
 

 

 جامعة دمشق

 كلية االقتصاد

 قسم المصارف والتأمين

  

 اختبار قدرة املصارف اخلاصت يف سوريت 
 على حتمل خماطر السيولت

 ((ميدانيت دراست))
 كالمصرفيةلنيؿ درجة الماجستير في العلـك المالية رسالة مقدمة 

 إعداد الطالبة

 رزان يوسف القيسي
 

 إشراف الدكتور

 سليمان موصلي
 جامعة دمشق –مدّرس في قسم االقتصاد 

 
  

          ـدمشق 
          ىػ
 



 

 

Damascus University 

Economic College 

Banking & Insurance Department 

 

 

 

Testing the Ability of Private Banks in Syria 

to Bear Liquidity Risks 

An Empirical Study 

A research Submitted for Master Degree in Banking and Finance 

 

Prepared By 
Razan Yousef Al-Kaisee 

 

Supervision 

Dr. Sulaiman Mouselli 

Lecturer in Economics Department – Damascus University  

 

 

 

 

Damascus 
            

            
 



 

 

 التصنيف:       الجميورية العربية السورية 

 الموضوع:       جامعة دمشق 

 كمية االقتصاد

 

 إقرار
 ماجستير علـك مالية كمصرفية  -يكسؼ القيسي  الطالبة: رزافأنا 

أصرح بأف ىذا البحث ىك مف إنجازم كلػـ يسػبؽ أف ن ػر مػف  بلػي أك مػف 
  بؿ باحثيف آخريف.

 

 9/4102دمشق في  /

 

 رزان يوسف القيسي

 

 

  



 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 
 

 

 [002]طو: 
 

  



 

 

 اإلهداء
 ..عينامإلى  دكتي كفخرم في ىذه الحياة دكف أف تراه 

 (أبي رحمو اهلل)

                                         إلػػػى العػػػيف التػػػي أدمعػػػت لتحيػػػا ابتسػػػامتي.. إلػػػى مػػػف كىبتنػػػي حياتيػػػا   مػػػؿ حيػػػاتي.. 
 كجكاز مركرم إلى الجنة.. ،دعاؤىا سر نجاحي

 (أمي الغالية)

سػندان لػي  إلى  ريؾ حياتي كرفيؽ عمرم.. إلى مف بارؾ طمكحي في طلػب العلػـ ف ػاف
   كعكنان..

 (زكجي الحبيب)

 نيـ، أتممت بحثي على حساب ك تيـأرل الدنيا في عيك  إلى مف رآىـ القلب  بؿ العيف.
  مسي ك مرم.........

 (تيـ كماسة)

أفتخػػر بيػػـ . كني كرعػػكني، أجػػد نفسػػي فػػييـ.. أ بػػر ب بريػػا يـ.ضػػنتحإلػػى أىػػؿ كأحبػػة، ا
 كأعتز..

 (أ اربي)

ىػا، ر فرت في أعماؽ  لبي، تذك ت معيـ حلػك الحيػاة كمحُ  رتي ك إلى كجكه ُرِسمت في ذا
 يضحؾ القلب لرؤياىـ..

 (أصد ا ي)

منػػػو الصػػػدؽ كايخػػػمص فػػػي العمػػػؿ، ك ػػػاف  مػػػف زكدنػػػي بػػػالعلـ كالمعرفػػػة، تعلمػػػتإلػػػى 
 لدعمو المتكاصؿ كنصا حو القيمة ا ثر ا  بر في إتماـ ىذه الرسالة..
 (الد تكر سليماف مكصلي)

 الحبيبة الجريحة.....إلى سورية 



 

 

 كلمة شكر
 

ي ػرافو علػى ىػذه الرسػالة  الددتتور سدليمان موصدليأتقدـ بال  ر كالعرفػاف إلػى 
 كعلى ما  دمو مف جيد كتكجييات  يمة كممحظات د يقة في سبيؿ إنجاز ىذه الرسالة.

على  بكلو الم ار ة في لجنػة األستاذ الدتتور علي تنعان كأخص بال  ر كالتقدير 
 المنا  ة على ىذه الرسالة.

علػى ت رميػا بقبػكؿ الم ػار ة الدتتورة رانيدا السريدر  ما يسرني التقدـ بال  ر إلػى 
 في تح يـ ىذه الرسالة.

 ك ؿ مف ك ؼ إلى جانبي كساندني. ،كأ  ر جميع أساتذتي في  لية اال تصاد

 

  



 

 

 ممخص الدراسة
دارة الحديثػػػػػػػػػػة ي نظمػػػػػػػػػػةا الميمػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي  دكاتاختبػػػػػػػػػػارات التحمػػػػػػػػػػؿ المصػػػػػػػػػػرفية مػػػػػػػػػػف ا  تعتبػػػػػػػػػػر

عجػػز خصكصػان بعػد مػا أثبتتػو ا زمػات الماليػة ا خيػرة مػف التػي نالػت اىتمامػان متزايػدان ك  ، المصػرفيةالمخاطر 
خطػر التػي تػؤثر الاآلثػار المحتملػة للتغيػرات المفاج ػة فػي عكامػؿ  تقػديرأساليب إدارة المخاطر التقليديػة فػي 

بػػػازؿ للر ابػػػة لجنػػػة فػػػي مقػػػررات  اعتمادىػػػا التحمػػػؿ ختبػػػاراتا مػػػف أىميػػػة. كزاد المصػػػارؼ مخػػػاطرعلػػػى 
 تبنييا مف  بؿ السلطات النقدية في العديد مف الدكؿ كمنيا الجميكرية العربية السكرية.المصرفية ك 

تحمػػػؿ مخػػػػاطر السػػػػيكلة علػػػػى المصػػػػارؼ الخاصػػػة السػػػػكرية  ػػػدرة  اختبػػػػار إلػػػػىىػػػػذه الدراسػػػة يػػػدؼ ت
السػػيناريك  يفتػػرض حيػػث ثػػمث سػػيناريكىات مفترضػػة : تطبيػػؽ عبػػر  ،2102اـ عػػنيايػػة باسػػتخداـ بيانػػات 

مفػاجئ اللسػحب لكالثػاني تعرضػو  ، كدا ع العممء ب افة أنكاعيػاا كؿ تعرض المصرؼ لسحب مفاجئ مف 
 ك .الكدا ػع بينمػا السػيناريك الثالػث يفتػرض تعرضػو للسػحب المفػاجىء مػف إجمػالي  ، الحسابات الجاريةمف 

في تقييـ كضع سػيكلة ىػذه المصػارؼ النسب المعيارية المفركضة مف مجلس النقد كالتسليؼ ستخداـ ا د تـ 
 .بعد االختبار

