وىذا ما يعرؼ بمخاطر االئتماف(. ومف 
لمجنة أنو يجب عمى كؿ مصرؼ أف يحتفظ بنسبة مف األمواؿ الخاصة تكفي لتغطية  ددة تبيفختبارات متعجراء ا

 احتماالت التعثر، فكانت نسبة المالءة المعروفة بنسبة كوؾ) والتي سميت الحقًا اتفاقية بازؿ( عمى الشكؿ التالي:

 
 (1-2)العالقة رقم 

 
 معدل كفاية رأس المال=

  رأس المال األساسي
×100 1 

 المرجحة بالمخاطر االئتمانية الموجوداتإجمالي 

 
لمصرؼ بالسيولة الكافية التي تحميو مف مواجية % ليتمتع ا8ال تنخفض ىذه النسبة عف ويجب أ

 األزمات.
اختالؼ فترة إعادة تسعير حسابات المصرؼ الدائنة والمدينة ومف خالؿ تحميؿ فجوة آجاؿ ونظرا إلى 

تعديؿ نسبة المالءة لتضمنيا مخاطر  1966ير التسميفات قررت لجنة بازؿ في عاـ الودائع وفترات إعادة تسع
ولكف بعد فترة وجيزة تبيف  %.8عف  تقؿ ، كما أف ىذه النسبة يجب أالالتسميؼ ومخاطر تقمب أسعار الفائدة معاً 

ستخداميا لنسبة الرغـ مف ات حادة عمى مف تطبيؽ نسبة المالءة المعدلة أف عددًا مف المصارؼ تعرض ألزما
المالءة المعدلة، وبنتيجة تحميؿ ما حصؿ عممت لجنة بازؿ أف مشكمة نسبة كوؾ ىي مجرد نسبة كمية تطبؽ 

أو توسعيا الجغرافي. لذلؾ كاف البد مف  ياوتنوععمى جميع المصارؼ ميما كاف حجميا أو طبيعة نشاطاتيا 
فرض أمواؿ  ألنو كاف البد مف ،فقط كميًا بؿ نوعياً ليست إيجاد طريقة ديناميكية الحتساب المالءة المصرفية 

تحت اسـ ماؾ دونو، وبسبب تعقيداتيا قامت  2004في عاـ  ΙΙلذلؾ أتت اتفاقية بازؿ  .خاصة لمواجية المخاطر
لجنة بازؿ بالتعاوف مع الصناعة المصرفية العالمية باختبارات عدة عمى مدى سنوات لدراسة ما تـ التوصؿ إليو، 

معدؿ احتساب مف خالليا . وأصبحت المعادلة التي يتـ 1/1/2007عالميًا بدءًا مف  ΙΙبدء بتطبيؽ بازؿ وتقرر ال
 مصرؼ عمى الشكؿ التالي:لمس الماؿ أكفاية ر 

 

 ×100        2 (2-2)العالقة رقم
∑C 

CA = 
∑ (M+O) ×(12.5)] + A] 

فحيث إ CA (Capital Adequacy)= كفاية رأس الماؿ  
C رأس الماؿ األساسي والمساند(، وتساوي: صافي األمواؿ الخاصة األساسيةالمصرؼ الخاصة. = أمواؿ(- 

 3ألمواؿ الخاصة المساندة.

                                                      
1
 .33, ص, ِشعغ عجك روشٖأصش اؽذاس ِذ٠ش٠خ اٌّخبطش ػٍٝ اداسح اٌّخبطش اٌّظشف١خ فٟ اٌّظشف اٌزغبسٞ اٌغٛسٞ, 2008ؽّضح, ِبصْ,  
2
,اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ, ارؾبد اٌّظبسف اٌؼشث١خ, ثؾش ِشزشن ِغ اداسح اٌجؾٛس ثبرؾبد " فٟ اٌجٕٛن اٌؼشث١خ 2 رطج١ك ثبصي,2005ؽشبد, ٔج١ً, 

 .8ص اٌّظبسف اٌؼشث١خ, ث١شٚد, ٌجٕبْ, 
3

ؽغبثبد رغز٠خ سأط اٌّبي) اػبٔبد  -االؽز١بطٟ اٌخبص -االؽز١بطٟ اٌمبٟٔٛٔ -= )سأط اٌّبي اٌّىززت ثٗصافي األيىال انخاصت األساسيت 

طبفٟ  -طبفٟ أسثبػ ٚخغبئش اٌغٕخ اٌّب١ٌخ اٌغبثمخ –ِئٚٔبد أخشٜ غ١ش ِخظظخ ٌزغط١خ أ٠خ ِخبطش  -ػالٚاد اإلطذاس ٚاالٔذِبط -اٌذٌٚخ(

أعُٙ اٌّظشف  -خ غ١ش اٌّبد٠خطبفٟ اٌّٛعٛداد اٌضبثز –) ألغبط سأط اٌّبي اٌّىززت ثٙب غ١ش اٌّغذدح  يُسل يُهاأسثبػ أٚ اٌخغبئش اٌّذٚسح( 
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A   =مرجحة بالمخاطر. ياوخارجؿ الميزانية والبنود داخ الموجودات 
O  .مخاطر التشغيؿ = 
M .مخاطر السوؽ = 

لذا يجب عمينا معرفة الطرائؽ األساسية الحتساب المخاطر المتعمقة بنسبة كفاية رأسماؿ المصرؼ 
 مصرفية(.)المالءة ال

يكوف لممصرؼ  بتحديد ثالثة أساليب لحساب المخاطر االئتمانية بحيث ΙΙبازؿ مف جية أخرى قامت 
 وىي:ىذه األساليب،  الحؽ في اختيار أحد

 أسموب التصنيؼ النمطي)المعياري(. -1
 أسموب التصنيؼ الداخمي األساسي. -2
 أسموب التصنيؼ الداخمي المتقدـ. -3

 أوال: أسموب التصنيؼ النمطي:

، يعتمد ىذا األسموب عمى إعطاء أوزاف لممخاطر طبقًا لمراكز التعرض المختمفة )حكومات، بنوؾ
لتي يقرىا االتصنيؼ الخارجية ليذه األطراؼ شركات( عمى أساس درجة التصنيؼ التي تعطييا مؤسسات 

 ،لعمالء وبالتالي درجة أوزاف المخاطراالمصرؼ المركزي وُيعتمد عمييا، وعمى أساسيا يمكف تحديد تصنيؼ 
كما . اليب التصنيؼ الداخميوتستخدمو المصارؼ التي تمارس أنشطة غير معقدة وغير قادرة عمى استخداـ أس

لحاالت غير تجنب اجؿ أيمكف لممصرؼ في ىذا األسموب أخذ الضمانات لتغطية المخاطر االئتمانية وذلؾ مف 
 1وىي إحدى وسائؿ التخفيؼ مف مخاطر االئتماف(.) المتوقعة كعدـ مقدرتيـ عمى السداد

 :نسبة كفاية رأس الماؿ كمايمي حتسبعادة تو 
 2% 8 ×المرجحة بأوزان المخاطر  الموجودات= لمقابمة المخاطر االئتمانية متطمبات كفاية رأس المال          (3-2)العالقة رقم

 .الوزن الترجيحي× مرجحة بأوزان المخاطر= قيمة التعرض  الموجودات                          

 ثانيًا: أسموب التصنيؼ الداخمي األساسي:

المصارؼ بعد نيؿ موافقة السمطات الرقابية، وفيو تقـو المصارؼ  ويتـ استخداـ ىذا األسموب في
باالعتماد عمى تقديراتيا الداخمية الحتماالت عدـ السداد لكؿ عميؿ، وتكوف باقي مدخالت حساب مخاطر 

 1االئتماف معطاة مف المصرؼ المركزي.

                                                                                                                                                                      

إٌمض فٟ اٌّئٚٔبد ػٍٝ اٌذ٠ْٛ غ١ش إٌّزغخ غ١ش  -طبفٟ خغبئش اٌفزشح -خغبئش غ١ش ِؾممخ ػٓ اعزضّبساد ِب١ٌخ -اٌّؼبد ششاء ِٓ لجً اٌّظشف

ممخ ػٓ االعزضّبساد اٌّب١ٌخ طبفٟ األسثبػ ٚاٌخغبئش غ١ش اٌّؾ -= )فشٚلبد اػبدح اٌزخ١ّٓ األيىال انخاصت انًساَذةاٌّىٛٔخ ِٓ لجً اٌّظشف(.

 % ِٓ طبفٟ األسثبػ(.50ثؼذ خظُ 

1
دساعخ رطج١م١خ ػٍٝ اٌّظبسف اٌؼبِخ IIاإلداسح اٌؾذ٠ضخ ٌّخبطش االئزّبْ فٟ اٌّظبسف ٚفمبً ٌٍّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ثبصي , 2007أثٛ وّبي, ١ِشفذ ػٍٟ,  

 .99, ِشعغ عجك روشٖ, ص 2007فٟ فٍغط١ٓ 

 
2

 .105ِشعغ اٌغبثك روشٖ, ص 
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 ثالثًا: أسموب التصنيؼ الداخمي المتقدـ:

مدخالت قياس مخاطر االئتماف مف احتماالت إخفاؽ العميؿ،  وفيو تقـو المصارؼ بتقدير جميع
بنفسيا)أي تستخدـ دواؿ أوزاف لممخاطر  والخسارة الناتجة عف عدـ السداد واألجؿ، وحجـ مركز التعرض لممخاطرة

 2التي تتعرض ليا دوف تدخؿ المصرؼ المركزي(.

 أساليب التخفيف من المخاطر االئتمانية: -2-5-1-1

 3ليب المتبعة لمحد والتخفيؼ مف المخاطر االئتمانية ىي:إف أىـ األسا
عدـ قياـ المصرؼ بفتح اعتماد أو منح قروض أو سمؼ بأي شكؿ مف األشكاؿ لمعامميف لديو أو  - أ

المراقبيف لديو أو لمفتشي حساباتو و مدققيو أو لمعامميف في أجيزة الدولة الذيف لدييـ عالقة مباشرة 
بتيا أو متابعة نشاطاتيا وزوجات ىؤالء وأوالدىـ ما لـ يوافؽ مجمس النقد باإلشراؼ عمى أعمالو ومراق

  والتسميؼ.
 التخفيؼ قدر اإلمكاف مف تركيز نشاطو االئتماني في منطقة جغرافية محددة.  - ب
القياـ بالتنويع عمى مستوى القروض وعمى مستوى المحفظة االئتمانية، أي عدـ تركيز ائتمانو في   - ت

قؿ مستوى المخاطر التي يتعرض حيث إنو كمما زاد التنويع  ؛دى عمالء معينيفقطاعات معينة أو ل
 ليا المصرؼ.

 قياس مخاطر السيولة: -2-5-2

 4يوجد أربعة أساليب لقياس مخاطر السيولة، وىي:
أسموب قائمة السيولة الصافية: وىو أسموب يعتمد عمى إعداد قائمة ُتظير مصادر التزامات السيولة في  -1

النقدية، وسقوؼ االقتراض، واالحتياطي النقدي  الموجوداتيندرج تحت مصادر السيولة: المصرؼ. و 
واألمواؿ المقترضة  ألمواؿ المقترضة مف السوؽ النقدي،: اةاإلضافي، ويندرج تحت استخدامات السيول

 مف المصرؼ المركزي.
المصارؼ يولة لممصرؼ بة نسب ومؤشرات السأسموب المقارنة بالمؤسسات المماثمة: ويعتمد عمى مقارن -2

المتشابية معو مف حيث الحجـ واالنتشار الجغرافي، ومف أىـ المؤشرات: نسبة القروض إلى الودائع، 
 .الموجودات، نسبة اإلقراض إلى إجمالي الموجوداتنسبة األمواؿ المقترضة إلى إجمالي 

                                                                                                                                                                      
1
اخزجبس ِذٜ وفبءح اداسح ِخبطش االئزّبْ ػٍٝ عٛدح اٌّؾبفع االئزّب١ٔخ فٟ اٌجٕٛن اإلعال١ِخ  ,2010ػضّبْ, ِؾّذ داإٚد. ػٕبٔضح, ػض اٌذ٠ٓ ٔب٠ف,  

 .8, ٚسلخ ػًّ, اٌّئرّش اٌؼٍّٟ اٌذٌٟٚ اٌغبثغ, عبِؼخ ف١الدٌف١ب األسد١ٔخ, ػّبْ, األسدْ, صاألسد١ٔخ
2
دساعخ  -رط٠ٛش ّٔٛرط الؽزغبة وفب٠خ سأط اٌّبي ٌٍّظبسف اإلعال١ِخ فٟ اطبس ِمشساد ٌغٕخ ثبصي, 2008ذ, اٌضػبثٟ, رٙبٟٔ ِؾّٛد ِؾّ 

, سعبٌخ ِبعغز١ش, لغُ اٌّؾبعجخ ٚاٌز٠ًّٛ, و١ٍخ اٌزغبسح, اٌغبِؼخ اإلعال١ِخ, رطج١م١خ ػٍٝ اٌجٕه اإلعالِٟ اٌؼشثٟ ٚاٌجٕه اإلعالِٟ اٌفٍغط١ٕٟ ثغضح

 .72غضح, فٍغط١ٓ, ص
3
 .2004\9\19( اٌظبدس ثزبس٠خ 4ة\َ ْ\93ِغٍظ إٌمذ ٚاٌزغ١ٍف سلُ) لشاس 

4
Guglielmo,R.M. 2008, Managing Liquidity Risk -Six ways to strengthen your liquidity risk–management 

process, Bank Accounting Finance Journal, p:5-8. 



46 

لتقميدي في إعداد التدفقات ف المصارؼ التي تعتمد األسموب اموب األساسي لمفائض والعجز: حيث إاألس -3
وذلؾ ألف التدفقات النقدية الزمنية التي  ،النقدية المستقبمية قد تفشؿ في مواجية متطمبات السيولة اليومية

لذا فقد وجدت المصارؼ أف  لنقد بسرعة،المصرؼ عندما يحتاج إلى ا دقد ال تساع اً ( يوم30تزيد عف )
يمكف التي عقبات الولمحد مف  تساب التدفقات النقدية غير مفيد.حاالعتماد عمى األساليب  التقميدية في ا

إلى تطوير أسموب يدعى الفائض  اتباع األسموب التقميدي لجأت المصارؼ أف تواجو المصارؼ مف
البنود داخؿ الميزانية باإلضافة إلى البنود خارج  ، حيث يأخذ ىذا األسموب بالحسبافوالعجز في السيولة

 الميزانية.
بنؾ التسويات الدولية: وىو أسموب موصى بو مف قبؿ بنؾ التسويات الدولية، ويعتمد عمى إعداد أسموب  -4

تخصيص التدفقات النقدية المستقبمية عمى  ىذا األسموبلسمـ االستحقاقات حيث يعتمد  نظاـ السيولة وفقاً 
بالمستحقات الفورية في الداخمة مقابؿ التدفقات النقدية الخارجة خالؿ فترة معينة مف الزمف تبدأ عادة 

 الموجودات) فترة المستحؽ ولـ يسدد(. وتنشأ التدفقات النقدية الداخمة مف الموجوداتو  المطاليبجانبي 
وخطوط االئتماف الممنوحة لممصرؼ التي يمكف  غير المستحقة القابمة لمتسييؿ الموجوداتالمستحقة و 

أو  الموجوداتالنقدية الداخمة طبقًا لتواريخ استحقاؽ استغالليا واالستفادة منيا، ويمكف تصنيؼ التدفقات 
التدفقات النقدية لخصـو المصرؼ)  فالممنوح. وتتضمتقدير متحفظ لتواريخ سحب خطوط االئتماف 

خاصة فيما يتعمؽ بحدود االئتماف الممنوحة التي بجبة السداد وااللتزامات الطارئة الخارجة( االلتزامات وا
الخارجة( طبقًا لتاريخ استحقاؽ التدفقات النقدية لخصـو المصرؼ )ؼ يمكف سحبيا، ويتـ تصني

  جوز فيو المطالبة بااللتزامات الطارئة.تأوؿ تاريخ  االلتزامات ، أو
يتـ مف خاللو احتساب صافي الوضع و ضمف سمـ استحقاقات ومطاليبو المصرؼ  موجودات ويتـ إدراج

عجزًا، ويطمؽ ـ كاف صافي الفرؽ فائضًا أأدية لمخصـو سواء بيف التدفقات النقدية لألصوؿ والتدفقات النق
. وذلؾ وفقًا لفترات زمنية يتـ تحديدىا المطاليبو  الموجوداتاستحقاقات  عمى صافي الفرؽ عدـ مواءمة

 عادة وفقا لما ىو متبع في المصرؼ عمى النحو التالي:
 الفئة األولى: حتى سبعة أياـ.  -1
 إلى الشير. أياـأكثر مف سبعة : الفئة الثانية -2
 أكثر مف شير إلى ثالثة أشير.الفئة الثالثة:  -3
 إلى ستة أشير. أكثر مف ثالثة أشيرالفئة الرابعة:  -4
 .تسعة أشيرإلى  أكثر مف ستة أشيرالفئة الخامسة:  -5
 مف تسعة أشير إلى السنة. رالفئة الخامسة: أكث -6
 .أكثر مف سنة الفئة السادسة: -7
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 قياس مخاطر السوق: -2-5-3

 1:التاليةة رئيسالدوات اتباع األمخاطر السوؽ يتطمب مف المصرؼ  لقياس
يتعيف عمى المصرؼ أف يستخدـ نموذجًا داخميًا لقياس مخاطر السوؽ الحتساب القيمة قيد المخاطرة يوميًا  -1

 االستثمارية وسجالت المصرؼ. الموجوداتعمى مراكز التداوؿ لميـو الفائت و 
عمى قروضو التجارية  يد المخاطرة لقياس مخاطر السوؽ إحصائياً أف يقـو المصرؼ بتحديد القيمة ق -2

، وتتنبأ ىذه الطريقة بالخسائر تياوطبيع حسب أىمية تمؾ المراكزبواستثماراتو ومراكز السيولة لديو 
المستقبمية وفؽ مستوى الثقة الذي يتـ تحديده سمفًا، وتوفر نتائج قياس المخاطر معمومات أساسية تمكف 

إلى ىذه المعمومات  األحكاـ عمى مدى تعرض المصرؼ لمخاطر السوؽ واستناداً  عامة مف إصدارال اإلدارة
 يكوف لدى المصرؼ القدرة عمى رقابة المخاطر بطريقة فعالة.

أسعار السوؽ  إلى مراجعتيا عمى أساس يتـ احتساب أسعار الفائدة لسجالت المصرؼ بدقة باإلضافة -3
 ة قيد المخاطرة.لمحافظ لتحميؿ القيمإلى بالنسبة 

عف السوؽ بطريقة منتظمة  أف يقـو المصرؼ باستخداـ نماذج دقيقة لتقويـ مراكزه والحصوؿ عمى معمومات -4
األسواؽ العامة حتى يضمف المصرؼ القدرة عمى تحقيؽ أفضؿ النتائج مف  عف طريؽ مصادر إحصائيات
 خالؿ أدوات قياس المخاطرة.

ت المخاطرة الناجمة عف طريؽ القيمة قيد المخاطرة الستثماراتو أف يقـو المصرؼ بانتظاـ بفحص تقديرا -5
 إدارة المخاطرة. ومحافظ التداوؿ ذات الدخؿ الثابت لقياس مستوى األداء ودقة أدوات

لكي يتـ التأكد مف قياس مخاطر السوؽ يقـو المصرؼ بتحميؿ سيناريو الحتساب القيمة قيد المخاطرة عمى  -6
 حسبافخذ نتائج ىذا السيناريو بالتـ اعتمادىا داخميًا لمختمؼ أدوات التداوؿ، وتؤ حدود مراكز التداوؿ التي ي

 عند تحديد الحدود المطموبة واستراتيجيات التداوؿ.

 ات المستخدمة لقياس مخاطر السوؽ:وأىـ المؤشر 

 أسعار الفائدة: المؤشرات المستخدمة لقياس مخاطر -1
مصارؼ عمى تقميؿ اآلثار السمبية لتقمبات تستخدـ المصارؼ عادة مؤشرات تدؿ عمى قدرة ال

 2ف خالؿ استخداـ النسب التالية:يتـ ذلؾ مأسعار الفائدة ودرء المخاطر، 
 

 مؤشر مخاطر أسعار الفائدة=              ( 4-2)العالقة رقم 
 الحساسة تجاه سعر الفائدة الموجودات

X100 
 الموجودات إجمالي

                                                      

1
 .38, ِشعغ عجك روشٖ ص داسح اٌّخبطش اٌّظشف١خآصش اؽذاس ِذ٠ش٠خ اٌّخبطش ػٍٝ ا ؽّضح, ِبصْ,  

 
2

 .  404, ِشعغ عجك روشٖ, ص اٌزغبسة( رطج١مبد اٌؾٛوّخ فٟ اٌّظبسف -اٌّجبدة–ؽٛوّخ اٌششوبد )اٌّفب١ُ٘ , 2005ؽّبد, طبسق ػجذ اٌؼبي,
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 مؤشر مخاطر أسعار الفائدة=               (5-2)العالقة رقم 
 الحساسة تجاه سعر الفائدة المطاليب

X100 
 المطاليبإجمالي 

 
 .الحساسة لسعر الفائدة المطاليب –الحساسة لسعر الفائدة  الموجوداتمؤشر مخاطر سعر الفائدة=               (6-2)العالقة رقم 

المصرؼ مف جراء تغير أسعار الفائدة، وتقيس ىذه تشير النسبة األخيرة إلى المخاطر التي يتعرض ليا 
النسبة قدرة المصرؼ عمى تمبية االلتزامات تجاه أصحاب الودائع والقروض مف فوائد ودائعيـ وقروضيـ واألرباح 

 والعموالت المحصمة مف قبؿ المصرؼ مف خالؿ دورة األعماؿ المطموب السداد خالليا.

 ار الصرؼ:المؤشرات المستخدمة لقياس مخاطر أسع -2
يتـ عادة قياس ىذه المخاطر بحجـ مركز العمالت المفتوحة لكؿ عممة عمى حدة إلى القاعدة 
الرأسمالية لممصرؼ، ويقصد بالمراكز المفتوحة وجود فائض أو عجز في عممة معينة، وذلؾ مف خالؿ 

 1استخداـ النسب التالية:

  مؤشر مخاطر أسعار الصرف=           ( 7-2)العالقة رقم 
 المركز المفتوح لكل عممة

X100 
 القاعدة الرأسمالية

 
 

فتوحة خسائر في إيراداتو عند تغيير أصولو أو التزاماتو بسبب تغير أو تقمب قيمة العممة الميتعرض المصرؼ لو 
 السوؽ.  يف

 المؤشرات المستخدمة لقياس مخاطر التسعير: -3
وتشمؿ  محاسبية وأخرى سوقية.واحدة  حيث تعتمد إدارة المصرؼ عمى نوعيف مف المؤشرات

، نسبة صافي الموجوداتلى إلى حقوؽ الممكية، العائد إلمحاسبية : ربحية السيـ، العائد المؤشرات ا
، تقييـ مباني المصرؼ واالستثمارات في األوراؽ المالية بقيميا الحالية، الموجوداتالتدفقات النقدية عمى 

وتشمؿ المؤشرات السوقية: نسبة  2نسبة المديونية، نسبة الممكية، نسبة األرباح إلى صافي األرباح الموزعة.
ي، معدؿ القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية، حصة السيـ العادي مف التوزيعات، مضاعؼ سعر السيـ العاد

 3دوراف السيـ العادي، نسبة المساىمة األجنبية.
  

                                                      
1
 .  404ِشعغ اٌغبثك ٔفغٗ, ص  

 
2

 .46,45ص  ِشعغ عجك روشٖ, ١ٔخ فٟ اٌّظبسف اٌؼبِخ اٌغٛس٠خاداسح اٌّخبطش اٌّظشف١خ)دساعخ ١ِذا,2009ِظطفٝ, خ١ًٍ اثشا١ُ٘,

 
3

 .47,46اٌّشعغ اٌغبثك ,ص 

 = (           مؤشر مخاطر أسعار الصرف8-2العالقة رقم )
 إجمالي المراكز المفتوحة

X100 
 القاعدة الرأسمالية
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 قياس المخاطر التشغيمية: -2-5-4

. ΙΙبازؿ التالية لقياس المخاطر التشغيمية والمحددة بموجب اتفاؽ ائؽالطر  ىتباع إحدايمكف لممصرؼ 
ال بعد أخذ الموافقة المسبقة عممًا بأنو ال يسمح لمصرؼ بتغيير المنيجية التي يتبعيا لقياس المخاطر التشغيمية إ

 :ائؽمف قبؿ السمطة الرقابية وىذه الطر 

 أوال: منيج المؤشر األساسي:

ماؿ لمواجية مخاطر التشغيؿ بما يساوي متوسط  برأسعمى االحتفاظ المصارؼ  تقـووفؽ ىذه الطريقة 
 ؼ ربحًا.خر ثالث سنوات حقؽ فييا المصر ) ألفا( مف إجمالي دخؿ المصرؼ آل نسبة ثابتة تسمى

 ألفا ×خر ثالث سنوات= متوسطات إجمالي الدخل آللمقابمة المخاطر التشغيمية متطمبات رأس المال         (2-9)
 1ويمكف صياغة متطمب رأس الماؿ الالـز لمواجية مخاطر التشغيؿ مف خالؿ العالقة التالية:

                                 (        01-2)العالقة رقم 

3
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BIAK لمواجية مخاطر التشغيؿ.=متطمبات رأس الماؿ 

i
Gl لمسنة  = إجمالي الدخؿi. 

n  سنوات( 3= عدد السنوات ) عادة. 
α =15محددة مف قبؿ لجنة بازؿ %. 

وعة+ الربح مف شركات شقيقة+ الدخؿ مف : الدخؿ مف الفوائد المدفكمايميإجمالي الدخؿ  يحسبو 
وبشكؿ عاـ يعرؼ إجمالي  المصاريؼ مف غير الفوائد. –العموالت المدفوعة+ الدخؿ مف غير الفوائد  -العموالت
نو في أإلى  وتجدر اإلشارة أنو صافي اإليرادات مف الفوائد مضافًا إليو صافي اإليراد مف غير الفوائد.بالدخؿ 

قتصر إحدى السنوات الثالث سالبًا )أي خسارة( فإنو يستثنى مف االحتساب في المعادلة وتحالة كاف الدخؿ في 
 يا إجمالي الدخؿ موجبًا.فيفقط عمى السنوات التي يكوف 

سيولتيا إلى سمالية لممخاطر التشغيمية نظرًا ىذه الطريقة األكثر شيوعًا في احتساب المتطمبات الرأ دوتع
السيما أف  ،فيي تالئـ المصارؼ التي ال تعمؿ عمى المستوى العالمي . لذلؾستخدامياوبساطة تكمفة القياس عبر ا

 عمميات قؿ تعقيدًا مفأالنتشار دوليًا كما أف عممياتيا معظـ المصارؼ العربية تعمؿ عمى مستوى محمي وقميمة ا
الية لكوف النسبة الثابتة لرأسمأكبر مف المتطمبات ا اً ولكف ىذه الطريقة تحمؿ المصرؼ حجم ،المصارؼ العالمية

 المنتج كما في الطريقة الثانية. وحسب نوع الخدمة أبألفا( واحدة ال تتغير )

                                                      

 
1

 .47, ِشعغ عجك روشٖ, صاصش اداسح اٌّخبطش ) اٌزشغ١ٍ١خ( ػٍٝ اٌج١ئخ اٌشلبث١خ, 2008ؽّبد, سعت طبٌؼ, 
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 ثانيًا: طريقة المنيج المعياري: 

إلى أعماليا ألنيا تسمح لممصارؼ بتقسيـ  ىذه الطريقة أكثر مرونة مف منيج المؤشر األساسي دتع
رأس الماؿ مقابؿ المخاطر التشغيمية( لكؿ خط  أعباءمفة الرأسمالية)التك خطوط عمؿ، ويتـ احتساب أعباء ةثماني

 :( التالي1-2، ويمكننا توضيحيا وفؽ الجدوؿ رقـ )مف ىذه الخطوط وذلؾ وفؽ األوزاف التالية

 يحسب طريقة المنيج المعيار باألوزان المستخدمة في المتطمب الرأسمالي لمقابمة المخاطر التشغيمية (: 1-2رقم ) الجدول
 ) الوزن النسبي (% معامل رأس المال المؤشر خطوط العمل

 GI ß1= 18% تمويل الشركات

 GI 18% =ß2 التجارة والمبيعات

 GI ß3=12% أعمال التجزئة المصرفية

 GI 15% =ß4 األعمال التجارية المصرفية

 GI 18%  =ß5 المدفوعات والتسويات

 GI 10% =ß6 خدمات الوكالة

 GI 12%=ß7 تالموجوداإدارة 

 .48، مرجع سبؽ ذكره، ص إدارة المخاطر ) التشغيمية( عمى البيئة الرقابيةأثر  ،2008: حماد، رجب صالح، المصدر

وتحسب متطمبات كفاية رأس الماؿ لمواجية مخاطر كؿ نوع مف خطوط األعماؿ بحاصؿ ضرب المؤشر 
طمبات رأس الماؿ الالـز لمواجية المخاطر في معامؿ رأس الماؿ، بحيث يكوف مجموعيا ىو الحد األدنى لمت

 1التشغيمية، ويعبر عنيا بالمعادلة التالية:

                                                    (00-2)العالقة رقم 
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KTSAمتطمبات رأس الماؿ لمواجية المخاطر التشغيمية(= التكمفة الرأسمالية ( 

i
Gl =لخط العمؿ  الدخؿ اإلجمالي السنوي في سنة محددةi. 

i خط لمومحددة مف قبؿ لجنة بازؿ  ،ثابتة= نسبةi .مف خطوط العمؿ 
n   .عدد خطوط العمؿ= 

فإف )خسارة(  أنو قد يكوف إجمالي الدخؿ في سنة معينة لبعض وحدات العمؿ سالباً  إلى وتجدر اإلشارة
متطمب رأس الماؿ إلى تـ إضافتيا تو  أيضاً  اً سالبمتطمب رأس الماؿ ليذه الوحدة أف يكوف  ىذا سيؤدي إلى
سالبة فإنو يتـ كافة موحدات لكانت محصمة دمج الدخؿ لكافة  اإذالتي تكوف موجبة، فاألخرى  لوحدات العمؿ 

 استبعاد ىذه السنة مف االحتساب.
 
 

                                                      
1
 .48عجك روشٖ, ص  , ِشعغاصش اداسح اٌّخبطش ) اٌزشغ١ٍ١خ( ػٍٝ اٌج١ئخ اٌشلبث١خ, 2008ؽّبد, سعت طبٌؼ,  
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 قياس المتقدم:ثالثًا: طريقة ال
التي يكوف ليا عدة شركات تابعة وتعمؿ عمى المستوى ؼ الكبيرة بموجب ىذه الطريقة تقـو المصار 

داخمي لتحديد حجـ تعرض المصرؼ الالدولي وتتصؼ عممياتيا بالتطور والتعقيد باستخداـ أسموب التدقيؽ 
واجيتيا. وذلؾ مف خالؿ اعتماد المصرؼ واحتساب رأس الماؿ التنظيمي الالـز لم ووتقييملممخاطر التشغيمية 

عمى قاعدة بيانات عف األحداث التي تقع في المصرؼ ومرات تكرارىا والمبالغ التي خسرىا نتيجة وقوعو في كؿ 
معايير  يالمعايير وىنوعيف مف  عمى عتمد تطبيؽ ىذه الطريقةيو . مرة )مثؿ حوادث االختالس، السرقة....الخ(

اخمي متكامؿ وتقارير منتظمة، ومراجعة دورية الختبار صالحية النظاـ، أي وجود سمطة نوعية مثؿ: نظاـ قياس د
كمية مثؿ: أسموب القياس، بيانات تفصيمية عف بيانات الخسائر الداخمية  رومعاييالنظاـ، رقابية عمى ىذا 

حيث يتـ استخداـ ىذه يا الخسائر بفييا والمنطقة أو البمد الذي وقعت والخارجية وتواريخ حدوثيا وتواريخ شطب
ووفقًا ليذه الطريقة فإف المؤسسات المصرفية تستطيع تحديد  1،لتقدير المخاطردة عالبيانات ضمف برامج م

 .ياوتعريف المخاطر التشغيمية

ف المخاطر المصرفية موجودة ومالزمة لجميع عمميات المصرؼ ونشاطاتو في ختاـ ىذا الفصؿ يتبيف أ
مالزمة المخاطر الأف  إلى باإلضافة، األجؿأو قصيرة  األمدوالعمميات طويمة  نشطةاألعف كوف تمؾ بغض النظر 

الذي يتطمب مف المصرؼ وضع خطة  األمرتحقيؽ أىدافو واستمراريتو.  المصرؼ يمكف أف تؤثر في ألنشطة
نشاء افة كالمصرؼ  إداراتمياميا في التنسيؽ بيف  ،تتركزالمخاطر المصرفية  إلدارةمتخصصة  إدارات وا 

وفي الوقت المناسب، والتأكد مف صحة ىذه حوؿ المخاطر بشكؿ دوري ومنتظـ كافة لضماف توفير البيانات 
 التقارير بشكؿ دقيؽ. إعدادواستمرار تدفقيا لممساعدة في البيانات 

  

                                                      
1
, إٌّبطك اٌظٕبػ١خ اٌّئٍ٘خ, ا١ٌٙئخ ِؼب١٠ش ٌغٕخ ثبصي ٌىفب٠خ سأط اٌّبي ٚاٌشلبثخ اٌفؼبٌخ ٌٍّخبطش اٌّظشف١خ, 2005اٌغ١غٟ, طالػ اٌذ٠ٓ ؽغٓ,  

 .35اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزت, اإلعىٕذس٠خ, ص
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إلدارة المخاطر المصرفية  وذلؾ  والخطوات العممية وطرؽ قياسيا اطر المصرفيةبعد عرض أنواع المخ
في المصرؼ التجاري المخاطر المصرفية  إدارةعف مفيـو بالحديث ىذا الفصؿ  فيحسب لجنة بازؿ. فإننا قمنا ب

رؼ التجاري في المصتيا ورقابالضوء عمى الممارسات السميمة إلدارة المخاطر المصرفية  طيسموتـ ت ،ير السو 
حسب مبادئ مجمس النقد والتسميؼ، باإلضافة إلى محاولة دراسة الطرؽ المستخدمة في قياس المخاطر بالسوري 
 .المخاطر في المصرؼ التجاري السوري إدارةسياسات ، و المصرفية

تـ حساب معدؿ كفاية رأس الماؿ في المصرؼ التجاري السوري لمعرفة مدى قدرة المصرؼ عمى وأخيرًا 
 ستيعابو لممخاطر التي يتعرض ليا.ا

  القرارات الناظمة إلدارة المخاطر المصرفية: -3-1
فقد عممت عمى وضع مجموعة مف التشريعات  إدارة المخاطر المصرفية انطالقًا مف إدراؾ سورية ألىمية
 ،ΙΙنة بازؿ مصرؼ سورية المركزي إلى تبني مبادئ لجمف خالؿ سعي  ،واألنظمة والضوابط الرقابية المصرفية

و التركيز بشكؿ أساسي عمى المحور الثاني  طبيؽ أىـ معايير لجنة بازؿإلى تجمس النقد والتسميؼ مسعي ومف 
مف خالؿ إصدار القرارات الناظمة إلدارة المخاطر المصرفية، ومف ىذه  المتعمؽ بإدارة المخاطر المصرفية

 1 القرارات مايمي:
 ( 93القرار رقـ)  القاضي بتحديد معايير إدارة مخاطر االئتماف، وواجبات اإلدارة  19/12/2004تاريخ

 فيما يتعمؽ بإدارة مخاطر االئتماف.
 ( 94القرار رقـ)  ونظاـ تكويف الذي يحدد معايير تصنيؼ مخاطر الديوف 19/12/2004تاريخ ،

 .المؤونات لمديوف غير المنتجة
 ( 95القرار رقـ)  ت التسميؼ.الذي يتعمؽ بمتطمبا 19/12/2004تاريخ 
 ( 100القرار رقـ)  الذي يحدد نسبة األمواؿ الخاصة، التي ال يمكف تجاوزىا  2/1/2005تاريخ

و يتضمف القرار التعميمات الخاصة بالحدود القصوى المسموح بيا  لمتوظيؼ لدى المصارؼ السورية
 .لتركزات المخاطر المصرفية

 ( 101القرار رقـ)  لشخص منحوالممكف دود قصوى لإلقراض الذي يقضي بوضع ح 2/1/2005تاريخ 
 واحد، أو مجموعة مترابطة مف األشخاص.

 ( 120القرار رقـ)  فيما  ووميام وومسؤولياتالذي ينص عمى واجبات مجمس اإلدارة  15/3/2005تاريخ
 يتعمؽ بإدارة المخاطر.

                                                      

1
 . www.banquecentral.qov.sy ِظشف عٛس٠خ اٌّشوضٞ لشاساد ِغٍظ إٌمذ ٚاٌزغ١ٍف, رُ اٌغؾت ِٓ ِٛلغ 

http://www.banquecentral.qov.sy/
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 (تاريخ 80القرار رقـ )ارة الذي يحظر عمى المصارؼ منح سمؼ لرئيس  مجمس إد 7/11/2004
 .هوأعضاء رائوالمصرؼ ومد

 ؿ.عف لجنة باز  ةصرفية الصادر مبادئ إدارة المخاطر الم( يوضح ارتباط القرارات السابقة ب1-3الجدوؿ رقـ )و 
 معايير لجنة بازلنقدية في سورية ومدى ارتباطيا ب: قرارات السمطات ال( 1-3)رقم  الجدول 

ُت بازل يعايير انرلابت انًصرفيت انفعانت وفك يعايير نج

ΙΙ    
 انمراراث انصادرة عٍ انسهطاث انُمذيت في سىريت

 يىضىع انمرار رلى انمرار انًعيار رلى انًعيار

6 

٠غت اٌم١بَ ثبٌزم١١ُ اٌّغزمً ٌغ١بعبد 

اٌّزؼٍمخ  ٗٚاعشاءار ِّٗٚبسعبراٌّظشف 

ثّٕؼ اٌمشٚع ٚاالعزضّبساد ٚرم١١ُ 

اعشاءاد اداسح ِخبطش االئزّبْ ٚاٌّؾبفع 

 بس٠خاالعزضّ

 ٠ؾذد ِؼب١٠ش اداسح االئزّبْ 93اٌمشاس 

 ٠ٛضؼ ِزطٍجبد ٍِفبد اٌزغ١ٍف 95اٌمشاس 

7 

اٌزؤوذ ِٓ أْ اٌّظبسف رضغ 

ع١بعبد ٚاعشاءاد ٚلٛاػذ ِالئّخ ٌزم١١ُ 

ٚوفب٠خ ِخظظبد  اٌّٛعٛدادٔٛػ١خ 

 ِٚئٚٔبد اٌخغبئش ػٍٝ اٌمشٚع

 94اٌمشاس 

١ٕف ِخبطش اٌذ٠ْٛ ٠ؾذد ِؼب١٠ش رظ

رجبػٙب ٌزى٠ٛٓ اٌّئٚٔبد اعت ٚاٌطشق اٌٛا

 ٚاٌّخظظبد ِمبثً اٌخغبئش ػٍٝ ٘زٖ اٌذ٠ْٛ.