بالسػحب  ةمتمثلػالسػيكلة ال مخػاطر على تحمؿ  ةالمدركس ارؼ درة المصأظيرت نتا ج ىذه الدراسة  
جمػػػالي  ، كالحسػػػابات الجاريػػػة ، كدا ػػػع العمػػػمء ب افػػػة أنكاعيػػػاالمفػػػاجئ مػػػف  كأف أم انخفػػػاض  ، الكدا ػػػعكا 

اليػػػؤدم إلػػػى انخفػػػاض  ػػػدرة ىػػػذه المصػػػارؼ علػػػى سػػػداد  ، مفػػػاجىء يطػػػرأ علػػػى أم نػػػكع مػػػف ىػػػذه الكدا ػػػع
 .التزاماتيا المالية إلى مادكف متطلبات السلطة الر ابية

كالمصػػػارؼ الخاصػػػة  ، تفػػػاكت بػػػيف  ػػػدرة المصػػػارؼ الخاصػػػة ايسػػػممية إلػػػىالنتػػػا ج أيضػػػا   أ ػػػارت
حيػث  ، كذلؾ عند تعرضيا للسحب المفاجىء مػف إجمػالي الكدا ػع   ، التقليدية على تحمؿ مخاطر السيكلة

أف المصارؼ ايسػممية تمتلػؾ حجػـ أ بػر مػف ا صػكؿ السػا لة مقارنػة بالمصػارؼ التقليديػة ممػا يعػزز مػف 
 .دييا ب افة أنكاعيا درتيا على مكاجية أم سحكبات طار ة مف الكدا ع المكجكدة ل

بضػػػػركرة المرا بػػػػة المسػػػػتمرة لعمليػػػػات السػػػػحب كاييػػػػداع  الخاصػػػػة المصػػػػارؼتكصػػػػي الدراسػػػػة لػػػػذلؾ 
كتنكيع مصادر ا مكاؿ التػي تعتمػد علييػا فػي  ، )السيما إجمالي الكدا ع( لألنكاع المختلفة مف الكدا ع لدييا

عػػػداد  ، سياسػػػة تجميػػع ا صػػػكؿ السػػا لة عػػفإلػػى االبتعػػػاد المصػػارؼ ايسػػػممية تحػػػث ك  ، تكليػػد السػػيكلة كا 
 ، المصػػػػارؼ لخطػػػػط طػػػػكارلء مناسػػػػبة لتػػػػكفير ا مػػػػكاؿ المزمػػػػة بأ ػػػػؿ ت لفػػػػة حػػػػاؿ تعرضػػػػيا  زمػػػػة سػػػػيكلة

كب ػػ ؿ خػػاص إدارة  ، كاالعتمػػاد علػػى اختبػػارات التحمػػؿ المصػػرفية  ػػأداة  ميمػػة فػػي إدارة المخػػاطر لػػدييا
كتكصػي الدراسػة .ختبػارات فػي التقػارير الماليػة المن ػكرة ليػاكتضميف نتا ج كطػرؽ ىػذه اال ، مخاطر السيكلة

أيضػػا بضػػركرة التمييػػز بػػيف المصػػارؼ ايسػػممية كالتقليديػػة بخصػػكص مخػػاطر السػػيكلة ك إدارتيػػا عنػػد سػػف 
 .القكانيف كالت ريعات المصرفية



 

 

ABSTRACT 
Banking stress tests are considered important tools in modern banks’ risk 

management systems. Those tests have gained increasing interest in the 

aftermath of the recent financial crises which proved the inadequacy of 

conventional tools of risk management in capturing the impact of sudden 

changes in risk factors that affect banks’ risks. Those stress tests have gained 

increasing popularity since their implementation by Basel Committee and 

adoption by monetary authorities in many countries among them the Syrian 

Arab Republic. 

This paper aims to examine the ability of private banks in syria to bear 

liquidity risks using 2012 data through applying three possible senarios; the first 

assumes sudden withdrawal of customers deposits, the second assumes sudden 

withdrawal of current accounts while the third assumes sudden withdrawal of 

total deposits. The standard liquidity ratios suggested by the Money and Lending 

Councel were used to evaluate the liquidity situation of those banks after 

applying the tests. 

The results confirm the ability of those banks to stand the liquidity risk 

from sudden withdrawal of customers deposites, current accounts and total 

deposits respectively. They also show that any sudden drop in any of these 

deposits’ types do not lead to a decline in banks’ ability to repay their financial 

obligations below the regulatory authority requirements. Interestingly, the 

results also show that there is a discrepancy between the ability of private 

Islamic vs. tradititional private banks to bear liquidity risk when exposed to 

sudden withdrawal of the total deposits, where Islamic banks have the largest 

volume of liquid assets than conventional banks, thus enhancing their ability to 

bear any emergency withdrawals from their existing deposits of all kinds. 

To conclude, this study suggests that banks’ management should closely 

and continuously monitor withdraw and deposit activities of all deposits 

(perticularly total deposits) and diversify their sources of funds to generate 

liquidity. Islamic bank management are also advised to avoid the policy of 

accumulating liquid assets, and prepare emergancy plans to meet such 

withdrawls at the lower possible cost in case of liquidity shock. The 

management of both types of banks are advised to use stress tests as an 

important tool in their liquidity risk management and the inclusion of those 

tests’ results and methods in financial reports published them. The study also 

advices the banking autthorities to distinguish between Islamic and traditional 

banks regarding liquidity risk management when developing laws and banking 

legislation. 
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 041 :مقدمة
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 042 (:الح كمية) العامة المصارؼ: الثاني الفرع
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 089 العربية المراجع: أكالن 
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 077 كباستخداـ النسبة الثانية
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 : المقدمة -0

يعتبػر أسػاس اسػتقرار تمثؿ المصارؼ عصب الحياة فػي اال تصػاد  مػا أف اسػتقرار النظػاـ المصػرفي 
كنظران لما تنطػكم عليػو طبيعػة ا عمػاؿ المصػرفية مػف مخػاطر ال سػيما فػي حػاؿ ا زمػات  .اال تصاد كنمكه

سػػتكجب ضػػركرة كجػػكد آليػػات فعالػػة يدارة  بمػػا ييػػدد سػػممة النظػػاـ المصػػرفي ك اسػػتقرار اال تصػػاد برمتيػػا
النظػػػاـ المصػػػرفي   ػػػؿ كعلػػػى مسػػػتكل  المخػػػاطر كمرا بػػػة  ػػػدرتيا علػػػى تحمػػػؿ تلػػػؾ ا زمػػػات علػػػى صػػػعيد

 المصارؼ منفردة. 

تعتبػػر اختبػػارات التحمػػؿ إحػػدل أدكات  يػػاس المخػػاطر كخاصػػة بمػػا يتعلػػؽ بتقيػػيـ ا حػػداث المحتملػػة 
علػػى كضػػػع المصػػرؼ نتيجػػػة حػػػدكث تغيػػرات فػػػي ا كضػػاع اال تصػػػادية العامػػػة أك حصػػكؿ أحػػػداث معينػػػة 

 اسية كل نيا تتصػؼ بالصػعكبة كالمعقكليػة كتيػدؼ إلػى  كب  ؿ عاـ ت كف ىذه ا حداث، خاصة بالمصرؼ
معرفػػة آثػػار بعػػض التغيػػرات السػػلبية علػػى الكضػػع المػػالي للمصػػرؼ بمػػا فييػػا سػػيكلتو كنتػػا ج أعمالػػو كأمكالػػو 
الخاصة. كمف ىنػا بػرزت أىميػة اختبػارات التحمػؿ المصػرفية فػي التنبػؤ بالمخػاطر كب ػ ؿ خػاص المخػاطر 

السػيما بعػد أف تػـ اعتمادىػا مػف  بػؿ السػلطات المصػرفية ا كركبيػة كا مري يػة ك  ،المستقبلية غير المتك عة
 .3تبارىا ملزمة كفؽ متطلبات بازؿتطبيقيا ب  ؿ دكرم على المصارؼ كصكال إلى اع

الختبػػارات  تػػأتي أىميػػة ىػػذا البحػػث مػػف حداثػػة تجربػػة المصػػارؼ الخاصػػة فػػي سػػكرية ففػػي تطبيقػػو
الخاصػػػة العاملػػػة فػػػي سػػػكرية إسػػػممية ك تقليديػػػة اختبػػػار لقػػػدرة ىػػػذه عينػػػة مػػػف المصػػػارؼ  التحمػػػؿ علػػػى

المصارؼ على تحمؿ مخاطر السيكلة التي  د تتعرض ليا في حاؿ حػدكث ا زمػات أك ا حػداث الفجا يػة. 
 إف تقيػػيـ سػػيكلة القطػػػاع المصػػرفي الخػػػاص السػػكرم ك درتػػػو علػػى تحمػػػؿ أثػػار ا زمػػػات كا حػػداث غيػػر

 على سممة النظاـ المصرفي كبالتالي اال تصاد برمتو. المتك عة ميـ لمطم ناف

 : مشكمة الدراسة -4

انخفػػػػاض مسػػػػتكل سػػػػيكلة المصػػػػرؼ مؤ ػػػػران علػػػػى تػػػػدىكر الكضػػػػع المػػػػالي للمصػػػػرؼ حيػػػػث أف يعػػػػد 
كيجبػػػره علػػػى ممػػػا يخفػػػض مسػػػتكل النقديػػػة لديػػػو  ،المصػػػرؼ المتػػػدىكر ماليػػػا يكاجػػػو مخػػػاطر سػػػحب الكدا ػػػع

 .فا  ؿثـ ا  ؿ  ة تصفية مكجكداتو ا  ثر سيكل

كفػػػي ظػػػؿ عػػػدـ  فايػػػة ا سػػػاليب التقليديػػػة التػػػي تعتمػػػد علييػػػا المصػػػارؼ فػػػي تحديػػػد احتياجاتيػػػا مػػػف 
تتحػػدد م ػػ لة الدراسػػة فػػي  يػػاس  ػػدرة المصػػارؼ علػػى يم ػػف أف ، السػػيكلة بمػػا يحقػػؽ ليػػا ا مػػاف كالربحيػػة
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ذلػػؾ مػػف خػػمؿ تطبيػػؽ اختبػػارات التحمػػؿ ك ، تحمػؿ التغيػػرات المفاج ػػة فػػي العكامػػؿ المػػؤثرة فػػي السػػيكلة لػػدييا
 .لمخاطر السيكلة على ىذه المصارؼ المصرفية

 :  با س لة التالية عليو يم ف صياغة م  لة الدراسة كبناءان 

السػكرية بسػػبب  لػدل المصػػارؼ الخاصػة ىػؿ يػؤدم االنخفػاض فػػي كدا ػع العمػمء ب افػػة أنكاعيػا -0
المصػػارؼ علػى سػداد التزاماتيػا الماليػػة إلػى مػا دكف متطلبػػات إلػى انخفػػاض  ػدرة ىػذه  ،السػحكبات المفاج ػة

 ؟لسلطة الر ابيةا

 ىؿ يختلؼ تأثير ذلؾ االنخفاض في سيكلة المصارؼ مابيف المصارؼ التقليدية كايسممية؟  -2

لػدل المصػارؼ الخاصػة السػكرية بسػبب السػحكبات م االنخفػاض فػي الحسػابات الجاريػة ىؿ يؤد -3
اض  ػػدرة ىػػذه المصػػارؼ علػػى سػػداد التزاماتيػػا الماليػػة إلػػى مػػا دكف متطلبػػات السػػلطة إلػػى انخفػػ، المفاج ػػة
  ؟الر ابية 

 مابيف المصارؼ التقليدية كايسممية؟ ىؿ يختلؼ تأثير ذلؾ االنخفاض في سيكلة المصارؼ -4

لػػػدل المصػػارؼ الخاصػػػة السػػكرية كالتػػػي  ىػػؿ يػػؤدم االنخفػػػاض المفػػاجئ فػػػي الكدا ػػع ايجماليػػة -5
إلػػى ، بسػػبب السػػحكبات ك أيػػة كدا ػػع أخػػرلأكدا ػػع العمػػمء كالمصػػارؼ سػػكاء  انػػت جاريػػة أك تػػكفير  ت ػػمؿ

 ؟انخفاض  درة ىذه المصارؼ على سداد التزاماتيا المالية إلى ما دكف متطلبات السلطة الر ابية

 ة؟ىؿ يختلؼ تأثير ذلؾ االنخفاض في سيكلة المصارؼ مابيف المصارؼ التقليدية كايسممي  -6

 : أىمية الدراسة -3

 مػا أف المصػارؼ الخاصػة ت ػ ؿ ، يلعب القطاع المصرفي الخاص دكرا ىاما فػي اال تصػاد السػكرم
ممػػا يعنػػي أف تعػرض ىػػذا القطػاع  زمػػة ماليػػة ، غالبيػة ال ػػر ات المدرجػة فػػي سػػكؽ دم ػؽ لػػألكراؽ الماليػة