8 

٠غت أْ رمزٕغ اٌغٍطخ اٌشلبث١خ ثؤْ 

ٌذٜ اٌّظبسف أٔظّخ ِؼٍِٛبد رّىٓ 

اإلداسح ِٓ رؾذ٠ذ اٌزشوضاد فٟ اٌّؾبفع 

االئزّب١ٔخ ٚضشٚسح ٚضغ ؽذٚد ٌٍؾذ ِٓ 

رؼشع اٌّظشف ٌخطش ائزّبٟٔ 

خ ِٓ ٌّمزشض١ٓ ِٕفشد٠ٓ أٚ ِغّٛػ

 اٌّمزشض١ٓ رٚٞ اٌؼاللخ

 101اٌمشاس

ٚضغ اٌؾذٚد اٌمظٜٛ ٌإللشاع اٌّّىٓ 

ِٕؾٙب ٌشخض ٚاؽذ أٚ ِغّٛػخ ِزشاثطخ ِٓ 

األشخبص أٚ ِغّٛػخ ِٓ األشخبص ٚثؾذ ٠غت 

% ِٓ األِٛاي اٌخبطخ 20أال ٠زغبٚص ٔغجخ 

ٌٍّظشف. أال أْ ٘زا األِش ٠زطٍت ِٓ اٌّظبسف 

ٛسح رّىٕٙب أْ ٠ىْٛ ٌذ٠ٙب أٔظّخ ِؼٍِٛبد ِزط

ٌزؾذ٠ذ وبفخ ِٓ رٛف١ش اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ 

 اٌّخبطش ٌّغّٛػخ ِزشاثطخ ِٓ اٌّذ١ٕ٠ٓ.

01 

٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌغٍطخ اٌشلبث١خ أْ رشزشط 

ػٍٝ اٌّظبسف ػٕذ الشاع اٌششوبد 

اٌّزشاثطخ ٚاألفشاد أْ ٠ىْٛ ٘زا اإللشاع 

ػٍٝ أعبط ؽش ٚٔض٠ٗ, ٚأْ رزُ ِشالجخ ٘زٖ 

 اٌزغ١ٙالد ثظٛسح فؼبٌخ.

 3-100اٌّبدح 

 23أ ِٓ اٌمبْٔٛ 

ؽظشد ػٍٝ اٌّظبسف ِٕؼ عٍف ٌشئ١ظ 

 .ٖ ٚأػضبء ِغٍظ اداسح اٌّظشف ِٚذسائٗ

 100اٌمشاس 

% ِٓ األِٛاي اٌخبطخ وٕغجخ 75ؽذد ٔغجخ 

لظٜٛ ٌٍزٛظ١فبد ٚاإل٠ذاػبد ٌذٜ اٌّظبسف 

 اٌشم١مخ ٚاٌزبثؼخ.

00 

٠غت أْ رمزٕغ اٌغٍطخ اٌشلبث١خ ثؤْ 

د ٚاعشاءاد ِٕبعجخ ٌذٜ اٌّظبسف ع١بعب

ٌزؾذ٠ذ ِٚزبثؼخ اٌّخبطش اٌّؾ١ٍخ ِٚخبطش 

رؾ٠ًٛ األِٛاي فٟ ػ١ٍّبد اإللشاع 

اٌخبسع١خ ٚاالؽزفبظ ثبؽز١بطٟ وبف ضذ 

 ٘زٖ األخطبس.

, 100اٌمشاس

 104ٚاٌمشاس سلُ 

% ِٓ األِٛاي 75ؽذد ٔغجخ لظٜٛ رجٍغ 

اٌخبطخ ال ٠ّىٓ رغبٚص٘ب ٌٍزٛظ١ف ٌذٜ 

 اٌّظبسف.

 120اٌمشاس

د ِغئ١ٌٚبد اداسح اٌّظشف فٟ رم١١ُ ؽذ

ِٚخبطش اٌزغذ٠ذ  زٙبِٚزبثؼاٌّخبطش اٌّؾ١ٍخ 

 ِٚخبطش رؾ٠ًٛ األِٛاي.

01 

ػٍٝ اٌغٍطخ اٌشلبث١خ أْ رزؤوذ ِٓ أْ 

ٌذٜ اٌّظبسف اعشاءاد ػًّ شبٍِخ 

ٚفؼبٌخ إلداسح اٌّخبطش, ٚأْ رؾزفع ٘زٖ 

اٌّظبسف ثشأعّبي وبف ٌزغط١خ ٘زٖ 

 اٌّخبطش.

 120اٌمشاس
ٍٝ ٚاعجبد ِغٍظ اإلداسح ف١ّب ٠زؼٍك ٔض ػ

 .ِٗٚغئ١ٌٚبر ثبداسح اٌّخبطش

 93اٌمشاس 

٠ٕض ػٍٝ اٌزؼ١ٍّبد اٌخبطخ ثبٌّؼب١٠ش 

اٌغ١ٍّخ ٌّٕؼ اٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ٚٚاعجبد 

 اإلداسح فٟ اداسح ِخبطش االئزّبْ.

 .208،صمرجع سبؽ ذكرهة في المصارؼ  العامة السورية(،إدارة المخاطر المصرفية )دراسة ميداني،  2009: مصطفى، خميؿ إبراىيـ،المصدر
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فيما يتعمؽ بمكافحة غسيؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب  اإلجراءاتالعديد مف  المصرؼ المركزي  تبعا كما
صدار  1وتأميف الحماية المطموبة في المخاطر االقتصادية والسياسية واالجتماعية المرتبطة بالجريمة المالية. وا 

يتـ تطبيقو عمى جميع  الذي 2009( تاريخ 489مة بموجب قرار مجمس النقد والتسميؼ رقـ )دليؿ الحوك
بيدؼ الوصوؿ إلى انضباط السوؽ وتعزيز مناخ الثقة فيو  ،المؤسسات المالية المصرفية والمؤسسات التابعة ليا

ترتب عمييا آثار سمبية عمى  يبما يساىـ في تحقيؽ استقرار النظاـ االقتصادي وتجنب وقوع األزمات واليزات التي 
باإلضافة إلى فرض مصرؼ سورية المركزي عددًا مف . الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية لممجتمع

الضوابط باتجاىات مختمفة منيا: سعر الصرؼ، القطع األجنبي، الحدود القصوى لمتسييالت الممنوحة، 
 2التوظيفات واالستثمارات المصرفية في الخارج.

إحداث مديرية المخاطر وفقًا لمنظاـ الداخمي لممصرؼ  إلىالمصرؼ التجاري  سعى وفي ىذا اإلطار
المخاطر التي يتعرض ليا التي تتولى إدارة مختمؼ أنواع ، 15/7/2007( تاريخ 155رار رقـ )الصادر بق

المخاطر مف ؽ لمتخفيؼ خاصة فيما يتعمؽ منيا بمخاطر االئتماف والمخاطر التشغيمية ومخاطر السو المصرؼ، وب
 التي يتعرض ليا لممحافظة عمى سالمة العمؿ المصرفي والمالي لديو.

 :المبادئ األساسية إلدارة المخاطر-3-2
 ،المخاطر في القطاع المصرفي إلدارةف قبؿ السمطة النقدية في سورية شيدت األعواـ األخيرة جيودًا م

بما ينسجـ مع متطمبات بازؿ إلدارة المخاطر المصرفية  ساسيةاألحيث قاـ مجمس النقد والتسميؼ بوضع المبادئ 
ΙΙ 3:مف خالؿ 

 مسؤولية اإلدارة العميا لممصرؼ. - أ
 إطار عممية إدارة المخاطر. - ب
 تكامؿ عممية إدارة المخاطر. - ت
 مسؤولية دوائر األنشطة المختمفة في المصرؼ. - ث
 قياس المخاطر وتقييميا. - ج
 استقاللية المراجعة. - ح

ارة المخاطر إلدالمبادئ األساسية  فإف  ،فيجزء مف منظومة النظاـ المصر السوري تجاري وبما أف المصرؼ ال
    مايمي:اتباع مف خالؿ يجب أف تطبؽ  ضمف المصرؼ صرفية الم

                                                      
1
  iqtissdiya . com  –http : wwwرُ اٌغؾت ِٓ ِٛلغ:  -2009ؽظبد االلزظبد اٌغٛسٞ ػبَ :  424اٌؼذد :  –طؾ١فخ االلزظبد٠خ اٌغٛس٠خ  

 َ . 11:30اٌغبػخ :  – 16/8/2011فٟ 
2
 عٛس٠خ اٌّشوضٞ ٚ لشاساد ِغٍظ إٌمذ ٚاٌزغ١ٍف. لشاساد ٌغٕخ اداسح ِظشف 
3
 .13-12, ِشعغ عجك روشٖ, ص اداسح اٌّخبطش فٟ اٌّظبسف, 2004ّ٘ش, ٔؼ١ُ. اٌشِؾٟ, ص٘شاء, رّٛص 
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 مسؤولية اإلدارة العميا لممصرف: - أ
تتمثؿ اإلدارة العميا في مجمس اإلدارة والمدير العاـ، وتقع عمى رأس اليـر التنظيمي، وىو مركز 

حددىا مجمس النقد مياـ وصالحيات  اولي .د األىداؼوترسـ الخطط وتحدالقرارات ت، حيث تسف السمطا
 ما يمي:بوالتسميؼ 

 .كافةً  تياومتابع إيجاد البنى الالزمة إلدارة المخاطر التي يتعرض ليا المصرؼ بشكؿ مستمر -1"   
جراءات -2 لمسؤوليات والصالحيات ومخططات تنظيمية تساعد عمى تحديد ا العمؿ عمى وضع سياسات وا 

وذلؾ لتجنب أي تعارض في المصالح بيف مختمؼ  ،بشكؿ واضح بما يضمف فصؿ المياـ والصالحيات
نظاـ الضبط الداخمي مف جية ثانية مف خالؿ تحديد قنوات  والعمؿ عمى وضعاألقساـ مف جية، 

التي قد يتعرض ليا التواصؿ اإلداري. األمر الذي يساىـ بشكؿ مباشر في مواجية أنواع المخاطر 
 .كافة المصرؼ

بما يتفؽ مع سقوؼ المخاطر  اإلدارةالمخاطر المعتمدة مف قبؿ مجمس  استراتيجيةالعمؿ عمى تنفيذ  -3
 1 ".المحددة

 إطار عممية إدارة المخاطر: - ب

المرونة حتى يتوافؽ و  المخاطر المصرفية يتصؼ بالشمولية إلدارة إطاريجب أف يكوف لدى المصرؼ 
المخاطر التي قد يتعرض ليا المصرؼ، ومف خاللو يتـ  أنواع يغطي جميع، بحيث في بيئة األعماؿ مع التغيرات

جراءات المخاطر إدارة أنظمةتحديد  تي يتعرض ليا لى المخاطر الإعمى المصرؼ التعرؼ دائمًا  كما يجب. ياوا 
تمؾ المخاطر إلى المؤدية  قةالحقي ، ويحدد األىمية النسبية لكؿ منيا، والعوامؿ المناسبة لتحديدويصنفيا

مة عف األنشطة المختمفة المناسبة لتحديد المخاطر الناج جراءاتالمعتمدة لمواجيتيا، ويضع اإل ستراتيجيةواإل
عممية إدارة المخاطر المختمفة مف  عمى تحديد إطارمجمس النقد والتسميؼ ع مؿ و  الجديدة عمى حد سواء.القائمة 

 :خالؿ مايمي
وعمى تشكيؿ لجنة  المخاطر إلدارةالمصرؼ أف يقـو عمى تشكيؿ وحدة مستقمة ة عمى مجمس إدار " -1

تقع عمى عاتقيـ مسؤولية  التي األشخاصالمخاطر بحيث يحدد بصورة واضحة مسؤوليات  إلدارة
  2 ."ي األنشطة المصرفيةإدارة المخاطر ف

 ادى المصرؼ التوظيؼبحيث يتف تحديد مستويات المخاطر التي يمكف لممصرؼ تحمميا أو قبوليا" -2
 عمؿ عمى إيجادوال منة،اآلغير مناطؽ الدة في و جرؼ ذات المخاطر العالية أو المو لدى المصا
 1".الموظفة األمواؿأو تعيؽ تحويؿ  ،أنظمة تمنعو نصوص 

                                                      
1
 َ. 5/5/2008, ثزبس٠خ 1 (,فمشح4ة \َ ْ \390اس ِغٍظ إٌمذ ٚاٌزغ١ٍف سلُ )لش 

2
 .اٌّشعغ اٌغبثك ٔفغٗ 
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 ىاوحصر المصرؼ  المخاطر التي يواجييا العميا لممصرؼ مف خالؿ معرفة اإلدارةتأكيد مسؤوليات " -3
وجود أنظمة مف المخاطر، والتأكد  يا، وضبطتيا، ومتابعيا، وقياسىاديد وحصر خالؿ تحمف  كافة

تحسيف باذ اإلجراءات المناسبة والكفيمة بحيث يتـ اتخ ضبط داخمي شاممة لكافة نشاطات المصرؼ
 2".تياوزياد فعالية نظاـ إدارة المخاطر

 تكامل عممية إدارة المخاطر: - ت
خالليا  مفف ،بعضيا ببعضوتترابط  المختمفة مؿ فيما بيف مراحمياإف عمميات إدارة المخاطر تتسـ بالتكا

عالقة قوية مع باقي  عمى إقامة تعمؿمف جية أخرى و ، مف جية ياواستراتيجيات إدارة تمؾ المخاطر اتسياسرسـ تُ 
تـ تال  بحيث ـعمؿ تمؾ اإلدارات واألقسا فيكي يتـ اتخاذ القرارات المناسبة التي ال تؤثر سمبًا  اإلدارات واألقساـ
 .بعضعف بصورة منعزلة بعضيا  ياوتقييم مراجعة المخاطر
اإلدارة العامة  ضرورة تقيد عمى 15/3/2115بتاريخ ( 121رقـ ) مجمس النقد والتسميؼنص قرار وليذا 

  :بمايمي لممصرؼ
يواجييا  يالت المخاطر، والعمؿ عمى تحديد لعامة التي يضعيا مجمس إدارة المصرؼاتنفيذ السياسات  -1"

 .وقياسيا ومتابعتيا ومراقبتيا مف خالؿ نشاطو المصرؼ
د الصالحيات والمسؤوليات والعالقة يضع الييكمية التنظيمية التي رسميا مجمس اإلدارة موضع التنفيذ، وتحدو  -2

 حدات اإلدارية في ىذه الييكمية.بيف الو 
ف نظاـ يمأ، وتكافة نشاطات المصرؼلي الداخمضع نظاـ لمضبط و و ىا، وتنفيذتعميمات مجمس اإلدارة ؽ يبطت -3

 .بعضبحدات بعضيا ، وبيف ىذه الو كافة اتصاؿ عممي بينيا وبيف الوحدات اإلدارية في المصرؼ
ح سبؿ إيصاؿ التقارير المرفوعة إلييا مف ىذه الوحدات، وذلؾ بيدؼ التأكد مف أف كافة العامميف في يتوض -4

األشخاص  إلىومف أف المعمومات المناسبة تصؿ  المصرؼ يعمموف عمى تطبيؽ السياسات الموضوعة
 "المعنييف في الوقت المناسب.

 واليدؼ مف ىذا التكامؿ في العمميات والعالقات ذات الصمة بإدارة المخاطر ىو:
 .يافيم و بيف المخاطر المختمفة في المصرؼ طبيعة العالقات التبادليةضماف تحديد  -1
 ذات العالقة بعمؿ المصرؼ. األخرىعف المخاطر  ثر خطر معيف بمعزؿأتقييـ  إمكانيةعدـ  -2
 .بيا بشكؿ جيد المرتبطة واآلثارالتمكف مف فيـ العالقات المتبادلة بيف المخاطر المختمفة  -3
 مع جميع األنشطة واإلدارات في المصارؼ.التعامؿ إدارة المخاطر صالحية نظاـ  إعطاء -4

                                                                                                                                                                      
1
 .( ِشعغ اٌغبثك روش4ٖة \َ ْ \,390ٚ)2005\1\12(  اٌظبدس ثزبس٠خ 4ة \َ ْ \100ثشلّٟ )ِغٍظ إٌمذ ٚاٌزغ١ٍف  لشاسٞ 

2
 ( ِشعغ عجك روشٖ.4ة\َ ْ  \390, ٚ) 15/3/2005, ثزبس٠خ 32 (,فمشح4ة \َ ْ\120ٞ ِغٍظ إٌمذ ٚاٌزغ١ٍف سلّٟ )لشاس 
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اطر والتنسيؽ معيا لتجنبيا وفؽ خطط معينة مسؤولية تحمؿ المخ األخرىمشاركة اإلدارات واألقساـ  -5
 لتقميميا.

  مسؤولية دوائر األنشطة المختمفة في المصرف: - ث

نما ىي مسؤولية  فردية تقع عمى عاتؽ موظؼ مسؤولية المخاطر ليست إدارةإف مسؤولية  معيف وا 
يترتب عف إدارة نشاط ما كؿ  وتتحمؿ إدارة ،تمفة في المصرؼلمخااألنشطة وائر دعاتؽ عمى ع قت متكاممة

 سمبية. ـأ إيجابيةالمخاطر مف نتائج سواء أكانت 
 يمي:ختمفة لمدوائر األخرى مف خالؿ ماحدد مجمس النقد والتسميؼ ىذه المسؤوليات والمياـ الم وقد

حددىا مجمس النقد والتسميؼ تقيد بالحدود القصوى التي يعمؿ المصرؼ بيدؼ توزيع المخاطر، عمى ال" -1
 1".مانية التي يمكف منحيالمتسييالت االئت

تقـو اإلدارة العامة لممصرؼ بتنفيذ السياسة العامة التي يضعيا مجمس إدارة المصرؼ وتحدد وتقيس " -2
وتتابع وتراقب المخاطر التي يواجييا المصرؼ مف خالؿ نشاطو وتضع الييكمية التنظيمية التي رسميا 

قة بيف الوحدات اإلدارية في ىذه الوليات والعمجمس اإلدارة موضع التنفيذ، وتحدد الصالحيات والمسؤ 
الييكمية. وكذلؾ توضح سبؿ إيصاؿ التقارير المرفوعة إلييا مف ىذه الوحدات، وذلؾ بيدؼ التأكد مف 
أف جميع العامميف في المصرؼ يعمموف عمى تطبيؽ السياسات الموضوعة، ومف أف المعمومات المناسبة 

المناسب، كما تعمؿ عمى تأميف العناصر البشرية ذات الكفاءة  األشخاص المعنييف في الوقت إلىتصؿ 
 2".والمدربة، وتوفير برامج اإلعداد والتدريب المستمريف

يعمؿ مجمس إدارة المصرؼ عمى االتصاؿ الدائـ والدوري بالمفتش الخارجي، وقسـ التدقيؽ الداخمي " -3
( مف قانوف مصرؼ سورية المركزي 110( و )109بالمصرؼ، والمراقب الداخمي المعيف وفؽ المادتيف )

 3".ـ2002( لعاـ 23رقـ )
 قياس المخاطر وتقييميا: - ج

نظاـ قياس ومراقبة لجميع المخاطر، وذلؾ التخاذ القرار المناسب بقبوليا  إلىإف ضبط المخاطر يحتاج 
أو  لتجنب النتائج ياتيبوتر اإلجراءات الفعالة أو رفضيا، أو تحمميا أو نقميا، ثـ تأتي عممية التقييـ لتعييف طبيعة 

ائر المتوقعة مف جميع أنواع المخاطر سف اليدؼ مف قياس المخاطر ىو التحديد الرقمي لمخا  و اآلثار الخطيرة. 
 تأثيرىاومدى  اليدؼ مف التقييـ ىو تحديد المخاطر التي قد يتعرض ليا المصرؼ أما، التي يتعرض ليا المصرؼ

ف و  4.ؼ أف يتحممو مف خسائر نتيجة التعامؿ مع ىذه المخاطرمع وضع حدود قصوى لما يمكف لممصر  يوف ا 

                                                      
1
 َ. 19/9/2004, ثزبس٠خ 7(,فمشح 4ة \َ ْ \93لشاس ِغٍظ إٌمذ ٚاٌزغ١ٍف سلُ ) 

 
2

 , ِشعغ عجك روشٖ.35 (,فمشح4ة  \َ ْ\120س ِغٍظ إٌمذ ٚاٌزغ١ٍف سلُ )لشا
3
 اٌّشعغ اٌغبثك ٔفغٗ. 
4
 . 247ٚ 21, ِشعغ عجك روشٖ, صل١بط اٌّخبطش ثبٌجٕٛن, ِٕٙظ ػٍّٟ ٚرطج١ك ػٍّٟ -2005اٌخط١ت, ع١ّش, 
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العمميتيف )القياس والتقييـ( ىو تمكيف اإلدارة مف فيـ طبيعة المخاطر ومستواىا بأسموب مبسط  تااليدؼ مف كم
 يسيؿ فيمو واستيعابو بما يساعد عمى اتخاذ القرارات المتعمقة بإدارة المخاطر.

 :مايمي قياس لممخاطر وتقييميا لنقد والتسميؼ قرر مجمس ال في ىذا الشأفو 
خاطر التي يمكف أف تؤثر سمبًا وضع نظاـ ضبط داخمي فعاؿ يعمؿ عمى تحديد الماإلدارة العامة  عمى" -1

ومنيا مخاطر التسميؼ، مخاطر السوؽ، مخاطر التسديد،  ياوقياستحقيؽ األىداؼ الموضوعة  في
قد وذلؾ وفقًا لمتعميمات الصادرة عف مجمس الن ،مخاطر أخرى لتشغيمية، وأيةمخاطر السيولة، المخاطر ا
لمتأكد مف إحاطتو بأية  ووتقييممراجعة ىذا النظاـ  اإلدارة العامة جب عمىيوالتسميؼ بيذا الشأف. كما 

 1".مخاطر جديدة قد تظير نتيجة الستعماؿ أدوات مالية، أو نشاطات مصرفية جديدة
بحيث تعمؿ  .تياومالئم أكد مف فعالية األنظمة المتبعة لقياس المخاطرالت عامة لممصرؼاإلدارة ال عمى" -2

نظمة عمى حصر مختمؼ عناصر المخاطر الخاصة بكؿ زبوف أو مجموعة مترابطة مف الزبائف األىذه 
 إلىالمعمومات النوعية والكمية بغرض الوصوؿ  إلى، وذلؾ استنادًا ياوخارج الظاىرة داخؿ الميزانية

 2"الناتجة عف ىذه المخاطر.تقدير الخسائر 
 استقاللية المراجعة: - ح

لكي تتمكف الكافية خبرات الو الصالحيات و  ة المخاطر أف تتمتع باالستقالليةعمى الجية التي تتولى إدار 
معالجة جيدة لممشاكؿ التي يعاني منيا  إلىالخروج بتوصيات مف شأنيا الوصوؿ مف أجؿ مف تقييـ المخاطر، 

 .كافة خاطر المختمفة أنواعياالمصرؼ في مجاؿ الم
 يمي:د والتسميؼ في ىذا الشأف ماولقد قرر مجمس النق

بالغ مجمس اإلدارة و ، المصرؼ بوضع نظاـ يعتمد عمى التقييـ المستمر لعممية إدارة المخاطر قياـ -1" واإلدارة ا 
المعنية في المصرؼ بعمميات العامة في المصرؼ نتائج ىذا التقييـ، مف خالؿ رفع التقارير الداخمية مف الجيات 

 .مجمس اإلدارة، واإلدارة العامة إلىالتسييالت االئتمانية 
التأكد مف أف عممية منح التسييالت االئتمانية تجري وتدار بشكؿ سميـ ومف أف مبالغ  المصرؼ جب عمىي  -2

ليا، ويعمؿ عمى سقوؼ المحددة التسييالت الممنوحة والمستعممة تبقى ضمف حدود المعايير االحترازية وال
، والحدود الموضوعة لتأكد مف أية تجاوزات عمى السياسات واإلجراءاتليتـ ا ياوفرضرقابة داخمية  وضع

 .يتـ اإلبالغ عنيا لمجيات اإلدارية المعنية في الوقت المناسبلو 
مي في االتصاؿ الدائـ والدوري بالمفتش الخارجي، وقسـ التدقيؽ الداخ مجمس إدارة المصرؼ عمىينبغي   -3

التأكد مف أف اإلدارة العامة في  إلىاآليمة  كافة المصرؼ، والمراقب الداخمي المعيف، ويتخذ اإلجراءات

                                                      
1
 ., ِشعغ عجك روش36ٖفمشح (,4ة  \َ ْ \120اس ِغٍظ إٌمذ ٚاٌزغ١ٍف سلُ )لش 
2
 .37اٌّشعغ اٌغبثك ٔفغٗ, اٌفمشح  
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لتصحيح الخمؿ الذي قد يفصح عنو كؿ مف المفتش الخارجي، وقسـ كافة المصرؼ قد اتخذت اإلجراءات 
 .المصرؼ المركزيالتدقيؽ الداخمي، والمراقب الداخمي، ومفوضية الحكومة لدى المصارؼ في 

تضـ العناصر البشرية ذات الكفاءة بحيث يمتمؾ المصرؼ دائرة لمتدقيؽ الداخمي في الييكؿ اإلداري أف  -4
مجمس  إلىـ تقريرىا العالية المدربة وذات الخبرة، تقـو ىذه الدائرة بمراقبة وتدقيؽ ىذا النظاـ المعموماتي وتقد

لىاإلدارة، و   1 "دارة العامة في المصرؼ.لجنة التدقيؽ المتصمة بو واإل ا 
 :تياورقاب الممارسات السميمة إلدارة مخاطر االئتمان -3-2-1

 حسب طبيعة تعقيد أنشطة االئتمافبإف ممارسات إدارة مخاطر االئتماف تختمؼ بيف المصارؼ، وذلؾ 
 :التالية يتناوؿ المعايير فأ، إال إف برنامج إدارة مخاطر االئتماف الشامؿ يجب توودرج

 :مف خالؿ التقيد بمايمي وال: إقامة بيئة مناسبة إلدارة مخاطر االئتمافأ"

سياسة إلدارة مخاطر االئتماف، وأف يقـو و  ستراتيجيةإأف يعمؿ عمى وضع  إدارة المصرؼعمى مجمس  - أ
مدى إمكانية تحمؿ المصرؼ  ستراتيجيةاإلبمراجعتيما دوريًا عمى األقؿ مرة في السنة عمى أف تعكس 

 ئتماف ومستوى األرباح التي يطمح في تحقيقيا في ظؿ ىذه المخاطر.لمخاطر اال
عمى اإلدارة العامة في المصرؼ أف تعمؿ عمى وضع سياسة إدارة مخاطر االئتماف، وأف تقـو بتطويرىا  - ب

 ياوقياس وتطوير اإلجراءات الخاصة بيا والعمؿ عمى تحديد المخاطر االئتمانية اإلجمالية والفردية
بالغ، ويجب عمى اإلدارة العامة إيصاؿ سياسة االئتماف الموضوعة تياابعومت تياومراقب إلى اإلدارات  ياوا 

في المصرؼ لتكوف عمى عمـ ودراية تامة بواجباتيا ومسؤولياتيا في عممية منح كافة والوحدات المعنية 
 .ياوقياس ىاوتحديد تياومتابع المخاطر االئتمانيةة ومراقباالئتماف 

دارتيا في كؿ نشاط يجب عمى المصرؼ  - ت ائتماني  أف يعمؿ عمى تحديد مخاطر االئتماف المحتممة وا 
 و. معجديد وذلؾ قبؿ التعامؿ 

 ثانيًا: االعتماد عمى معايير سميمة لمنح التسييالت االئتمانية:

يجب عمى المصارؼ أف تعمؿ عمى وضع معايير سميمة ومقاييس محكمة عند منح التسييالت  - أ
 االئتمانية. 

مصارؼ بيدؼ توزيع المخاطر، أف تعمؿ عمى التقييد بالحدود القصوى التي حددىا مجمس النقد عمى ال - ب
 والتسميؼ لمتسييالت االئتمانية التي يمكف منحيا لممقترضيف. 

                                                      
1
 ( ِشعؼبْ عجك روشّ٘ب.4ة\َ ْ \120( ٚ) 4ة \َ ْ\93لشاسٞ ِغٍظ إٌمذ ٚاٌزغ١ٍف ثشلّٟ ) 
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أو تعديؿ أو  ،عمى المصارؼ أف تعمؿ عمى وضع إجراءات واضحة عند منح  أي تسييالت جديدة  - ت
التعاوف والتنسيؽ بيف  ىتركز عمئتمانية. وىذه اإلجراءات يجب أف االتسييالت التجديد أو إعادة تمويؿ 

 .كافة الجيات المعنية بمخاطر االئتماف

 :توومتابع ووقياس عمى إجراءات مناسبة إلدارة االئتماف ةثالثًا: المحافظ

 عمى المصرؼ أف يعمؿ كحد أدنى عمى:
 ضع نظاـ خاص إلدارة مختمؼ محافظ االئتماف.و  - أ
عمى حدة وتحديد مدى كفاية  تياومتابع يا،وشروطلمراقبة حالة كؿ عممية ائتمانية نظاـ خاص وضع  - ب

ونظاـ معمومات كاؼ لمتابعة وضع كؿ ممؼ  المؤونات. وىذا األمر يتطمب رسـ إجراءات شاممة
 ائتماني.

أنظمة معمومات إدارية وتقنيات تحميمية متطورة تكوف مناسبة لحجـ نشاط المصرؼ  عمى عتماداال - ت
ختمفة ب عممياتو، بحيث تمكف إدارة المصرؼ مف قياس مخاطر االئتماف الكامنة في نشاطاتو الموتشع

وعمى المصرؼ أف يقـو بمراجعة ىذه األنظمة وتعديميا بشكؿ دوري وأف  ،ياوخارج وذلؾ داخؿ الميزانية
ر ائتمانية تأكد مف وصوؿ ىذه المعمومات إلى الجيات المعنية في الوقت المناسب لتدارؾ أية مخاطي

 قبؿ حصوليا.
التغييرات المحتممة في الظروؼ االقتصادية عند تقييمو لديف كؿ مقترض  بالحسبافخذ بعيف األ - ث

وإلجمالي محفظة االئتماف، والمجوء إلى تقييـ ىذه الديوف في ظؿ ظروؼ ضاغطة وأحواؿ صعبة وذلؾ 
 لمعرفة مدى إمكانية تحمؿ الخسائر التي قد تنتج عف ىذه الظروؼ.

 رابعًا: وجود رقابة كافية عمى مخاطر االئتماف:

 طر االئتمانية والعمؿ عمى مايمي:جب عمى المصرؼ التأكد مف وجود رقابة كافية عمى المخاي
بالغ مجمس  - أ القياـ بوضع نظاـ يعتمد عمى التقييـ المستمر والمستقؿ لعممية إدارة مخاطر االئتماف وا 

جب عمى الجيات المختصة التي تقوـ ائج ىذا التقييـ. وبالتالي ينت اإلدارة واإلدارة العامة في المصرؼ
 بمنح التسييالت االئتمانية أف ترفع بشكؿ مستمر التقارير الداخمية إلى مجمس اإلدارة واإلدارة العامة.  

التأكد مف أف عممية منح التسييالت االئتمانية ُتجرى وُتدار بشكؿ سميـ ومف أف مبالغ التسييالت   - ب
ة تبقى ضمف حدود المعايير االحترازية والسقوؼ المحددة ليا، والعمؿ عمى وضع رقابة داخمية الممنوح

لمتأكد مف أف أية تجاوزات عمى السياسات اإلجراءات والحدود الموضوعة يتـ اإلبالغ عنيا لمجيات 
 اإلدارية المعنية في الوقت المناسب.
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 1."االئتماف وإلدارة الديوف الصعبة ني نوعيةالعمؿ عمى توفير نظاـ خاص لممعالجة المبكرة  لتد  - ت

 :تياورقاب الممارسات السميمة إلدارة مخاطر السيولة -3-2-2

إف الغاية مف إدارة السيولة ىي التأكد مف قدرة المصرؼ عمى مواجية جميع االلتزامات التعاقدية مواجية 
 لتسميؼ مف خالؿ:تامة، ويتـ ذلؾ مف خالؿ عدة معايير وىذا ما أوضحو مجمس النقد وا

 : سبة إلدارة مخاطر السيولة: تييئة بيئة مناأوال

 ويتـ ذلؾ مف خالؿ اتباع الخطوات التالية:

 مف خالؿ: ىا،وتطوير ويتـ ذلؾ عف طريؽ إنشاء ىيكمية مناسبة إلدارة مخاطر السيولة  -1
 المستوياتعمى عنيا  ا واإلبالغتباع سياسية مالئمة إلدارة السيولة اليومية لديو، وتعريؼ عناصرىا -"أ
 .كافة اإلدارية
 تأكد مف أف، والاطر التي تضعيا إدارة المصرؼعمى سياسة إدارة المخمجمس إدارة المصرؼ مصادقة   - ب

بصورة فورية عف أية وأنيا تقـو  تياقبومرا ىذه المخاطرلمتابعة  ةاإلجراءات المناسباإلدارة تقـو باتخاذ 
وجود مراقبة مستمرة ألية  ذلؾويتطمب  ستويات السيولة المتوقعة.تغييرات ىامة بوضع السيولة أو في م

مراجعة خطط  ىضافة إلباإلتركزات في عناصر السيولة ومتابعة التغيرات اليامة التي قد تطرأ عمييا 
 الطوارئ الموضوعة لمعالجة أزمات السيولة.

 مما يفرض، ياوأىداف ىاوتنفيذ ولةتعمؿ عمى متابعة سياسة السي مختصة ضمف المصرؼجية  تحديد - ت
منح الصالحيات والمسؤوليات لبعض المستويات اإلدارية في ضرورة مصرؼ العامة لمدارة اإلعمى 

ما بعد نيا في انتظار المصادقة عمييا فيالمصرؼ لوضع سياسة السيولة ومراجعتيا واتخاذ القرارات بشأ
 مف قبؿ مجمس النقد والتسميؼ.

عداد البيانات و  ،تياومتابع تياومراقبعمؿ عمى قياس مخاطر السيولة أنظمة معمومات ت المصارؼ امتالؾ - ث ا 
يتـ إرساليا في الوقت المناسب إلى كؿ مف مجمس إدارة  حتىلتقارير الخاصة بيذه المخاطر الرقمية وا

لى  لى المراقبيف الداخمييف وا  لى الجيات المختصة األخرى في المصرؼ وا  لى اإلدارة العامة وا  المصرؼ وا 
لى أية جية  مفوضية لى المصارؼ وا   بحيثة أخرى تستفيد مف ىذه البيانات والتقارير. ينمعالحكومة وا 

 ىضافة إلباإلوالسيولة المجمعة يومًا بيـو كافة العمالت بتساعد ىذه األنظمة عمى احتساب السيولة 
 2 "احتساب السيولة عمى فترات زمنية مختمفة.

                                                      
1
 (, ِشعغ عجك روشٖ.4ة \َ ْ \93لشاس ِغٍظ إٌمذ ٚاٌزغ١ٍف سلُ ) 
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 .  2004 \9\19(, اٌفظً األٚي, اٌظبدس ثزبس٠خ 4ة \َ ْ \74لشاس ِغٍظ إٌمذ ٚاٌزغ١ٍف سلُ )
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مف مواجية المصرؼ يتمكف  حتىاإلجراءات المناسبة وعمى وضع  تأميف خطط بديمة " العمؿ عمى -2
 1"أزمات السيولة التي كاف مف الممكف أف يتعرض ليا.

يكوف لديو نظاـ محدد لقياس وضع السيولة  فاألجنبية أعمى كؿ مصرؼ يتعامؿ بالعمالت جب ي" -3
 2 ".ياوضبط تياومراقب نبية التي يتعامؿ بيا بشكؿ ناشطبالعمالت األج

 اإلجراءات المناسبة إلدارة مخاطر السيولة: : اتخاذثانياً 

 إذ يتـ ذلؾ مف خالؿ :
 . وتونشاطا المصرؼأوضاع سياسة السيولة وتفعيميا وجعميا مالئمة بما يتناسب مع تطور تغير  مراجعة -1" 

الجيات األخرى بيف تأميف التواصؿ والتنسيؽ التاميف في المصرؼ بيف الجية التي تضع سياسة السيولة و  -2
دارة المخاطر وغيرىا مف الجيات التنفيذية  فيوافر لدييا معمومات ليا تأثير ي يتالت وضع السيولة كمدراء وا 

 في المصرؼ.
عف ال تتدنى ىذه الحدود ا خالؿ فترة زمنية محددة وعمى أوضع حدود دنيا لحجـ السيولة الواجب توفرى -3

والعمؿ عمى مراقبة  ونشاط المصرؼ ي يحددىا مجمس النقد والتسميؼ، وبحيث تتالءـ وحجـتالنسب ال
 .ومتابعتيا ومتابعة ىذا الحجـ بشكؿ دوري

إجراء اختبار لوضع السيولة في ظؿ ظروؼ ضاغطة مفترضة، ووضع حدود لمخاطر السيولة طبقًا لنتائج  -4
 ىذا االختبار.

 وحسف تياوسالموضع نظاـ ضبط داخمي يعمؿ عمى التحقؽ مف كفاية السياسة الموضوعة لمسيولة  -5
 3"تنفيذىا.

 : ياوضبط : وجود رقابة لمخاطر السيولةثالثاً 

جب عمى كؿ مصرؼ أف يتوفر لديو نظاـ ضبط داخمي كاؼ إلدارة مخاطر السيولة وأف يعمؿ عمى ي"
تقديـ نسخة مف ىذا النظاـ وأية وفعاليتو، و وذلؾ لمتأكد مف مدى سالمتو  ووتقييممراجعة ىذا النظاـ بشكؿ دوري 

 ميو إلى مفوضية الحكومة لدى المصارؼ. وىذا األمر يتطمب مايمي:تعديالت تطرأ ع
 وجود بيئة رقابية لدى المصرؼ. -     

 .ياوتقييم توفر إجراءات كافية لتحديد مخاطر السيولة -
 وجود نشاطات رقابية شاممة بما في ذلؾ تحديد السياسات ووضع اإلجراءات الخاصة بمخاطر السيولة. -
 ظمة معمومات وافية.العتماد عمى أنا -

                                                      

 
1

 .اٌفظً اٌشاثغ, اٌّشعغ اٌغبثك ٔفغٗ

 
2

 .  اٌفظً اٌخبِظ, اٌّشعغ اٌغبثك
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 3اٌّبدح , اٌفظً األٚي, اٌّشعغ اٌغبثك
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 الموضوعة. السياسات واإلجراءاتالنظاـ لمتأكد مف مدى التقييد والتزاـ القياـ بمراجعة مستمرة ليذا  -
 تحديد الصالحيات والمسؤوليات. -
  "وضع حدود لمبالغ التعامؿ لكؿ عممية ولكؿ نوع مف العمميات عمى حدة. -

يضمف وجود درجة إفصاح عالية، مما يقتضي وجود  اً محدد اً نظامجب عمى كؿ مصرؼ أف يمتـز وكما ي
يع العمالت الرئيسة بيانات ومعمومات دقيقة تتمتع بالشفافية الكافية التي تعكس وضع السيولة الحقيقة لديو بجم

 1"يا.معالتي يتعامؿ 
 إدارة مخاطر السوق: استراتيجيات -3-2-3

قطاع المصرفي، تقـو المصارؼ باتخاذ عدد مف الثالثة في ال اأىمية مخاطر السوؽ بأنواعيإلى  نظراً 
يؼ مف خالؿ الوسائؿ وضمف حدود معينة لمسيطرة عمى تمؾ المخاطر، وىذا ما عمؿ عميو مجمس النقد والتسم

 إدارة مخاطر السوؽ.ب فيما يتعمؽقراراتو الصادرة 

 إدارة مخاطر سعر الفائدة: :أوالً 

 تـوتلمصرؼ، إلى اورأس الماؿ بالنسبة  لقاعدة األرباحيمكف أف تشكؿ تيديدًا  ف مخاطر سعر الفائدةإ
 السيطرة عمى تمؾ المخاطر مف خالؿ مايمي :

لمقارنة بيف القيمة السوقية لكؿ مف امف خالؿ  الفائدةحساسة لسعر ال المطاليبو  الموجوداتمواءمة  - أ
بطريقة مختمفة عف  يتأثر بسعر الفائدة المطاليبو  الموجوداتف كاًل مف ، حيث إالمطاليبو  الموجودات

أف الفرؽ بيف القيمة السوقية لخطر ضمف ىذه الطريقة ىو التأكد مف اآلخر. ويكوف ىدؼ معالجة ا
 2أقؿ تأثرًا بسعر الفائدة. المطاليبلألصوؿ و 

د بيف طرفيف لتبادؿ سمسمة مف مدفوعات الفائدة و ىي عبارة عف عقو  :عقود مبادالت أسعار الفائدة - ب
وعمى  يانفسسمسمة أخرى مف مدفوعات الفائدة بخصائص محددة أخرى العممة بخصائص محددة مقابؿ 

مبمغ أصؿ القرض في نياية فترات زمنية متساوية )سنوية أو نصؼ سنوية( ووفقًا لشروط التعاقد ويتـ 
تبادؿ مبمغ القرض  ـتبادؿ مدفوعات الفائدة بالصافي بيف طرفي العقد في نياية كؿ فترة ، ولكف ال يت

نما يستخدـ ألغراض حساب الفائدة فقط.االعتي  3ادي بيف طرفي العقد وا 
وذلؾ مف خالؿ  ،المطاليبو  الموجوداتالمصرؼ التجاري السوري باتباع سياسة المواءمة بيف ويقـو 

 رض تفعيؿ عممية مراقبة ىذه المخاطرغاالستعالـ بصورة منتظمة عف مخاطر التعرض لتغيرات سعر الفائدة ب

                                                      
1
 اٌغبثغ.  اٌغبدط ٚاٌّشعغ اٌغبثك , اٌفظً  
2
ٚسلخ ػًّ, اٌٍّزمٝ اٌغٕٛٞ  ,أؼىبعبد رٌه ػٍٝ طٛسح ِخبطش٘ب –اإلثذاػبد فٟ ػ١ٍّبد ٚط١غ اٌز٠ًّٛ اإلعالِٟ , 2004لشٞ, ِؾّذ ػٍٟ,  

 .28اٌغبثغ إلداسح اٌّخبطش فٟ اٌّظبسف اإلعال١ِخ, األوبد١ّ٠خ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌّب١ٌخ ٚاٌّظشف١خ, ص 
3
, سعبٌخ دوزٛساٖ, لغُ رم١١ُ اداسح ِخبطش اٌظشف األعٕجٟ فٟ اٌششوبد اٌّزؼذدح اٌغٕغ١بد اٌؼبٍِخ فٟ ِظش, 2008ؽّٛدح, ػجذ اٌٛاؽذ ِؾّذ,  

 .158ألػّبي, و١ٍخ اٌزغبسح, عبِؼخ لٕبح اٌغ٠ٛظ ثبإلعّبػ١ٍ١خ, ِظش, ص اداسح ا
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عمؿ عمى قياس تقمبات أسعار الفائدة وذلؾ مف خالؿ افتراض تقمبات حادة في أسعار الفائدة ، وال تياومتابع
 لمعرفة نتائج ىذه التقمبات عمى ربحية المصرؼ وعمى وضعو االقتصادي نتيجة لتغيير سعر الفائدة.

  :بشكؿ جيد التقيد بمايمي دارة مخاطر سعر الفائدةإليتطمب مف المصرؼ  و

واإلدارة العامة لممصرؼ اإلشراؼ المباشر عمى مخاطر سعر الفائدة مف أجؿ فيـ طبيعة  دارةمجمس اإل عمى -"أ
تأكد مف قدرتو عمى فيـ المخاطر الناجمة خالؿ الالتي سوؼ يتحمميا المصرؼ، وذلؾ مف  ياومستوياتالمخاطر 

 .تياومتابع عف تقمبات أسعار الفائدة واتخاذ اإلجراءات المناسبة لمراقبة ىذه المخاطر
، كافة أنواعياباإلدارة العامة لممصرؼ وضع السياسة العامة إلدارة مخاطر سعر الفائدة وتحديد السقوؼ عمى  - ة

وضع العمؿ عمى والتأكد مف أف المجنة التي تتولى إدارة ىذه المخاطر عمى قدر كاؼ مف الخبرة والكفاءة، و 
 .اجعتياطر سعر الفائدة وبعممية مر نظاـ شامؿ لمتقارير الخاصة بمخا

 .توفير األنظمة الداخمية والمعايير الكامنة لقياس ىذه المخاطر - د
السياسات واإلجراءات التزاـ مدى مف التأكد  رقابة داخمية كافية وذلؾ مف أجؿ العمؿ عمى تأميف - س

 1"الموضوعة.

 ثانيًا: إدارة مخاطر أسعار الصرف:

دارتو العميا إدارة مخاطر أسعار الصرؼ اىتمامًا شديدًا مف إيالءينبغي    ،قبؿ مجمس إدارة المصرؼ وا 
توافر أدوات يمكف ، وىذا األمر يتطمب تحديد حجـ عمميات العمالت األجنبية حيث يجب عمى المصرؼ

وعند تقييـ تعرض  عمى المحمؿكما يجب  .استخداميا لمحيطة مف مخاطر العممة ىي مف األمور اليامة جداً 
 إف  ي الدوؿ ذات الصمة، ومعرفة مابيئة التنظيمية وظروؼ السوؽ فمصرؼ لمخاطر أسعار الصرؼ أف يعي الال

لى أي مدى يتـ  كاف لدى المصرؼ القدرة عمى التعامؿ مع مستوى عممياتو في الصرؼ األجنبي بشكؿ كاؼ، وا 
 البيئة التنظيمية والسوقية عيف الحسبافالمخاطر باإلضافة إلى األخذ ب تحمؿ المخاطر، وما ىي إجراءات إدارة

 .مصرؼ وخبرة موظفيولم
 2:تباع الوسيمتيف التاليتيفاممة في أسعار الصرؼ يمكف لممصرؼ ثار التقمبات المحتآلمحماية مف 
 وااللتزامات المحتفظ بيا. الموجوداتلموازنة بيف ا - أ
 إجراء عقود تغطية في حالة اختالؼ المبالغ واآلجاؿ  - ب

ي المصارؼ السورية كانت مف خالؿ تعميمات الرقابة اإلجراءات المتخذة لمواجية مخاطر أسعار الصرؼ ف إف 
 المصرفية عمى النحو التالي:

 .وونتائج أوضاع المصرؼ فيمدى تأثير تقمبات أسعار القطع احتساب  -"أ

                                                      

 
1

 2005\2\13(, اٌظبدس ثزبس٠خ 1(, اٌّبدح )4ة \َ ْ\107لشاس ِغٍظ إٌمذ ٚاٌزغ١ٍف سلُ )

 
2

 .5, ِشعغ عجك روشٖ, ص اداسح ِخبطش اٌز٠ًّٛ ٚاالعزضّبس فٟ اٌّظبسف, 2005شب١٘ٓ, ػٍٟ ػجذ هللا, 
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 .حدود لمتعامؿ بالقطع األجنبي لكؿ جية يتـ التعامؿ معيا)المراسموف والزبائف(وضع   - ب
 1 ".مركز القطع اليومي لكؿ عممة - ت

 إدارة مخاطر التسعير:  ثالثًا:

واالستثمارات في األوراؽ  يجب عمى اإلدارة العميا لممصرؼ تعييف سياسة معتمدة مف قبميا لتقييـ أصوليا
 حسبافتأخذ بعيف ال مف قيمتيا الدفترية، وأف يكوف ذلؾ التقييـ معقواًل، ويجب أف المالية بقيميا الجارية بدالً 

 موجودات إدارة لى لجنةإوؽ، وتستند إدارة المصرؼ في ذلؾ في الس الموجوداتمخاطر تذبذب أسعار ىذه 
التي تجتمع دوريًا لمناقشة مجموعة مف األمور المختمفة ومف بينيا التسعير والمخاطر المتعمقة  ومطاليبوالمصرؼ 

حاسبية وتعتمد إدارة المصارؼ عمى التقارير المالية كمصدر لممعمومات، فمف خالؿ تحميؿ المعمومات الم بيا.
، وكذلؾ تحديد العائد المتوقع، والتوقيت المناسب لمشراء والبيع تياوحرك األوراؽ المالية فييا يتـ التنبؤ باتجاه أسعار

ىذا يتطمب مف المدقؽ الداخمي أف  2 سوقية. ف مف المؤشرات محاسبية وأخرىاومات نوعمستخدـ في تقسيـ المعيُ و 
 اءات التي وضعتيا لمتعامؿ مع ىذه المخاطر.السياسة واإلجر اإلدارة تمتـز  يضمف أف

 :تياورقاب المخاطر التشغيميةالممارسات السميمة إلدارة  -3-2-4

أنيا ال تحدث نتيجة مكسب معيف ولكف بإف مخاطر التشغيؿ تختمؼ عف المخاطر المصرفية األخرى  
تؤدي إلى احتماالت التغير  و ،عممية إدارة المخاطر فية لألنشطة األساسية وتؤثر يتظير في المجاالت الطبيع

قيمة انخفاضًا في صافي الدخؿ و  ًا فيفي مصاريؼ التشغيؿ بصورة كبيرة عما ىو متوقع، مما يسبب انخفاض
جؿ أف أبالتركيز عمى إدارة المخاطر التشغيمية ووضعت عدة مبادئ مف  ΙΙ بازؿلذلؾ قامت لجنة  المصرؼ.

 فيالداخمية مف جية وعدـ التأثير انييار في إجراءات الرقابة  تعمؿ المصارؼ عمى تطبيقيا، بيدؼ عدـ حدوث
دار كفاءة المصرؼ  عمؿ مصرؼ سورية المركزي عمى إصدار تعميمات خاصة بإدارة مف جية أخرى. لذلؾ  تياوا 

 :مف خالؿΙΙبازؿالمخاطر التشغيمية استنادًا إلى مبادئ لجنة 

 يمية:أوال: تييئة المناخ المناسب إلدارة المخاطر التشغ

 وتتضمف: 
 مسؤوليات مجمس اإلدارة: -1

عمى مجمس إدارة المصرؼ أف يكوف عمى عمـ ودراية بالمخاطر التشغيمية اليامة التي تواجو المصرؼ "
ظاـ إدارة المخاطر المصادقة عمى ن ةمسؤولي يوعم ـ بيا واالحتياط ليا، كما تقعباعتبارىا مخاطر يجب االىتما

العامة لممصرؼ ومراجعتو بشكؿ دوري وتضمينو أية مخاطر تشغيمية جديدة قد تنشأ  عو اإلدارةتضالذي التشغيمية 
حدد وُيعرؼ المخاطر التشغيمية وأف يضع المعايير مف خالؿ ممارسة المصرؼ لنشاطو. ىذا النظاـ يجب أف يُ 

                                                      
1
 .3, ص إٌظبَ األعبعٟ ٌٍّشالج١ٓ اٌّظشف١١ٓ اٌذاخ١١ٍٓ, 2003 \8\13ربس٠خ  4ة \َ ْ\16مذ ٚاٌزغ١ٍف سلُ لشاس ِغٍظ إٌ  
2
 .43ِشعغ عجك روشٖ,صاداسح اٌّخبطش اٌّظشف١خ )دساعخ ١ِذا١ٔخ فٟ اٌّظبسف  اٌؼبِخ اٌغٛس٠خ(,,  2009ِظطفٝ, خ١ًٍ اثشا١ُ٘, 
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مجمس اإلدارة أف  جب عمىكما ي الخاصة بكيفية تحديدىا وتقييميا ومراقبتيا ومتابعتيا والعمؿ عمى التحقؽ منيا.
كفاءة مناسبة  وفعالة يقـو بيا أشخاص مدربوف وذو مخاطر التشغيمية تخضع لرقابة داخمية شاممة اليتأكد مف أف 

 1."ف عف العمميات التي تنشأ عنيا المخاطر أو إدارتيايعمى أف يكوف ىؤالء األشخاص مستقم
 العامة: ةمسؤوليات اإلدار  -2

وافؽ عميو مى وضع نظاـ إلدارة المخاطر التشغيمية يالعمؿ ع مصرؼعمى اإلدارة العامة في الجب ي "
مف أف كافة مستويات و  بتنفيذ ىذا النظاـ و كافةأقسامو المصرؼ ف قياـ وحدات و التأكد ممف قبؿ مجمس اإلدارة، 

ء وذلؾ عف طريؽ تعريؼ ىؤال ،الموظفيف في المصرؼ تعي مسؤولياتيا فيما يتعمؽ بإدارة المخاطر التشغيمية
تطوير السياسات عمى والعمؿ  بماىية ىذه المخاطر واآلثار التي قد تترتب عمى المصرؼ في حاؿ حصوليا.

يجا السبؿ المتعمقة بإدارة المخاطر التشغيمية الناتجة عف النشاطات التي ينوي المصرؼ القياـ بيا  دواإلجراءات وا 
 2"يا.معدوات الجديدة التي يود التعامؿ واأل
 خفيؼ مف المخاطر التشغيمية:المراقبة والت -3

  فيؼ مف المخاطر التشغيمية:التالية لممراقبة والتخ اإلجراءاتاتباع في ىذا الصدد يمكف لممصرؼ 
بالمخاطر  المحيطة دورية لمجوانبالمراقبة اللمخاطر لجنة إدارة المخاطر أو دائرة إدارة ااعتماد  -أ"

بالغ مجمس اإلدارة واإلدارة العامالتشغيمية  ف إحيث  ة دوريًا عف المعمومات ذات الصمة بيذه المخاطر،وا 
قبؿ حصوليا وتعمؿ  ياواكتشاف رالمخاطتساعد عمى تحري  لة لممخاطر التشغيميةالمراقبة الدورية الفعا

عمى تصحيح الخطأ المسبب ليا. ويتطمب ىذا األمر تحديد مؤشرات اإلنذار المبكر لممخاطر التشغيمية 
ض النشاطات، أو اعتماد نشاط جديد، أو تعطؿ النظاـ المعموماتي ....الخ، ويجب كالنمو السريع في بع

 .ربط جميع ىذه المؤشرات بالحدود الموضوعة التي يمكف لممصرؼ تحمميا أو استيعابيا
والعمؿ عمى  مصرؼ،في ال رإدارة المخاطمف التقارير التي تعدىا السمطة الرقابية أو دائرة االستفادة  - ب

دار  ذه المخاطرمؿ المسببة ليمعالجة العوا بحيث تصؿ تمؾ  تأميف نظاـ لمتقارير الدورية السريعة ، وتياوا 
 لجيات المعنية في الوقت المناسب.ا إلى التقارير

جراءات خاصة بمراقبة المخاطر التشغيمية اليامة والتخفيؼ مف و  - ت تترتب عمى  ياآلثار التضع سياسات وا 
 .حدوثيا

تباعيا ارغب بتقرر اإلجراءات الرقابية والوسائؿ التقنية المناسبة التي تإدارة المصرؼ أف  جب عمىي - ث
أما  .تحمميا احدود الخسائر التي يمكنيوضع و  يمكف التحكـ بيا والسيطرة عميياالتي  المخاطر لمواجية
 كاف يقبؿ بيا أو إفقرر تالمصرؼ أف  إدارة حكـ بيا، فعمىتلمخاطر التي ليس باإلمكاف الإلى ابالنسبة 
 مف النشاطات المرتبطة بيا. ينسحب

                                                      
1
 .   ِٕٗ (2( ٚاٌّبدح)1, اٌّبدح)2005\2\13اٌظبدس ثزبس٠خ ( 4ة \َ ْ \106لشاس ِغٍظ إٌمذ ٚاٌزغ١ٍف سلُ ) 
2
 (.4( ٚاٌّبدح)3اٌّشعغ اٌغبثك ٔفغٗ, اٌّبدح ) 
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يتأكد مف أف  أفو  حصوؿ أعطاؿ قاسية اؿوخطط بديمة لمتخفيؼ مف الخسائر في ح ئخطط طوار ضع و  - ج
العمؿ في دمات، و سوؼ تستمر بتزويده بتمؾ الخ ي تقـو بتزويده ببعض الخدماتالجية الخارجية الت

 في حاؿ فشؿ األخيرة في أداء ميمتيا.عمى إيجاد جية يمكف أف تحؿ محؿ ىذه الجية نفسو  الوقت
وذلؾ في ظؿ  ،مراجعة ىذه الخطط وتعديميا وتقييميا دورياً المصرؼ وفي جميع األحواؿ يجب عمى 

مة عند ءعمى أف تكوف ىذه الخطط أكثر مال المتغيرات التي تحدث مف خالؿ نشاط المصرؼ والعمؿ
 1 ".رأية أضراحدوث 

 : ياوتقييم ثانيًا: تحديد المخاطر التشغيمية

  وذلؾ مف خالؿ: يا،وتقييمالتالية لتحديد المخاطر التشغيمية  تإلى اإلجراءايمكف لممصرؼ المجوء 
تقييـ المخاطر ذاتيًا: عف طريؽ تقييـ مدى قابمية العمميات والنشاطات التي يقـو بيا لممخاطر  -أ"

عداد لوائح يستدؿ مف  خالليا عمى مدى ضعؼ بيئة التشغيمية المحتممة، وىذا يتطمب ورش عمؿ وا 
 .تياأو قو  المخاطر التشغيمية الكامنة في عممياتو ونشاطاتو

حسب أنواعيا: عف طريؽ تبويب العمميات التي يقـو بيا وتحديد الوحدات واألقساـ بتجميع المخاطر -ب
عمى  وذلؾ حسب نوع المخاطر التي تتعرض ليا. ويساعد ىذا اإلجراء ،التي تواجو المخاطر التشغيمية

وضع األولويات لمخطوات عمى إظيار نقاط الضعؼ في نظاـ إدارة المخاطر التشغيمية، كما يساعد 
 الواجب القياـ بيا لمعالجة ىذه المخاطر.

معدؿ دوراف  ؿإحصائية مثة: قد تكوف ىذه المؤشرات مالية أو تحديد مؤشرات المخاطر الرئيس-ت
الحاصؿ في معالجتيا أو عدد العمميات التي واجيت  ؿااألخطاء واإلىممدى تكرار حصوؿ  والموظفيف أ

مراجعة ىذه المؤشرات دوريًا وتعديميا طبقًا ألية مؤشرات مخاطر  جبشؿ عند التنفيذ....الخ، حيث يالف
 تشغيمية جديدة  قد تظير.

ى قياس كمي تحويؿ التقييـ النوعي لممخاطر إلعمى العالمات: تساعد تمؾ البطاقات بطاقات -ث
اطر التشغيمية ويجب أف تشير ىذه البطاقات إلى العوامؿ المتأصمة في المخ ،ؼ أنواع المخاطرلمختم

المخاطر التشغيمية أنواع اإلدارة العامة تحديد أوزاف لكؿ نوع مف جب عمى وكما ي .وسبؿ التخفيؼ منيا
 .التي يتـ استخداميا ووضع أسس لمقياس الكمي لكؿ المؤشرات

التي يمكف  ةمؤشرات المخاطر التشغيمية الرئيسية: عف طريؽ وضع تخـو لحدود المخاطر التشغيم-ج
 .اتخطييجب عدـ يىا، التي وحدود اتحممي

اإلحصائية، حيث يتـ حصر الخسائر المتحققة سابقًا  تبالمعمومااالستعانة  ساطةالقياس: وذلؾ بو  -ح
في تطوير السياسات الخاصة  والناتجة عف المخاطر التشغيمية واالستعانة بيذه المعمومات مستقبالً 

                                                      
1
 (.   8( ٚ)7( ٚ)6اٌّشعغ اٌغبثك ٔفغٗ, اٌّٛاد ) 
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بمراقبة ىذه المخاطر والتخفيؼ منيا. ويجب أف تتضمف تمؾ المعمومات اإلحصائية مدى تكرار حدوث 
 1 "المخاطر التشغيمية ومدى ودرجة خطورتيا.

 :اإللكترونيةمبادئ إدارة مخاطر العمميات المصرفية  -3-2-5

جزءًا مف المخاطر التي يمكف أف تتعرض ليا تشكؿ  اإللكترونيةإف مخاطر العمميات المصرفية 
 مف خالؿ عدة إجراءات، ويعدتقييـ المخاطر ورقابتيا ب المصارؼ، وليذا تقـو إدارة المخاطر لدى تمؾ المصارؼ

مؤشر لمدى تعرض المصرؼ لممخاطر اإللكترونية، وتتمثؿ  جاري السوري ىذه اإلجراءات بمنزلةالمصرؼ الت
 :بمايمي

  2 حيث يشمؿ ىذا التقييـ: :إللكترونيةاتقييـ المخاطر  -1
مف  يوفتعرض ليا المصرؼ ومدى تأثيرىا التي قد ي ياو تقييم ودراستيا اإللكترونيةتحديد المخاطر  - أ

 .وتحديثو بشكؿ مستمر ،خالؿ إنشاء نظاـ فعاؿ إلدارة مخاطر العمؿ المصرفي اإللكتروني
نتيجة التعامؿ مع ىذه المخاطر لمصرؼ مف خسائر اوضع حدود قصوى لما يمكف أف يتحممو  - ب

 .اإللكترونية، قبؿ اعتماد تقديـ الخدمات اإللكترونية 
 : وتشتمؿ ىذه الرقابة عمى مايمي :اإللكترونيةرقابة التعرض لممخاطر  -2

تحديد شخصية المتعامؿ مع النظـ، ، وذلؾ مف خالؿ )ضبط عمميات النفاذ إلى أنظمة العمؿ اإللكتروني
الت عمى رسائؿ العمالء أثناء انتقاليا عبر القنوات، ضماف الحفاظ عمى سرية معامالت ضماف عدـ إجراء تعدي

 3 تـ مراعاة األمور التالية:تغيرىا، بحيث العمالء(، و 
جا - أ لى النظـ، وذلؾ بيدؼ منع أو الحد مف اختراؽ ا  راءات تحقؽ تأميف االتصاالت مف و تباع سياسات وا 

 داميا.إساءة استخ غير المرخص ليـ لمنظـ، أو
 الرقابة عمى دخوؿ النظـ مع تحديد شخصية المستخدميف. - ب
كاف أيا مف قبؿ العامميف بالمصرؼ، سواء لمارسات غير مرخص حماية النظـ مف احتماالت القياـ بم - ت

 الذيف يعمموف بصفة مؤقتة. ـف السابقيف في المصرؼ أو الجدد أف مو ىؤالء العامم
، اإللكترونيةفيما يتعمؽ منيا في إصدار وسائؿ دفع النقود خاصة وبلمتأميف،  ةإجراءات إضافياتخاذ  - ث

) االتصاؿ المباشر مع مصدر البطاقات أو المشغؿ المركزي لمحماية مف التزييؼ، متابعة العمميات  مثؿ
الفردية، االحتفاظ بقاعدة بيانات مركزية لتتبع عمميات غسيؿ األمواؿ، توفير شروط األماف في البطاقات 

 رىا.الذكية(، وغي

                                                      
1
 (.   5اٌّشعغ اٌغبثك ٔفغٗ, اٌّبدح) 
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 .54,53, ِشعغ عجك روشٖ, ص اداسح اٌّخبطش اٌّظشف١خ, 2009ِظطفٝ, خ١ًٍ اثشا١ُ٘ ,  
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 ةإدارتيا واإلدار مجمس  بيفكاف أسواء  ،تدعيـ االتصاالت بيف المستويات اإلدارية المختمفة بالمصرؼ - ج
توفير مع  ،سالمة أداء النظـالحفاظ عمى ذلؾ المصرؼ، وذلؾ بيدؼ في بيف العامميف أـ العميا، 

 التدريب المستمر لمعامميف فييا.
 وتطويرىا. ونيةاإللكتر التقييـ المستمر لمخدمات المصرفية  - ح
، وذلؾ في حالة االعتماد عمى مصادر اإللكترونيةوضع قواعد وضوابط لمحد مف المخاطر المصرفية  - خ

خارج المصرؼ لتقديـ الدعـ الفني ليا، مثؿ )متابعة األداء المالي والتشغيمي لمقدمي الدعـ الفني، 
مي الدعـ الفني عمى توفير التأميف بما االتفاؽ التعاقدي مع مقدمي الدعـ الفني ليا، التأكد مف مقدرة مقد

لى البيانات ذات حساسية تخص المصرؼ، توفير إتبع داخؿ المصرؼ في حالة تعرفيـ يتفؽ عميو والم
 ترتيبات طوارئ لتغطية احتماالت حدوث تغيير مفاجئ في مقدمي الدعـ الفني(، وغيرىا.

عف  تكويف فكرة واضحةعمالء لم يث تتيحبح نشر المعمومات واإلفصاح عنيا عمى الشبكة اإللكترونية، - د
 وكيفية استخداميا. اإللكترونيةالعمميات المصرفية 

لحاالت الطوارئ والمشاكؿ غير المتوقع حدوثيا في النظـ بما يكفؿ توفر  ىاوتنفيذخطط الطوارئ  إعداد - ذ
عالـ مصرؼ سورية المركزي عف أ ية أعطاؿ األنظمة والخدمات المصرفية اإللكترونية في كؿ وقت، وا 

الوضع الذي كانت عميو قبؿ اإلخفاؽ،  إلى، مثؿ )إعادة البيانات تحدث لشبكة الصيرفة اإللكترونية
أو اختيار نظـ  ،توفير قدرات بديمة لتشغيؿ البيانات وتوفير العامميف في حالة وجود ظروؼ طارئة

نفذ في يمة مع دعـ فني آخر أو إبراـ عقود بدي ،تشغيؿ بديمة بشكؿ دائـ والتأكد مف فاعمية تمؾ النظـ
 األساسي(. مقدمي الدعـ الفنيحالة إخفاؽ 

 :اإللكترونيةمتابعة المخاطر  -3
ة المتعمقة باإلجراءات لممواضيع الرئيسوتتمثؿ ىذه المتابعة في اختبار النظـ، والقياـ بإجراءات المراجعة  

تعديالت  ةني والمصادقة عمى أيوالضوابط المستخدمة في السيطرة عمى مخاطر العمؿ المصرفي اإللكترو 
 1، وذلؾ مف خالؿ األمور التالية:عمييا

)إجراء اختبارات إلمكاف االختراؽ، إجراء مراجعة دورية مف  إجراء اختبارات دورية ومستمرة لمنظـ، مثؿ - أ
العادية لالختراؽ  فاعمية إجراءات تأميف النظـ(، وذلؾ بيدؼ حماية تمؾ النظـ مف المحاوالت غير

جراءات مف قبؿ المصرؼالمتبعة ؼ عمى اتساقيا مع سياسات التأميف والوقو   .ووا 
إجراءات المراجعة الداخمية والخارجية لمنظـ، بحيث تسيـ تمؾ المراجعات الداخمية والخارجية في تتبع  - ب

جراءات  ،وحاالت عدـ الكفاءة ،الثغرات وتخفيض حجـ المخاطرة، بيدؼ التحقؽ مف توافر سياسات وا 
 تمؾ السياسات واإلجراءات.التزاـ ى ومدمتطورة 

                                                      
1
 .54,53, ِشعغ عجك روشٖ, ص اداسح اٌّخبطش اٌّظشف١خ, 2009ِظطفٝ, خ١ًٍ اثشا١ُ٘,  
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وبسبب حداثة إدارة المخاطر المصرفية اإللكترونية في المصرؼ التجاري السوري وما تتعرض لو فروع 
عمؿ الصرافات في تمؾ  ف ظروؼ أمنية صعبة والتي أثرت فيالمصرؼ في بعض المناطؽ والمدف السورية م

الوصوؿ إلى  ر الكيربائي، وعدـ قدرة المصرؼ عمىالتيا األماكف بسبب انقطاع الخط الياتفي أو انقطاع
الصرافات لتغذيتيا باألمواؿ أو صيانتيا، باإلضافة إلى مخافة المصرؼ مف تعرض تمؾ الصرافات لمسطو والسرقة 
مف الجماعات التخريبية، لذلؾ ع مد المصرؼ إلى وقؼ تمؾ الصرافات ووضعيا خارج الخدمة أو إيقافيا نيائيًا 

 أرباحو.  فينشاطات المصرؼ وبالتالي  فيمؿ مما أثر عف الع

 :في المصرف التجاري السوريقياس المخاطر المصرفية  -3-3

 :قياس المخاطر االئتمانية -3-3-1

مخاطر متطمبات كفاية رأس الماؿ لمأسموب التصنيؼ النمطي لحساب يتبع المصرؼ التجاري السوري 
  .االئتمانية

المصرؼ في  المرجحة بأوزاف المخاطر الموجوداتالحتساب تثقيؿ المعتمدة أوزاف الويمكننا توضيح 
 ( التالي:2-3الجدوؿ )التجاري السوري مف خالؿ 

المرجحة بأوزان  الموجوداتري السوري الحتساب المعتمدة من قبل المصرف التجا : أوزان التثقيل(2-3) رقم الجدول
 المخاطر.

 َسبت انتثميم انًىجىداث

 انًباشرةانتسهيالث 

 %100 ِؾفظخ اٌغٕذاد

 %100 انمروض وانسهف

 %100 اٌؾغبثبد اٌغبس٠خ اٌّذ٠ٕخ

 %100 د٠ْٛ غ١ش ِٕزغخ

 انتسهيالث غير انًباشرة

 %100 وفبالد ِؼطبح ٌٍضثبئٓ

 %100 لجٛالد ِؼطبح ٌٍضثبئٓ

 %30 االػزّبداد اٌّغزٕذ٠خ اٌّضجزخ ٌٍزظذ٠ش

 %100 ١شاداالػزّبداد اٌّغزٕذ٠خ اٌّضجزخ ٌالعز

 %30 االػزّبداد اٌّغزٕذ٠خ غ١ش اٌّضجزخ ٌٍزظذ٠ش

 %100 االػزّبداد اٌّغزٕذ٠خ غ١ش اٌّضجزخ ٌالعز١شاد

 2/1/2005تاريخ  4/ـ ف/ب101ؼ رقـ : قرار مجمس النقد والتسميالمصدر

 في المصرؼ التجاري السوري ىو:لقياس المخاطر االئتمانية المستخدـ  مؤشرالو 

 مؤشر المخاطر االئتمانية=              (1-3)العالقة
 التسميفات غير المنتجة لمفوائد

X1001 
 إجمالي التسميفات

                                                      

 
1

 .239ك روشٖ, صِشعغ عجاداسح اٌّخبطش, , 2003ؽّبد, طبسق ػجذ اٌؼبي, 
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)أي عدـ كفاءة اإلجراءات الخاصة  ويدؿ ارتفاع ىذا المؤشر عمى عدـ كفاءة إدارة االئتماف في المصرؼ
ف ارتفاع ىذه النسبة يؤدي إلى وا  ف( عدـ الكفاءة في متابعة اإلجراءات بعد منح االئتما بعممية منح االئتماف أو

)الديوف المشكوؾ في تحصيميا( سيتـ اقتطاع  التقميؿ مف األرباح، ألنو في حاؿ زيادة الديوف غير المنتجة لمفوائد
 49حسب قرار مجمس النقد والتسميؼ رقـ بذلؾ يميا)مؤونة لمديوف المشكوؾ في تحصلتشكيؿ نسبة مف األرباح 

 .الخاص بتصنيؼ الديوف(
)مخاطر التسميؼ( في المصرؼ التجاري السوري  ولحساب المؤشر المستخدـ لقياس المخاطر االئتمانية

 (:1-3نطبؽ العالقة رقـ) 2011حتى عاـ  2004وذلؾ عف السنوات مف عاـ 
 مؤشر المخاطر االئتمانية )المبالغ بماليين الميرات(: (:3-3جدول رقم )ال              

 ِئشش اٌّخبطش االئزّب١ٔخ % اعّبٌٟ اٌزغ١ٍفبد إٌّزغخ اٌزغ١ٍفبد غ١ش اٌغٕخ

2004 479 128512 0.37 

2005 660 154118 0.43 

2006 671 196762 0.34 

2007 2400 272667 0.88 

2008 2867 438599 0.65 

2009 5028 387520 1.30 

2010 6249 389535 1.60 

2011 11899 330745 3.60 

 2011-2003ي لممصرؼ التجاري السوري لعاـ : التقرير السنو المصدر

 مف الجدوؿ:نالحظ 
وذلؾ بعد تطبيؽ المصرؼ  ،2007عما كاف عميو في عاـ  2008انخفض في عاـ  مؤشر قدال فأ -1

 .التجاري السوري لمسياسات والمعايير الموضوعة لعممية منح االئتماف مف قبؿ مجمس النقد والتسميؼ
 2009حيث أصبح في عاـ  ،2011و 2010و 2009عواـ الرتفاع في األالمؤشر إلى ا ةدعو  -2

%( ويعود السبب في ذلؾ إلى سياسة 0,65) 2008%( أي ضعؼ ما كاف عميو في عاـ 1,30)
ودراسة إمكانية تسويتيا  كافة المصرؼ في تنظيؼ بياناتو مف خالؿ إعادة تقييـ الديوف القديمة لديو

%  1.60ارتفع أيضًا إلى  2010ية. وفي عاـ أف معظميا مضموف بضمانات عينبوتحصيميا عممًا 
ويعود السبب في ذلؾ إلى استمرار المصرؼ في تنظيؼ بياناتو القديمة مف جية، وتصنيؼ قروض 

مف جية أخرى، باإلضافة إلى إعادة تقييـ الديوف  2009والتي لـ تدخؿ في تصنيؼ عاـ  كافة التجزئة
 أف معظميا مضموف بضمانات عقارية.بيا عممًا ودراسة إمكانية تسويتيا وتحصيمكافة المتعثرة 

والدور األكبر في سبب ىذا االرتفاع إلى األزمة  ،%3.60وتبمغ  2011أعمى نسبة لممؤشر في عاـ -3
أكبر عف السنوات الماضية  السورية حيث أدى ذلؾ إلى ازدياد تعثر عدد كبير مف المقترضيف بنسب

إلى المالحقة القضائية لعدـ قدرتيـ عمى السداد، يـ كبار المتعامميف مع المصرؼ وتحول وبخاصة
 باإلضافة إلى متابعة المصرؼ لتطبيؽ تصنيؼ الديوف غير المنتجة.  
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تترتب عف مخاطر توضيح حساب متطمب كفاية رأس الماؿ الالزمة لتغطية الخسائر التي يمكف قد ول
محسوبة المرجحة بأوزاف المخاطر  لموجوداتامبالغ  يبيف (1-3الشكؿ رقـ )و ، (3-2العالقة رقـ )ؽ االئتماف نطب

 :2005\1\2تاريخ  101قرار مجمس النقد والتسميؼ رقـ  حسبب
 2011 لغاية 2004وزان المخاطر من عام المرجحة بأ الموجودات(:1-3الشكل رقم )

             

 ( في الممحؽ. 1،2،3،4،5،6،7،8الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجداوؿ) :المصدر

 : متطمبات كفاية رأس المال لمقابمة المخاطر االئتمانية.(4-3دول)الج

 اٌغٕخ
اٌّشعؾخ ثؤٚصاْ  اٌّٛعٛداد

 اٌّخبطش
 ِزطٍت سأط اٌّبي ٌّمبثٍخ اٌّخبطش االئزّب١ٔخ 8%

2004 346053 8% 27684.24 

2005 377810 8% 30224.8 

2006 435971 8% 34877.68 

2007 611844 8% 48947.52 

2008 691064 8% 55285.12 

2009 626515 8% 50121.2 

2010 636347 8% 50907.76 

2011 570520 8% 45641.6 

 ( في الممحؽ.1،2،3،4،5،6،7،8الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجداوؿ): المصدر                

حتى عاـ  2007نالحظ أف متطمبات رأس الماؿ الالزمة لمقابمة المخاطر االئتمانية قد تزايدت مف عاـ 
، ويعود السبب في ذلؾ إلى تداعيات األزمة المالية عمى دوؿ 2008عمى مستوى ليا في عاـ أوكانت في  2011
أدى  لى انخفاض تصنيؼ المصارؼ المراسمة خارجًا الذيا  المصرؼ التجاري(، و  ف كاف تأثيرىا قمياًل فيوا  ) العالـ