 .  ؿست كف لو تداعيات خطيرة على السكؽ المالية ك اال تصاد السكرم 

ا بحػاث التػي تػدرس تطبيػؽ اختبػارات التحمػؿ المصػرفية لمخػاطر السػيكلة أكا ػؿ يعد ىذا البحث مػف 
 مػا أف عػدـ تػكفر نتػا ج سػابقة سكاء المصارؼ ايسممية أك التقليديػة.  على المصارؼ الخاصة في سكرية

الخاصػػة بيػػذا المكضػػكع يػػدؿ علػػى عػػدـ اىتمػػاـ المصػػارؼ  ،الختبػػارات التحمػػؿ المصػػرفية لمخػػاطر السػػيكلة
 .كمف ىنا تأتي أىمية البحث في التطببؽ العملي ليذه االختبارات في المصارؼ الخاصة
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، أ ػػػدت لجنػػػة بػػػازؿ للر ابػػػة المصػػػرفية فػػػي  راراتيػػػا علػػػى ضػػػركرة إجػػػراء اختبػػػارات التحمػػػؿ المصػػػرفية
اء ىػػذه االختبػػارات علػػى ممػػا يبػػيف ا ىميػػة البالغػػة يجػػر  ،ك ػػذلؾ ا مػػر فػػي  ػػرارات مجلػػس النقػػد كالتسػػليؼ

كيسػػػاعد ىػػػذا البحػػػث المصػػػارؼ الخاصػػػة فػػػي إدارة مخػػػاطر السػػػيكلة بطريقػػػة حديثػػػة  مػػػا يقػػػدـ .المصػػػارؼ
النصػػح كاير ػػادات المزمػػة ليػػذه المصػػارؼ للحفػػاظ علػػى سػػيكلة  افيػػة لػػدييا بنػػاءان علػػى االختبػػارات التػػي 

 .التكصؿ إلييا في ىذا البحثسيتـ تطبيقيا على ىذه المصارؼ كفي ضكء النتا ج التي سيتـ 

 : أىداف الدراسة -2

 :  تتلخص أىداؼ الدراسة بما يلي

  عبػػر بنػػاء ، مخػاطر السػػيكلة اختبػػارات التحمػػؿ لتطبيػؽ اختبػػارات التحمػػؿ المصػػرفية كب ػ ؿ خػػاص
 .السيكلة في القطاع المصرفي الخاصسيناريكىات اختبارات التحمؿ لمخاطر 

  معرفة مدل  درة المصارؼ الخاصة على مكاجية الظػركؼ الطار ػة فػي ضػكء النسػب المحػددة مػف
 . بؿ السلطات الر ابية 

 . المقارنة بيف  درة المصارؼ الخاصة ايسممية كالتقليدية على مكاجية مخاطر السيكلة 

 : فرضيات البحث -5

لػػػدل  عمػػػمء ب افػػػة أنكاعيػػػاكدا ػػػع الاالنخفػػػاض المفػػػاجئ فػػػي يػػػؤدم ال : H01 فرضػػػية العػػػدـ ا كلػػػى
إلػى انخفػاض سػيكلة ىػذه المصػارؼ إلػى دكف متطلبػات االسممية أك التقليديػة   المصارؼ السكرية الخاصة

 .السلطة الر ابية

لػػػدل  عمػػػمء ب افػػػة أنكاعيػػػايػػػؤدم االنخفػػػاض المفػػػاجئ فػػػي كدا ػػػع ال: H11الفرضػػػية البديلػػػة ا كلػػػى 
إلػى انخفػاض سػيكلة ىػذه المصػارؼ إلػى دكف متطلبػات مية أك التقليديػة ايسم المصارؼ الخاصة السكرية 

 .السلطة الر ابية

لػػػدل المصػػػارؼ  الحسػػػابات الجاريػػػةاالنخفػػػاض المفػػػاجئ فػػػي يػػػؤدم ال : H02 فرضػػػية العػػػدـ الثانيػػػة
إلػػػى انخفػػاض سػػيكلة ىػػػذه المصػػارؼ إلػػػى دكف متطلبػػات السػػػلطة ايسػػػممية أك التقليديػػة الخاصػػة السػػكرية 

 .بيةالر ا
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لػػػدل المصػػػػارؼ  الحسػػػػابات الجاريػػػةيػػػػؤدم االنخفػػػاض المفػػػاجئ فػػػي : H12الفرضػػػية البديلػػػة الثانيػػػة 
إلػػى انخفػػاض سػػيكلة ىػػذه المصػػارؼ إلػػى دكف متطلبػػات السػػلطة ايسػػممية أك التقليديػػة  الخاصػػة السػػكرية 

 .الر ابية

لػدل المصػارؼ السػكرية  كدا ػعإجمػالي ال االنخفاض المفػاجئ فػييؤدم ال : H03ثالثة فرضية العدـ ال
 .إلى انخفاض سيكلة ىذه المصارؼ إلى دكف متطلبات السلطة الر ابية ايسممية أك التقليدية  الخاصة

كدا ػع لػدل المصػارؼ الخاصػة إجمػالي ال يؤدم االنخفاض المفاجئ فػي: H13ثالثة الفرضية البديلة ال
 .المصارؼ إلى دكف متطلبات السلطة الر ابيةإلى انخفاض سيكلة ىذه ايسممية أك التقليدية   السكرية

 : منيجية الدراسة -6

 :  تـ االعتماد على المنيج الكصفي التحليلي في الدراسة كالذم يتضمف جانبيف

ثػػـ  ،ياك ياسػػتيػػا ك يفيػػة إدار  لمخػػاطر التػػي تتعػػرض ليػػا المصػػارؼابػػو عػػرض  تػػـ: الجانببب النيببر 
 أحػد ا سػاليب المسػتخدمة فػي أىمية اختبارات التحمؿ المصػرفية بياف التر يز على إدارة مخاطر السيكلة ك 

 ..المصارؼ فيالمتبعة في تطبيؽ اختبارات تحمؿ مخاطر السيكلة تكضيح ا ساليب كالطرؽ ثـ ، إدارتيا

ـّ : الجانبببب التطبيقبببي السػػػيناريكىات المفترضػػػة لتنفيػػػذ اختبػػػارات التحمػػػؿ كتطبيػػػؽ  آليػػػة تصػػػميـ ضػػػ
كعػرض لنتػا ج ، لة على مصارؼ العينػة المدركسػة بيػدؼ اختبػار فرضػيات البحػثالمصرفية لمخاطر السيك 