في إدارة المخاطر كونيا حديثة التطبيؽ في  وخبرتيـ باإلضافة إلى ضعؼ ممارسة العامميفإلى ازدياد المخاطر، 
مؿ عمى التخفيؼ مف تمؾ المخاطر في السنوات السوؽ المصرفية السورية. ولكف المصرؼ التجاري السوري ع  

 .ير والمستويات المقبولة واآلمنةيضمف المعاقدر اإلمكاف الالحقة وجعميا 

 

346053 377810 
435971 

611844 
691064 

626515 636347 
570520 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر
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 قياس مخاطر السيولة: -3-3-2

لسوري بغرض الحفاظ عمى مستوى كاؼ مف السيولة لديو وبشكؿ يضمف مصرؼ التجاري االجب عمى ي
سالمة وضعو المالي وقدرتو عمى مواجية التزاماتو عند استحقاقيا اعتماد أسموبيف لقياس مدى كفاية سيولة 

تاريخ  588حسب قرار مجمس النقد والتسميؼ رقـ بوذلؾ  ،المصرؼ، ىما نسبة السيولة وسمـ االستحقاؽ
 % 30ال تقؿ عف كافة العمالت ب، الذي ينص عمى أف يحتفظ المصرؼ في كؿ يـو بنسبة سيولة 22/11/2009

وتحتسب ىذه النسبة مف خالؿ قسمة األمواؿ الجاىزة ، %20السيولة بالميرات السورية عف ال تقؿ نسبة وعمى أ
وتبيف لمباحثة مف خالؿ يزانية، ألخرى وعناصر خارج الموالقابمة لمتجييز مف الموجودات عمى الودائع وااللتزامات ا

 ال يقـو والتقيد بيذه النسب، ولكنالمقابمة الشخصية مع مدير دائرة المخاطر المصرفية أف المصرؼ يعمؿ عمى 
حتساب صافي ال588وفؽ سمـ االستحقاؽ وفؽ قرار مجمس النقد والتسميؼ رقـ  تبتوزيع الموجودات وااللتزاما

 المطاليبو  الموجوداتتحديد الحد األقصى لنسب عدـ مواءمة استحقاؽ و ترات تمؾ الفعمى مدى  التراكمي الوضع
ف استخراجيا مف النظاـ الحاسوبي، ف تواريخ استحقاؽ بعض أنواع القروض والسمؼ ال يمك، أللكؿ فترة زمنية

 ويتدارؾ المصرؼ حاليًا ىذه المشكمة عف طريؽ برامج مساعدة تطور داخميًا.
 ىو :  اس مخاطر السيولةالمؤشر المستخدـ في قيو 

 مؤشر مخاطر السيولة=              (2-3)العالقة رقم 
 إجمالي القروض

X 100 1 
 ودائع العمالءإجمالي 

فكمما ارتفعت  حاجات العمالء مف القروض. لتمبيةمدى استخداـ المصرؼ لمودائع  إلىتشير ىذه النسبة 
انخفاض كفاءة  مىع في ذات الوقت دلت ،ة القروض الجديدةقدرة المصرؼ عمى تمبيلؾ عمى دؿ ذىذه النسبة 

مف نقص  المصرؼ )يعاني ، أي أنيا تظير نقص السيولةالمالية تجاه المودعيفالمصرؼ عمى الوفاء بالتزاماتو 
 (. %99إذا كانت النسبة أكبر مف  في السيولة

ىي تمثؿ الجزء األكبر في عمى الودائع بأنواعيا و ه في موارد التجاري بشكؿ رئيس ويعتمد المصرؼ
ألف العميؿ سواء أكاف فردًا أـ شخصية معنوية فإنو  ،كانت بالعممة المحمية أـ األجنبيةأميزانية المصرؼ سواًء 

لذا يجب أف   2يودع النقود في حسابو لدى المصرؼ وبذلؾ فيو يرتب التزامًا في ذمة المصرؼ لرد الوديعة.
 بنسبة االحتفاظالمصرؼ  ستطيعي لكي الممنوحة القروض حجـ تفوؽ نسبة في المصرؼ الودائع حجـ يشكؿ
 .كاف وقت أي في العمالء لطمبات االستجابة مف تمكنو خزائنو في السيولة مف مقبولة

 لتوفير األماف لممودعيف لديو.لسيولة امدى احتفاظ المصرؼ بنسب ( 5-3رقـ)ويوضح الجدوؿ 
  

                                                      
1
 .  239, ِشعغ عجك روشٖ, ص اداسح اٌّخبطش, 2003ؽّبد, طبسق ػجذ اٌؼبي,  
2
, اٌطجؼخ األٌٚٝ , داس ٚائً ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ,  داسح اٌؼ١ٍّبد اٌّظشف١خ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخإ,  2006ػجذ هللا خبٌذ أ١ِٓ . اٌطشاد اعّبػ١ً اثشا١ُ٘  

 . 87ػّبْ, األسدْ , ص
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 ) المبالغ بماليين الميرات السورية( 2011ولغاية  2004يولة من عام مخاطر الس(: مؤشر قياس 5-3رقم ) الجدول

 اٌّئشش% ٚدائغ اٌؼّالء اعّبٌٟ اٌمشٚع األػٛاَ

2004 128512 383662 33.50 

2005 154118 395875 38.93 

2006 196762 356655 55.17 

2007 272700 364983 74.72 

2008 438599 392579 111.72 

2009 387520 372587 104 

2010 389535 393502 99 

2011 330745 324269 102 

 .2111ٌغب٠خ2114ٌغٛسٞ ٌألػٛاَ ِٓ : رمبس٠ش اٌّظشف اٌزغبسٞ اانًصذر               

 :و نالحظ مف الجدوؿ
 .2007حتى عاـ سيولة مناسبة  يمتمؾالمصرؼ  فأ  -1
لدى نقص في السيولة  ى% ، وىذا يدؿ عم99عف  2011ولغاية  2008عاـ  ارتفاع المؤشر مف   -2

 في الودائع حجـ انخفاض بسبب بالميرة السورية( )سواء أكاف ذلؾ في القطع األجنبي أـالمصرؼ 
 .المستمرة لمسحوبات نتيجة المصرؼ

 قياس مخاطر السوق: -3-3-3

مف خالؿ المقابالت الشخصية مع العامميف في مديرية المخاطر المصرفية في المصرؼ التجاري 
واألسيـ التي يمتمكيا ىي ليست بغرض  حتفظ بأوراؽ مالية بغرض المتاجرة،يف أف المصرؼ ال يالسوري تب

ف القوانيف و األنظمة تمنع المصرؼ مف القياـ بعممية المتاجرة في وال يوجد لديو مركز لمذىب، وا   المتاجرة أيضاً 
المراسميف في الخارج لتغطية عمميات الودائع األجنبية مع المراسميف في الخارج وىو يحتفظ بحسابات جارية مع 

التجارة الخارجية ويقـو بتوظيؼ الفائض مف ىذه الحسابات عمى شكؿ ودائع لفترات قصيرة مع المراسميف، لذلؾ 
ال الكفاالت، كما أنو  فيو يقـو بعمميات التعامؿ اآلني فقط لتغطية االلتزامات المترتبة عميو مثؿ االعتمادات و

يقـو بقياس مخاطر السوؽ، لكنو يعمؿ  ف المصرؼ الجؿ وعمميات المراجحة. وبالتالي فإمؿ اآليقـو بعمميات التعا
 ،2008عمى تكويف المخصصات الالزمة لمواجية تقمبات القطع األجنبي وقد بدأ بتمؾ العممية مف نياية عاـ 

 :المخصصات الالزمة لمواجية تقمبات القطع األجنبييبيف  (6-3لجدوؿ )وا
 (: المخصصات الالزمة لمواجية تقمبات القطع األجنبي6-3)رقم الجدول

 اٌّجٍغ )ِال١٠ٓ ا١ٌٍشاد اٌغٛس٠خ( اٌفزشح

13-12-2008 60 

30-6-2009 59 

31-12-2009 70 

30-6-2010 93 

31-12-2010 114 

30-6-2011 124 

31-12-2011 111 

 مصرؼ التجاري السوري.: بيانات غير منشورة مف مديرية المخاطر المصرفية في الالمصدر
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مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف المخصصات يتـ تشكيميا في المصرؼ التجاري السوري كؿ ستة أشير 
ويعود  ،وذلؾ مف أجؿ تعديؿ المبالغ عند حدوث أي تغييرات في السوؽ. ويتبيف لنا أف المخصصات في تزايد

لى ، و زادت المخصصات( اً التصنيؼ ضعيف)فكمما كاف  السبب في ذلؾ إلى ضعؼ تصنيؼ المراسميف في الخارج ا 
ص شبكة عالقة المصرؼ مع يقمالمراسمة وعدـ تحويؿ فوائدىا أدى إلى تتجميد بعض الحسابات في المصارؼ 

عف طريؽ إصدار االعتمادات المستندية(، باإلضافة وره عمى تمويؿ التجارة الخارجية)أثر ذلؾ في د مماالخارج 
جي مما قمص مف مصادر القطع األجنبي وتوقؼ تدفؽ االستثمارات الخارجية مما إلى ضيؽ قنوات التمويؿ الخار 

، وارتفاع عالوة المخاطرة عند التعامؿ مع الخارج مما مصرؼ لفرص كبيرة في توظيؼ أموالوأدى ذلؾ تفويت ال
ؼ مما نشاطات المصر  فيترتب عمى المصرؼ أعباء مالية إضافية وانخفاض في األرباح، وتمؾ األسباب أثرت 

 انعكس سمبًا عمى االقتصاد السوري بشكؿ عاـ. 
واعتماد بعضيا كمراسميف ويعمد المصرؼ التجاري السوري إلى فتح حسابات لدى المصارؼ الروسية 

محاولة مف المصرؼ لتحريؾ نشاط القطاع الصناعي والتجاري في سورية وزيادة حجـ التبادؿ لممصرؼ، ك
 1ادات المصرؼ وبالتالي زيادة إيرادات الخزينة العامة لمدولة.التجاري مما يساعد عمى زيادة إير 

 قياس المخاطر التشغيمية: -3-3-4

، وطبقًا ليذا المنيج األساسي في قياس المخاطر التشغيمية تخدـ المصرؼ التجاري السوري أسموبيس
متوسط إجمالي % مف 15يجب أف تغطي األمواؿ الخاصة لممصرؼ كحد أدنى نسبة مئوية مقدارىا  األسموب

السنة التي يكوف فييا إجمالي الدخؿ  بعيف الحسبافالسابقة، وعدـ األخذ  لدخؿ السنوي خالؿ السنوات الثالثا
 .سالبًا واالستعاضة عنيا بإجمالي الدخؿ اإليجابي لمسنة التي تسبقيا، وذلؾ لمواجية المخاطر التشغيمية

 (:10-2) ة المخاطر التشغيمية بتطبيؽ العالقة رقـمتطمب الرأسمالي لمقابم( ال7-3ويوضح الجدوؿ رقـ)
 :2011 ولغاية2004من عام  التشغيمية(: المتطمب الرأسمالي لمقابمة المخاطر 7-3رقم) الجدول

 المتطلب الرأسمالي الدخل )ماليين الليرات( إجمالي السنوات

2002 12179 - 

2003 533 - 

2004 3823 821 

2005 16977 1067 

2006 25249 3374 

2007 32798 3751 

2008 32321 4520 

2009 23342 4423 

2010 19899 3778 

2011 14172 2870 

 .2011حتى عاـ 2003جاري السوري مف عاـ تتقرير المصرؼ ال: لمصدرا             
 

                                                      
1
 ثالد اٌشخظ١خ ِغ ِٛظفٟ ِذ٠ش٠خ اٌّخبطش اٌّظشف١خ فٟ اإلداسح اٌؼبِخ فٟ اٌّظشف اٌزغبسٞ اٌغٛسٞ  .ِٓ خالي اٌّمب 
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 اً مميون 4520وتساوي ) 2008أف أعمى نسبة لممتطمب الرأسمالي كانت في عاـ يتضح مف الجدوؿ 
تزداد بزيادة األرباح )فكمما زادت أرباح المصرؼ تزداد  التشغيمية، يعزى السبب في ذلؾ إلى أف المخاطر ؿ.س(

المخاطر التي يتعرض ليا المصرؼ والعكس صحيح(، باإلضافة إلى أف المصرؼ يقـو بزيادة التكاليؼ وزيادة 
ولكف نالحظ أف نسبة المتطمب الرأسمالي  األمواؿ الخاصة لمقابمة المخاطر التي يتعرض ليا عند زيادة األرباح.

اطر التشغيمية مف أىمية إدارة عممياتو المصرفية التي تتعمؽ بالمخ، وذلؾ إلدراؾ المصرؼ عادت إلى االنخفاض
 التي تشكؿ عامؿ األماف لو مف جية أخرى.لتشغيمية أىمية إدارة المخاطر اجية، و إدراكو 

 :لدى المصرؼ التجاري السوري لمخاطر التشغيميةأىـ المؤشرات المستخدمة في قياس امف و 

 مؤشر المخاطر التشغيمية = (:3-3العالقة رقم)
 مصروفات الموظفين

X100 
 إجمالي المصاريف

إف زيادة ىذه النسبة تؤدي إلى زيادة مصاريؼ التشغيؿ بصورة كبيرة، والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض في 
 دخؿ المصرؼ وفي قيمة المصرؼ.

حتى عاـ  2004لسوري لألعواـ مؤشر المخاطر التشغيمية في المصرؼ التجاري ا الجدوؿ التالي يبيف
2011: 

 (: مؤشر المخاطر التشغيمية) المبالغ بماليين الميرات (8-3جدول رقم)ال
 اٌّئشش % اعّبٌٟ اٌّظبس٠ف ِظشٚفبد اٌّٛظف١ٓ اٌغٕخ

2004 692 877 87.01 

2005 948 1205 78.67 

2006 1287 1581 81.4 

2007 1198 11420 10.49 

2008 1234 12042 10.24 

2009 1337 10379 12.88 

2010 1483 8809 16.84 

2011 1539 10801 14.26 

 .2011حتى عاـ  2004: التقارير السنوية لممصرؼ التجاري السوري مف عاـ المصدر

 يتبيف لنا مف الجدوؿ:

ويعود السبب في ذلؾ إلى استمرار المصرؼ  2008و 2007انخفاض المؤشر بشكؿ ممحوظ عامي   -1
فروعو  عدد مضاعفة إلى سنوات عدة خالؿ بنتيجتيا توصؿ التي الييكمة إعادة عمميات ستكماؿفي ا

التي تطمب منو زيادة مصروؼ االستيالؾ لمموجودات الثابتة، وزيادة نفقات ومصاريؼ الموظفيف الجدد، 
في أجرة الخبراء األجانب وتكاليؼ األجيزة  الجديدة و التكاليؼ  المتمثمة و زيادة في نفقات التأسيس

 . المدفوعة عمى مشاريع األتمتة الخاصة بالمصرؼ
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اتجيت نحو االنخفاض، ألف االنخفاض الذي تـ عمى  2010و 2009إجمالي المصاريؼ في عامي  -2
ت ونفقات الموظفيف، وىذا ما الفوائد المدفوعة والمصاريؼ التشغيمية كاف أكبر مف الزيادة في االستيالكا

 . 2010و 2009ادة المؤشر في عامي أدى إلى زي
بسبب ارتفاع إجمالي المصاريؼ %، 14.26ليصؿ إلى  2011الرتفاع في عاـ لمؤشر عاد إلى اا  -3

قياـ المصرؼ باتخاذه إجراءات يعود السبب في ذلؾ إلى خاصة المصاريؼ التشغيمية والنفقات العامة، و ب
عمى موجوداتو وحماية قواعد بياناتو نتيجة تصاعد وتيرة األحداث السياسية في بعض  جديدة لمحفاظ

د الموظفيف وبالتالي في قدرة و جفي و المناطؽ، وتعرض البنى التحتية لبعض الفروع لمخاطر أمنية أثر 
ذا وى باإلضافة إلى صعوبة نقؿ األمواؿ، تمؾ الفروع عمى تقديـ الخدمات المصرفية إلى المواطنيف،

ولكف إدارة المصرؼ عممت  .ربحيتونتائجو و  فيفرض عمى المصرؼ تحمؿ أعباء إضافية أثرت سمبًا 
، وذلؾ بإعادة النشاط إلى عمى توفير الحد األنسب مف الخدمات لممواطنيف وخاصة في المناطؽ الساخنة

فييا لتقديـ خدمة بعض فروع المصرؼ التي أغمقت أمنيًا بسبب الظروؼ األمنية مف خالؿ إعادة العمؿ 
مكانية  سحب الرواتب مف فروع المصرؼ لممتقاعديف والموظفيف ممف يممكوف بطاقات الصرؼ اآللي، وا 

رؼ إلى تعادؿ األمواؿ بيف ي والجامعة االفتراضية. وكما قاـ المصتسديد الطالب لدفعات التعميـ المواز 
فروع المركزي إلى المحافظات، بحيث تجنبًا لمخاطر نقميا مف دمشؽ و األخرى فروع المصارؼ العامة 

يستطيع أي فرع مف فروع المصرؼ التجاري السوري وفروع المصارؼ األخرى مف تبادؿ األمواؿ وفقًا 
لحاجة كؿ فرع وتبعًا لمسيولة المتوفرة لدى الفروع القريبة منو، عمى أف يتـ إجراء تقاص ىذه المبالغ بيف 

ىا خدمة متبادلة لدى بعضيا دوف تقاضي أي عموالت باعتبار اإلدارات العامة لممصارؼ مف حساباتيا 
 .في وقت مف األوقات وتحتاج إليياإلى بعض بعضيا تقدميا المصارؼ 

 : س المال في المصرف التجاري السوريرأحساب معدل كفاية  -3-4

ية لمخاطر التي يتعرض ليا فإننا سوؼ نستخدـ معدؿ كفاا ولمعرفة مدى قدرة المصرؼ عمى استيعاب
جموع (، والناتج عف قسمة األمواؿ الخاصة الصافية عمى م1)نسبة المالءة ΙΙرأس الماؿ وفؽ اتفاقية بازؿ 

(، 2-2)رقـ  المعادلةفي  الموضحة مخاطر السوؽ والمخاطر التشغيمية بأوزاف المخاطر و المرجحة  الموجودات
 ية التي تحميو مف مواجية األزمات.% ليتمتع المصرؼ بالمالءة الكاف8عف المالءة ال تقؿ نسبة أ ويجب

 
 
 

                                                      
1
ي رؼشف اٌّالءح ػٍٝ أٔٙب ص٠بدح ِٛعٛداد اٌّظشف ػٓ ِطٍٛثبرٗ, ٚػذَ اٌّالءح رؼٕٟ ص٠بدح اٌّطٍٛثبد ػٓ اٌّٛعٛداد ِّب ٠ؼٕٟ رآوً سأط اٌّب 

 اٌٝ اٌزظف١خ. ٚظٙٛسٖ عٍج١بً ثفؼً اٌخغبئش ِّب ٠ئدٞ
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 )المبالغ بماليين الميرات(2011-2004(: األموال الخاصة الصافية من عام 9-3رقم) الجدول

 اٌج١بْ

 اٌغٕخ
 األِٛاي اٌخبطخ األسثبػ اٌظبف١خ ط اٌّبي اٌّىززت ثٗسأ االؽز١بطبد

2004 9026 4000 19753 32779 

2005 11755 4000 7391 23146 

2006 17451 70000 20553 108004 

2007 21532 70000 22844 114376 

2008 27577 70000 15112 112699 

2009 27144 70000 1390 110334 

2010 30496 70000 13407 113903 

2011 33874 70000 8666 112540 

 .2011حتى  2007التقارير السنوية لممصرؼ التجاري السوري لألعواـ  المصدر:

 معدل كفاية رأس المال )المبالغ بماليين الميرات( (:10-3رقم) الجدول

 اٌج١بْ

 اٌغٕخ

 

 األِٛاي اٌخبطخ
 اٌّٛعٛداد

 اٌّشعؾخ
 ِؼذي وفب٠خ ساط اٌّبي % ِخبطش اٌغٛق ِخبطش اٌزشغ١ً

2004 32779 346053 821 - 9.19 

2005 23146 266270 1078 - 6.32 

2006 108004 423611 3374 - 23.19 

2007 114376 611844 3751 - 18.68 

2008 112699 691064 4520 60 16.29 

2009 110334 626515 4423 129 17.59 

2010 113903 636347 3778 207 17.89 

2011 112540 570520 2871 235 19.71 

 .مى النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا: الباحثة اعتمادًا عالمصدر

قدرتو عمى تحمؿ المخاطر وقدرتو عمى االستمرارية في تقديـ أف المصرؼ أظير مف الجدوؿ  يتبيف
في  مما سبؽ أف مالءة المصرؼ تتجمىؿ تمتعو بنسبة مالءة كافية. ويتضح مختمؼ أنواع الخدمات مف خال

التخفيؼ مف أثر الصعوبات والتحديات الناتجة عف التغييرات   عمىوقت وتساعد المصرؼ  األزمات أكثر مف أي
ؽ وفي األعماؿ المصرفية، وىذا ما ساعد المصرؼ في تعزيز قدرتو عمى رفع مستوى الثقة في ظروؼ السو 

 2008قساوة الظروؼ التي فرضتيا األزمة المالية العالمية عاـ مف رغـ عمى ال باالقتصاد الوطني والميرة السورية
خرى حزمة مف العقوبات عمى مختمؼ مصارؼ العالـ، وفرض الواليات المتحدة األمريكية وبمداف أ فيالتي أثرت 

، باإلضافة إلى زيادة التحديات والصعوبات التي يواجييا المصرؼ نتيجة تصاعد وتيرة 2011المصرؼ في عاـ 
 انعكاس ذلؾ سمبًا عمى المصرؼ.األحداث السياسية في سورية وزيادة مخاوؼ المواطنيف ومجتمع األعماؿ 

لممخاطر التي يمكف أف يتعرض ليا،  ستوى مقبوالً جب عمى كؿ مصرؼ أف يحدد موترى الباحثة أنو ي
مف خالؿ تحديد كـ المخاطر التي يرغب مجمس اإلدارة في تحمميا بالنسبة إلى رأس ماؿ المصرؼ. ويجب أف 
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تاح القدرة التنظيمية ومستوى األرباح المتوقعة نتيجة مواجية المخاطر، وحجـ رأس الماؿ الم يؤخذ في الحسباف
حيث ينعكس المستوى المقبوؿ لممخاطر عمى سياسات المصرؼ وعمميات  غير متوقعة، لتعويض أية خسائر

 القبوؿ التي يقـو بيا وعمى المستويات والضوابط و عمميات التخطيط.

 :في المصرف التجاري السوري المخاطر إدارةسياسات  -3-5
 :، ويمكف اتباع إحدى ىذه السياسات إلدارة المخاطر المصرفيةمخاطر كمايميال إدارةـ سياسات تقس 
 سة تحمؿ المخاطر.سيا -
 سياسة تحويؿ المخاطر. -
 .سياسة الوقاية -
 التنويع.سياسة  -
 سياسة التجميع. -
 .الذاتي سياسة التأميف -

 سياسة تحمل المخاطر:أواًل: 

المترتبة عمى  اآلثاريقصد بيا أف يقـو المصرؼ التجاري السوري باالعتماد عمى نفسو في مواجية 
صغيرة الحجـ مع توفر القدرة في حاؿ كانت الخسائر المتوقعة سة ىذه السياتعرضو لممخاطر ويتبع المصرؼ 
ويتـ تطبيؽ سياسة تحمؿ  .باعيااتفي حالة عدـ توفر سياسات أخرى يمكف  أوالمالية عمى مواجية الخسائر، 

المصرؼ  إدارة إقرار األعماؿالمصرفية داخؿ المصرؼ، ومف ىذه  واألمور األعماؿر مف خالؿ بعض المخاط
القروض اليالكة  أوإعداـ نسبة مف الديوف الرديئة والمشكوؾ في تحصيميا واعتبارىا مف الديوف المعدومة بسنويًا 

 كافةً  المصرؼ الطرؽ والوسائؿ الممكنة استنفاد إلىفي ذلؾ  سبب، ويعود العالجة تمؾ الديوف وفقًا لتصنيفيام أو
منح تسييالت ائتمانية جديدة وفقًا لتعميمات قدرة المصرؼ عمى  فيوتأثير تمؾ القروض  ،لتحصيؿ تمؾ القروض

 وأحيانا .القروض إجماليبقيت تمؾ القروض ضمف إذا  المصرؼ المركزي مف حيث السقوؼ االئتمانية الممنوحة
السمعة  ألصحابمف المخاطر مف خالؿ منح تسييالت لمعمالء مف دوف ضماف وذلؾ  اً يتحمؿ المصرؼ جزء

 المحافظة عمى عمالء جيديف. أوحاولة لكسب عميؿ جديد في مالجيدة والعمالء القدامى، 
استراتيجيات يتبع أف عند تطبيقو لسياسة تحمؿ المخاطر المصرؼ التجاري السوري يجب عمى  لكفو 
 مخاطر مصرفية جسيمة. إلىأف يؤدي ف عدـ وجود تخطيط يمكف ، ألالتخطيط

 سياسة تحويل المخاطر:ثانيًا: 

واجية ىذا قدر عمى مأجية  أوشخص  إلى ء الخطر مف المصرؼيقصد بيذه السياسة تحويؿ عب
شراء و ويتـ ذلؾ مف خالؿ التحوط، ، وذلؾ مقابؿ تكمفة معينة يتفؽ عمييا مقدماً الخطر مف المصرؼ نفسو 
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ويتبع المصرؼ  1.التوريؽ ستخداـ المشتقات المالية و، وباالكفاالتوالحصوؿ عمى الضمانات و بوليصة تأميف، 
 سوري سياسات الضمانات والكفاالت عند منح قرض ألي عميؿ.التجاري ال

 :سياسة الوقايةثالثًا: 

فرص تحقؽ مسببات  تقميؿلالممكنة  اإلجراءاتيقصد بيذه السياسة أف يقـو المصرؼ باتخاذ جميع 
ذلؾ مف خالؿ رصد سموؾ في حاؿ تحقؽ ىذه المخاطر. و الناتجة  آثارىاالخطر في صورة حادث والحد مف 

الفائدة  أسعارالتقميؿ مف مخاطر  أوعالمات التحذير لمشاكؿ التوقؼ عف الدفع مبكرًا، تبياف  جؿ وض مف أالقر 
 2التي يجري تصميميا ليذا الغرض. المطاليبو  الموجودات إدارةباستخداـ سياسة 

عناصر منح االئتماف، ىي دراسة  سياسات الوقاية التي يتبعيا المصرؼ التجاري السوري أىـ فوا  
كمما طرأ أي تعديؿ أو تغيير مرة عمى األقؿ كؿ سنة( ؿ، ومتابعة ممفو وتحديثو دوريًا )االستفسار عف سمعة العميو 

 بإدارةالمكمفيف  األشخاصمف قبؿ  إالاالطالع عمى ىذه الممفات وحظر  ,عمى شروط التسييالت الممنوحة
عمى  العمؿو  عمى تدريب موظفي االئتماف االعتمادو  ،المصرؼ إدارةمف يسميو مجمس  أوالمخاطر االئتمانية 

وفي ىذا  حددة مف قبؿ مجمس النقد والتسميؼ،منح التسييالت االئتمانية كما ىي م إجراءات فالموظفيالتزاـ ىؤالء 
اإلطار يتبع المصرؼ نظاـ تدقيؽ ومراقبة يمثؿ خط الدفاع األوؿ لمنع أي تجاوزات عمى السياسات والحدود 

لإلبالغ عف تمؾ التجاوزات لمجيات اإلدارية المعنية في الوقت  كافة راءات الالزمةالموضوعة ويتخذ اإلج
 وفؽجؿ معالجة تمؾ الديوف أمتعددة مف  إجراءات يتبع المصرؼفإف ديوف المتعثرة إلى ال بالنسبةأما  المناسب.
 اإلجراءاتتخاذ ابعد ذلؾ يتـ و  ثـ تقييميا، ألصعبا إلى األسيؿمف ذلؾ بعد تصنيفيا  ألجؿضعيا يخطط 

 ليا. المناسبة 
والحد فرص وقوع الخسائر تقميؿ  إلىالسياسات التي تيدؼ  أىـمف اسة الوقاية يس أفومما سبؽ نجد 

 مستقباًل. منيا

 التنويع: رابعًا:

في وقت  أجزائوالمعرض لمخطر بشكؿ يضمف عدـ تعرض جميع النشاط يقصد بيذه السياسة تجزئة 
 وتوزيع تواريخ استحقاؽ القروض تنويع مجاؿ االستثمارات عمى وتقـو ىذه السياسة 3واحد لتحقؽ مسبب الخطر.

القروض عمى عدة أنشطة والقياـ بتوزيع  بدائرة تسييالتيا االئتمانية، جؿاألمتوسطة وطويمة  إلى جؿاألمف قصيرة 
وبالتالي فإف  4لضمانات.حسب ابوالقياـ كذلؾ بتوزيع القروض  تصادية، صناعية، زراعية، وخدمية(،)اق وقطاعات
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 .313, ِشعغ عجك روشٖ, صاٌّشزمبد اٌّب١ٌخ ٚدٚس٘ب فٟ اداسح اٌّخبطش, 2005ؽغٓ, ع١ّش, 

 
3
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الخسارة تقميؿ مف احتماالت ال إلىأف تؤدي التنويع وما يترتب عمييا مف تخفيض المخاطر، مف شأنيا  سياسة
 1المتوقعة كنتيجة لتقميؿ احتماؿ وقوع الخسارة المركزة.

 سياسات التجميع:خامسًا: 

مسببات للمتماثمة أو المعرضة مف وحدات المخاطر ا دكبر عدأويقصد بيذه السياسة أف يتـ تجميع 
التي لحقت ع أي توزيع عبء الخسارة الناتجة عمى جميع وحدات المخاطر المشتركة في ىذا التجم يانفسالخطر 

 بوحدة أو أكثر مف وحدات المخاطر المشتركة في ىذا التجمع.
ة التسييالت ئر ىذه السياسة مف خالؿ تجميع طمبات االقتراض في دا المصرؼ التجاري بتطبيؽ ويقـو
 ياوشرط ائتمانيةبيذه الدائرة لتدقيقيا ومتابعة حالة كؿ عممية  المختصيف إلىثـ تحويؿ ىذه الطمبات االئتمانية، 

تجميع العامميف المتخصصيف ممف مكف لممصرؼ أف يقـو بوكما ي تخاذ القرار المناسب بشأف منح القرض.ال
الت و االعتمادات االحو  المتخصصة في المصرؼ، مثؿ الودائع ولدييـ الخبرات الواسعة في كؿ دائرة مف الدوائر 

تاـ منيـ لدواـ  بيدؼ تقديـ خدمات مصرفية لمعمالء بجودة عالية ورضاً  ؾاألقساـ، وذلالمستندية، وغيرىا مف 
 استمرار تعامميـ مع المصرؼ حاليًا أو جذب عمالء جدد مستقباًل.

 :الذاتي سياسة التأمين سادسًا:

لمواجية المصارؼ عمى التأميف الذاتي مف خالؿ اقتطاع مبالغ معينة توضع كاحتياطات تعتمد بعض 
متوفرة في حاالت عدـ  األمواؿالخسائر ومف بينيا الديوف المعدومة بداًل مف شراء التغطية التأمينية. وتكوف ىذه 

واالحتياطات الخاصة صصات ويقـو المصرؼ باتباع ىذه السياسة مف خالؿ تكويف المخ2.الدفع أو التعثر المالي
 .لمفوائد غير المنتجة بمخاطر التسميفات

 اً كمي اً اعتماد يعتمد مصرؼ أي لدى المخاطر إلدارة بنية أي جاحالباحثة أف ن في ختاـ ىذا الفصؿ تجد
 دهاستعدا مدى وعمى الواضحة واألىداؼ المحددة وباألطر السارية والتشريعات الداخمية األنظمة التزامو مدى عمى

وارده عف نو ال يمكف الفصؿ بيف أىداؼ المصرؼ وم. وبالتالي نستطيع القوؿ إالمعنية المخاطر مع لمتعامؿ
موارد وحدات المصرؼ وعممياتو ويعتمد ىذا التأثير  فيف المخاطر المصرفية تؤثر المخاطر المصرفية، حيث إ

وحجمو ومدى قدرتيا عمى تحمؿ  تووبيئ عمى درجة تعقيد عمميات الوحدة المصرفية وخصائصيا وطبيعة العمؿ
ألىداؼ المخاطر وكفاية اإلجراءات والسياسات وفعالية أنظمة الرقابة. وبالتالي فإف ليذا التأثير انعكاساتو عمى ا

 فيالتي ىي جزء مف أىداؼ المصرؼ، أي أف التأثير سوؼ يكوف لو أثر محتمؿ المحددة لموحدة المصرفية 
 المصرؼ ككؿ.

                                                      
1
 . 13, ص  اٌغضء األٚي :اٌزٛس٠ك, ِٕشؤح اٌّؼبسف, اإلعىٕذس٠خاداسح اٌّخبطش ثبعزخذاَ اٌزٛس٠ك ٚاٌّشزمبد, , 2006ٕ٘ذٞ, ١ِٕش, 

2
 Dorfman,M.S., 1998, Introduction to Risk Management & Insurance, 6

th
  Ed., Prentice Hall, p.56. 
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مبادئ مجمس التزاـ المصرؼ التجاري السوري  المتعمقة بمدىالمستجيبيف  آراءتحميؿ ىذا الفصؿ  تـ في
 المخاطر المصرفية إلدارةوقرارات مصرؼ سورية المركزي المتعمقة بالممارسات السميمة و وقراراتنقد والتسميؼ ال

، واختبار العامة لممصرؼ التجاري السوري في دمشؽ اإلدارةميؿ االستبانة الموزعة في مف خالؿ تح ورقابتيا
تـ استخداـ البيانات التي تخص المخاطر المصرفية مف الفصؿ الثالث مف  كما .الفرضيات المتعمقة باالستبياف

بعض  فيالمصرفية  المخاطر لمعرفة مدى تأثيراالرتباط واالنحدار المتعدد دراسة ل وذلؾ ،(10-3)الجدوؿ 
  التنمية االقتصاديةمؤشرات 

 مجتمع الدراسة: -4-1
يمثؿ مجتمع الدراسة الموظفيف العامميف ضمف األقساـ التالية في اإلدارة العامة لممصرؼ التجاري 
 السوري: "قسـ المخاطر، قسـ الحسابات، قسـ التخطيط، قسـ التسميؼ" وقد تـ اختيار ىذه األقساـ مف بيف األقساـ

)مع العمـ أنو ال  طالع وخبرة بموضوع المخاطر المصرفيةاالموجودة في المصرؼ التجاري السوري ألنيا عمى 
، باإلضافة إلى أنو ال يوجد ضمف فروع في اإلدارة العامة لممصرؼ في ىذا األمرالمعنيف يوجد سوى العامميف 

 (.المصرؼ إدارات لممخاطر المصرفية
 ، وذلؾ عمى الموظفيف ضمف ىذه األقساـ كمايمي:ؿقًا ألسموب الحصر الشاماستبيانًا وف 115وتـ توزيع 

 عمييا استبيان الدراسة (: األقسام التي وزع1-4جدول رقم )ال

 انُسبت % انعذد انمسى

 21.7 25 لسى انًخاطر

 13.0 15 لسى انتخطيط

 34.8 40 لسى انحساباث

 30.4 35 لسى انتسهيف

 100 115 انًجًىع

 مف إعداد الباحثة بناء عمى االستبياف الموزع في الدراسة الميدانية.: المصدر

 أسموب جمع البيانات: -4-2
طة استبياف وزع عمى الموظفيف العامميف ضمف األقساـ المذكورة سابقًا أما استـ جمع البيانات المطموبة بو 

 عف إجراءات استخداـ ىذه األداة فقد تمت عمى النحو التالي:
 بياف عمى عدد مف األساتذة المحكميف في قسـ اإلحصاء والبرمجة، وذلؾ لتحديد تـ عرض االست

 مدى صالحيتو لمقياس.
  بعد أخذ مالحظات األساتذة المحكميف في التصميـ النيائي لالستبياف وبعد قبوؿ صالحيتيا

عمى كاطمئناف عمى الصدؽ الظاىري ألداة جمع البيانات، قامت الباحثة بصياغة أسئمة االستبياف 
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أساس استخداـ مقياس ليكرت الخماسي، وبعد ذلؾ قامت الباحثة بتوزيع االستبانة باليد عمى 
 الموظفيف ثـ عادت لتأخذىا بعد موعد محدد مف قبؿ المصرؼ التجاري السوري.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: -4-3
صائية المناسبة لمقياـ بعممية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ مجموعة مف األدوات اإلح

وتحقيؽ األىداؼ الموضوعية في إطار ىذه الدراسة، وتـ استخداـ مستوى داللة  ىاواختبار التحميؿ الفرضيات 
الباحثة، وتـ استخداـ األساليب  تفسير نتائج الدراسة التي أجرتيال )%95(، ويقابمو مستوى ثقة يساوي )%5)

 :spssعانة ببرنامج اإلحصائية التالية مف خالؿ االست
  اختبار ألفا كرونباخCronbach  ومتغيرات الدراسة  االستبيافلقياس درجة االتساؽ الداخمي لفقرات

 تتراوح قيمتو بيف الصفر والواحد.الذي ككؿ، 
 ( اختبار التوزيع الطبيعي باستخداـkolmogorov smirnov, k-s وذلؾ لمعرفة إف كاف توزيع )

 .ال أوالبيانات طبيعيًا 
 ( اختبارone-sample T-testباإلضافة إلى النسب المئوية )، والمتوسطات الحسابية، والتكرارات ،

 .، حساب درجة التشتتواالنحرافات المعيارية

 :وصف أداة الدراسة-4-4
ى التزاـ المصرؼ التجاري التي ىدفت إلى قياس متغيرات الدراسة المتعمقة بمد تـ االعتماد عمى االستبانة

تطبيؽ قرارات مجمس النقد والتسميؼ وقرارات مصرؼ سورية المركزي المتعمقة بالممارسات السميمة إلدارة  السوري
 ، ويتفرع عنيا خمسة محاور وىي:ورقابتيا المخاطر المصرفية

 المحور األول:-1
يتضمف األسئمة المتعمقة بمدى تطبيؽ المصرؼ التجاري السوري لمقرارات المتعمقة بإدارة المخاطر 

 ، وتتكوف مف البنود التالية:ورقابتيا االئتمانية
 (.3-2-1وتشمؿ األسئمة ) ،إقامة بيئة مناسبة إلدارة المخاطرالتزاـ المصرؼ  -
 (.6-5-4وتشمؿ األسئمة ) ،اعتماد المصرؼ عمى معايير سميمة لمنح االئتماف -
-7وتشمؿ األسئمة ) ،عتوو ومتابوقياسقياـ المصرؼ بالمحافظة عمى إجراءات مناسبة إلدارة االئتماف  -

8-9-10.) 
 (.12-11وتشمؿ األسئمة ) ،قدرة المصرؼ عمى رقابة المخاطر االئتمانية -
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 المحور الثاني: -2
يتضمف األسئمة المتعمقة بمدى تطبيؽ المصرؼ التجاري السوري لمقرارات المتعمقة بالممارسات السميمة 

 التالية: ، وتتكوف مف البنودورقابتيا إلدارة مخاطر السيولة
 (. 6إلى 1وتشمؿ األسئمة )مف ،إقامة بيئة مناسبة إلدارة مخاطر السيولةالتزاـ المصرؼ  -
 (.10-9-8-7وتشمؿ األسئمة) ،ومتابعتيااتخاذ المصرؼ اإلجراءات المناسبة إلدارة مخاطر السيولة  -
 (.12-11وتشمؿ األسئمة ) ،لديو ياوضبطقياـ المصرؼ برقابة مخاطر السيولة  -

  ر الثالث:المحو -3
يتضمف األسئمة المتعمقة بمدى تطبيؽ المصرؼ التجاري السوري لمقرارات المتعمقة بالممارسات السميمة 

 ، وتتكوف مف البنود التالية:ورقابتيا إلدارة مخاطر السوؽ
إلى 1)مفوتشمؿ األسئمة  ،الممارسات السميمة المتعمقة بإدارة مخاطر أسعار الفائدةالتزاـ المصرؼ  -

8.) 
وتشمؿ  ،ياوضبط ورقابتيامخاطر أسعار الصرؼ  ميمة المتعمقة بإدارةالممارسات الستزاـ المصرؼ ال -

 (.14 اٌٝ 9األسئمة )مف
 المحور الرابع: -4

يتضمف األسئمة المتعمقة بمدى تطبيؽ المصرؼ التجاري السوري لمقرارات المتعمقة بالممارسات السميمة 
 تتكوف مف البنود التالية:، و ورقابتيا إلدارة المخاطر التشغيمية

 (.7اٌٝ  1وتشمؿ األسئمة )مف، إيجاد بيئة مناسبة إلدارة المخاطر التشغيميةالتزاـ المصرؼ  -
 (.11اٌٝ  8وتشمؿ األسئمة )مف ،منياوالتخفيؼ مراقبة المخاطر التشغيمية قدرة المصرؼ عمى  -
 (.14-13-12ة )وتشمؿ األسئم وتقييميا، قدرة المصرؼ عمى تحديد المخاطر التشغيمية -

 : المحور الخامس-5
يتضمف األسئمة المتعمقة بمدى تطبيؽ المصرؼ التجاري السوري لمقرارات المتعمقة بالممارسات السميمة 

 ، وتتكوف مف البنود التالية:ورقابتيا إلدارة مخاطر العمميات المصرفية اإللكترونية
 (.2  - 1وتشمؿ األسئمة ) ،ليا المصرؼ قدرة المصرؼ عمى تقييـ المخاطر اإللكترونية التي يتعرض -
 (.9اٌٝ  3وتشمؿ األسئمة )مف ،رقابة المصرؼ لمدى تعرضو لممخاطر اإللكترونية -
 (.12-11-10وتشمؿ األسئمة ) ومراجعتيا، متابعة المخاطر المصرفية اإللكترونية ضمف المصرؼ -
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 )ألفا كرونباخ(: ياوثبات صدق أداة جمع البياناتاختبار  -4-5
( ألفا بأنيا معامؿ الثبات الداخمي بيف اإلجابات وتعد القيمة المقبولة Reliabilityر درجة المصداقية )تفس

ذا كانت أكثر مف ضعيفة ، أما إذا كانت أقؿ مف ذلؾ فتعد%( فأكثر 60إحصائيًا لمعامؿ ألفا كرونباخ ىي ) ، وا 
 .(2-4) رقـ الجدوؿفي  نتائج كماتـ حساب معامؿ ألفا كروبناخ وكانت ال ولقد ممتازة. %( فتعد90)

 (: اختبار درجة مصداقية نتائج اإلجابات2-4رقم ) الجدول

 عذد انفمراث عُىاٌ انًحىر
يعايم أنفا 

 كروَباخ

 0.8054 12 زٙبٚسلبث رطج١ك اٌّجبدة اٌّزؼٍمخ ثبٌّّبسعبد اٌغ١ٍّخ إلداسح ِخبطش االئزّب١ٔخ

 0.8188 12 زٙبٚسلبث إلداسح ِخبطش اٌغ١ٌٛخ رطج١ك اٌّجبدة اٌّزؼٍمخ ثبٌّّبسعبد اٌغ١ٍّخ

 0.9228 14 زٙبٚسلبث رطج١ك اٌّجبدة اٌّزؼٍمخ ثبٌّّبسعبد اٌغ١ٍّخ إلداسح ِخبطش اٌغٛق

 0.8910 14 زٙبٚسلبث رطج١ك اٌّجبدة اٌّزؼٍمخ ثبٌّّبسعبد اٌغ١ٍّخ إلداسح اٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ

 سح ِخبطش اٌؼ١ٍّبد اٌّظشف١خ اإلٌىزش١ٔٚخرطج١ك اٌّجبدة اٌّزؼٍمخ ثبٌّّبسعبد اٌغ١ٍّخ إلدا

 زٙبٚسلبث

12 0.8866 

 0.8254 اعّبٌٟ فمشاد االعزج١بْ

 .باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية SPSSمخرجات  :المصدر    

%(، مع العمـ 60أف قيمة معامؿ ألفا كرونباج عند عبارات الفقرات أكثر مف ) نجد مف الجدوؿ السابؽ 
%(، وىذا يعني إمكانية اعتماد نتائج االستبانة 80فقرات تجاوز عندىا معامؿ ألفا كرونباج قيمة ) بعأر أف ىناؾ 

 تتميز بالصدؽ والثبات. اإلجابات أي أف نتيجة لثبات درجة المقياس

 (:kolmogorov smirnov, k-sاختبار التوزيع الطبيعي باستخدام )-4-6
( لمعرفة طبيعة توزع ردود اإلجابات المتعمقة k-sباستخداـ ) استخدمت الباحثة اختبار التوزيع الطبيعي

( 3-4) . ويبيف الجدوؿ رقـتوزيع طبيعي بيانات جميع اإلجابات توزيعاألساسية لمدراسة وقد تبيف أف  بالمحاور
ر ( لإلجابات المتعمقة بالمحاور األساسية لمدراسة، وليذا االختباk-sممخص نتائج اختبار التوزيع الطبيعي )

 الفرضية التالية:
H0             تتبع التوزيع الطبيعي.ال : عبارات الفرضية 
H1             :عبارات الفرضية تتبع التوزيع الطبيعي. 
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 (: اختبار التوزيع الطبيعي لمفرضيات3-4رقم ) الجدول

 اٌّؾبٚس
اٌم١ّخ اٌّؾغٛثخ 

 k-sالخزجبس 

ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 

 االخزجبس
 إٌز١غخ

 رٛص٠غ طج١ؼٟ .000 .755 ٚسلبثزٙب جبدة اٌّزؼٍمخ ثبٌّّبسعبد اٌغ١ٍّخ إلداسح ِخبطش االئزّب١ٔخرطج١ك اٌّ

 رٛص٠غ طج١ؼٟ .000 .873 ٚسلبثزٙب رطج١ك اٌّجبدة اٌّزؼٍمخ ثبٌّّبسعبد اٌغ١ٍّخ إلداسح ِخبطش اٌغ١ٌٛخ

 رٛص٠غ طج١ؼٟ .000 .950 ٚسلبثزٙب رطج١ك اٌّجبدة اٌّزؼٍمخ ثبٌّّبسعبد اٌغ١ٍّخ إلداسح ِخبطش اٌغٛق

 رٛص٠غ طج١ؼٟ .000 .764 ٚسلبثزٙب رطج١ك اٌّجبدة اٌّزؼٍمخ ثبٌّّبسعبد اٌغ١ٍّخ إلداسح اٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ

رطج١ك اٌّجبدة اٌّزؼٍمخ ثبٌّّبسعبد اٌغ١ٍّخ إلداسح ِخبطش اٌؼ١ٍّبد اٌّظشف١خ 

 ٚسلبثزٙب اإلٌىزش١ٔٚخ

 رٛص٠غ طج١ؼٟ .000 .983

 .spssمف إعداد الباحثة اعتمادًا عمى برنامج : الجدوؿ المصدر    

، وبالتالي نستطيع استخداـ االختبارات نالحظ أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي السابؽ مف الجدوؿ
 . اإلحصائية لمتحقؽ مف فرضيات الدراسة

 المستجيبين: آراءحساب المتوسط المرجح بغرض معرفة  -4-7
 .Spssى الحاسب اآللي معتمدة في معالجتيا عمى البرنامج اإلحصائيقامت الباحثة بإدخاؿ البيانات إل

 وقد تـ إعطاء تثقيالت لإلجابات ضمف مقياس ليكرت الخماسي، وذلؾ كما يمي:
 يىافك بشذة يىافك يحايذ غير يىافك غير يىافك بشذة

0 1 2 3 4 

( ثـ تقسيمو عمى 4=1-5) مدىالحدود الدنيا والعميا( تـ حساب ال) ولتحديد طوؿ خاليا ليكرت الخماسي
إلى أقؿ  ةإضافة ىذه القيم ت(. وبعد ذلؾ تم0.8=4÷5صوؿ عمى طوؿ الخمية الصحيحة أي )عدد الخاليا لمح

 وذلؾ لتحديد الحد األدنى ليذه الخمية، وىكذا تصبح أطواؿ خاليا المقياس عمى النحو التالي: ،قياسمقيمة في ال
 افؽ بشدة".يمثؿ "غير مو  1.80إلى ما دوف  1مف 
 يمثؿ "غير موافؽ ".   2.60إلى ما دوف 1.80مف 
 يمثؿ "محايد ".   3.40إلى ما دوف 2.60مف 
 يمثؿ "موافؽ ".  4.20إلى ما دوف  3.40مف 
 يمثؿ "موافؽ بشدة".  5إلى  4.20مف 

ما اقتربنا ( تعني عدـ الموافقة وتزداد شدتيا كم3.40فإف القيمة المتوسطة لإلجابة دوف) ،وبناًء عمى ذلؾ
(  3.40إذا كانت القيمة المتوسطة تساوي أو أكبر مف ) الموافقة عمى العبارة ( وبالعكس فإننا نعد1ف القيمة )م

 (.5القيمة المتوسطة مف القيمة )وتزداد حدة ىذه الموافقة كمما اقتربت 
 ئوية.، والنسب المالوصفية المعروفة كالوسط الحسابيوبعد ذلؾ تـ حساب بعض اإلحصائيات 
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ى التزام المصرف التجاري السوري حساب المتوسط المرجح المتعمق بالعبارات الخاصة بمد -4-7-1
تطبيق قرارات مجمس النقد والتسميف وقرارات مصرف سورية المركزي المتعمقة بالممارسات السميمة 

 المستجيبين: آراءبغرض معرفة  ووتحميم ,تياورقاب إلدارة المخاطر المصرفية

 األول: فيما يتعمق بالعبارات الخاصة بالمخاطر االئتمانية: المحور -

 حسب طبيعة تعقيد أنشطة االئتمافبوذلؾ  ،إف ممارسات إدارة مخاطر االئتماف تختمؼ بيف المصارؼ
المعايير الصادرة عف مجمس النقد والتسميؼ  ف يتناوؿأف برنامج إدارة مخاطر االئتماف الشامؿ يجب أ، إال توودرج

. حيث قامت ورقابتيا ورية المركزي والتي تتعمؽ بكيفية الممارسة السميمة إلدارة المخاطر االئتمانيةومصرؼ س
مدى قياـ المصرؼ التجاري السوري بتطبيؽ  المستجيبيف فيما يتعمؽ آراء الباحثة مف خالؿ أسئمة االستبياف معرفة

 (4-4، وفقًا لمجدوؿ )تتمؾ الممارسا
 محور األول المتعمق بالمخاطر االئتمانيةلعبارات ال ستجيبينالم آراء:(4-4رقم ) الجدول

رلى 

 انعبارة

 عباراث انًحىر األول

 )انًخاطر االئتًاَيت(
 انتكراراث

غير 

يىافك 

 بشذة

غير 

 يىافك
 يىافك يحايذ

يىافك 

 بشذة

انًتىسط 

 انحسابي

االَحراف 

 انًعياري

يعايم 

 االختالف%

درجت 

انًىافمت أو 

عذو 

 انًىافمت

1 

اإلداسح اٌؼبِخ فٟ اٌّظشف  ذرؼزّ

رجبع اعشاءاد ِىزٛثخ ٌٍغ١بعبد اػٍٝ 

 .وبفخ االئزّب١ٔخ اٌٝ اإلداساد اٌّؼ١ٕخ

 1 108 1 5 0 اٌّطٍك

3.91 431. 11.2 
ِٛافمخ 

 0.9 93.9 0.9 4.3 0 إٌغجٟ ِزٛعطخ

2 

٠ؼًّ اٌّظشف ػٍٝ رؾذ٠ذ ِخبطش 

االئزّبْ اٌّؾزٍّخ فٟ وً ٔشبط 

 لجً اٌزؼبًِ ثٗ. ائزّبٟٔ عذ٠ذ ٚرٌه

 24 69 9 13 0 اٌّطٍك
3.90 858. 22 

ِٛافمخ 

 ِزٛعطخ
 20.9 60 7.8 11.3 0 إٌغجٟ

3 
٠مَٛ اٌّظشف ثّشاعؼخ اعزشار١غ١بد 

 ٙب.ٚع١بعبر اداسح ِخبطش االئزّبْ

 13 100 0 2 0 اٌّطٍك
4.08 422. 10.34 

ِٛافمخ 

 11.3 87 0 1.7 0 إٌغجٟ ِزٛعطخ

4 

ح اٌّظشف ػٍٝ اٌزم١١ذ رؼًّ اداس

ثبٌؾذٚد اٌمظٜٛ ٌّٕؼ اٌزغ١ٙالد 

االئزّب١ٔخ اٌزٟ ؽذد٘ب ِغٍظ إٌمذ 

ٚاٌزغ١ٍف ٌٍمطبػبد ٚإٌشبطبد اٌزٟ 

 .٠ٕٛٞ ِٕؾٙب

 0 98 17 0 0 اٌّطٍك

3.85 356. 9.25 
ِٛافمخ 

 ِزٛعطخ
 0 85.2 14.8 0 0 إٌغجٟ

5 

رؼزّذ اداسح اٌّظشف ػٍٝ ٚضغ 

ب١٠ظ ِؾىّخ اعشاءاد ِٚؼب١٠ش ِٚم

ػٕذ رؼذ٠ً أٚ اػبدح ر٠ًّٛ اٌزغ١ٙالد 

 .االئزّب١ٔخ

 0 3 4 108 0 اٌّطٍك

 غ١ش ِٛافك 24.12 .509 2.11

 0 2.6 3.5 93.9 0 إٌغجٟ

6 

رؼًّ اداسح اٌّظشف ػٍٝ اٌزشو١ض 

ػٍٝ ٚعٛد رؼبْٚ ٚرٕغ١ك ث١ٓ 

 اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ ثّخبطش االئزّبْ

 .وبفخ

 26 70 19 0 0 اٌّطٍك

4.06 625. 15.39 
ِٛافمخ 

 22.6 60.9 16.5 0 0 إٌغجٟ ِزٛعطخ

7 

ٔظبَ خبص إلداسح ٠ٍزضَ اٌّظشف 

 .ِؾبفع االئزّبْ

 22 40 12 23 18 اٌّطٍك

 ِؾب٠ذ 42.89 1.381 3.22
 19.1 34.8 10.4 20 15.7 إٌغجٟ

8 

٠زجغ اٌّظشف ٔظبَ ِؼٍِٛبد ٠ّىٕٗ 

ِٓ ل١بط ِخبطش االئزّبْ اٌىبِٕخ فٟ 

 شبطبرٗ اٌّخزٍفخ داخً ا١ٌّضا١ٔخٔ

 ٙب.ٚخبسع

 0 0 25 58 32 اٌّطٍك
 غ١ش ِٛافك 36.29 .704 1.94

 0 0 21.7 50.4 27.8 إٌغجٟ

9 

٠ؼًّ اٌّظشف ػٍٝ رؾذ٠ذ اٌزشوضاد 

االئزّب١ٔخ فٟ ِغّٛػخ ِزشاثطخ ِٓ 

األشخبص ٚ فٟ ٔشبطبد ِؾذدح ٚ 

فٟ ِٕبطك عغشاف١خ ِؾذدح ثغ١خ اٌزؤوذ 

عٛد رغبٚصاد ػٍٝ ِٓ ػذَ ٚ

 اٌغ١بعبد اٌّٛضٛػخ

 8 84 23 0 0 اٌّطٍك

3.87 505. 13.05 
ِٛافمخ 

 ِزٛعطخ

 7 73 20 0 0 إٌغجٟ
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 بناًء عمى إجابات االستبياف. :المصدر

ـ تشتت % وبالتالي ىناؾ اتجاه عاـ وعد50مف الجدوؿ السابؽ نالحظ أف قيـ معامؿ االختالؼ أقؿ مف 
في معظـ  ت إيجابيةكان المستجيبيف آراءويمكف االعتماد عمييا في التحميؿ، وعند التحميؿ وجدنا أف  اإلجابات

 العبارات، وبالنظر إلى مضموف ىذه العبارات نالحظ التالي:
، /3.40/الخاصة بالبند األوؿ كانت أكبر مف لكا مف األسئمة األوؿ والثاني والثالث المتوسطات الحسابية -

وىذا يؤكد أف اإلدارة العامة في المصرؼ تعتمد عمى اتباع إجراءات مكتوبة لمسياسات االئتمانية إلى اإلدارات 
 ، باإلضافة إلى قياـ المصرؼ بالعمؿ عمى تحديد مخاطر االئتماف المحتممة في كؿ نشاطكافة المعنية

 ساتو الخاصة بمخاطر االئتماف . و، ومراجعة استراتيجياتو وسياائتماني جديد وذلؾ قبؿ التعامؿ مع
نجد ف ،(كؿ مف األسئمة الرابع والخامس والسادسأما المتوسطات الحسابية إلجابات البند الثاني )المتعمقة ب -

 أنيا:
%(، وىذا 85.2( وتـ تأكيده بنسبة )3.85لمتوسط الحسابي لإلجابات عف السؤاؿ الرابع كاف )بالنسبة إلى ا

ؿ عمى التقيد بالحدود القصوى لمنح التسييالت االئتمانية التي حددىا مجمس يعني أف إدارة المصرؼ تعم
 النقد والتسميؼ لمقطاعات والنشاطات التي ينوي منحيا. 

%(، وىذا يدؿ 93.9( وتـ تأكيده بنسبة )2.11وعند حساب المتوسط الحسابي لمسؤاؿ الخامس فقد كاف )
عايير والمقاييس المحكمة المستخدمة عند إعادة أو عمى أف المصرؼ يعاني مف ضعؼ في اإلجراءات والم
إلدارة المصرؼ مف إعادة النظر بشكؿ مستمر في  تعديؿ تمويؿ التسييالت االئتمانية لعمالئو، لذلؾ البد

تمؾ اإلجراءات والمعايير والمقاييس المحكمة مف خالؿ توفير البيانات والمعمومات الكافية بما يضمف وضع 
عطائيـ أوزاف مخاطر تقييمات لمعمالء و  حسب درجة تقييميـ عند إعادة تمويمو، وبذلؾ يستطيع متخذ با 

 .وتقييموعميؿ كؿ خالؿ تحميؿ وضع مف  اذ القرارات المناسبةمف اتخ القرار
%(،ويتضح منو أف 60.9( وتـ تأكيده بنسبة )4.06نجد أف متوسطو الحسابي كاف )فأما السؤاؿ السادس 

 . كافةً  لتركيز لوجود تعاوف وتنسيؽ بيف الجيات المعنية بمخاطر االئتمافإدارة المصرؼ تعمؿ عمى ا
 :تبيف أف ة مف السؤاؿ السابع وحتى العاشر(،إلجابات البند الثالث)المتعمقة باألسئم المتوسطات الحسابية  -

محايدة كانت  المستجيبيف آراءف ، وبالتالي يمكننا القوؿ إ(3.22المتوسط الحسابي لمسؤاؿ السابع كاف )
عف عدـ وجود المعرفة دارة محافظ االئتماف، وىذا ناتج وضع نظاـ خاص إلصرؼ التزاـ الم بخصوص

10 

ٌؾغجبْ ٠ؤخز اٌّظشف ثؼ١ٓ ثب

اٌزغ١شاد اٌّغزمج١ٍخ اٌّؾزٍّخ 

ٌألٚضبع االلزظبد٠خ ػٕذ رم١١ُ 

 .االئزّبْ ٚاٌّؾفظخ االئزّب١ٔخ

 0 0 42 73 0 اٌّطٍك

 غ١ش ِٛافك 20.42 .484 2.37

 0 0 36.5 63.5 0 إٌغجٟ

11 

ٌخ ػٓ ِٕؼ رٍزضَ اٌغٙبد اٌّغئٚ

سفغ رمبس٠ش ػٓ اٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ 

 شىً دٚسٞثوبفخ  اٌّخبطش االئزّب١ٔخ 

 41 67 7 0 0 اٌّطٍك
4.30 577. 13.32 

ِٛافمخ 

 شذ٠ذح
 35.7 58.3 6.1 0 0 إٌغجٟ

12 

٠ٛٔٗ ٠ؼًّ اٌّظشف ػٍٝ رظ١ٕف د

ٚارخبر اٌمشاس إٌّبعت ٌىً ٔٛع ِٓ 

 أٔٛاع ٘زٖ اٌذ٠ْٛ

 47 66 2 0 0 اٌّطٍك
4.39 .525 11.96 

ِٛافمخ 

 40.9 57.21 1.7 0 0 إٌغجٟ شذ٠ذح
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وضع نظاـ  بالمحافظ االئتمانية التي تخص المصرؼ ألف وجود مثؿ تمؾ المحافظ يتطمبلممستجيبيف الكاممة 
كؿ واحدة وشروط ة االئتمانية وبالتالي متابعة حاالت العممي معمومات كاؼ  لمتابعة وضع كؿ ممؼ ائتماني

المصرؼ إجراء ندوات ودورات خاصة بالموظفيف لديو بحيث يوضح ليـ مفيـو كؿ  جب عمىلذا يعمى حدة. 
 التي تخص إدارة المخاطر االئتمانية والمخاطر األخرى. ةنظاـ مف األنظم

اتباع  يوضح عدـ %(، وىذا50.4( وتـ تأكيده بنسبة )1.94لمسؤاؿ الثامف)وكاف المتوسط الحسابي 
 المصرؼ لنظاـ معمومات يمكنو مف قياس مخاطر االئتماف الكامنة في نشاطاتو المختمفة داخؿ الميزانية

لمساعدة اإلدارة  تحميميةأنظمة معمومات وتقنيات يعمؿ عمى امتالؾ أف مف مصرؼ . لذلؾ البد لمياوخارج
يقدـ نظاـ إدارة ، بحيث داخؿ أو خارج الميزانيةمخاطر االئتماف المتالزمة مع األنشطة المدرجة  عمى قياس
 .في تمؾ المحافظ مخاطرمع تحديد تركزات ال كافية حوؿ ىيكؿ المحفظة االئتمانيةال البيانات المعمومات

أف المصرؼ يعمؿ %(، وىذا يدؿ عمى 73ـ تأكيده بنسبة )( وت3.87والسؤاؿ التاسع كاف متوسطو الحسابي) 
في نشاطات محددة وفي مناطؽ جغرافية و الئتماني في مجموعة مف األشخاص عمى تحديد تركيز نشاطو ا

محددة بغية التأكد مف عدـ وجود تجاوزات عمى السياسات الموضوعة، وىذا يؤكد أف المصرؼ يقـو بالتخفيؼ 
قدر اإلمكاف مف تركيز نشاطو االئتماني وتوزيعو عمى عدة نشاطات وقطاعات وعمى عدد كبير مف 

 المقترضيف. 
أنيـ غير موافقيف  المستجيبيف %( مف 63.5( وأكد ما نسبتو)2.37وكاف المتوسط الحسابي لمسؤاؿ العاشر)
التغييرات المستقبمية المحتممة لألوضاع االقتصادية عند تقييـ االئتماف  عمى أف المصرؼ يأخذ بعيف الحسباف

انية تحمؿ الخسائر التي تنتج عف ىذه فإف معرفة المصرؼ لمدى إمك ، وفي تمؾ الحالةوالمحفظة االئتمانية
 الظروؼ تكوف غامضة، وبالتالي تزداد مخاطر نسبة التعرض لعدـ سداد التسييالت الممنوحة.

     عشر(: كؿ مف السؤاؿ الحادي عشر والثانيأما المتوسطات الحسابية إلجابات البند الرابع)المتعمقة ب -
 اً %(، أي أف ىناؾ إدراك58.3( وتـ تأكيده بنسبة )4.30)نجد أف المتوسط الحسابي لمسؤاؿ الحادي عشر ىو

رفع تقارير عف المخاطر لة عف منح التسييالت االئتمانية قدرة التزاـ الجيات المسؤو عمى  المستجيبيفمف قبؿ 
التأكد أف عمميات منح  د مجمس اإلدارة واإلدارة العامة عمى، وىذا ما يساعكافة االئتمانية بشكؿ دوري

 االحترازية والسقوؼ المحددة ليا.تدار بشكؿ سميـ وأف المبالغ الممنوحة تبقى ضمف المعايير االئتماف 
وىذا يدؿ عمى أف  %(،57.21( وتـ تأكيده بنسبة )4.39أما المتوسط الحسابي لمسؤاؿ الثاني عشر كاف)

ىذا ما عمؿ عميو المصرؼ يعمؿ عمى تصنيؼ ديونو ويتخذ القرار المناسب لكؿ نوع مف أنواع ىذه الديوف. و 
 كافةً  حيث عمد إلى تنظيؼ بياناتو مف خالؿ إعادة تقييـ الديوف القديمة لديو 2009المصرؼ مف عاـ 

 .2010ودراستو إمكانية تسويتيا وتحصيميا واستمر ىذا العمؿ حتى عاـ 
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، ومتابعتو ووقياس المحافظة عمى إجراءات مناسبة إلدارة االئتمافتأكيد أنو يجب  الباحثة جدمما تقدـ ت
وسياسة  واستخدامو لسياسات الوقايةألنو عمى الرغـ مف الدراسات التي يقـو بيا المصرؼ قبؿ منح االئتماف 

قدرتو عمى السداد يبقى قائمًا التجميع لمتخفيؼ مف مسببات الخطر إال أف احتماؿ الفشؿ المالي لممقترض وعدـ 
رات تعيؽ المقترض أو تمنعو مف الوفاء بالتزاماتو اتجاه الناحية النظرية وذلؾ بسبب وقوع أحداث أو مؤث مف

ذا ما تحقؽ ذلؾ فإف حقوؽ المصرؼ عمى المقترض تصبح في حالة خطرة أو مشكوؾ فييا، لذلؾ  المصرؼ، وا 
برنامج إدارة يجب عمى المصرؼ أف يقـو باتخاذ اإلجراءات الالزمة لخمؽ آلية عمؿ مناسبة لمحفاظ عمى معايير 

فيما يتعمؽ بالمحافظ االئتمانية مف خالؿ تجميع طمبات االقتراض ثـ تحويميا إلى وبخاصة تمانية المخاطر االئ
ار المختصيف لتدقيقيا ومتابعة كؿ حالة والتغييرات التي تطرأ عمييا أو عمى شروط االقتراض مف أجؿ اتخاذ القر 

ـ االئتماف والمحفظة االقتصادية عند تقيي عالتغييرات المستقبمية المحتممة لألوضا المناسب. واألخذ بعيف الحسباف
ألف عدـ القياـ بذلؾ اإلجراء يزيد مف احتماؿ تعرض المصرؼ لخسائر عدـ سداد التسييالت الممنوحة االئتمانية 

 وبالتالي إمكانية تحمؿ خسائر أكبر.
ف والتنسيؽ عمى خمؽ جو مف التعاو وترى الباحثة أنو يجب عمى المصرؼ أف يوجو العامميف لديو لمعمؿ 

 فيما بينيـ، ألف وجود ذلؾ التعاوف يساعد عمى توصيؿ المعمومات إلى الجيات المعنية في الوقت المناسب لتدارؾ
 أية مخاطر ائتمانية قبؿ حصوليا.

 المحور الثاني: فيما يتعمق بالعبارات الخاصة بمخاطر السيولة: -
ت المصرفية والسمطات النقدية والرقابية، وذلؾ مخاطر السيولة مف أىـ المواضيع التي تيـ اإلدارا ُتع دُ 

بسبب الخطر الذي يمكف أف يواجيو المصرؼ في حالة قصور التدفقات النقدية الداخمة لديو وعدـ قدرتو عمى 
مقابمة التدفقات النقدية الخارجة. باإلضافة إلى ارتباط مخاطر السيولة بشكؿ كبير بمخاطر أسعار الفائدة وأنشطة 

 كيفية رسـ المصرؼ لييكؿ أصولو. فيوبالتالي تأثيرىا  المطاليبو  وداتالموجإدارة 
اإلجابات المتعمقة بالعبارات الخاصة بمدى قياـ  عمى توزعيا وكيفية المستجيبيف آراء( يبيف 5-4والجدوؿ رقـ )

 .ورقابتيا يمة إلدارة مخاطر السيولةالمصرؼ بتطبيؽ الممارسات السم
 بمخاطر السيولةالمتعمق  الثانيلمحور ستجيبين لعبارات االم آراء(: 5-4رقم ) الجدول

رلى 

 انعبارة

 عباراث انًحىر انثاَي

 ) بًخاطر انسيىنت (
 انتكراراث

غير 

يىافك 

 بشذة

غير 

 يىافك
 يىافك يحايذ

يىافك 

 بشذة

انًتىسط 

 انحسابي

االَحراف 

 انًعياري

يعايم 

 االختالف%

درجت 

و أ انًىافمت

عذو 

 انًىافمت

ش ١ِٛ٠خ ػٓ اٌغ١ٌٛخ ٠ٛعذ رمبس٠ 1

 .فٟ اٌّظشف

 46 56 13 0 0 اٌّطٍك
 ِٛافك ثشذح  15.36  .659 4.29

 40 48.7 11.3 0 0 إٌغجٟ

رؼًّ اداسح اٌّظشف ػٍٝ ٚضغ  2

 .اعشاءاد ِٕبعجخ إلداسح اٌغ١ٌٛخ
 15 70 30 0 0 اٌّطٍك

3.87 614. 15.87 
ِٛافمخ 

 13 60.9 26.1 0 0 إٌغجٟ ِزٛعطخ

 َٛ اإلداسح اٌؼبِخ ثبإلػالَرم 3

اٌفٛسٞ ٌّغٍظ اإلداسح ػٓ أٞ 

  ْ فٟ ِغزٜٛ اٌغ١ٌٛخ ػٓ اٌؾذ  رذ

 األدٔٝ اٌّمشس ٌٗ.

 19 92 4 0 0 اٌّطٍك

4.13 430. 10.41 
ِٛافمخ 

 ِزٛعطخ
 16.5 80 3.5 0 0 إٌغجٟ



93 

 بناًء عمى إجابات االستبياف. :المصدر

الي ىناؾ اتجاه عاـ وعدـ تشتت % وبالت50مف الجدوؿ السابؽ نالحظ أف قيـ معامؿ االختالؼ أقؿ مف 
 باالستجابات ويمكف االعتماد عمييا في التحميؿ، وعند التحميؿ تبيف مايمي:

أكبر مف المتوسط  كؿ مف األسئمة األوؿ والثاني والثالث والخامس والسادسكانت المتوسطات الحسابية ل -
مالئمة إلدارة السيولة  عمى أف المصرؼ يتبع سياسةالمستجيبيف إجماع مف قبؿ  أي ىناؾ ،/3.40/

في مستوى السيولة  لسيولة الموجودة لديو وعف أي تدف  التقارير اليومية عف ا ومراجعتيا، باإلضافة إلى تقديمو
عف الحد األدنى المقرر لو وبذلؾ يستطيع المصرؼ معرفة التغييرات اليامة التي قد طرأت عمييا، وقياـ 

ضع نظاـ خاص لمراقبتيا، كما األجنبية التي يتعامؿ بيا مع و  المصرؼ أيضًا بضبط وضع السيولة بالعممة
تأكيد أف المصرؼ يعمؿ عمى مراجعة خطط الطوارئ التي يضعيا لمواجية أزمات السيولة التي يمكف أف تـ 

 يتعرض ليا.
ي %(، وبالتال76.5)( وتـ تأكيده بنسبة 2.15) أما فيما يتعمؽ بالمتوسط الحسابي لمسؤاؿ الرابع فنجد أنو

 غير موافقيف عمى وجود نظاـ معموماتي يعمؿ عمى قياس مخاطر السيولةالمستجيبيف ف يمكننا القوؿ إ
العمؿ عمى إيجاد  أنظمة معموماتية  يأخذ بعيف الحسبافجب عمى المصرؼ أف ، لذلؾ يومراقبتيا ومتابعتيا

تقارير خاصة بيذه المخاطر، عداد بيانات رقمية و إل ومراقبتيا ومتابعتياتعمؿ عمى قياس مخاطر السيولة 

٠ٛعذ ضّٓ اٌّظشف ٔظبَ  4

ِؼٍِٛبرٟ ٠ؼًّ ػٍٝ ل١بط ِخبطش 

زٙب, بثؼِٚز زٙبِٚشالج اٌغ١ٌٛخ 

 .ٚسفغ اٌزمبس٠ش فٟ اٌٛلذ إٌّبعت

 0 0 22 88 5 اٌّطٍك

 غ١ش ِٛافك 21.53 .463 2.15
 0 0 19.1 76.5 4.3 إٌغجٟ

٠مَٛ اٌّظشف ثٛضغ اٌخطظ  5

اٌجذ٠ٍخ ٌّٛاعٙخ أصِبد اٌغ١ٌٛخ 

 .اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠زؼشع ٌٙب

 12 70 20 13 0 اٌّطٍك
3.70 805. 25.96 

ِٛافمخ 

 10.4 60.9 17.4 11.3 0 ٟإٌغج ِزٛعطخ

 بً خبط بً ٠ؾذد اٌّظشف ٔظبِ 6

ٌّشالجخ ٚضغ اٌغ١ٌٛخ ثبٌؼّالد 

 األعٕج١خ

 20 59 16 20 0 اٌّطٍك

3.69 958. 15.02 
ِٛافمخ 

 17.4 51.3 13.9 17.4 0 إٌغجٟ ِزٛعطخ

رزُ ِشاعؼخ ع١بعخ اٌغ١ٌٛخ  7

ٚرط٠ٛش٘ب ِغ رغ١ش أٚضبع 

 ٚٔشبطبد اٌّظشف

 5 9 101 0 18 اٌّطٍك

 ِؾب٠ذ 13.02 .476 3.17
 4.3 7.8 87.8 0 15.7 إٌغجٟ

٠ٛعذ رٕغ١ك ربَ ث١ٓ اٌّظشف  8

ٚث١ٓ اٌغٙبد اٌّغئٌٚخ ػٓ ع١بعخ 

 اٌغ١ٌٛخ

 2 99 8 6 32 اٌّطٍك
3.84 523. 13.62 

ِٛافمخ 

 1.7 86.1 70 5.2 27.8 إٌغجٟ ِزٛعطخ

٠مَٛ اٌّظشف ثذساعخ ٌّمبسٔخ  9

 ٚاٌّٛعٛداد ٌذ٠ٗ داٌّٛعٛدا

ؾغُ اٌّطبٌجبد اٌّزٛلؼخ اٌزٟ ث

 رفٛق اٌغ١ٌٛخ اٌّزٛفشح

 0 0 21 82 12 اٌّطٍك
 غ١ش ِٛافك 25.58 .532 2.08

 0 0 18.3 71.3 10.3 إٌغجٟ

ٌٍٕفمبد  اً ٠ضغ اٌّظشف ؽذٚد 10

اإلداس٠خ ٌذ٠ٗ ٠ٚمذَ االلزشاؽبد 

ٚاٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌزشش١ذ رٍه 

 إٌفمبد

 0 0 3 23 89 اٌّطٍك

1.25 493. 39.44 
غ١ش ِٛافك 

 ثشذح
 0 0 2.6 20 77.4 إٌغجٟ

رٛعذ عٙخ سلبث١خ ِخزظخ فٟ  11

اٌّظشف ٌزٕف١ز ٚرم١١ُ ع١بعبد 

 ٚأ٘ذاف اٌغ١ٌٛخ اٌّٛضٛػخ

 31 64 20 0 0 اٌّطٍك
4.10 662. 16.15 

ِٛافمخ 

 27 55.7 17.4 0 0 إٌغجٟ ِزٛعطخ

بف١خ دسعخ شف٠ٍزضَ اٌّظشف  12

وبف١خ ثؾ١ش رؼىظ ٚضغ اٌغ١ٌٛخ 

اٌؾم١مخ ٌذ٠ٗ ثغ١ّغ اٌؼّالد اٌزٟ 

 ٠زؼبًِ ِؼٙب

 49 38 28 0 0 اٌّطٍك

4.16 523. 12.57 
ِٛافمخ 

 ِزٛعطخ
 42.6 33 24.3 0 0 إٌغجٟ



94 

ضافة باإلوالسيولة المجمعة يوميًا يـو بيـو كافة العمالت بواالستفادة مف ىذه األنظمة عمى احتساب السيولة 
رساليا إلى الجيات المعنية.  إلى احتساب السيولة عمى فترات زمنية مختمفة وا 

 (:10إلى  7ألسئمة مف تشمؿ االتي وكانت المتوسطات الحسابية إلجابات البند الثاني ) -
%(، وىذا يشير إلى 87.8) بنسبة ( وتـ تأكيده3.17) لمتوسط الحسابي لمسؤاؿ السابع  فقد كافبالنسبة إلى 

لسياسة السيولة لديو وتطويرىا مع تغييرات أوضاع  محايدة حوؿ قياـ المصرؼ عمى مراجعتو اإلجاباتأف 
 .وونشاطات المصرؼ

%(، وىذا يدؿ 86.1) حيث تـ تأكيده بنسبة( 3.84لحسابي كاف)أف متوسطو ابالنسبة لمسؤاؿ الثامف فنجد و 
مسؤولة عف سياسة السيولة، عمى قياـ المصرؼ بالعمؿ عمى إيجاد تنسيؽ تاـ بيف المصرؼ وبيف الجيات ال

عف إدارة  المسؤوليف يزيد مف توافر المعمومات التي توضح وضع السيولة لديو خاصةً بيف المدراء و مما
 خاطر والجيات األخرى التنفيذية.الم

ىذا يدؿ عمى أف %(، 71.3) وتـ تأكيده بنسبة (2.08وتبيف أف المتوسط الحسابي لمسؤاؿ التاسع ىو)
حجـ المطالبات، وعدـ والموجودات ب الموجوداتلمقارنة  ةغير موافقيف عمى قياـ المصرؼ بدراسالمستجيبيف 

في فقداف السيولة وعدـ قدرتيا عمى مواجية جميع االلتزامات القياـ بتمؾ الدراسة يمكف أف يوقع المصرؼ 
 التعاقدية مواجية تامة.