 .ىذه االختبارات كتقديـ التكصيات كالمقترحات بناءا على نتا ج ىذه الدراسة

 : مجتمع وعينة الدراسة -7

ف ػػملت أمػػا عينػػة الدراسػػة ، المجتمػػع ايحصػػا ي للدراسػػة ىػػك القطػػاع المصػػرفي الخػػاص فػػي سػػكرية
تػػػـ  ،ثمثػػػة منيػػػا تقليديػػػة كثمثػػػة منيػػػا إسػػػممية العاملػػػة فػػػي سػػػكرية الخاصػػػة مػػػف المصػػػارؼ سػػػتة مصػػػارؼ

للمصػػارؼ فػػي القطػػاع المصػػرفي الخػػػاص الحصػػػة السػػك ية  مؤ ػػر بنػػاءا علػػى المصػػارؼ التقليديػػة اختيػػار
أمػا المصػارؼ ، سػكرية -ال ػرؽ  ،سػكرية - بيبلػكس ،بيمك السعكدم الفرنسي كىذه المصارؼ ىي ،التقليدم

، بنػؾ سػكرية الػدكلي ايسػممي، بنؾ ال اـمثؿ  امؿ مجتمع المصارؼ ايسممية، كت مؿ فيي تيسممية ا
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العينػػة المدركسػػة باالعتمػػاد علػػى البيانػػات الماليػػة لعػػاـ  ارؼتمػػت الدراسػػة علػػى مصػػ، سػػكرية –بنػػؾ البر ػػة 
 .المصارؼ ليذه (0)2012

 : مصادر بيانات الدراسة -8

 :  المزمة للدراسة مف المصادر التالية تـ الحصكؿ على البيانات

 .المجمكعة ايحصا ية التي يصدرىا الم تب المر زم لإلحصاء في سكرية -0

سػػػكؽ دم ػػػؽ التقػػارير السػػػنكية للمصػػػارؼ المتضػػمنة فػػػي العينػػػة المدركسػػة المتػػػكفرة علػػػى مك ػػع  -2
 .لألكراؽ المالية

 .لة في سكريةل ؿ بنؾ مف البنكؾ الخاصة العامالمك ع ايل تركني  -3

 : محددات الدراسة -9

الدراسػات كا بحػاث التػي تتعلػؽ بمكضػكع اختبػارات التحمػؿ فػي إدارة المخػاطر كب ػ ؿ خػاص   لػة  -
 .في الدكؿ العربية

تغنػػي البحػػث كتجعلػػو أ ثػػر  ػػمكلية ل ػػؿ مصػػرؼ مػػف المصػارؼ الخاصػػة عػدـ تػػكفر  اعػػدة بيانػػات  -
 .لمختلؼ أنكاع المخاطر التي يتعرض ليا المصرؼ

طبيػػػػؽ اختبػػػػارات التحمػػػػؿ فػػػػي عػػػػدـ كجػػػػكد تعليمػػػػات ر ابيػػػػة صػػػػارمة تحػػػػدد معػػػػايير كمسػػػػؤكليات ت -
 .المصارؼ

كب ػػ ؿ خػػاص  ،المدركسػػة د القػػكا ـ الماليػػة لمصػػارؼ العينػػةك عػدـ كجػػكد بيانػػات تفصػػيلية يكميػػة لبنػػ -
 .بيانات تفصيلية عف عمليات السحب كاييداع اليكمية

يجعػؿ عدـ تكفر بيانات للكدا ع بالعملة السػكرية كبػالقطع ا جنبػي لػدل بعػض مصػارؼ العينػة ممػا  -
ىػػذه تكاجػػو التػي  التمييػز الػػد يؽ لمخػاطر السػػيكلة بالعملػة السػػكرية أك بػالقطع ا جنبػػيمػف الصػػعب 

 .المصارؼ
                                   

نظػرا  ف ا زمػػة فػي سػكرية  ػػ لت صػدمة للمصػارؼ كتر ػػزت فػي عػػاـ  2102ا تصػرت فتػرة الدراسػػة علػى البيانػات الماليػػة لعػاـ ( 0)
السػيما كأف اختبػارات التحمػؿ تفتػرض حالػة أزمػة تتعػرض ليػا البنػكؾ، بينمػا تجػاكزت المصػارؼ مما يجعليا فترة اختبػار مثاليػة  2102

ك اتبعت أساليب تخفيؼ الصدمة عبر االستفادة مما أصدره البنؾ المر زم مف تعليمات كمنيػا تخفػيض  2103حالة الصدمة في عاـ 
ا ػػؿ مم مػػة لت ػػكف فتػػرة  2103بنػػكؾ كجعػػؿ بيانػػات عػػاـ % ممػػا خفػػؼ مػػف حػػدة ا زمػػة علػػى ال5% إلػػى 01االحتيػػاطي القػػانكني مػػف 

 دراسة.
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 : الدراسات السابقة -01
ناكلػػت مخػػاطر السػػيكلة ك اختبػػارات التحمػػؿ الدراسػػات التػػي تػػـ االعتمػػاد علييػػا كالتػػي تيم ػػف إيجػػاز 

 :  يلي مابالمصرفية 

 : الدراسات العربية: أوال
 مف ىذه الدراسات مف تعرض لمكضكع السيكلة النقدية ك يفية إداراتيا في المصارؼ كىي :

بعنبببوان ادراسبببة تحميميبببة لمخببباطر السبببيولة باسبببتخدام كشبببف التبببدفق  ،نضبببال رؤوف، دراسببة أحمبببد -0
  (0ا.4103، (بيان أثرىا عمى كفاية رأس المال في القطاع المصرفيالنقد  مع 

كمػدل ، تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحليؿ مخاطر السيكلة عػف طريػؽ تحليػؿ   ػؼ التػدفؽ النقػدم للمصػارؼ
كبيػػاف العم ػة بػيف  فايػػة رأس المػاؿ المصػرفي كمخػػاطر  ،تػأثير ىػذا ال  ػػؼ فػي  فايػة رأس مػػاؿ ىػذه المصػارؼ

مػػػػف خػػػػمؿ الدراسػػػػة التطبيقيػػػػة علػػػػى مصػػػػرؼ الرافػػػػديف كباسػػػػتخداـ البيانػػػػات الماليػػػػة مػػػػف عػػػػاـ  كذلػػػػؾ ،السػػػػيكلة
كمػػف خػػمؿ نتػػا ج التحليػػؿ ل ػػؿ مػػف مخػػاطرا لسػػيكلة باسػػتخداـ كتكصػػلت ىػػذه الدراسػػة   ،2119إلػػى عػػاـ 2115