%( غير موافقيف بشدة عمى 77.4) ( وكاف ما نسبتو1.25) كما أف المتوسط الحسابي لمسؤاؿ العاشرة كاف
د تمؾ النفقات. لمنفقات اإلدارية لديو وال يقدـ االقتراحات والحموؿ المناسبة لترشي اً أف المصرؼ يضع حدود

يا، وتقميمغير الضرورية النفقات اإلدارية لذلؾ ينبغي عمى المصرؼ أف يعمؿ عمى إيجاد رقابة وقائية لمنع 
 .يـونشاط أداء العامميف في المصرؼ في روتقديـ مقترحات بديمة مناسبة وبتكمفة أقؿ بما ال يؤث

 عشر( نجد أنيا: دي عشر والثانيسئمة الحاإلجابات البند الثالث )المتعمقة باأل والمتوسطات الحسابية -
وىذا يدؿ  %(،55.7) ( وتـ تأكيده بنسبة4.10) لمتوسط الحسابي لمسؤاؿ الحادي عشر فقد كافبالنسبة إلى ا
عمى تنفيذ سياسات وأىداؼ السيولة مختصة ضمف المصرؼ الرقابية الجية مستجيبيف قياـ العمى إدراؾ ال

عمى نظاـ ضبط مخاطر السيولة  طالعلالوضية الحكومة لدى المصارؼ ة مفمساعد، و وتقييميا لموضوعةا
 مف خالؿ النسخ التي تقدميا.

%( مف 33%( و)42.6( وأكد ما نسبتو )4.16) أما المتوسط الحسابي لمسؤاؿ الثاني عشر فقد كاف
ية لديو بجميع ف عمى التزاـ المصرؼ بدرجة شفافية كافية تعكس وضع السيولة الحقيقأنيـ موافقو المستجيبيف 

 العمالت التي يتعامؿ معيا، حيث يعمؿ المصرؼ عمى وضع نظاـ محدد يضمف وجود درجة إفصاح عالية.
 

 ف المصرؼ يقـو عمى إنشاء ىيكمية مناسبة إلدارة مخاطر السيولة لديومما سبؽ نستطيع القوؿ إ
زاماتو وفؽ سمـ االستحقاؽ الحتساب ، إال أنو ال يستطيع )بشكؿ خاص( أف يقـو بتوزيع موجوداتو والتىاوتطوير 
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عمى مدى فترات زمنية وتحديد  بيف التدفقات النقدية لألصوؿ والتدفقات النقدية لمخصـوصافي الوضع التراكمي 
لكؿ فترة زمنية محددة، وذلؾ ألف تواريخ  المطاليبو  الموجوداتالحد األقصى لنسب عدـ مواءمة استحقاؽ 

 راجيا مف النظاـ الحاسوبي.مؼ ال يمكف استخاستحقاؽ بعض أنواع القروض والس
عمى المصرؼ إعادة النظر بشكؿ مستمر في مراجعة سياسة السيولة وتطويرىا مع  جبي وبالتالي

في  تغييرات أوضاع المصرؼ واألوضاع االقتصادية، ألف أي ضعؼ في تمؾ السياسات سوؼ يؤدي إلى مشكمة
 الموجوداتدارة العمؿ عمى إحداث لجنة إلو  ؽ النقدي الخارج،تدفال الداخؿ وبيف الموازنة بيف التدفؽ النقدي

اسات واالىتماـ بالسياسات الخاصة لدراسة أصوليا وموجوداتيا ألف عدـ القياـ بتمؾ الدر  في المصارؼ المطاليبو 
ة مواجي لسيولة الموجودة لديو وعدـ قدرتو عمى مواجية جميع االلتزامات التعاقديةسوؼ يوقع المصرؼ في فقدانو ا

، ياوتقميم ضرورية في المصرؼالغير اإلدارية  توجود رقابة وقائية لمنع النفقاباإلضافة إلى العمؿ عمى  تامة،
 .يـونشاط أداء العامميف في المصرؼ فيوتقديـ مقترحات بديمة مناسبة وبتكمفة أقؿ بما ال يؤثر 

 المحور الثالث: فيما يتعمق بالعبارات الخاصة بمخاطر السوق: -

سعار : مخاطر أىيثالثة أنواع نميز بيف  نستطيع أفبتعدد عممياتيا، و  وتتنوع مخاطر السوؽ دتعدت
 .، مخاطر التسعيرالفائدة، مخاطر أسعار الصرؼ

المستجيبيف بخصوص مدى قياـ المصرؼ التجاري  آراء معرفةلقامت الباحثة مف خالؿ أسئمة االستبياف 
 :التالي (6-4فقًا لمجدوؿ )و توزعت إجاباتيـ ، و ورقابتيا ارة مخاطر السوؽالسميمة إلد تالسوري بتطبيؽ الممارسا
 .بمخاطر السوقالمتعمق  لثالثلمحور اا المستجيبين لعبارات آراء(: 6-4رقم ) الجدول

رلى 

 انعبارة

 عباراث انًحىر انثانث

 ) بًخاطر انسىق (
 انتكراراث

غير 

يىافك 

 بشذة

غير 

 يىافك
 يىافك يحايذ

يىافك 

 بشذة

نًتىسط ا

 انحسابي

االَحراف 

 انًعياري

يعايم 

 االختالف%

درجت 

انًىافمت أو 

 عذو انًىافمت

1 

٠ٛعذ ٌذٜ اٌّظشف ع١بعبد 

ِىزٛثخ ِٚؾذدح ؽٛي ِخبطش 

 .عؼش اٌفبئذح

 26 81 8 0 0 اٌّطٍك
4.16 523. 12.57 

ِٛافمخ 

 ِزٛعطخ
 22.6 70.4 7 0 0 إٌغجٟ

2 

اٌّظشف ػٍٝ ِشاعؼخ  ٠ؼًّ

اٌفبئذح بطش عؼش د ِخع١بعب

 , ِٚشالجزٙب, ِٚزبثؼزٙب.ٚل١بعٙب

 12 76 27 0 0 اٌّطٍك
3.87 570. 14.47 

ِٛافمخ 

 10.4 66.1 23.5 0 0 إٌغجٟ ِزٛعطخ

3 
٠ؼًّ اٌّظشف ػٍٝ رؾذ٠ذ 

 عمٛف ٌّخبطش أعؼبس اٌفبئذح

 3 63 49 0 0 اٌّطٍك
3.60 543. 15.08 

ِٛافمخ 

 2.6 54.8 42.6 0 0 إٌغجٟ ِزٛعطخ

4 

 ١ٍِٓ ٠زٛفش ٌذٜ اٌّظشف ػب

ٌذ٠ُٙ اٌخجشح ٚاٌىفبءح فٟ اداسح 

 ِخبطش عؼش اٌفبئذح

 26 78 11 0 0 اٌّطٍك
4.13 554. 13.41 

ِٛافمخ 

 22.6 67.8 9.6 0 0 إٌغجٟ ِزٛعطخ

5 

عذ ٌذٜ اٌّظشف ٔظبَ ضجظ ٠ٛ

عً اٌزؤوذ ِٓ اٌزم١ذ أ داخٍٟ ِٓ

ٚاٌغ١بعبد  ثبإلعشاءاد

 .اٌّٛضٛػخ

 0 15 24 46 30 ّطٍكاٌ

 غ١ش ِٛافك 44.25 .978 2.21

 0 13 20.9 40 26.1 إٌغجٟ

6 

رمذَ اٌزمبس٠ش اٌخبطخ ثّخبطش 

عؼش اٌفبئذح ٌّغٍظ اإلداسح 

ٚاإلداسح اٌؼبِخ فٟ اٌّظشف  

 .فٟ اٌٛلذ اٌّؾذد

 30 40 35 10 0 اٌّطٍك

3.78 935. 24.74 
ِٛافمخ 

 26.1 34.8 30.4 8.7 0 إٌغجٟ ِزٛعطخ

7 

٠ؼًّ اٌّظشف ػٍٝ رى٠ٛٓ 

ِخظظبد ِمبثً اٌخغبئش اٌزٟ 

 .رٕزظ ػٓ رمٍجبد عؼش اٌفبئذح

 0 18 87 10 0 اٌّطٍك
 ِؾب٠ذ 16 .491 3.07

 0 15.7 75.7 8.7 0 إٌغجٟ
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 االستبياف إجابات عمى بناءً : رالمصد

% وبالتالي ىناؾ اتجاه عاـ وعدـ تشتت 50مف الجدوؿ السابؽ نالحظ أف قيـ معامؿ االختالؼ أقؿ مف 
 باالستجابات ويمكف االعتماد عمييا في التحميؿ، وعند التحميؿ تبيف أنو:

 فيما يتعمؽ بالبند األوؿ الذي يخص مخاطر أسعار الفائدة: -
العينة أنو يوجد لدى المصرؼ سياسات مكتوبة ومحددة حوؿ مخاطر سعر الفائدة، باإلضافة ىناؾ تأكيد مف 

جراءاتو الخاصة بمراقبة مخاطر سعر الفائدة بشكؿ مستمر، كما  ومتابعتيا إلى أنو يقـو بمراجعة سياساتو وا 
أكد مف توافر العامميف التبيعمؿ عمى تحديد سقوؼ مخاطر أسعار الفائدة التي يمكف أف يتحمميا، ويقـو أيضًا 

عمى ضماف وضع نظاـ شامؿ لمتقارير الخاصة  ي إدارة مخاطر سعر الفائدة، ويعمؿالخبرة والكفاءة ف ذوي
بمخاطر سعر الفائدة لمجمس اإلدارة واإلدارة العامة في المصرؼ في الوقت المحدد بحيث يتمكف مجمس 

 غييرات في أحواؿ السوؽ .اإلدارة واإلدارة العامة مف تقييـ حساسية المصرؼ لمت

8 

اْ اٌزغ١شاد فٟ أعؼبس اٌفبئذح 

رشىً ضغٛطبد ػٍٝ ٔشبطبد 

 .اٌّظشف

 0 85 28 2 0 اٌّطٍك

3.72 488.  13.11  
ِٛافمخ 

 ِزٛعطخ
 0 73.9 24.3 1.7 0 إٌغجٟ

9 

ِشاعؼخ ٠ٍزضَ اٌّظشف 

اٌغ١بعبد اٌّٛضٛػخ ٌّخبطش 

 أعؼبس اٌظشف ٚرؼذ٠ٍٙب طجمبً 

 .ٌٍظشٚف اٌّؾ١طخ

 14 60 24 17 0 اٌّطٍك

3.62 884. 24.42 
ِٛافمخ 

 12.2 52.2 20.9 14.8 0 إٌغجٟ ِزٛعطخ

10 

 اعزخذاَ أدٚاد٠ٍزضَ اٌّظشف 

ٌٍؾ١طخ ِٓ ِخبطش اٌزؼبًِ 

 .ثبٌؼّالد األعٕج١خ

 30 53 16 16 0 اٌّطٍك
3.84 970. 25.26 

ِٛافمخ 

 26.1 46.1 13.9 13.9 0 إٌغجٟ ِزٛعطخ

11 

اٌّظشف ال ٠ٕمظٗ اٌخجشاد 

اٌالصِخ فٟ ِغبي اٌزؼبًِ 

 .ثبٌؼّالد األعٕج١خ

 20 58 26 11 0 اٌّطٍك
3.92 854. 21.79 

ِٛافمخ 

 17.4 50.4 22.6 9.6 0 إٌغجٟ ِزٛعطخ

12 

 ٠مَٛ اٌّظشف ثبالؽزفبظ

الد األعٕج١خ ث١ٓ ػذح بٌؼّث

 .خ ٚثٕغت ِؼ١ٕخػّالد سئ١غ

 37 47 16 15 0 اٌّطٍك
3.92 992. 25.31 

ِٛافمخ 

 32.3 40.9 13.9 13 0 إٌغجٟ ِزٛعطخ

13 

٠مَٛ اٌّظشف ثزؾ٠ًٛ اٌّجبٌغ 

اٌٛاسدح ثبٌؼّالد األعٕج١خ اٌٝ 

ٌؼٍّخ اٌٛط١ٕخ فٟ ؽبي اٌؾبعخ ا

 .ٙب١ٌا

 38 56 16 5 0 اٌّطٍك

4.10 799. 19.49 
ِٛافمخ 

 33 48.7 13.9 4.3 0 إٌغجٟ ِزٛعطخ

14 

٠ٛفش اٌّظشف ثشاِظ رذس٠ج١خ 

فؼبٌخ ٌزذس٠ت اٌؼب١ٍِٓ ٌذ٠ٗ فٟ 

 ِغبي اٌزؼبًِ ثبٌؼّالد األعٕج١خ

 30 71 14 0 0 اٌّطٍك
4.14 605. 14.61 

ِٛافمخ 

 26.1 61.7 12.2 0 0 إٌغجٟ طخِزٛع

15 

ً اإلداسح اٌؼ١ٍب فٟ اٌّظشف رؼّ

رجبع ع١بعبد ٌزم١١ُ اػٍٝ 

أطٌٛٙب ثم١ّٙب اٌغبس٠خ ثذالً ِٓ 

 .ل١ّزٙب اٌذفزش٠خ

 0 0 37 23 55 اٌّطٍك

 غ١ش ِٛافك  48.04  .884 1.84

 0 0 32.2 %20 47.8 إٌغجٟ

16 

رؤخز اإلداسح اٌؼ١ٍب ٌٍّظشف 

ٓ االػزجبس رزثزة أعؼبس ثؼ١

فٟ اٌغٛق ػٕذ  اٌّٛعٛداد

 .رم١١ّٙب

 0 0 63 22 30 اٌّطٍك

 غ١ش ِٛافك 37.38 .856 2.29

 0 0 54.8 19.1 26.1 إٌغجٟ

17 

رؼزّذ اداسح اٌّظشف ػٍٝ 

اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ وّظذس 

ٌٍّؼٍِٛبد ٌٍزٕجئ ثبرغبٖ أعؼبس 

 زٙب.ٚؽشو األٚساق اٌّب١ٌخ

 0 6 40 39 30 اٌّطٍك

 غ١ش ِٛافك 40.50 .887 2.19
 0 5.2 34.8 33.9 26.1 إٌغجٟ

18 

زضَ اٌّذلك اٌذاخٍٟ  ٌذٜ ٠ٍ

اٌغ١بعبد ٚاإلعشاءاد اٌّظشف 

اٌزٟ ٚضؼٙب اٌّظشف ٌٍزؼبًِ 

 ِغ ِخبطش اٌزغؼ١ش

 33 43 23 16 0 اٌّطٍك

3.81 1.008 26.46 
ِٛافمخ 

 ِزٛعطخ
 28.7 37.4 20 13.9 0 إٌغجٟ
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مف  %(26.1باإلضافة إلى ) (%40)نسبة ( و 2.21) أما السؤاؿ الخامس فكاف متوسطو الحسابيو 
موافقيف عمى أنو يوجد لدى المصرؼ نظاـ داخمي مف أجؿ التأكد أنو يتـ التقيد  كانوا غير  المستجيبيف
 .بخصوص مخاطر أسعار الفائدة والسياسات الموضوعة باإلجراءات 
%(، وىذا يدؿ عمى أف  75.7) ةنسبوتـ تأكيده ب (3.07)مسؤاؿ السابع الحسابي لمتوسط ال بينما كاف

المصرؼ لمخصصات مقابؿ الخسائر التي تنتج عف تقمبات سعر  فيما يتعمؽ بتكويف  فو محايدالمستجيبيف 
 .الفائدة

دراؾ وجود وعي  %(، وىذا يوضح73.9) بنسبة وتـ تأكيده (3.72) وكاف المتوسط الحسابي لمسؤاؿ الثامف وا 
. مما عمى أف التغيرات في أسعار الفائدة تشكؿ ضغوطات عمى نشاطات المصرؼالمستجيبيف مف قبؿ 

أف يتفيـ آثار التغييرات في أسعار الفائدة عمى الموجودات  عمى مدير المخاطر في المصرؼ يوجب
لدخؿ( وعمى قرارات االئتماف ومنح االئتماف، والعمؿ والمطموبات )الميزانية العمومية( وعمى األرباح )قائمة ا

 عمى اتخاذ اإلجراءات المناسبة لالستفادة مف الفرص المتاحة والحد مف األضرار المحتممة.
 فيما يتعمؽ بالبند الثاني الذي يخص مخاطر أسعار الصرؼ: -

كؿ مف األسئمة ت الحسابية ل، حيث كانت المتوسطاإيجابية تكانكافة عمى األسئمة  المستجيبيف جميع إجابات
/ ، وىذا يوضح 3.40عشر( أكبر مف / عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع والحادي )التاسع والعاشر

 التـز المصرؼ بمراجعة السياسات الموضوعة لمخاطر أسعار الصرؼ وتعديميا طبقًا لمظروؼ، واستخدامو
وذلؾ مف خالؿ الموظفيف ذوي الخبرة الالزمة في  ،ةألدوات الحيطة مف مخاطر التعامؿ بالعمالت األجنبي
يف مف خالؿ ظفتطوير ىؤالء المو  عمىبشكؿ مستمر  مجاؿ التعامؿ بالعمالت األجنبية باإلضافة إلى اعتماده

عمى تحويؿ المبالغ الواردة  جنبية رئيسة لكف بنسب معينة، وقياموبعمالت أحتفاظو الدورات التدريبية، وا
 ة إلى العممة الوطنية في حاؿ الحاجة إلييا.بالعمالت األجنبي

 فيما يتعمؽ بالبند الثالث الذي يخص مخاطر التسعير: -
%( ونسبة 47.8) موافقيف بشدةالغير وكانت نسبة (، 1.84كاف المتوسط الحسابي لمسؤاؿ الخامس عشر)

يا في المصرؼ تعمؿ غير موافقيف عمى أف اإلدارة العمالمستجيبيف %(، وىذا يعني أف 20) موافقيفالغير 
 عمى اتباع سياسات لتقييـ أصوليا بداًل مف القيمة الدفترية.
 %(،وىذا يعني أف62.1( وتـ تأكيد ما نسبتو)2.19أما المتوسط الحسابي لمسؤاؿ السادس عشر فقد كاف)

 وداتالموجتذبذب أسعار  ميا في المصرؼ تأخذ بعيف الحسبافأف اإلدارة الع عمىغير موافقيف  المستجيبيف
 في السوؽ عند تقييميا.

موافقيف بشدة الغير وكانت نسبة ( 2.19الحسابي ) لسؤاؿ السابع عشر كاف متوسطووبالنسبة إلى ا
وىذا يوضح عدـ اعتماد اإلدارة العميا في المصرؼ التقارير  %(،33.9)موافقيف الغير ونسبة %( 26.1)
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، وقد تبيف أيضًا خالؿ المقابالت الشخصية أف وحركتيا المالية كمصدر لمتنبؤ باتجاه أسعار األوراؽ المالية
 المصرؼ ال يحتفظ بأوراؽ مالية بفرض المتاجرة وال يممؾ سوى األسيـ.

الموافقيف  نسبةو %( 37.4) وكانت نسبة الموافقيف (3.81) بينما السؤاؿ الثامف عشر كاف متوسطو الحسابي
السياسات واإلجراءات التي وضعيا ى المصرؼ تزاـ المدقؽ الداخمي لد%(،وىذا يؤكد ال28.7)بشدة 

 المصرؼ لمتعامؿ مع مخاطر التسعير.

عدة عمى المصرؼ السيطرة عمى مخاطر سعر الفائدة ألنيا تشكؿ تيديدًا لقاأنو يجب مما سبؽ تبيف 
 إلىباإلضافة  لمصرؼ، وذلؾ مف خالؿ االىتماـ بإدارة مخاطر سعر الفائدة.األرباح ورأس الماؿ بالنسبة إلى 

إجراء احترازي  نزلةوىي بم اممة تفعيؿ دور الرقابة الداخمية ألنيا تمثؿ جزءًا أساسيًا وميمًا مف الرقابة المصرفية الش
عمى التقيد بالسياسات واإلجراءات الموضوعة  يدؼ مف خالؿ الوسائؿ واإلجراءات المتبعة التأكد مف مدى القدرة ت

تكويف مخصصات مقابؿ الخسائر التي تنتج عف تقمبات سعر   يالتزاما إدارة مخاطر سعر الفائدة ومدىالخاصة ب
 و بقيميا الجارية، تعييف سياسة معتمدة مف قبميا لتقييـ أصوليا  اإلدارة العميا في المصرؼوكما يتوجب   الفائدة.
لمناقشة األمور دوريًا  التي يجب أف تجتمع  ومطاليبو المصرؼ موجوداتدارة إلعمى لجنة مف خالؿ االعتماد ذلؾ 

  المختمفة الخاصة بالتسعير والمخاطر المتعمقة بيا.

 المحور الرابع: فيما يتعمق بالعبارات الخاصة بالمخاطر التشغيمية: -

دخاؿ أنشطة المصارؼ تتجو إلى مزيد مف التنويع والتعقيد وزيادة االعتماد ع بما أف مى التكنولوجيا، وا 
إلى  األرباح، باإلضافة فيجؿ تخفيض تكمفة العمميات التي تؤثر أف م اإللكترونيةلحاسبات إلى االمصارؼ 

االعتماد عمى جيات أخرى في توفير بعض العمميات، فقد أدى ذلؾ إلى زيادة أىمية المخاطر التشغيمية، حيث 
 التي قد تتعرض ليا المصارؼ والمؤسسات. ىاوحدود أصبح ليا دور بارز في تشكيؿ طبيعة المخاطر

طر التشغيؿ تعكس مدى الرقابة الداخمية لدى المصارؼ و عدـ حدوث انييار في ف مخاإوحيث 
إجراءاتيا، ألف مثؿ ىذا االنييار يمكف أف يؤدي إلى خسائر مالية نتيجة األخطاء أو الغش أو التقصير في 

عف آخر كأف يكوف ذلؾ  معنىب .و إلحاؽ الضرر بمصالح المصرؼفي الوقت المناسب، أ ةالالزم اتاإلجراء
طريؽ عمالئو أو الموظفيف المسؤوليف عف القروض أو موظفيف آخريف يتجاوزف صالحياتيـ أو يقوموف بعمميـ 

 بطريقة غير أخالقية أو بدافع المخاطرة.
اإلجابات المتعمقة بالعبارات الخاصة بمدى قياـ  عمى توزعيا وكيفيةالمستجيبيف  آراء( يبيف 7-4والجدوؿ رقـ )

 .ورقابتيا التشغيمية ارسات السميمة إلدارة المخاطرالمصرؼ بتطبيؽ المم
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 بالمخاطر التشغيمية.المتعمق  آراء المستجيبين لعبارات المحور الرابع (:7-4رقم ) الجدول

 بناًء عمى إجابات االستبياف.الباحثة : المصدر

رلى 

 انعبارة

 عباراث انًحىر انرابع

 )  انًخاطر انتشغيهيت(
 انتكراراث

غير 

يىافك 

 بشذة

غير 

 يىافك
 يىافك يحايذ

يىافك 

 بشذة

 انًتىسط

 انحسابي

االَحراف 

 انًعياري

يعايم 

 االختالف%

درجت 

انًىافمت أو 

عذو 

 انًىافمت

1 

اْ ِغٍظ اداسح اٌّظشف ػٍٝ ػٍُ 

ٚدسا٠خ ثبٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ اٌٙبِخ 

اٌزٟ رٛاعٗ اٌّظشف ٚو١ف١خ 

 .اٌزؼبًِ ِؼٙب

 21 79 9 6 0 اٌّطٍك

4 688. 17.2 
ِٛافمخ 

 18.3 68.7 7.8 5.2 0 إٌغجٟ ِزٛعطخ

2 

اْ ِغٍظ اإلداسح ٚاإلداسح اٌؼبِخ 

فٟ اٌّظشف لبدساْ ػٍٝ رؾذ٠ذ 

, ٙبٚل١بع, ٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خا

ٚٚضغ اٌغ١بعبد  ,زٙبِٚشالج

 ثٙب. ٚاإلعشاءاد اٌخبطخ

 31 41 25 18 0 اٌّطٍك

3.74 1.027 27.46 
ِٛافمخ 

 ِزٛعطخ
 27 35.7 21.7 15.7 0 إٌغجٟ

3 

٠ٍزضَ ِغٍظ اداسح اٌّظشف 

ؼخ اٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ ثشىً ثّشاع

 دٚسٞ ٚاضبفخ أٞ ِخبطش عذ٠ذح

 21 64 14 16 0 اٌّطٍك

3.78 906. 23.31 
ِٛافمخ 

 18.3 55.7 12.2 13.9 0 إٌغجٟ ِزٛعطخ

4 

٠زؤوذ ِغٍظ اإلداسح ِٓ أْ 

اٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ رخضغ ٌشلبثخ 

داخ١ٍخ شبٍِخ ِٓ لجً أشخبص 

ِغزم١ٍٓ ػٓ اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رٕشؤ 

 .ٙبػٕ

 18 67 12 18 0 اٌّطٍك

3.74 909. 24.31 
ِٛافمخ 

 ِزٛعطخ
 15.7 58.3 10.4 15.7 0 إٌغجٟ

5 

رزؤوذ اإلداسح اٌؼبِخ ِٓ ل١بَ ٚؽذاد 

ثزٕف١ز ٔظبَ  وبفخ  ٚألغبَ   اٌّظشف

 .اداسح اٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ

 18 49 29 19 0 اٌّطٍك
3.57 946. 26.50 

ِٛافمخ 

 15.7 42.6 25.2 16.5 0 إٌغجٟ ِزٛعطخ

6 

رغزط١غ اإلداسح اٌؼبِخ رٛف١ش 

اٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثبٌّخبطش 

اٌزشغ١ٍ١خ ٚاٌخغبئش إٌبرغخ ػٕٙب 

 .ٌألشخبص اٌؼب١ٍِٓ ف١ٙب

 18 68 29 0 0 اٌّطٍك

3.90 635. 16.28 
ِٛافمخ 

 ِزٛعطخ
 15.7 59.1 25.2 0 0 إٌغجٟ

7 

رؼزّذ اإلداسح اٌؼبِخ ػٍٝ رط٠ٛش 

د إٌّبعجخ ٌزم١١ُ اٌّخبطش اإلعشاءا

اٌزشغ١ٍ١خ إٌبرغخ ػٓ اٌزغ١١شاد اٌزٟ 

 .رؾذس ِٓ خالي ٔشبط اٌّظشف

 3 72 33 7 0 اٌّطٍك

3.62 643. 17.76 
ِٛافمخ 

 ِزٛعطخ
 2.6 62.6 28.7 6.1 0 إٌغجٟ

8 
٠ؼزّذ اٌّظشف ػٍٝ رطج١ك ٔظبَ 

 .ِشالجخ دٚس٠خ ٌٍّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ

 0 79 29 7 0 اٌّطٍك

3.63 599. 16.50 
ِٛافمخ 

 0 68.7 25.2 6.1 0 إٌغجٟ ِزٛعطخ

9 

٠مَٛ اٌّظشف ثبالعزفبدح ِٓ 

اٌزمبس٠ش اٌزٟ رؼذ٘ب اٌغٍطبد 

اٌشلبث١خ أٚ دائشح اداسح اٌّخبطش فٟ 

 رٙب.ٚاداس ِؼبٌغخ اٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ

 12 59 22 22 0 اٌّطٍك

3.53 921. 26.09 
ِٛافمخ 

 ِزٛعطخ
 10.4 51.3 19.1 19.1 0 إٌغجٟ

10 
٠ٛعذ ٌذٜ اٌّظشف ؽذٚد ٌٍّخبطش 

 .اٌزشغ١ٍ١خ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠زؾٍّٙب

 0 3 22 65 25 اٌّطٍك

 غ١ش ِٛافك 35.42 .719 2.03
 0 2.6 19.1 56.5 21.7 إٌغجٟ

11 

٠ٛعذ ٌذٜ اٌّظشف ؽٍٛي أٚ خطظ 

ثذ٠ٍخ ٌٍزخف١ف ِٓ اٌخغبئش اٌزٟ 

٠ّىٓ أْ رٕزظ ػٓ اٌّخبطش 

 .١خاٌزشغ١ٍ

 0 9 30 76 0 اٌّطٍك

 غ١ش ِٛافك 26.24 .635 2.42

 0 7.8 26.1 66.1 0 إٌغجٟ

12 

ؾغت ث٠زُ رغ١ّغ اٌّخبطش ٚرج٠ٛجٙب 

اٌٛؽذاد ٚاأللغبَ اٌزٟ رٛاعٗ 

 .اٌّخبطش

 0 76 21 18 0 اٌّطٍك
3.50 754. 21.54 

ِٛافمخ 

 0 66.1 18.3 15.7 0 إٌغجٟ ِزٛعطخ

13 

رؾذ٠ذ ِئششاد اٌزشغ١ٍ١خ  ٠زُ 

اٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ فٟ اٌّظشف 

 .ِٚشاعؼزٙب دٚس٠بً 

 0 76 7 32 0 اٌّطٍك
3.38 869. 25.71 

ِٛافمخ 

 0 66.1 6.1 27.8 0 إٌغجٟ ِزٛعطخ

14 

٠زُ ل١بط ِذٜ رىشاس ؽذٚس 

اٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ ِٚذٜ دسعخ 

 .خطٛسرٙب فٟ ٔشبطبد اٌّظشف

 0 0 43 29 43 اٌّطٍك
 ١ش ِٛافكغ 43.45 .869 2

 0 0 37.4 25.2 37.4 إٌغجٟ
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% وبالتالي ىناؾ اتجاه عاـ وعدـ تشتت 50مف الجدوؿ السابؽ نالحظ أف قيـ معامؿ االختالؼ أقؿ مف 
 باالستجابات ويمكف االعتماد عمييا في التحميؿ، وعند التحميؿ:

)التي تشمؿ مف السؤاؿ األوؿ حتى السابع( أعمى مف  حسابية ألسئمة البند األوؿتبيف أف المتوسطات ال -
، وىذا يعني أف مجمس إدارة المصرؼ يعمؿ عمى ت إيجابيةكان المستجيبيف آراء( أي أف 3.40) المتوسط

 لذيظاـ إدارة المخاطر التشغيمية امف خالؿ قيامو بالمصادقة عمى ن ،تييئة بيئة مناسبة إلدارة المخاطر
ضافة مخاطر جدي يتيح دة يمكف أف يتعرض ليا، ىذا تضعو اإلدارة العامة لممصرؼ ومراجعتو بشكؿ دوري وا 

عمى عمـ ودراية بالمخاطر التشغيمية اليامة التي تواجو المصرؼ فيستطيع بذلؾ مراقبة أف يكوف مصرؼ لم
 بيا. ووضع السياسات واإلجراءات الخاصة ىاوتحديد المخاطر التشغيمية

تطوير اإلجراءات المناسبة لتقييـ المخاطر التشغيمية الناتجة عف يعمؿ عمى  أف المصرؼتأكيد ما تـ ك
تحديد األدوات التي قد يود  عمىصرؼ، وىذا ما يساعد المصرؼ التغييرات التي تحدث خالؿ نشاط الم

يقـو عمى توفير مراقبيف تأكيد أف مجمس اإلدارة مف تمؾ المخاطر. باإلضافة إلى  التعامؿ بيا مف أجؿ الحد
أف اإلدارة العامة في المستجيبيف داخمييف مستقميف عف العمميات التي تنشأ عف المخاطر التشغيمية. كما أكد 

يف فييا، المصرؼ تقـو بتوفير المعمومات الخاصة بالمخاطر التشغيمية والخسائر الناتجة عنيا لمموظفيف العامم
ماىية تمؾ المخاطر واآلثار التي تترتب  كافة موظؼ في المستوياتأف يوصؿ لكؿ يستطيع المصرؼ بذلؾ و 
تطوير اإلجراءات المناسبة تأكيد أف اإلدارة العامة تعمؿ عمى . باإلضافة إلى المصرؼ في حالة حصوليا في

 . لتقييـ المخاطر التشغيمية الناتجة عف التغييرات التي تحدث مف خالؿ نشاط المصرؼ
 )الذي يشمؿ األسئمة مف السؤاؿ الثامف وحتى الحادي عشر(: الثاني أما فيما يتعمؽ بالبند -

%(،أي ىناؾ إجماع مف قبؿ 68.7( وتـ تأكيد ما نسبتو) 3.63) فقد كاف المتوسط الحسابي لمسؤاؿ الثامف
المصرؼ  ، ىذا يساعديعتمد عمى تطبيؽ نظاـ مراقبة دورية لممخاطر التشغيميةعمى أف المصرؼ  المستجيبيف
 ري واكتشاؼ المخاطر قبؿ حدوثيا والعمؿ عمى تصحيح الخطأ المسبب ليا.عمى تح

وىذا يعني أف المصرؼ يقوـ  %(.51.3) ( وتـ تأكيده بنسبة3.53) الحسابي لمسؤاؿ التاسع وكاف المتوسط
 باالستفادة مف التقارير التي تعدىا السمطات الرقابية أو دائرة إدارة المخاطر.

المستجيبيف %( مف 56.5) ( وأكد ما نسبتو2.03) الحسابيالعاشر فقد كاف متوسطو بالسؤاؿ  أما فيما يتعمؽ
 التشغيمية التي يمكف أف يتحمميا. لذلؾعمى أنيـ غير موافقيف عمى أف المصرؼ يقـو بوضع حدود لممخاطر 

باعيا لوضع البد أف يعمؿ المصرؼ عمى تقرير اإلجراءات الرقابية والوسائؿ التقنية المناسبة التي يرغب بات
مؾ المخاطر إما يستطيع الحكـ عمى ت حتى ،ا مف المخاطر التشغيميةحدود لمخسائر التي يمكف أف يتحممي

 أو االنسحاب مف النشاطات المرتبطة بيا. بقبوليا
 المستجيبيف %(، وىذا يعني أف 66.1بنسبة) وتـ تأكيده (2.42وكاف المتوسط الحسابي لمسؤاؿ الحادي عشر)

عمى وجود حموؿ أو خطط بديمة لمتخفيؼ مف الخسائر التي يمكف أف تنتج عف المخاطر  غير موافقيف
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عمى المصرؼ العمؿ عمى وضع خطط أكثر مالءمة عف حدوث أية جب شغيمية لدى المصرؼ، لذا يالت
أو  ،وبذلؾ يستطيع التخفيؼ مف الخسائر في حالة حدوث أعطاؿ قاسية كتعطؿ أجيزة االتصاؿ ،أضرار

 ر في البنية المادية لموجوداتو. أو حصوؿ ضر  ،العمؿ في األجيزة المعموماتية توقؼ نظاـ
 الثاني عشر وحتى الرابع عشر(التي تخص البند الثالث: ؿأما فيما يتعمؽ باألسئمة )مف السؤا -

وىذا يدؿ عمى أف  %(،66.1) وتـ تأكيده بنسبة (3.5فقد كاف المتوسط الحسابي لمسؤاؿ الثاني عشر)
 .دات واألقساـ التي تواجو المخاطرحسب الوحبـو بتجميع المخاطر وتبويبيا المصرؼ يق

عمى المستجيبيف مف  %(66.1) وأكد ما نسبتو (3.38أما المتوسط الحسابي لمسؤاؿ الثالث عشر فقد كاف )
 أف المصرؼ يقـو  بتحديد مؤشرات لقياس المخاطر التشغيمية في المصرؼ ومراجعتيا دوريًا.

%( باإلضافة 37.4أكد ما نسبتو)حيث ( 2مؽ بالسؤاؿ الرابع عشر فقد كاف متوسطو الحسابي)أما فيما يتع
بأنيـ غير موافقيف عمى أف المصرؼ يقـو بقياس مدى تكرار حدوث المستجيبيف %( مف 25.2إلى )

 المخاطر التشغيمية ومدى درجة خطواتيا في نشاطات المصرؼ.