بمخػػاطر  إلػػى عػػدـ تػػأثر  فايػػة رأس المػػاؿ،   ػػؼ التػػدفؽ النقػػدم ك فايػػة رأس المػػاؿ عػػف طريػػؽ النسػػب الماليػػة
تبػيف أف مصػرؼ الرافػديف حيػث  ،السيكلة كسبب ذلػؾ طبيعػة ا ن ػطة كالفعاليػات التػي يمارسػيا مصػرؼ الرافػديف

أكصػت ىػذه الدراسػة بضػركرة  .يحتفظ بحد أدنى مف أمكالو الذاتيػة لمكاجيػة المخػاطر التػي يم ػف أف يتعػرض ليػا
مسػػتكل مناسػػب لمكاجيػػة مخػػاطر السػػيكلة كضػػع صػػياغة كاضػػحة كاسػػتراتيجية للمحافظػػة علػػى رأس المػػاؿ عنػػد 

ن ػاء نظػاـ تقيػيـ ذاتػي يدارة  ،كتفعيػؿ دكر نظػاـ الر ابػة الداخليػة بيػدؼ إدارة مخػاطر السػيكلة بال ػ ؿ الصػحيح كا 
إعػػداد   ػػؼ للتػػدفؽ النقػػدم الخػػاص بالمصػػرؼ  ػػيريا كب ػػ ؿ منػػتظـ ممػػا يسػػاعد فػػي الر ابػػة  ،مخػػاطر السػػيكلة

   .لديو الجيدة لحجـ السيكلة المطلكب
 ( 4ا.4101دراسة األعرج، عدنان، بعنواناإدارة مخاطر السيولة في البنوك العاممة في األردن(،  -4

أبرمت ىذه الدراسة على البنكؾ ا ردنية بيدؼ التعػرؼ علػى ا سػاليب المسػتخدمة فػي إدارة مخػاطر 
السػليمة التػي يم ػف تطبيقيػا فػي السيكلة في البنكؾ ا ردنية ك تكجيػو تلػؾ البنػكؾ إلػى ايجػراءات المصػرفية 

إدارة مخػػػاطر السػػػيكلة فػػػي ضػػػكء مقػػػررات لجنػػػة بػػػازؿ. اعتمػػػدت ىػػػذه الدراسػػػة أسػػػلكب االسػػػتبياف المتضػػػمف 

                                   
دراسة تحليلية لمخاطر السيكلة باستخداـ   ؼ التدفؽ النقدم مع بياف أثرىا على  فاية رأس الماؿ . 2103أحمد، نضاؿ رؤكؼ، ( 0)

 .اؽ، بغداد، العر في القطاع المصرفي، مجلة بغداد للعلكـ اال تصادية، العدد السادس كالثمثكف
إدارة مخػػاطر السػػيكلة فػػي البنػػكؾ العاملػػة فػػي ا ردف، مجلػػة بغػػداد للعلػػكـ اال تصػػادية، العػػدد الخػػامس . 2101ا عػػرج، عػػدناف، ( 2)

 .، بغداد، العراؽكالع ركف
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أسػ لة تمػػت صػػياغتيا عػػف م ػػ لة الدراسػػة المتضػػمنة آليػة تطبيػػؽ البنػػكؾ العاملػػة فػػي ا ردف لمقػػررات لجنػػة 
 بازؿ بخصكص إدارة مخاطر السيكلة.

اسػػة إلػػى أنػػو يتكجػػب علػػى المصػػارؼ ا ردنيػػة تطػػكير االسػػتراتيجيات المتبعػػة مػػف تكصػػلت ىػػذه الدر 
 بليا فيما يخص إدارة السيكلة، كأنو ينبغي علييا اعتماد إطار كاضػح يدارة مخاطرىػا كخصكصػان مػا يتعلػؽ 
بمخػػػػاطر السػػػػيكلة، ك ضػػػػركرة تطػػػػكير ا دكات المسػػػػتخدمة فػػػػي إدارة السػػػػيكلة المصػػػػرفية ك يػػػػاس مخػػػػاطر 

 كلة، كتطبيؽ اختبارات التحمؿ المصرفية في ظؿ الظركؼ الضاغطة المتعلقة بالنظاـ المالي.السي

دراسة قاسم، عمي محسن، بعنوان اتفسير العالقة بين المعمومات المحاسببية والسبيولة النقديبة(،  - -3
 (0ا.4117

معيػػار التػػدفؽ النقػػدم أجريػػت ىػػذه الدراسػػة علػػى المصػػارؼ التقليديػػة كايسػػممية لدراسػػة العم ػػة بػػيف 
الذم يعتبر مف المؤ ػرات اليامػة فػي تقػدير حجػـ السػيكلة فػي المصػارؼ ك ػدرة ىػذه المصػارؼ علػى الكفػاء 
بالتزاماتيػػا تجػػاه المػػكدعيف كبػػيف المعلكمػػات المعتمػػدة علػػى أسػػاس مقػػاييس االسػػتحقاؽ، عمػػؿ الباحػػث أيضػػا 

ارؼ كالمعلكمػات المحاسػبية، كذلػؾ بػءجراء اختبػار على تحليؿ كتفسير العم ة بيف السيكلة النقدية في المصػ
ليػػػذه العم ػػػة مػػػف خػػػمؿ اسػػػتخداـ أسػػػلكب تحليػػػؿ االنحػػػدار حيػػػث اعتمػػػد السػػػيكلة النقديػػػة  متغيػػػر مسػػػتقؿ 
كالمعلكمػػػػػػات المحاسػػػػػػبية  متغيػػػػػػرات تابعػػػػػػة كتقسػػػػػػـ إلػػػػػػى  سػػػػػػميف معلكمػػػػػػات التػػػػػػدفقات النقديػػػػػػة كمعلكمػػػػػػات 

لمعلكمات التدفقات النقدية أىمية أ بػر فػي تقػدير حجػـ السػيكلة مػف  االستحقاؽ، بينت نتا ج ىذه الدراسة أف
معلكمات االستحقاؽ، كأف التغيرات في السيكلة النقديػة لػدل المصػارؼ تفسػرىا المعلكمػات الػكاردة فػي  ا مػة 

 التدفقات النقدية أ ثر مما تفسرىا التغيرات في معلكمات االستحقاؽ.

د، بعنببوان اتقببويم كفبباصة المصببارف التجاريببة فببي السببودان فببي أحمببد محمببسببيد دراسببة عبببد العزيببز،  -4
 ( 4اإدارة السيولة النقدية(.