االستفادة مف التقارير التي تعدىا السمطة الرقابية أو دائرة  عمى مجمس إدارة المصرؼنجد أنو مما سبؽ 
دارتيا، والعمؿ عمى معالجة العوامؿ المسببة ليذه المخاطر التشغيمية في المصرؼإدارة المخاطر  مع تأميف  وا 

الجيات  تمؾالوقت المناسب مما يساعد  الدورية السريعة لتصؿ تمؾ التقارير إلى الجيات المعنية في رنظاـ لمتقاري
 .المادية دى تعرض المصرؼ لمخسائرومعرفة م كافة معرفة الجوانب المحيطة بالمخاطر التشغيميةعمى المعنية 

ئؿ التقنية المناسبة التي يرغب ضرورة قياـ المصرؼ بتحديد اإلجراءات الرقابية والوسا ىضافة إلباإل
ة لمتخفيض مف تمؾ الخسائر، والعمؿ وؿ بديمتباعيا لوضع حدود لمخسائر التي يمكف أف يتحمميا مع وضع حمبا

ونات الالزمة لمواجية أية خسائر، لتخفيؼ المخاطر التشغيمية وتكويف االحتياطيات والمؤ  تستراتيجياوضع إ عمى
مابالمخاطر إما بالتالي يستطيع المصرؼ الحكـ عمى تمؾ  االنسحاب مف النشاطات ب قبوؿ تمؾ المخاطر وا 

حصائية واالستفادة مف المعمومات اإلحصائية في ا عمى المصرؼجب تبطة بيا. كما يالمر  تباع مؤشرات مالية وا 
الحصوؿ عمى مدى تكرار حدوث المخاطر ومدى درجة خطورتيا ليتـ حصر الخسائر المتحققة سابقًا والناتجة عف 

اقبة ىذه المخاطر المعمومات مستقباًل في تطوير السياسة الخاصة بمر  مف ىذهواالستفادة  ،المخاطر التشغيمية
 والتخفيؼ منيا.
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لمحور الخامس: فيما يتعمق بالعبارات الخاصة بمخاطر العمميات المصرفية اإللكترونية)الصيرفة ا -
 اإللكترونية(

تشكؿ جزءًا مف المخاطر التي يمكف أف تتعرض ليا  اإللكترونيةإف مخاطر العمميات المصرفية 
 تعدت، و مف خالؿ عدة إجراءاتقييـ المخاطر ورقابتيا ب دى تمؾ المصارؼالمصارؼ، وليذا تقـو إدارة المخاطر ل

 تعرض المصرؼ لممخاطر اإللكترونية.مؤشر لمدى  ىذه اإلجراءات بمنزلة
الخاصة بمخاطر العمميات  اإلجراءاتبمدى اتباع  فيما يتعمؽ المستجيبيف إجابات( 8-4يوضح الجدوؿ )

 :المصرفية اإللكترونية
بمخاطر العمميات المصرفية اإللكترونية)الصيرفة المتعمق آراء المستجيبين لعبارات المحور الخامس : (8-4جدول رقم )

 اإللكترونية(:

رلى 

 انعبارة

 عباراث انًحىر انخايس

)  يخاطر انعًهياث انًصرفيت 

 اإلنكتروَيت(

 انتكراراث

غير 

يىافك 

 بشذة

غير 

 يىافك
 يىافك يحايذ

يىافك 

 بشذة

انًتىسط 

 انحسابي

َحراف اال

 انًعياري

يعايم 

 االختالف%

درجت 

انًىافمت 

أو عذو 

 انًىافمت

1 

٠ٛعذ ضّٓ اٌّظشف ِؼب١٠ش و١ّخ 

اإلٌىزش١ٔٚخ اٌزٟ  اٌّخبطش   ٌم١بط 

 .ٌٙب ٠زؼشع 

  0   9   10   78   18  اٌّطٍك

 2.09   744.  25.66 
غ١ش 

  0   7.8   8.7   67.8   15.7  إٌغجٟ ِٛافك

2 

لظٜٛ ٌّب ٠ّىٓ  اً ؽذٚد ٠ضغ اٌّظشف

خغبئش ٔز١غخ  ٠زؾٍّٗ ِٓ  أْ 

 .اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّخبطش 

  30   46   32   7   0  اٌّطٍك

 3.86  877.  22.72 
ِٛافمخ 

  26.1   40   27.8   6.1   0  إٌغجٟ ِزٛعطخ

3 

٠زجغ اٌّظشف ع١بعبد فؾض 

ػٓ أػّبي  اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٕزظ  اٌّخبطش 

 .ش١ٔٚخ لجً اػزّبد٘باإلٌىز اٌظ١شفخ 

  18   76   18   3   0  اٌّطٍك
 3.95   647.  16.38 

ِٛافمخ 

 ِزٛعطخ
  15.7   66.1   15.7   2.6   0  إٌغجٟ

4 

٠مَٛ اٌّظشف ثبإلعشاءاد إٌّبعجخ 

اٌضثبئٓ ٚاٌظالؽ١بد,  ِٓ ٠ٛ٘خ  ٌٍزؾمك 

اٌزؼبًِ ِؼُٙ ِٓ  ػٕذِب ٠زُ 

 اإلٌىزش١ٔٚخ اٌظ١شفخ  خالي 

  12   92   9   1  1  ٌّطٍكا

 3.89   546.  14.04 
ِٛافمخ 

 ِزٛعطخ
 10.4   80  7.8  0.9  0.9  إٌغجٟ

5 

٠زجغ اٌّظشف أٞ اعشاءاد ٌؾّب٠خ 

اٌؼب١ٍِٓ غ١ش لجً  االرظبالد ِٓ  ٔظُ 

 .ٙبف١ٌُٙ ٌٍؼًّ  اٌّشخض 

  8   74   28   4   1  اٌّطٍك
 3.73   680.  18.23 

ِٛافمخ 

 7  64.3   24.3   3.5   0.9  إٌغجٟ ِزٛعطخ

5 

٠مَٛ اٌّظشف ثزؤ١ِٓ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ 

ػٍٝ ػ١ٍّبد  رئِٓ اٌّؾبفظخ  اٌزٟ 

اإلٌىزش١ٔٚخ ِٓ أٞ أزٙبن  اٌظ١شفخ 

 . خبسعٟ  أٚ  داخٍٟ 

  20   73   20   2   0  اٌّطٍك

 3.97   648.  16.32 
ِٛافمخ 

 ِزٛعطخ
  17.4    63.5    17.4   1.7   0  إٌغجٟ

6 
٠مَٛ اٌّظشف ثبٌؼًّ ػٍٝ اٌزم١١ُ 

 .اإلٌىزش١ٔٚخ ٚرط٠ٛش٘ب ٌٍظ١شفخ  ٌّغزّش ا

  44   53   9   9   0  اٌّطٍك

 4.15   871.  20.99 
ِٛافمخ 

  38.3    46.1   7.8   7.8   0  إٌغجٟ ِزٛعطخ

7 

٠مَٛ اٌّظشف ثبالػزّبد ػٍٝ خطظ   

رمذ٠ُ خذِبد   ٌالعزّشاس فٟ ثذ٠ٍخ 

ؽبي ؽذٚس أػطبي فٟ  اٌىزش١ٔٚخ فٟ 

 .اٌذاخٍٟ ٔظبِٗ 

  0   17   27   29   42  اٌّطٍك

 2.17   597.  27.51 
غ١ش 

 ِٛافك
  0    14.8    23.5    25.2    36.5  إٌغجٟ

8 

رجبع ِجذأ اٌفظً ب٠مَٛ اٌّظشف ث  

أٚ ٠شالجْٛ أٚ  ٌٍز٠ٓ ٠ذ٠شْٚ  اٌٛظ١فٟ 

١ٍّبد اٌخبطخ اٌؼ ٠شغٍْٛ 

 .إلٌىزشٟٚٔ ثبٌظ١شفخ 

  0   66   43   6   0  اٌّطٍك

 3.52   597.  16.96 
ِٛافمخ 

  0    57.4     37.4   5.2   0  إٌغجٟ ِزٛعطخ

01 

عشاءاد اإل٠مَٛ اٌّظشف ثبرجبع 

ذٚس٠خ اٌخزجبساد االٚ ٚاٌخبسع١خ  اٌذاخ١ٍخ 

ٚعٛد اخزشاق  ٌٍزؤوذ ِٓ ػذَ 

 .١خ ٌذ٠ٗاٌّظشف ٌٍٕظُ 

  17   69   27   2   0  اٌّطٍك

 3.88   664.  17.11 
ِٛافمخ 

 ِزٛعطخ
  14.8   60    23.5   1.7   0  إٌغجٟ

00 

٠مَٛ اٌّظشف ثبرخبر اإلعشاءاد   

اٌزم١ذ ثّزطٍجبد  اٌزٟ رّىٕٗ ِٓ  إٌّبعجخ 

  اٌّظشف١خ  اٌغش٠خ 

  50   42   23   0   0  اٌّطٍك
 4.23   765.  18.09 

ِٛافمخ 

 شذ٠ذح
  43.5    36.5   20   0   0  إٌغجٟ
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 بناًء عمى إجابات االستبياف. المصدر:

% وبالتالي ىناؾ اتجاه عاـ وعدـ تشتت 50مف الجدوؿ السابؽ نالحظ أف قيـ معامؿ االختالؼ أقؿ مف 
 باالستجابات ويمكف االعتماد عمييا في التحميؿ، وعند التحميؿ تبيف أف:

 والثاني: المتوسطات الحسابية لمبند األوؿ المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ -
%(، وىذا يعني عدـ وجود 78( وتـ تأكيد ما نسبتو )2.09نالحظ أف المتوسط الحسابي لمسؤاؿ األوؿ )

، ويعود السبب في ذلؾ إلى ىاوتحديد معايير كمية لقياس المخاطر اإللكترونية التي يتعرض ليا المصرؼ
تحديد اتباع أساليب إحصائية ل مؾ المخاطر، وىذا يحتـ عمى المصرؼصعوبة اتباع مقاييس كمية لقياس ت

 .ياوقياس تمؾ المخاطر
%( مف 26%( باإلضافة إلى )40( وأكد ما نسبتو )3.86أما المتوسط الحسابي لمسؤاؿ الثاني فقد كاف)

 قصوى لما يمكف أف يتحممو مف خسائر نتيجة المخاطر اإللكترونية. اً أف المصرؼ يضع حدود المستجيبيف
 ت الحسابية لمبند الثاني فنجد أف:أما فيما يتعمؽ بالمتوسطا -

كانت أعمى مف المتوسط  كؿ مف األسئمة الثالث والرابع والخامس والسادس والسابعالمتوسطات الحسابية ل
جميعيا موافقة عمى أف المصرؼ يتبع سياسات لفحص  المستجيبيف  آراء(، وىذا يدؿ عمى أف 3.40)

اسبة اإللكترونية قبؿ اعتمادىا، وكما يقـو باإلجراءات المنالمخاطر التي يمكف أف تنتج مف أعماؿ الصيرفة 
سياسات  رونية، وأف المصرؼ يتبعيتـ التعامؿ معيـ مف خالؿ الصيرفة اإللكت لذيفالمتحقؽ مف ىوية الزبائف 

جراءات  لى نظـ االتصاالتتأميف  لحمايةوا  تأميف البنية أي أف المصرؼ يعمؿ عمى  ،االتصاالت مف وا 
 مي أو خارجي.تؤمف المحافظة عمى عمميات الصيرفة اإللكترونية مف أي انتياؾ داخ التحتية التي

 %(25.2%( باإلضافة إلى )36.5( وأكد ما نسبتو )2.17) أما المتوسط الحسابي لمسؤاؿ الثامف فقد كاف
الخدمات عمى الخطط البديمة لالستمرار في تقديـ  قيف عمى أف المصرؼ يعتمدبأنيـ غير موافالمستجيبيف مف 

اإللكترونية في حاؿ حدوث أعطاؿ في نظامو الداخؿ. وبالتالي فإف عدـ قياـ المصرؼ بإعداد خطط طوارئ 
خدميف عدد عمالئو المست عند إخفاؽ نظـ االتصاالت الخاصة بالصيرفة اإللكترونية يؤدي إلى فقدانو

 ي بدوره إلى خسارة في األرباح.الذي  يؤدًا مف نشاطو بالتالي فقدانو جزءلمصيرفة اإللكترونية لديو، 
أي أف ىناؾ  %(،57.4تـ تأكيده بنسبة)(  3.52أما فيما يتعمؽ بالمتوسط الحسابي لمسؤاؿ التاسع نجد أنو )

أو  ،أو يراقبوف ،لذيف يديروفلمموظفيف امبدأ الفصؿ الوظيفي  أف المصرؼ يتبعالمستجيبيف مف قبؿ  اً إدراك
 اإللكترونية. الصيرفةبيشغموف العمميات الخاصة 

 
 

01 

 ػٓ ثبإلفظبػ اٌّظشف ٠مَٛ 

 ِٛلؼٗ فٟ ٛضؼٗ اٌّزؼٍمخ ث اٌّؼٍِٛبد 

 اإلٔزشٔذ شجىخ ػٍٝ  اإلٌىزشٟٚٔ

  0   6   24   68   17  اٌّطٍك
 2.17   737.  33.96 

غ١ش 

  0   5.2     20.9    59.1    14.8  إٌغجٟ ِٛافك
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 :ؿ العاشر وحتى الثاني عشر(، ُيالحظ أففيما يخص البند الثالث )المتعمؽ باألسئمة مف السؤا -
عمى أف المصرؼ  المستجيبيف %( مف 60أكد ما نسبتو )( و 3.88) المتوسط  الحسابي لمسؤاؿ العاشر كاف

 اختراؽ لمنظـ المصرفية لديو.إجراءات داخمية وخارجية واختبارات دورية لمتأكد مف عدـ وجود  يتبع
%( 43.5) %( باإلضافة إلى36.5) ووأكد ما نسبت (4.23) عشرالحسابي لمسؤاؿ الحادي وكاف المتوسط 

اتخاذ اإلجراءات المناسبة التي تمكنو مف التقيد بمتطمبات بالموافقة عمى أف المصرؼ يعمؿ عمى  مف العينة
 السرية المصرفية .

%(، وىذا 59.1) تـ تأكيده بنسبة (2.17الحسابي لمسؤاؿ الثاني عشر فقد كاف ) أما فيما يتعمؽ بالمتوسط
وضعو في موقعو اإللكتروني عمى شبكة ب المتعمقةيدؿ عمى أف المصرؼ ال يقـو باإلفصاح عف المعمومات 

ف ىذا يزيد مف ثقة العمالء ألاإلنترنت، لذلؾ البد لممصرؼ مف زيادة اإلفصاح والشفافية عف وضعو 
 متعامميف مع المصرؼ.لم

المخاطر  أشكاؿ، فإف معظـ المصرفية اإللكترونية تقدـ األنشطةمف رغـ عمى المما سبؽ نالحظ أنو 
راقبيف أف يعمموا عمى المتعمقة بتمؾ األنشطة لـ يتـ تداركيا بشكؿ كامؿ وبالتالي ال يتـ قياسيا. لذلؾ يجب عمى الم

ة إلدارة تمؾ المخاطر وذلؾ لمتعامؿ مع المخاطر المصاحبة رؼ لتطبيؽ إجراءات صارمة وشاممتشجيع المص
عمى تطوير إدارة مخاطر الصيرفة  قياـ المصرؼ بشكؿ مستمر إلى باإلضافة ية اإللكترونية.لألنشطة المصرف

 يا.وقياس تمؾ المخاطرالستعانة بأدوات وأساليب إحصائية تساعده في تحديد اإللكترونية بشكؿ مستمر، و ا

 :ر فرضيات الدراسةاختبا -5-8
كانت  إف( والذي ييدؼ إلى اختبار T-testمف خالؿ استخداـ اختبار) اختبار الفرضية األولىتـ 

تـ (، و 95%ـ درجة ثقة )واستخد لقيمة التي يتـ افتراضيا لممتوسط،متوسطات أسئمة الفرضية تختمؼ عف ا
القيمة الوسطى لممقياس المستخدـ والمكوف  ي( وى3) لفرضيات يساويراض أف القيمة المتوسطة بالنسبة إلى اافت

 مف خمس درجات.
: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اإلجراءات المطبقة في المصرف التجاري األولى نص الفرضيةو 

السوري لقرارات مجمس النقد والتسميف وقرارات مصرف سورية المركزي المتعمقة بالممارسات السميمة إلدارة 
تأديتيا لخفض درجة المخاطرة التي يتعرض ليا  اإلجراءات المطموببين , و ورقابتيا فيةطر المصر المخا

 المصرف.
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 اختبار الفرضية الجزئية األولى المتعمقة بالمحور األول:

نص الفرضية: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجراءات المطبقة في المصرؼ التجاري السوري 
 المخاطرة درجة لخفض تأديتيا المطموب اإلجراءاتبيف و ، ورقابتيا  المخاطر االئتمانيةة لمقرارات المتعمقة بإدار 

  .المصرؼ ليا تعرضي التي
وبالتالي يمكننا صياغة لإلجابات المتعمقة بيذه الفرضية، يمثؿ المتوسط الحسابي y وعمى افتراض أف

 عمى النحو التالي: ةفرضيتي العدـ والبديم
H0:y=3 تدائية.الفرضية االب 
H1:y<3  .الفرضية البديمة 

 :( يوضح اختبار الفرضية الجزئية األولى كمايمي9-4والجدوؿ )
  األولىاختبار الفرضية الجزئية (: نتائج 9-4رقم ) الجدول

  Zليًت 

 انًحسىبت
 َتيجت االختبار االَحراف انًعياري انًتىسط انحسابي %(5انجذونيت عُذ يستىي دالنت ) Zليًت 

 لجٛي اٌفشض١خ االثزذائ١خ 24853. 3.5000 1.65 21.574

 . spss: الباحثة اعتمادًا عمى برنامج المصدر

( الجدولية -Zأكبر مف قيمة ) المحسوبة (Z )قيمة  % 5عند مستوى داللة نو نالحظ مف الجدوؿ السابؽ أ
وؽ إحصائية بيف اإلجراءات ، وبالتالي يتـ قبوؿ فرضية العدـ القائمة بعدـ وجود فر ونفس عند مستوى الداللة

 المطموبة واإلجراءات، ورقابتيا  المطبقة في المصرؼ التجاري السوري لمقرارات المتعمقة بإدارة المخاطر االئتمانية
 .المصرؼ ليا تعرضي التي المخاطرة درجة لخفض تأديتيا

زامو بالقواعد اإللزامية التي وىذا يدؿ عمى كفاءة إدارة العممية االئتمانية في المصرؼ التجاري السوري والت
 وضعتيا سمطة النقد والتسميؼ ومصرؼ سورية المركزي مف أجؿ التخفيؼ مف حدة المخاطر االئتمانية. 

 اختبار الفرضية الجزئية الثانية المتعمقة بالمحور الثاني:

ي السوري نص الفرضية: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجراءات المطبقة في المصرؼ التجار 
 التي المخاطرة درجة لخفض تأديتيا المطموب اإلجراءاتبيف و ، ورقابتيا مخاطر السيولةلمقرارات المتعمقة بإدارة 

 .المصرؼ ليا تعرضي
H0:y=3 .الفرضية االبتدائية 
H1:y<3 .الفرضية البديمة 

 ( اختبار الفرضية الجزئية الثانية كمايمي:10-4) ويوضح الجدوؿ
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 الثانية:اختبار الفرضية الجزئية (: نتائج 10-4رقم ) الجدول

  Zليًت 

 انًحسىبت
 َتيجت االختبار االَحراف انًعياري انًتىسط انحسابي %(5انجذونيت عُذ يستىي دالنت ) Zليًت 

 االثزذائ١خ اٌفشض١خ  لجٛي  .20507  3.3702   1.65  19.363  

  .spssالباحثة اعتمادًا عمى برنامج المصدر:          

( Z-أكبر مف قيمة ) المحسوبة (Z )قيمة أف   % 5عند مستوى داللة  ونالحظ مف الجدوؿ السابؽ أن
فرضية العدـ القائمة بعدـ وجود فروؽ إحصائية بيف  يتـ قبوؿ، وبالتالي يانفس الجدولية عند مستوى الداللة

بيف و ، ورقابتيا رة مخاطر السيولةاإلجراءات المطبقة في المصرؼ التجاري السوري لمقرارات المتعمقة بإدا
 .المصرؼ ليا تعرضي التي المخاطرة درجة لخفض تأديتيا المطموب اإلجراءات

أف المصرؼ يعمؿ عمى االىتماـ بإدارة مخاطر السيولة لديو والحد مف مشاكؿ نقص  وىذا يدؿ عمى
زف بيف حجـ المخاطر الناتجة عف ذلؾ مف خالؿ  قيامو بالمحافظة عمى التواالسيولة التي يمكف أف يتعرض ليا، 

 ات ومتطمبات السيولة مف جية أخرى،التمادي في طمب زيادة األرباح مف جية والحفاظ عمى سالمة الموجود
الحسباف حجـ باإلضافة إلى قيامو بالتحكـ في بنود ميزانيتو بطريقة تحافظ عمى قدرتو التشغيمية مع األخذ بعيف 

عداد لمصرؼ العمى اىذا يحتـ أموالو الخاصة.  عمؿ عمى وضع نظاـ لقياس احتياجاتو التمويمية الصافية وا 
 إجراءات خاصة بمراقبة ىذا النظاـ وبصورة مستمرة.

 اختبار الفرضية الجزئية الثانية المتعمقة بالمحور الثالث:

ري نص الفرضية: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجراءات المطبقة في المصرؼ التجاري السو 
 التي المخاطرة درجة لخفض تأديتيا المطموب اإلجراءاتبيف و ، ورقابتيا مخاطر السوقلمقرارات المتعمقة بإدارة 

 .المصرؼ ليا تعرضي
H0:y=3 .الفرضية االبتدائية 
H1:y<3 .الفرضية البديمة 
 ( اختبار الفرضية الجزئية الثالثة كمايمي:11-4ويوضح الجدوؿ)

 .الثالثةاختبار الفرضية الجزئية  (: نتائج11-4رقم ) الجدول
  Zليًت 

 انًحسىبت
 َتيجت االختبار االَحراف انًعياري انًتىسط انحسابي %(5انجذونيت عُذ يستىي دالنت ) Zليًت 

 االثزذائ١خ اٌفشض١خ  لجٛي   .20042  3.4473 1.65 22.321 

 spssالباحثة اعتمادًا عمى برنامج المصدر:          
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( -Zأكبر مف قيمة ) المحسوبة (Z )قيمة أف   % 5عند مستوى داللة  ووؿ السابؽ أننالحظ مف الجد
فرضية العدـ القائمة بعدـ وجود فروؽ إحصائية بيف  ، وبالتالي يتـ قبوؿونفس ستوى الداللةالجدولية عند م

 اإلجراءاتبيف و ، رقابتياو  اإلجراءات المطبقة في المصرؼ التجاري السوري لمقرارات المتعمقة بإدارة مخاطر السوؽ
 .المصرؼ ليا تعرضي التي المخاطرة درجة لخفض تأديتيا المطموب

جراءات واضحة بخصوص مخاطر أسعار وبالتالي يمكف القوؿ إ ف المصرؼ يمتمؾ سياسة جيدة وا 
الصرؼ بحيث تحدد ىذه السياسة الحدود القصوى لمتعامؿ مع أي مراسؿ خارجي بحيث يتفادى المصرؼ توظيؼ 

، إال أنو عمى الرغـ مف امتالكو تمؾ الموجودة في مناطؽ غير آمنة موالو لدى مصارؼ ذات مخاطر عالية أوأ
إال أنو مازاؿ في المراحؿ األولية لدراسة ومتابعتيا، األساليب والسياسات الخاصة بمراقبة مخاطر سعر الفائدة 

 .ياوتحميم مخاطر سعر الفائدة

 ة المتعمقة بالمحور الرابع:اختبار الفرضية الجزئية الثاني

نص الفرضية: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجراءات المطبقة في المصرؼ التجاري السوري 
 المخاطرة درجة لخفض تأديتيا المطموب اإلجراءاتبيف و ، ورقابتيا المخاطر التشغيميةلمقرارات المتعمقة بإدارة 

 .المصرؼ ليا تعرضي التي
H0:y=3 ة االبتدائية.الفرضي 
H1:y<3 .الفرضية البديمة 

 ( اختبار الفرضية الجزئية الرابعة كمايمي:12-4) ويوضح الجدوؿ
 الرابعة.اختبار الفرضية الجزئية (: نتائج 12-4رقم ) الجدول

  Zليًت 

 انًحسىبت
 َتيجت االختبار االَحراف انًعياري انًتىسط انحسابي %(5انجذونيت عُذ يستىي دالنت ) Zليًت 

 االثزذائ١خ اٌفشض١خ  لجٛي   .37423  3.3460 1.65 9.914

 spssالباحثة اعتمادًا عمى برنامج المصدر:            

( Z-أكبر مف قيمة ) المحسوبة (Z )قيمة أف   % 5عند مستوى داللة  ونالحظ مف الجدوؿ السابؽ أن
إحصائية وبالتالي يتـ قبوؿ  فرضية العدـ  ىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ، ونفس الجدولية عند مستوى الداللة

القائمة بعدـ وجود فروؽ إحصائية بيف اإلجراءات المطبقة في المصرؼ التجاري السوري لمقرارات المتعمقة بإدارة 
 .المصرؼ ليا تعرضي التي المخاطرة درجة لخفض تأديتيا المطموب اإلجراءاتبيف و ، ورقابتيا المخاطر التشغيمية

المصرؼ يعمؿ عمى اتباع الييكمية السميمة إلدارة المخاطر التشغيمية، وذلؾ مف خالؿ  وىكذا نجد أف
عمؿ وبيف التي تعكس مدى تعقيدات خطوط الوىيكميتيا و لديو المخاطر التشغيمية قيامو بإيجاد توازف بيف مكونات 
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التطورات في  يؽ مواكبةعف طر  وفعاليتيا تركيزه عمى كفاءة إدارة تمؾ المخاطرو  الييكؿ التنظيمي لممصرؼ،
 بإعداد الكوادر البشرية لمتعامؿ مع ىذا النوع مف المخاطر. وىتمامأساليب إدارتيا، وا

 اختبار الفرضية الجزئية الثانية المتعمقة بالمحور الخامس:

نص الفرضية: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجراءات المطبقة في المصرؼ التجاري السوري 
 لخفض تأديتيا المطموب اإلجراءاتبيف و  ،ورقابتيا مخاطر العمميات المصرفية اإللكترونيةت المتعمقة بإدارة لمقرارا
 .المصرؼ ليا تعرضي التي المخاطرة درجة

H0:y=3 .الفرضية االبتدائية 
H1:y<3 .الفرضية البديمة 
 ( اختبار الفرضية الجزئية الخامسة كمايمي:13-4ويوضح الجدوؿ)

 الخامسة.اختبار الفرضية الجزئية (: نتائج 13-4) رقم الجدول

  Zليًت 

 انًحسىبت
 َتيجت االختبار االَحراف انًعياري انًتىسط انحسابي %(5انجذونيت عُذ يستىي دالنت ) Zليًت 

 االثزذائ١خ اٌفشض١خ  لجٛي  .22414  3.4729 1.65 22.674

 spssنامج إعداد الباحثة اعتمادًا عمى بر  فالمصدر: م           

( -Zأكبر مف قيمة ) المحسوبة (Z )قيمة أف   % 5عند مستوى داللة  ونالحظ مف الجدوؿ السابؽ أن
، وبالتالي يتـ قبوؿ  فرضية العدـ القائمة بعدـ وجود فروؽ إحصائية بيف يانفس الجدولية عند مستوى الداللة

 عمقة بإدارة مخاطر العمميات المصرفية اإللكترونيةاإلجراءات المطبقة في المصرؼ التجاري السوري لمقرارات المت
 .المصرؼ ليا تعرضي التي المخاطرة درجة لخفض تأديتيا المطموب اإلجراءاتبيف و ، ورقابتيا

رة المخاطر المصرفية ف المصرؼ يعمؿ عمى انتياج الجوانب العممية إلداوبالتالي نستطيع القوؿ إ
ي تقديـ المزيد مف خدمات الصيرفة اإللكترونية يحتـ عمى المصرؼ اتخاذ وترى الباحثة أف التوسع ف اإللكترونية.

اإلجراءات المناسبة لممحافظة عمى سالمة العمميات والسجالت والمعمومات الخاصة بالصيرفة اإللكترونية والتأكد 
 مف عدـ اختراؽ األنظمة الخاصة بيا.

ذات داللة إحصائية بيف اإلجراءات المطبقة في  التي تنص عمى أنو ال توجد فروؽ األولىالختبار الفرضية و 
المصرؼ التجاري السوري لقرارات مجمس النقد والتسميؼ وقرارات مصرؼ سورية المركزي المتعمقة بالممارسات 

اإلجراءات المطموبة تأديتيا لخفض درجة المخاطرة التي يتعرض بيف ، و ورقابتيا السميمة إلدارة المخاطر المصرفية
التي تشمؿ المحاور الخمسة( المتعمقة بمدى التزاـ المصرؼ حيث تـ استخداـ جميع العبارات ) ليا المصرؼ.
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تطبيؽ قرارات مجمس النقد والتسميؼ وقرارات مصرؼ سورية المركزي المتعمقة بالممارسات التجاري السوري 
 السميمة إلدارة ورقابة المخاطر المصرفية.

بالتالي يمكننا صياغة فرضيتي العدـ بات المتعمقة بيذه الفرضية ، جايمثؿ المتوسط الحسابي لإلy نفترض أف
 والبديؿ عمى النحو التالي:

H0:y=3 .الفرضية االبتدائية 
H1:y<3 .الفرضية البديمة 

 ة األولى كمايمي:اختبار الفرضية الرئيس( يوضح 14-4والجدوؿ )
  ة األولى.الرئيساختبار الفرضية (: نتائج 14-4رقم ) الجدول

  Zًت لي

 انًحسىبت

انجذونيت عُذ يستىي دالنت  Zليًت 

(5)% 
 َتيجت االختبار االَحراف انًعياري انًتىسط انحسابي

 االثزذائ١خ اٌفشض١خ  لجٛي  .18700  3.4729  1.65 23.892 

 . spssالباحثة اعتمادًا عمى برنامج المصدر: 

( Z-أكبر مف قيمة ) المحسوبة (Z )مة قيأف   % 5عند مستوى داللة  ونالحظ مف الجدوؿ السابؽ أن
فرضية العدـ القائمة بعدـ وجود فروؽ إحصائية بيف و، بالتالي يتـ قبوؿ نفس الجدولية عند مستوى الداللة

بيف و ، ورقابتيا اإلجراءات المطبقة في المصرؼ التجاري السوري لمقرارات المتعمقة بإدارة المخاطر المصرفية
 .المصرؼ ليا تعرضي التي المخاطرة درجة لخفض اتأديتي المطموب اإلجراءات

مما سبؽ نستنتج أف المصرؼ التجاري السوري يعمؿ عمى التخفيؼ مف درجة المخاطرة التي يتعرض ليا 
المعايير المحددة مف قبؿ مجمس تزامو مف خالؿ إعطاء أىمية متعاظمة إلدارة المخاطر المصرفية مف خالؿ ال

لمصرؼ يعمؿ بطريقة آمنة رؼ سورية المركزي واعتماد المناسب منيا، أي أف االنقد والتسميؼ وتعميمات مص
 ومقبولة.

بعض مؤشرات  بينوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المخاطر المصرفية و ال ت نص الفرضية الثانية:
 .التنمية االقتصادية

لمخاطر التشغيمية ة و االمرجح الموجوداتالتي تخص المخاطر المصرفية )مخاطر  البيانات ـ استخداـت
( كسمسمة زمنية مع بيانات بعض مؤشرات التنمية، وذلؾ لدراسة االرتباط 10-3مف الجدوؿ )ومخاطر السوؽ( 

، وقد تـ  SPSSالتنمية االقتصادية. وباالعتماد عمى برنامج  فيواالنحدار المتعدد لمعرفة مدى تأثير المخاطر 
تـ ترميز المتغيرات المستقمة مؤشرات المخاطر متغيرات مستقمة . وقد اعتبار مؤشرات التنمية متغيرات تابعة و 

 يمي:كما
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 (: ترميز المتغيرات المستمقة.15-4) الجدول

 اسى انًتغير انًستمم ريس انًتغير

X1 اٌّشعؾخ اٌّٛعٛداد 

X2 ًِخبطش اٌزشغ١ 

X3 ِخبطش اٌغٛق 

جد عالقة ذات داللة إحصائية بين المخاطر و : ال تعمى أنو التي تنص األولىاختبار الفرضية الجزئية 
 حصة الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية.بين المصرفية و 

يٍ انُاتج انًحهي باألسعار انجاريت9حصت انفرد بيٍ (9 االرتباط انخطي بيٍ انًخاطر و05-3رلى) انجذول  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .987
a

 .974 .948 8377.02901 

 .spss( باستخداـ 10-3المصدر: بناء عمى بيانات الجدوؿ رقـ)

الناتج المحمي باألسعار  بيف حصة الفرد مفذج أّف شدة العالقة االرتباطية يظير جدوؿ ممخص النمو 
وىي عالقة  R=0.987)معامؿ االرتباط المتعدد( مؤشرات المخاطر كمتغيرات مستقمة بيف كمتغير تابع و  الجارية

% مف 95نسبتو  ويفسر ما R Square=0.974قوية جدًا وشبو تابعية وطردية، وكذلؾ قيمة معامؿ التحديد 
تغيرات في المتغيرات المستقمة التي ىي مؤشرات إلى المحمي باألسعار الجارية، يعود  تغير حصة الفرد مف الناتج

 %.97المقترح لمعالقة االرتباطية قوي بنسبة الخطي ًا أف النموذج المخاطر، ويفسر أيض

يٍ انُاتج انًحهي باألسعار انجاريتحصت انفرد بيٍ بيٍ انًخاطر وانتبايٍ (9 06-3رلى) انجذول  

ANOVA
b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 7.940E9 3 2.647E9 37.715 .007
a
 

Residual 2.105E8 3 70174615.017   

Total 8.150E9 6    

 .spss( باستخداـ 10-3المصدر: بناء عمى بيانات الجدوؿ رقـ)

 التابع المتغير بيف العالقة عف لمتعبير المختار الخطي النموذج صالحية مدى التبايف تحميؿ جدوؿ يبّيف
 بيف إحصائية داللة ذات خطية عالقة وجود ـعد مفادىا ابتدائية فرضية مف انطالقاً  ةالمستقم اتالمتغير  و

 االبتدائية الفرضية نرفض فإننا( 0.05) لالختبار الداللة مستوى مف أصغر االنحدار معنوية أف وبما. المتغيريف
بيف المخاطر وحصة الفرد مف الناتج المحمي باألسعار  إحصائية داللة ذات خطية عالقة وجود ىعم يدؿ مما

 .الجارية
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يٍ انُاتج انًحهي باألسعار انجاريت9حصت انفرد بيٍ بيٍ انًخاطر وانًعايالث (079-3رلى) انجذول  

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 38146.063 14383.756  2.652 .077 

X1 .110 .053 .486 2.086 .128 

X2 3.650 7.232 .087 .505 .648 

X3 206.485 71.548 .567 2.886 .006 

 .spss( باستخداـ 10-3المصدر: بناء عمى بيانات الجدوؿ رقـ)

الجدوؿ السابؽ أف جميع معالـ النموذج المقدرة غير معنوية باستثناء المتغير الثالث )مخاطر يتضح مف 
 السوؽ(.

مخاطر بيف و  القة مباشرة بيف حصة الفرد مف الناتج المحمي باألسعار الجاريةنستنتج وجود عمما سبؽ  
 .ويمكف تمثيميا بشكؿ خطي السوؽ

وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المخاطر : ال تعمى أنو التي تنصالجزئية الثانية  اختبار الفرضية
 االدخار باألسعار الجارية.بين المصرفية و 

دخار باألسعار انجاريتاالبيٍ باط انخطي بيٍ انًخاطر و(9االرت08-3رلى) انجذول  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .933
a
 .871 .742 176.52713 

 .spss( باستخداـ 10-3المصدر: بناء عمى بيانات الجدوؿ رقـ) 

 مؤشراتبيف و  تابع كمتغير دخاراال بيف رتباطيةاال العالقة شدة أف النموذج ممخص جدوؿ يظير
 طردية،شبو تابعية و و  جداً  قوية عالقة وىي R=0.933( المتعدد االرتباط معامؿ) مستقمة كمتغيرات المخاطر
 في تغيراتإلى  يعوداالدخار  تغير مف% 87 نسبتو ما يفسر وR Square=0.871 التحديد معامؿ قيمة وكذلؾ

 قوي االرتباطية لمعالقة المقترحالخطي  النموذج أف أيضاً  ويفسر المخاطر، مؤشرات ىي لتيا المستقمة المتغيرات
 .%87بنسبة

 باألسعار انجاريت الدخارابيٍ بيٍ انًخاطر و انتبايٍ(119-3رلى) انجذول

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 632514.521 3 210838.174 6.766 .0075 

Residual 93485.479 3 31161.826   

Total 726000.000 6    

 .spss( باستخداـ 10-3المصدر: بناء عمى بيانات الجدوؿ رقـ)
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يبّيف جدوؿ تحميؿ التبايف مدى صالحية النموذج الخطي المختار لمتعبير عف العالقة بيف المتغير التابع 
بتدائية مفادىا عدـ وجود عالقة خطية ذات داللة إحصائية بيف انطالقًا مف فرضية ا ةالمستقم اتوالمتغير 

مما  االبتدائية الفرضية نرفض ( فإننا0.05مف مستوى الداللة لالختبار ) قؿالمتغيريف. وبما أف معنوية االنحدار أ
 .الجارية باألسعاربيف المخاطر واالدخار  يدؿ عمى وجود عالقة خطية ذات داللة إحصائية

 باألسعار انجاريت االدخاربيٍ بيٍ انًخاطر و انًعايالث(109-3رلى) انجذول

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 257.924 303.105  .851 .457 

X1 .004 .001 1.648 3.169 .005 

X2 -.146 .152 -.367 -.955 .410 

X3 -4.365 1.508 -1.270 -2.895 .006 

 .spss( باستخداـ 10-3المصدر: بناء عمى بيانات الجدوؿ رقـ)

الجدوؿ السابؽ أف جميع معالـ النموذج المقدرة معنوية باستثناء المتغير الثاني )المخاطر يتضح مف 
 التشغيمية(.

المخاطر االئتمانية بيف ومخاطر السوؽ و باألسعار الجارية  االدخار بيف وجود عالقة مباشرةوتبيف لنا مما سبؽ 
 .ويمكف تمثيميا بشكؿ خطي

وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المخاطر : ال تعمى أنو التي تنصالجزئية الثالثة  اختبار الفرضية
 :االحتياطي باألسعار الجاريةالمصرفية و 

االحتياطي باألسعار الجارية ينب(9االرتباط انخطي بيٍ انًخاطر و11-3رلى) انجذول  

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

1 .773
a
 .598 .196 3.34080E11 

 .spss( باستخداـ 10-3المصدر: بناء عمى بيانات الجدوؿ رقـ)

مؤشرات بيف ي العاـ كمتغير تابع و يظير جدوؿ ممخص النموذج أّف شدة العالقة االرتباطية بيف االحتياط
طردية، وكذلؾ قيمة معامؿ و وىي عالقة قوية  R=0.773المخاطر كمتغيرات مستقمة )معامؿ االرتباط المتعدد( 

تغيرات في المتغيرات إلى العاـ يعود  االحتياطي% مف تغير 60نسبتو  ويفسر ما R Square=0.598التحديد 
بنسبة  متوسطةالمقترح لمعالقة االرتباطية الخطي ويفسر أيضًا أف النموذج  المستقمة التي ىي مؤشرات المخاطر،

60%. 
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االحتياطي باألسعار الجارية بينبيٍ انًخاطر وانتبايٍ (9 12-3رلى) انجذول  

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4.981E23 3 1.660E23 1.488 .376
a
 

Residual 3.348E23 3 1.116E23   

Total 8.329E23 6    

 .spss( باستخداـ 10-3المصدر: بناء عمى بيانات الجدوؿ رقـ)

 التابع المتغير بيف العالقة عف لمتعبير المختار الخطي النموذج صالحية مدى التبايف تحميؿ جدوؿ يبّيف
 بيف إحصائية داللة ذات خطية عالقة وجود دـع مفادىا ابتدائية فرضية مف انطالقاً  ةالمستقم اتالمتغير بيف و 

 مما االبتدائية الفرضية نقبؿ فإننا( 0.05) لالختبار الداللة مستوى مف أكبر االنحدار معنوية أف وبما. المتغيريف
 .االحتياطي باألسعار الجارية وبيف بيف المخاطر إحصائية داللة ذات خطية عالقة وجود عدـ عمى يدؿ

االحتياطي باألسعار انجاريت بيٍ انًخاطر و انًعايالث (139-3رلى) انجذول  

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -2.753E10 5.736E11  -.048 .965 

X1 -1971783.296 2098643.734 -.863 -.940 .417 

X2 4.405E8 2.884E8 1.038 1.527 .224 

X3 4.321E9 2.853E9 1.174 1.514 .227 

 .spss( باستخداـ 10-3المصدر: بناء عمى بيانات الجدوؿ رقـ)

ىناؾ عالقة ليس بالتالي لنموذج المقدرة جميعا غير معنوية، الجدوؿ السابؽ أف جميع معالـ ايتضح مف 
 .بيف االحتياطي العاـ والمخاطر ما معنوية
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 :دراسةالنتائج  -أوالً 
 فيالمخاطر المصرفية  إدارةمجموعة مف النتائج المتعمقة بواقع  إلىتوصمت الباحثة  دراسةفي نياية ال

 ومف ىذه النتائج:المخاطر عمى التنمية االقتصادية، المصرؼ التجاري السوري ومدى تأثير تمؾ 
دمشؽ في  عدد كبير منيا وتركز، تشار فروع المصرؼ وتوزعيا في المناطؽ والمدف النائيةضعؼ ان -1

 وحمب.
محافظة المصرؼ التجاري عمى موقعو الريادي في جذب الودائع وفي منحو االئتماف، عمى الرغـ مف  -2

 انفتاح السوؽ المصرفية والترخيص لممصارؼ الخاصة.
  . األجنبيتكويف مخصصات لمقابمة تقمبات القطع ب يقـو وكنلو  وؽ،قياس مخاطر السالمصرؼ ب ال يقـو -3
 وضعتيا التي اإللزامية بالقواعد والتزامو ،السوري التجاري المصرؼ في االئتمانية العممية إدارة كفاءة -4

 .االئتمانية المخاطر حدة مف التخفيؼ أجؿ مف المركزي سورية ومصرؼ والتسميؼ النقد سمطة
 أف يمكف التي السيولة نقص مشاكؿ مف والحد لديو السيولة مخاطر بإدارة ـاالىتما عمىالمصرؼ  يعمؿ -5

 في التمادي عف الناتجة المخاطر حجـ بيف التوازف عمى بالمحافظة قيامو خالؿ مف وذلؾ ،ليا يتعرض
، أخرى جية مف السيولة ومتطمبات الموجودات سالمة عمى والحفاظ جية مف األرباح زيادة طمب

 االعتبار بعيف األخذ مع التشغيمية قدرتو عمى تحافظ بطريقة ميزانيتو بنود في بالتحكـ موقيا إلى باإلضافة
 .الخاصة أموالو حجـ

جراءات واضحة بخصوص مخاطر أسعار الصرؼ بحيث تحدد ىذه  -6 يمتمؾ المصرؼ سياسة جيدة وا 
الو لدى السياسة الحدود القصوى لمتعامؿ مع أي مراسؿ خارجي بحيث يتفادى المصرؼ توظيؼ أمو 

، إال أنو عمى الرغـ مف امتالكو تمؾ الموجودة في مناطؽ غير آمنة مصارؼ ذات مخاطر عالية أو
األساليب والسياسات الخاصة بمراقبة ومتابعة مخاطر سعر الفائدة إال أنو مازاؿ في المراحؿ األولية 

 لدراسة وتحميؿ مخاطر سعر الفائدة.
خاطر التشغيمية، وذلؾ مف خالؿ قيامو بإيجاد توازف بيف مكونات سميمة إلدارة المىيكمية المصرؼ  اتباع -7

وبيف الييكؿ التنظيمي  مؿو ىيكمية المخاطر التشغيمية لديو التي تعكس مدى تعقيدات خطوط الع
عف طريؽ مواكبة التطورات في أساليب  تياوفعالي إدارة تمؾ المخاطرتركيزه عمى كفاءة ، و لممصرؼ

 داد الكوادر البشرية لمتعامؿ مع ىذا النوع مف المخاطر.إدارتيا، مع االىتماـ بإع
 .يعمؿ المصرؼ عمى انتياج الجوانب العممية إلدارة المخاطر المصرفية اإللكترونية -8
يعمؿ المصرؼ التجاري عمى التخفيؼ مف درجة المخاطرة التي يتعرض ليا مف خالؿ إعطاء أىمية  -9

ة مف قبؿ مجمس النقد المعايير المحدد% مف 77.05التزامو بنسبة بلمصرفية المخاطر ا إلدارةمتعاظمة 
يزاؿ  ىذا االلتزاـ العمى الرغـ مف أف ركزي واعتماد المناسب منيا، عميمات مصرؼ سورية الموالتسميؼ وت

 حديثًا بالنسبة لممصرؼ. 
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 المصرؼ يعمؿ بطريقة آمنة ومقبولة ضمف العديد مف المتغيرات والضغوطات. -10
 .ومخاطر السوؽ مي باألسعار الجاريةبيف حصة الفرد مف الناتج المح عالقة مباشرة ماىناؾ  -11
 خاطر السوؽ والمخاطر االئتمانية.االدخار باألسعار الجارية وم بيف د عالقة مباشرة ماجيو   -12
 . روالمخاط باألسعار الجارية بيف االحتياطي العاـ ما معنويةعالقة ال يوجد   -13

 :دراسةالتوصيات -ثانياً 
نبغي عمى ا يلذ ،ي ينطوي عمى التعامؿ مع المخاطركوف العمؿ المصرفي في المصرؼ التجاري السور  -1

اتباع السياسات المناسبة إلدارة المخاطر لمتقميؿ مف المخاطر التي يمكف و اتباع مبدأ التحوط ، المصرؼ 
 .أو تجنبيا رض ليا المصرؼأف يتع

بشكؿ جغرافي لتصبح  فروع المصرؼادة عدد يتعمؿ عمى ز أف التجاري السوري  إدارة المصرؼمى ع -2
   والتخفيؼ منيا.، مما يساعد عمى توزيع المخاطر األفرادجميع بمتناوؿ 

دوف ف يعمؿ عمى وضع أسعار تفضيمية لودائع التوفير وودائع ألجؿ أعمى المصرؼ التجاري السوري  -3
غيرىا مف الودائع بما يساعد عمى توجيو سموؾ األفراد نحو االدخار بدؿ االستيالؾ، وىذا ما يساىـ في 

 زيادة نصيب الفرد مف االدخار وبالتالي زيادة نصيبيا مف الناتج المحمي اإلجمالي.
تفرضيا  التي قد يتوجب عمى المصرؼ التجاري السوري التحضير لمجاراة الظروؼ االقتصادية الجديدة -4

يجاد قنوات  التغييرات والضغوطات مف خالؿ قيامو بعمميات إعادة التأىيؿ الداخمي ألنظمتو المصرفية، وا 
بديمة لمتحويالت الخارجية واالعتمادات المستندية، والعمؿ عمى خمؽ آليات مناسبة يستطيع االستفادة منيا 

 في معالجة التحديات التي يتعرض لو. 
مس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والعامميف في إدارة المخاطر المصرفية بقدرتيـ مج مكافآتو  حوافز ربط -14

واالستفادة مف  ،وفعاليتيـ في إدارة المخاطر التي يواجييا المصرؼ، ومحاسبة المقصريف في حالة الخطأ
 طالع دائـنوا عمى إخبرات الدوؿ األخرى وذلؾ مف خالؿ اتباع دورات تدريبية خاصة لمموظفيف ليكو 

 بتطورات سوؽ العمؿ المصرفي العالمي.
ًا فعااًل لعمؿ ىذه ضوابط لعمؿ لجاف إدارة الموجودات والمطاليب في المصرؼ بشكؿ يضمف دور  إيجاد -5

سيولة يف طرفي ميزانية المصرؼ ومتابعة بشكؿ أساسي حوؿ خمؽ التوازف بعمميا يتمحور  المجاف، والتي
 طرىا.المصرؼ ومخا

مصرؼ سورية المركزي، حيث يوجد لدى  ايقدمي لتيببرامج األخطار المصرفية ا شتراؾاال عمى التأكيد -6
ىـ إنجازات المصرؼ المركزي والذي يقدـ خدماتو أمفوضية الحكومة قسـ األخطار المصرفية وىو مف 

 مقابؿ عموالت رمزية يتقاضاىا مف المصارؼ المشتركة.
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 التنمية عممية في أساسي بدور تقـو أف رؼالمصا ليذه يمكف أنو حيث الشاممة المصارؼ مفيـو تبني -7
 ما خالؿ مف ،الخارج في والعربية السورية األمواؿ جذب عمى قدرتيا خالؿ مف سورية في االقتصادية

 صعيد عمى ميـ بدور قياميا إلى باإلضافة، الجديدة لممشاريع وترويج جديدة استثمارية آفاؽ مف تؤمنو
 لمختمؼ القروض منح مثؿ أخرى خدمات وتقديـ ،مخاطرىا ودرجة وعوائدىا بيا المرغوب المحافظ إدارة

نشاء ،التأمينية الوساطة بأعماؿ والقياـ وتحويميا الشركات إصالح في والمساىمة االقتصادية القطاعات  وا 
دارة ،االستثمارية الصناديؽ  المصارؼ مع بخاصةً و  االندماج عمى كذلؾ والعمؿ.  االندماج عمميات وا 

 المخاطر درجة مف يقمؿ ما وىو ،المصرفية لموحدة كبير حجـ إلى لموصوؿ واإلسالميةالتقميدية  اصةالخ
 ذات وحدات تكويف خالؿ مف والمصرفي المالي والقطاع واستقرار سالمة عمى ويحافظ لدييا المصرفية

 .سةالمناف عمى قادرة ويجعميا، الدمج يحققيا التي والمزايا الوفورات مف تستفيد قوية مالية مراكز
 درجة تقميؿ إلى يؤدي مما متكاممة صورة في ووضعيا المصرفية المعمومات شبكة تقوية عمى العمؿ  -8

عداد مستمر بشكؿ المصرؼ في العامميف ميارات تنمية إلى باإلضافة، المخاطر  مستوى عمى الكوادر وا 
 .عالمي

 
 .السوريةويمكن تطبيق تمك التوصيات عمى المصارف العاممة في الجميورية العربية 
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 (Aالممحق رقم )
ولغاية  2004جداول الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر في المصرف التجاري السوري من عام 

2011 
 2004(: الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر لعام 1رقم ) الجدول

 الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر نسبة التثقيل المبالغ)مميون ل.س( الموجودات
 1343 %100 1343 محفظة األوراؽ التجارية المحسومة

 102378 %100 102378 القروض والسمؼ والحسابات الجارية المدينة بضمانات عينية
 24311 %100 24311 القروض والسمؼ والحسابات الجارية المدينة بضمانات أخرى

 379 %100 379 ديوف غير منتجة
 82161 %100 82161 االعتمادات المستندية لالستيراد
 52131 %30 173772 االعتمادات المستندية لمتصدير

 83350 %100 83350 الكفاالت والقبوالت والضمانات االحتياطية
 346053   المجموع

 2004لعاـ  : التقرير السنوي لممصرؼ التجاري السوريالمصدر
 2005(: الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر لعام  2رقم ) الجدول

 الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر نسبة التثقيل   المبالغ)مميون ل.س( الموجودات
 1653 %100 1653 محفظة األوراؽ التجارية المحسومة

 109057 %100 109057 القروض والسمؼ والحسابات الجارية المدينة بضمانات عينية
 42748 %100 42748 القروض والسمؼ والحسابات الجارية المدينة بضمانات أخرى

 660 %100 660 ديوف غير منتجة
 120718 %100 120718 االعتمادات المستندية لالستيراد
 6979 %30 23262 االعتمادات المستندية لمتصدير

 84455 %100 84455 الكفاالت والقبوالت والضمانات االحتياطية
 377810   المجموع

 2005: التقرير السنوي لممصرؼ التجاري السوري لعاـ المصدر
 2006(: الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر لعام  3رقم ) الجدول

 الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر نسبة التثقيل المبالغ)مميون ل.س( الموجودات
 1861 %100 1861 محفظة األوراؽ التجارية المحسومة

 134061 %100 134061 القروض والسمؼ والحسابات الجارية المدينة بضمانات عينية
 60179 %100 60179 القروض والسمؼ والحسابات الجارية المدينة بضمانات أخرى

 671 %100 671 ديوف غير منتجة
 148585 %100 148585 االعتمادات المستندية لالستيراد

 5576 %30 18587 لمتصديراالعتمادات المستندية 
 72678 %100 72678 الكفاالت والقبوالت والضمانات االحتياطية

 435971   المجموع
 2006: التقرير السنوي لممصرؼ التجاري السوري لعاـ المصدر

 
 
 
 
 
 
 



128 

 
 2007(: الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر لعام  4رقم ) الجدول

 الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر التثقيل نسبة المبالغ)مميون ل.س( الموجودات
 1411 %100 1411 محفظة األوراؽ التجارية المحسومة

 138946 %100 138946 القروض والسمؼ والحسابات الجارية المدينة بضمانات عينية
 129943 %100 129943 القروض والسمؼ والحسابات الجارية المدينة بضمانات أخرى

 2400 %100 2400 ديوف غير منتجة
 173772 %100 173772 االعتمادات المستندية لالستيراد
 93130 %30 173772 االعتمادات المستندية لمتصدير

 72242 %100 72242 الكفاالت والقبوالت والضمانات االحتياطية
 611844   المجموع

 2007: التقرير السنوي لممصرؼ التجاري السوري لعاـ المصدر
 2008الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر لعام (: 5رقم ) الجدول

 الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر نسبة التثقيل المبالغ)مميون ل.س( الموجودات
 1410 %100 1410 محفظة األوراؽ التجارية المحسومة

 142000 %100 142000 القروض والسمؼ والحسابات الجارية المدينة بضمانات عينية
 292332 %100 292332 حسابات الجارية المدينة بضمانات أخرىالقروض والسمؼ وال

 2867 %100 2867 ديوف غير منتجة
 178077 %100 178077 االعتمادات المستندية لالستيراد
 6671 %30 22239 االعتمادات المستندية لمتصدير

 67707 %100 67707 الكفاالت والقبوالت والضمانات االحتياطية
 691064   المجموع

 2008: التقرير السنوي لممصرؼ التجاري السوري لعاـ المصدر
 2009(: الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر لعام 6رقم )  الجدول

 الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر نسبة التثقيل المبالغ)مميون ل.س( الموجودات
 1480 %100 1480 محفظة األوراؽ التجارية المحسومة

 147602 %100 147602 لحسابات الجارية المدينة بضمانات عينيةالقروض والسمؼ وا
 233411 %100 233411 القروض والسمؼ والحسابات الجارية المدينة بضمانات أخرى

 5028 %100 5028 ديوف غير منتجة
 159810 %100 159810 االعتمادات المستندية لالستيراد
 7129 %30 23764 االعتمادات المستندية لمتصدير

 72055 %100 72055 الكفاالت والقبوالت والضمانات االحتياطية
 626515   المجموع

 2009: التقرير السنوي لممصرؼ التجاري السوري لعاـ المصدر
 2010(: الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر لعام 7رقم )  الجدول

 ن المخاطرالموجودات مرجحة بأوزا نسبة التثقيل المبالغ)مميون ل.س( الموجودات

 1474 %100 1474 محفظة األوراؽ التجارية المحسومة
 23490 %100 23490 القروض والسمؼ والحسابات الجارية المدينة بضمانات عينية
 358322 %100 358322 القروض والسمؼ والحسابات الجارية المدينة بضمانات أخرى

 6249 %100 6249 ديوف غير منتجة
 166759 %100 166759 لالستيراداالعتمادات المستندية 

 6360 %30 21200 االعتمادات المستندية لمتصدير
 73693 %100 73693 الكفاالت والقبوالت والضمانات االحتياطية

 636347   المجموع
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 2010: التقرير السنوي لممصرؼ التجاري السوري لعاـ المصدر
 2011لعام (: الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر  8رقم ) الجدول

 الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر نسبة التثقيل المبالغ)مميون ل.س( الموجودات
 1502 %100 1502 محفظة األوراؽ التجارية المحسومة

 29707 %100 29707 القروض والسمؼ والحسابات الجارية المدينة بضمانات عينية
 299535 %100 299535 القروض والسمؼ والحسابات الجارية المدينة بضمانات أخرى

 11899 %100 11899 ديوف غير منتجة
 160669 %100 160669 االعتمادات المستندية لالستيراد
 1323 %30 4412 االعتمادات المستندية لمتصدير

 65885 %100 65885 الكفاالت والقبوالت والضمانات االحتياطية
 570520   المجموع

 2011لتجاري السوري لعاـ : التقرير السنوي لممصرؼ االمصدر
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ى(Bالملحقىرقمى)
ىالدرادةىادتبوان

 

 الكريمة الموظفة أختي/ الكريـ الموظؼ أخي
 في وأثرىا المصرفية األنشطة مخاطر تحميل: بعنواف الماجستير رسالة بإعداد الباحثة تقـو

 .السوري التجاري المصرف عمى تطبيقية دراسة – االقتصادية التنمية
 وذلؾ االستبياف بيذا المتعمقة النقاط ؿو ح رأيكـ بإبداء التكـر منكـ نرجو العمؿ ىذا وإلنجاز
 .مناسبة ترونيا التي اإلجابة أماـ(  ) إشارة بوضع
. فقط العممي البحث ألغراض ستستخدـ االستبياف بيذا المتعمقة البيانات جميع أف العمـ مع

 .تعاونكـ حسف شاكريف
 ديروالتق االحتراـ فائؽ مني ولكـ

 
 

 الباحثة
 غضبان سميع عبادة
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 االستبيان

 مصرف قرارات و والتسليف النقد مجلس لقرارات السوري التجاري المصرف تطبيق بمدى الخاص
  :تهاورقاب المصرفية المخاطر إلدارة السليمة بالممارسات المتعلقة المركزي سورية

 :االئتمانية المخاطر -أوالا 

 اٌج١بْ سلُ اٌجٕذ
ِٛافك 

 ثشذح
 ِٛافك

غ١ش 

 ِٛافك

غ١ش 

ِٛافك 

 ثشذح

 ِؾب٠ذ

1 
رؼزّذ اإلداسح اٌؼبِخ فٟ اٌّظشف ػٍٝ ارجبع اعشاءاد 

 وبفخ ِىزٛثخ ٌٍغ١بعبد االئزّب١ٔخ اٌٝ اإلداساد اٌّؼ١ٕخ
     

2 
انًحتًهت ٠ؼًّ اٌّظشف ػٍٝ رؾذ٠ذ ِخبطش االئزّبْ 

 فٟ وً ٔشبط ائزّبٟٔ عذ٠ذ ٚرٌه لجً اٌزؼبًِ ثٗ.
     

3 
عزشار١غ١بد اداسح ِخبطش اّظشف ثّشاعؼخ ٠مَٛ اٌ

 ٙبٚع١بعبر االئزّبْ
     

4 

رؼًّ اداسح اٌّظشف ػٍٝ اٌزم١١ذ ثبٌؾذٚد اٌمظٜٛ ٌّٕؼ 

اٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ اٌزٟ ؽذد٘ب ِغٍظ إٌمذ ٚاٌزغ١ٍف 

 ٌٍمطبػبد ٚإٌشبطبد اٌزٟ ٠ٕٛٞ ِٕؾٙب

     

5 

رؼزّذ اداسح اٌّظشف ػٍٝ ٚضغ اعشاءاد ِٚؼب١٠ش 

١٠ظ ِؾىّخ ػٕذ رؼذ٠ً أٚ اػبدح ر٠ًّٛ اٌزغ١ٙالد ِٚمب

 االئزّب١ٔخ

     

6 
رؼًّ اداسح اٌّظشف ػٍٝ اٌزشو١ض ػٍٝ ٚعٛد رؼبْٚ 

 ٚرٕغ١ك ث١ٓ وبفخ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ ثّخبطش االئزّبْ
     

      إلداسح ِؾبفع االئزّبْ بً خبط بً ٔظب٠ٍِزضَ اٌّظشف  7

8 

بط ِخبطش ٠زجغ اٌّظشف ٔظبَ ِؼٍِٛبد ٠ّىٕٗ ِٓ ل١

 االئزّبْ اٌىبِٕخ فٟ ٔشبطبرٗ اٌّخزٍفخ داخً ا١ٌّضا١ٔخ

 ٙبٚخبسع

     

9 

٠ؼًّ اٌّظشف ػٍٝ رؾذ٠ذ اٌزشوضاد االئزّب١ٔخ فٟ 

ِغّٛػخ ِٓ األشخبص أٚ فٟ ٔشبطبد ِؾذدح أٚ فٟ 

ِٕبطك عغشاف١خ ِؾذدح ثغ١خ اٌزؤوذ ِٓ ػذَ ٚعٛد 

 رغبٚصاد ػٍٝ اٌغ١بعبد اٌّٛضٛػخ

     

10 

اٌزغ١شاد اٌّغزمج١ٍخ  ٌؾغجبْظشف ثؼ١ٓ ثب٠ؤخز اٌّ

اٌّؾزٍّخ ٌألٚضبع االلزظبد٠خ ػٕذ رم١١ُ االئزّبْ 

 ٚاٌّؾفظخ االئزّب١ٔخ

     

11 
ٌخ ػٓ ِٕؼ اٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ رٍزضَ اٌغٙبد اٌّغئٚ

 ثشىً دٚسٞ وبفخ سفغ رمبس٠ش ػٓ اٌّخبطش االئزّب١ٔخ
     

12 
اٌمشاس ٠ؼًّ اٌّظشف ػٍٝ رظ١ٕف د٠ٛٔٗ ٚارخبر 

 إٌّبعت ٌىً ٔٛع ِٓ أٔٛاع ٘زٖ اٌذ٠ْٛ
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 :السيولة مخاطر: ثانياا 

ِٛافك  اٌج١بْ سلُ اٌجٕذ

 ثشذح 

غ١ش  ِٛافك

 ِٛافك

غ١ش 

ِٛافك 

 ثشذح

 ِؾب٠ذ

      ٠ٛعذ رمبس٠ش ١ِٛ٠خ ػٓ اٌغ١ٌٛخ فٟ اٌّظشف 1

رؼًّ اداسح اٌّظشف ػٍٝ ٚضغ اعشاءاد ِٕبعجخ  2

 إلداسح اٌغ١ٌٛخ

     

رمَٛ اإلداسح اٌؼبِخ ثبإلػالَ اٌفٛسٞ ٌّغٍظ اإلداسح ػٓ  3

 أٞ رذٟٔ فٟ ِغزٜٛ اٌغ١ٌٛخ ػٓ اٌؾذ األدٔٝ اٌّمشس ٌٗ.

     

٠ٛعذ ضّٓ اٌّظشف ٔظبَ ِؼٍِٛبرٟ ٠ؼًّ ػٍٝ ل١بط  4

ٚسفغ اٌزمبس٠ش فٟ  زٙبِٚزبثؼ زٙبِٚشالجِخبطش اٌغ١ٌٛخ 

 اٌٛلذ إٌّبعت

     

٠ٍخ ٌّٛاعٙخ أصِبد ٠مَٛ اٌّظشف ثٛضغ اٌخطظ اٌجذ 5

 اٌغ١ٌٛخ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠زؼشع ٌٙب

     

ٌّشالجخ ٚضغ اٌغ١ٌٛخ  بً خبط بً ٠ؾذد اٌّظشف ٔظبِ 6

 ثبٌؼّالد األعٕج١خ

     

رزُ ِشاعؼخ ع١بعخ اٌغ١ٌٛخ ٚرط٠ٛش٘ب ِغ رغ١ش أٚضبع  7

 ٙبٚٔشبطبر اٌّظشف

     

٠ٛعذ رٕغ١ك ربَ ث١ٓ اٌّظشف ٚث١ٓ اٌغٙبد اٌّغئٌٚخ  8

 اٌغ١ٌٛخ  ػٓ ع١بعخ

     

ٔخ اٌّٛعٛداد ٚاٌّٛعٛداد ٠مَٛ اٌّظشف ثذساعخ ٌّمبس 9

ؾغُ اٌّطبٌجبد اٌّزٛلؼخ اٌزٟ رفٛق اٌغ١ٌٛخ ثٌذ٠ٗ 

 اٌّزٛفشح

     

ٌٍٕفمبد اإلداس٠خ ٌذ٠ٗ ٠ٚمذَ  اً ٠ضغ اٌّظشف ؽذٚد 10

 االلزشاؽبد ٚاٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌزشش١ذ رٍه إٌفمبد

     

فٟ اٌّظشف ٌزٕف١ز ع١بعبد رٛعذ عٙخ سلبث١خ ِخزظخ   11

 ٙبٚرم١١ّ ٙبٚأ٘ذاف اٌغ١ٌٛخ اٌّٛضٛػخ

     

دسعخ شفبف١خ وبف١خ ثؾ١ش رؼىظ ٚضغ ٠ٍزضَ اٌّظشف  12

 اٌغ١ٌٛخ اٌؾم١مخ ٌذ٠ٗ ثغ١ّغ اٌؼّالد اٌزٟ ٠زؼبًِ ِؼٙب
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 (التسعير مخاطر -الصرف أسعار مخاطر -الفائدة سعر مخاطر)السوق مخاطر -ثالثاا 

 الفائدة عارأس مخاطر  -1

 اٌج١بْ سلُ اٌجٕذ
ِٛافك 

 ثشذح
 ِٛافك

غ١ش 

 ِٛافك

غ١ش 

ِٛافك 

 ثشذح

 ِؾب٠ذ

1 
٠ٛعذ ٌذٜ اٌّظشف ع١بعبد ِىزٛثخ ِٚؾذدح ؽٛي 

 ِخبطش عؼش اٌفبئذح
     

2 
٠ؼًّ اٌّظشف ػٍٝ ِشاعؼخ ع١بعبد ِخبطش عؼش 

 زٙبِٚزبثؼ زٙبِٚشالج ٙبٚل١بع اٌفبئذح
     

      ف ٌّخبطش أعؼبس اٌفبئذح٠ؼًّ اٌّظشف ػٍٝ رؾذ٠ذ عمٛ 3

4 
٠زٛفش ٌذٜ اٌّظشف ػب١ٍِٓ ٌذ٠ُٙ اٌخجشح ٚاٌىفبءح فٟ 

 اداسح ِخبطش عؼش اٌفبئذح
     

5 
عً اٌزؤوذ أذ ٌذٜ اٌّظشف ٔظبَ ضجظ داخٍٟ ِٓ ٠ٛع

 ِٓ اٌزم١ذ ثبإلعشاءاد ٚاٌغ١بعبد اٌّٛضٛػخ
     

6 
رمذَ اٌزمبس٠ش اٌخبطخ ثّخبطش عؼش اٌفبئذح ٌّغٍظ 

 سح ٚاإلداسح اٌؼبِخ فٟ اٌّظشف  فٟ اٌٛلذ اٌّؾذداإلدا
     

7 
٠ؼًّ اٌّظشف ػٍٝ رى٠ٛٓ ِخظظبد ِمبثً اٌخغبئش 

 اٌزٟ رٕزظ ػٓ رمٍجبد عؼش اٌفبئذح
     

8 
اْ اٌزغ١شاد فٟ أعؼبس اٌفبئذح رشىً ضغٛطبد ػٍٝ 

 ٔشبطبد اٌّظشف
     

 الصرف سعر مخاطر -2

 اٌج١بْ سلُ اٌجٕذ
ِٛافك 

 ثشذح
 ِٛافك

غ١ش 

 ِٛافك

غ١ش 

ِٛافك 

 ثشذح

 ِؾب٠ذ

9 
ِشاعؼخ اٌغ١بعبد اٌّٛضٛػخ ٌّخبطش ٠ٍزضَ اٌّظشف 

 ٌٍظشٚف اٌّؾ١طخ أعؼبس اٌظشف ٚرؼذ٠ٍٙب طجمبً 
     

10 
اعزخذاَ أدٚاد ٌٍؾ١طخ ِٓ ِخبطش ٠ٍزضَ اٌّظشف 

 اٌزؼبًِ ثبٌؼّالد األعٕج١خ
     

11 

اٌّظشف ال ٠ٕمظٗ اٌخجشاد اٌالصِخ فٟ ِغبي اٌزؼبًِ 

 ّالد األعٕج١خثبٌؼ

 

     

12 
الد األعٕج١خ ث١ٓ ػذح بٌؼّث٠مَٛ اٌّظشف ثبالؽزفبظ 

 خ ٚثٕغت ِؼ١ٕخػّالد سئ١غ
     

13 
٠مَٛ اٌّظشف ثزؾ٠ًٛ اٌّجبٌغ اٌٛاسدح ثبٌؼّالد األعٕج١خ 

 ٙب١ٌااٌٝ اٌؼٍّخ اٌٛط١ٕخ فٟ ؽبي اٌؾبعخ 
     

14 
٠ٛفش اٌّظشف ثشاِظ رذس٠ج١خ فؼبٌخ ٌزذس٠ت اٌؼب١ٍِٓ 

 ٠ٗ فٟ ِغبي اٌزؼبًِ ثبٌؼّالد األعٕج١خٌذ
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 :التسعير مخاطر  -3

ِٛافك  اٌج١بْ سلُ اٌجٕذ

 ثشذح 

غ١ش  ِٛافك

 ِٛافك

غ١ش 

ِٛافك 

 ثشذح

 ِؾب٠ذ

رجبع  ع١بعبد اً اإلداسح اٌؼ١ٍب فٟ اٌّظشف ػٍٝ رؼّ 15

 ٌزم١١ُ أطٌٛٙب ثم١ّٙب اٌغبس٠خ ثذالً ِٓ ل١ّزٙب اٌذفزش٠خ

     

اٌؼ١ٍب ٌٍّظشف ثؼ١ٓ االػزجبس رزثزة  رؤخز اإلداسح  16

 أعؼبس اٌّٛعٛداد فٟ اٌغٛق ػٕذ رم١١ّٙب

     

رؼزّذ اداسح اٌّظشف ػٍٝ اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ وّظذس   17

 زٙبٚؽشو ٌٍّؼٍِٛبد ٌٍزٕجئ ثبرغبٖ أعؼبس األٚساق اٌّب١ٌخ

     

اٌغ١بعبد  ٟ  ٌذٜ اٌّظشف ٠ٍزضَ اٌّذلك اٌذاخٍ 18

اٌّظشف ٌٍزؼبًِ ِغ ِخبطش ٚاإلعشاءاد اٌزٟ ٚضؼٙب 

 اٌزغؼ١ش
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 :التشغيلية المخاطر -رابعاا 

 اٌج١بْ سلُ اٌجٕذ
ِٛافك 

 ثشذح
 ِٛافك

غ١ش 

 ِٛافك

غ١ش 

ِٛافك 

 ثشذح

 ِؾب٠ذ

1 

اْ ِغٍظ اداسح اٌّظشف ػٍٝ ػٍُ ٚدسا٠خ ثبٌّخبطش 

اٌزشغ١ٍ١خ اٌٙبِخ اٌزٟ رٛاعٗ اٌّظشف ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ 

 ِؼٙب

     

2 

داسح ٚاإلداسح اٌؼبِخ فٟ اٌّظشف لبدساْ اْ ِغٍظ اإل

ٚٚضغ  زٙبِٚشالج ٙبٚل١بعاٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ ػٍٝ رؾذ٠ذ 

 ثٙبعشاءاد اٌخبطخ اٌغ١بعبد ٚاإل

     

3 
ِشاعؼخ اٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ ٠ٍزضَ ِغٍظ اداسح اٌّظشف 

 ثشىً دٚسٞ ٚاضبفخ أٞ ِخبطش عذ٠ذح
     

4 

١ٍخ رخضغ ٠زؤوذ ِغٍظ اإلداسح ِٓ أْ اٌّخبطش اٌزشغ١

ٌشلبثخ داخ١ٍخ شبٍِخ ِٓ لجً أشخبص ِغزم١ٍٓ ػٓ 

 اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رٕشؤ ػٕٙب

     

5 
ٗ ٚألغبِاٌّظشف رزؤوذ اإلداسح اٌؼبِخ ِٓ ل١بَ ٚؽذاد 

 ثزٕف١ز ٔظبَ اداسح اٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خوبفخ 
     

6 

رغزط١غ اإلداسح اٌؼبِخ رٛف١ش اٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ 

إٌبرغخ ػٕٙب ٌألشخبص  ثبٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ ٚاٌخغبئش

 اٌؼب١ٍِٓ ف١ٙب

     

7 

رؼزّذ اإلداسح اٌؼبِخ ػٍٝ رط٠ٛش اإلعشاءاد إٌّبعجخ 

ٌزم١١ُ اٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ إٌبرغخ ػٓ اٌزغ١١شاد اٌزٟ 

 رؾذس ِٓ خالي ٔشبط اٌّظشف

     

8 
٠ؼزّذ اٌّظشف ػٍٝ رطج١ك ٔظبَ ِشالجخ دٚس٠خ 

 ٌٍّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ
     

9 

ثبالعزفبدح ِٓ اٌزمبس٠ش اٌزٟ رؼذ٘ب  ٠مَٛ اٌّظشف

اٌغٍطبد اٌشلبث١خ أٚ دائشح اداسح اٌّخبطش فٟ ِؼبٌغخ 

 رٙبٚاداس اٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ

     

10 
٠ٛعذ ٌذٜ اٌّظشف ؽذٚد ٌٍّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ اٌزٟ ٠ّىٓ 

 أْ ٠زؾٍّٙب
     

11 
٠ٛعذ ٌذٜ اٌّظشف ؽٍٛي أٚ خطظ ثذ٠ٍخ ٌٍزخف١ف ِٓ 

 رٕزظ ػٓ اٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خاٌخغبئش اٌزٟ ٠ّىٓ أْ 
     

12 
ؾغت اٌٛؽذاد ٚاأللغبَ ث٠زُ رغ١ّغ اٌّخبطش ٚرج٠ٛجٙب 

 اٌزٟ رٛاعٗ اٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ
     

13 
اٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ فٟ اٌّظشف  يؤشراث٠زُ رؾذ٠ذ 

 ِٚشاعؼزٙب دٚس٠بً 
     

14 
٠زُ ل١بط ِذٜ رىشاس ؽذٚس اٌّخبطش اٌزشغ١ٍ١خ ِٚذٜ 

 ٔشبطبد اٌّظشفدسعخ خطٛسرٙب فٟ 
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 (:الصيرفة مخاطر)اإللكترونية المصرفية العمليات مخاطر -خامساا 

 اٌج١بْ سلُ اٌجٕذ
ِٛافك 

 ثشذح
 ِٛافك

غ١ش 

 ِٛافك

غ١ش 

ِٛافك 

 ثشذح

 ِؾب٠ذ

1 
٠ٛعذ ضّٓ اٌّظشف ِؼب١٠ش و١ّخ ٌم١بط اٌّخبطش 

 اإلٌىزش١ٔٚخ اٌزٟ ٠زؼشع ٌٙب
     

2 
ٓ أْ ٠زؾٍّٗ ِٓ ٠ضغ اٌّظشف ؽذٚد لظٜٛ ٌّب ٠ّى

 خغبئش ٔز١غخ اٌّخبطش اإلٌىزش١ٔٚخ
     

3 
٠زجغ اٌّظشف ع١بعبد فؾض اٌّخبطش اٌزٟ ٠ّىٓ أْ 

 رٕزظ ػٓ أػّبي اٌظ١شفخ اإلٌىزش١ٔٚخ لجً اػزّبد٘ب
     

4 

٠مَٛ اٌّظشف ثبإلعشاءاد إٌّبعجخ ٌٍزؾمك ِٓ ٠ٛ٘خ 

اٌضثبئٓ ٚاٌظالؽ١بد, ػٕذِب ٠زُ اٌزؼبًِ ِؼُٙ ِٓ خالي 

 شفخ اإلٌىزش١ٔٚخاٌظ١

     

5 
٠زجغ اٌّظشف أٞ اعشاءاد ٌؾّب٠خ ٔظُ االرظبالد ِٓ 

 ٙبف١اٌؼب١ٍِٓ غ١ش اٌّشخض ٌُٙ ٌٍؼًّ  لجً
     

6 

٠مَٛ اٌّظشف ثزؤ١ِٓ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌزٟ رئِٓ اٌّؾبفظخ 

ػٍٝ ػ١ٍّبد اٌظ١شفخ اإلٌىزش١ٔٚخ ِٓ أٞ أزٙبن داخٍٟ 

 أٚ خبسعٟ

     

7 
ػٍٝ اٌزم١١ُ اٌّغزّش ٌٍظ١شفخ  ٠مَٛ اٌّظشف ثبٌؼًّ

 اإلٌىزش١ٔٚخ ٚرط٠ٛش٘ب
     

8 

٠مَٛ اٌّظشف ثبالػزّبد ػٍٝ خطظ ثذ٠ٍخ ٌالعزّشاس فٟ 

رمذ٠ُ خذِبد اٌىزش١ٔٚخ فٟ ؽبي ؽذٚس أػطبي فٟ ٔظبِٗ 

 اٌذاخٍٟ

     

9 

رجبع ِجذأ اٌفظً اٌٛظ١فٟ ٌٍز٠ٓ ٠ذ٠شْٚ ب٠مَٛ اٌّظشف ث

بطخ ثبٌظ١شفخ أٚ ٠شالجْٛ أٚ ٠شغٍْٛ اٌؼ١ٍّبد اٌخ

 اإلٌىزش١ٔٚخ

     

10 

عشاءاد اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ اإلرجبع ب٠مَٛ اٌّظشف ث

ذٚس٠خ ٌٍزؤوذ ِٓ ػذَ ٚعٛد اخزشاق ٌٍٕظُ اٌخزجبساد االٚ

 اٌّظشف١خ ٌذ٠ٗ

     

11 
٠مَٛ اٌّظشف ثبرخبر اإلعشاءاد إٌّبعجخ اٌزٟ رّىٕٗ ِٓ 

 اٌزم١ذ ثّزطٍجبد اٌغش٠خ اٌّظشف١خ
     

12 
 اٌّزؼٍمخٌّظشف ثبإلفظبػ ػٓ اٌّؼٍِٛبد ٠مَٛ ا

 ٛضؼٗ فٟ ِٛلؼٗ اإلٌىزشٟٚٔ ػٍٝ شجىخ اإلٔزشٔذث
     

 

 
 