إلػػػى  0992طبقػػت ىػػػذه الدراسػػػة علػػػى عينػػة مػػػف المصػػػارؼ فػػػي السػػػكداف خػػمؿ الفتػػػرة الممتػػػدة مػػػف 
. تكصػػػؿ الباحػػػث إلػػػى عػػػدـ كجػػػكد آليػػػة دا مػػػة ككاضػػػحة لقيػػػاس كتقيػػػيـ السػػػيكلة النقديػػػة للمصػػػارؼ 2112

دراسػػة ممػػا أدل لعجػػز ىػػذه المصػػارؼ عػػف إدارة السػػيكلة النقديػػة بالصػػكرة الصػػحيحة، كذلػػؾ عػػف مكضػػكع ال

                                   
 ،كا ربعػكف تفسير العم ة بيف المعلكمػات المحاسػبية كالسػيكلة النقديػة، المجلػة العلميػة، العػدد الثػاني. 2117 اسـ، علي محسف، ( 0)

 .مصر جامعة أسيكط،
  www.sustch.edالمك ع ايل تركني لجامعة السكداف للعلكـ كالت نكلكجيا  )2(

http://www.sustch.ed/
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طريػػؽ التنبػػؤ بحجػػـ كتك يػػت التػػدفقات النقديػػة المسػػتقبلية كال  ػػؼ المب ػػر عػػف احتمػػاؿ حػػدكث عجػػز مػػالي 
ا المػػكارد لسػػداده أك فػػا ض نقػػدم السػػتثماره،  مػػا تبػػيف أف السػػيكلة الفا ضػػة لػػدل المصػػارؼ السػػكدانية سػػببي

 الخارجية كأنو لـ تستغؿ ىذه السيكلة بالصكرة الصحيحة.

 كمف الدراسات مف تعرض لمكضكع السيكلة في المصارؼ ايسممية كىي : 
 

دراسبببة السبببعد ، سوسبببن محمبببد، بعنبببوان االمخببباطر الناتجبببة عبببن السبببيولة فبببي البنبببوك اإلسبببالمية  -5
 ( 0).4101األردنية(، 

عينػػة مػػف البنػػكؾ ايسػػممية ا ردنيػػة للتعػػرؼ علػػى مخػػاطر السػػيكلة لػػدل ىػػذه الدراسػػة علػػى أجريػػت 
ىػذه البنػكؾ، كتحديػػد العكامػؿ كا سػػباب المؤديػة إلػػى تفػا ـ م ػػ لة السػيكلة لػػدييا، تكصػلت ىػػذه الدراسػة إلػػى 
أف تطبيػػػؽ القكاعػػػػد كالمعػػػايير الر ابيػػػػة مػػػػف  بػػػؿ البنػػػػؾ المر ػػػزم علػػػػى البنػػػػكؾ التقليديػػػة كايسػػػػممية ب ػػػػ ؿ 

سػػػػاكم كبػػػػدكف تفر ػػػػة أدل إلػػػػى ارتفػػػػاع فػػػػي نسػػػػبة السػػػػيكلة لػػػػدل البنػػػػكؾ ايسػػػػممية العاملػػػػة فػػػػي ا ردف مت
كاضػػطرارىا إلػػػى إيػػػداع احتيػػػاطي نقػػػدم بػػػدكف أم عا ػػػد، خاصػػػةن أف المصػػػارؼ ايسػػػممية فػػػي كضػػػع آمػػػف 

يسػػممية بالنسػػبة للسػػيكلة بسػػبب ارتفػػاع رأس المػػاؿ العامػػؿ لػػدل ىػػذه المصػػارؼ، كأف طبيعػػة عمػػؿ البنػػكؾ ا
التػػػي تح ميػػػا ال ػػػريعة ايسػػػممية تػػػؤدم إلػػػى عػػػدـ اسػػػتفادة ىػػػذه البنػػػكؾ مػػػف البنػػػؾ المر ػػػزم عنػػػد الحاجػػػة 
للسيكلة، مما يػؤدم الحتفاظيػا بأصػكؿ سػا لة نقديػة بنسػبة  بيػرة لمكاجيػة سػحكبات الكدا ػع، ممػا يػؤدم إلػى 

 ػػػػد كا ربػػػاح المحققػػػة لػػػػدييا، تعطيػػػؿ جػػػزء مػػػف مصػػػػادر أمكاليػػػا عػػػف االسػػػػتثمار، كبالتػػػالي نقػػػص فػػػي العكا
كأكصت ىذه الدراسة بأف يتكفر لدل المصارؼ  اعدة بيانات  ػاملة تضػـ  افػة ا  سػاـ المصػرفية الخاصػة 
بتكظيػػؼ السػػيكلة، ممػػا يتػػيح تػػكفر معلكمػػات عػػف اسػػتثمارات المصػػرؼ المختلفػػة مػػف حيػػث طبيعتيػػا كأجاليػػا 

نافسػػة، كىػػذا يسػػاعد فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ إدارة مخػػاطر كأنكاعيػػا، ك ػػذلؾ عػػف ا سػػكاؽ الماليػػة كالمصػػارؼ الم
السػػػيكلة، كأمػػػا بالنسػػػبة يدارة المخػػػاطر فيجػػػب أف ت ػػػكف  راراتيػػػا ذات الصػػػلة بمخػػػاطر السػػػيكلة مرنػػػة كأف 
تراجػػع ب ػػ ؿ منػػتظـ كأف تتبػػع ليػػذه ايدارة كحػػدات ر ابػػة داخليػػة تتمتػػع بآليػػات خاصػػة بيػػا للػػتح ـ بسػػيكلة 

 على نقاط التعارض بيف السيكلة كالربحية للعمؿ على تفادييا. المصرؼ كالعمؿ على التعرؼ
 

                                   
المخػػاطر الناتجػػة عػػف السػػيكلة فػػي البنػػكؾ ايسػػممية ا ردنيػػة، رسػػالة ماجسػػتير فػػي اال تصػػاد . 2101السػػعدم، سكسػػف محمػػد، ( 0)

 كالمصارؼ ايسممية، جامعة اليرمكؾ، ا ردف.
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 أما بخصكص اختبارات التحمؿ كتطبيقيا في المصارؼ فقد تناكلتيا الدراسات التالية : 
  (0ا.4103، (بعنوان االتقنيات الحديثة في إدارة السيولة النقدية، عمي، دراسة حبقو -6

 ،بالمصػػػرؼ التجػػػارم السػػػكرم ىػػػذه الدراسػػػة علػػػى أحػػػد المصػػػارؼ الح كميػػػة الر يسػػػية ممػػػثمن  أجريػػػت
كذلػؾ مػف خػمؿ أزمػة مفترضػة بػالكدا ع لديػو ، حيث تـ اخضاع المصرؼ الختبار التحمؿ لمخاطر السيكلة

.تكصػؿ الباحػث إلػى أف المصػرؼ التجػارم السػكرم 2101، 2100كبالتطبيؽ على بيانات عاميف متتػالييف 
كل نػػو غيػػر  ػػادر علػػى سػػداد التزاماتػػو الماليػػة  ، ػػادر علػػى مكاجيػػة السػػحكبات المفاج ػػة مػػف الكدا ػػع الجاريػػة
 مػػا أف المصػػرؼ التجػػارم السػػكرم يعػػاني مػػف ، ب فػػاءة عنػػد حػػدكث انخفػػاض مفػػاجئ بءجمػػالي الكدا ػػع لديػػو

االعتمػػاد علػػى النسػػب   ثػػرة التقلبػػات فػػي أر ػػاـ الكدا ػػع مػػف عػػاـ  خػػر. كخلػػص الباحػػث إلػػى أنػػو ال يم ػػف
بكضػع السػيكلة  المالية التقليدية في الح ـ على كضع السيكلة لدل المصػرؼ التجػارم السػكرم أك فػي التنبػؤ

 في المستقبؿ.

دراسبببببة المحبببببام ،لبببببيالس ، بعنبببببوان ادور إدارة االلتبببببزام فبببببي تقمبببببيص المخببببباطر المصبببببرفية  -7
،)4102.4 

م ، كىػك مػف المصػارؼ الح كميػة ، كذلػؾ لتكضػيح تمت ىذه الدراسة على المصرؼ العقارم السػكر  
الدكر الذم يمارسو المصرؼ المر زم في الر ابػة علػى المصػارؼ العاملػة فػي سػكرية ، كتقيػيـ فعاليػة ككا ػع 
تطبيؽ ىذه المصارؼ لتعليمات المصػرؼ المر ػزم فػي التػأثير علػى المخػاطر المختلفػة التػي تتعػرض ليػا ، 

علػػى المػنيج الكصػػفي التحليلػي ، كتطبيػػؽ اختبػارات التحمػػؿ المصػرفية علػػى كتػـ االعتمػػاد فػي ىػػذه الدراسػة 
 . 2101، ك 2100بيانات عاـ 

كتكصلت الباحثة إلى عدـ كجكد عم ة كاضحة على المدل القصػير مػا بػيف إدارة االلتػزاـ كالمخػاطر 
لمصػػرؼ المر ػػزم المصػػرفية ، إال أف دكر إدارة االلتػػزاـ ظيػػر فػػي إلػػزاـ المصػػارؼ علػػى تطبيػػؽ تعليمػػات ا

،كأف ىنالؾ نظاـ مح ـ  عماؿ إدارة االلتزاـ في المصرؼ العقارم السكرم تم نػو مػف الحمايػة مػف مخػاطر 
   عمليات غسيؿ ا مكاؿ كتمكيؿ ايرىاب ، للحفاظ على سممتو مف مخاطر السمعة كالنزاىة .

  

                                   
، ، جامعػػة دم ػػؽفػػي العلػػكـ الماليػة كالمصػػرفية التقنيػػات الحديثػة فػػي إدارة السػػيكلة النقديػػة، رسػالة ماجسػػتير. 2103حبقػو، علػػي، ( 0)

 .دم ؽ، سكرية
سػتير فػي العلػـك الماليػة كالمصػرفية ، جامعػة دم ػؽ ، . دكر إدارة االلتػزاـ فػي تقلػيص المخػاطر المصػرفية ، رسػالة ماج2104( اللحاـ ،ليمس، 2)

 دم ؽ، سكرية .
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 : الدراسات األجنبية: ثانيا
مف ىػذه الدراسػات مػف تنػاكؿ المحػددات الر يسػية للسػيكلة كا سػاليب المم ػف اتباعيػا مػف أجػؿ تػكفير 

 السيكلة لدل المصارؼ كىي : 

 Determinants of Commercial Bank's liquidity inبعنبوان ا (Pavalaدراسبة ا -0
Slovakia) ، 0ا .2011عام)  

لسػػػيكلة البنػػػكؾ السػػػلكفا ية كذلػػػؾ مػػػف خػػػمؿ عينػػػة  ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة لتحديػػػد المحػػػددات الر يسػػػية
كتـ االختبار باالعتمػاد علػى بيانػات ىػذه ، بنكؾ تـ اختيارىا بناءا على الحصة السك ية ا  بر 01تضمنت 

حيػػث تػػـ ت ػػ يؿ معػػادالت االنحػػدار لتحديػػد محػػددات ، (2101-2110البنػػكؾ خػػمؿ الفتػػرة الممتػػدة مػػف )
ا صػػػكؿ السػػػا لة إلػػػى : التابعػػػة فػػػي ىػػػذه المعػػػادالت ىػػػي نسػػػب السػػػيكلة التاليػػػةك انػػػت المتغيػػػرات ، السػػػيكلة

، القػػركض إلػػى إجمػػالي ا صػػكؿ، ا صػػكؿ السػػا لة إلػػى الكدا ػػع كالقػػركض  صػػيرة ا جػػؿ، إجمػػالي ا صػػكؿ
 .القركض إلى الكدا ع كالتمكيؿ  صير ا جؿ

كأف البنػكؾ ذات الربحيػة ، أزمػة ماليػة تكصلت الدراسة إلى أف سيكلة البنكؾ السلكفا ية تنخفض عند حدكث
 معدؿ نمك الناتج المحلي ايجماليلبينما ، كا  بر حجما ىي أ ؿ سيكلة، ك فاية رأس الماؿ ا  بر، ا على

أما بقية المتغيرات المستقلة المحددة في الدراسة فلػيس ، كمعدؿ البطالة عم ة ع سية مع سيكلة ىذه البنكؾ
  إحصا ية على سيكلة البنكؾ التجارية السلكفا ية.ذك داللة  ليا أم تأثير

(، عبام (liquidity Management in Banking Crisesبعنبوان  (Philip Davisادراسبة  -4
 ( 4ا.2003

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى بيػػاف ا سػػاليب المم ػػف اتبعيػػا مػػف  بػػؿ المصػػارؼ مػػف أجػػؿ تػػكفير السػػيكلة 
كتجنب ك كعيا في ايفمس الناتج عف نقص في السيكلة، كلجكء المصارؼ إلػى اال تػراض المبا ػر لتػأميف 

كؿ كالخصػػكـ السػيكلة، كتكصػلت ىػذه الدراسػػة إلػى أف اتبػاع المصػػارؼ لسياسػة سػيكلة مناسػػبة لجانػب ا صػ
مترافقػػا مػػع رأس مػػاؿ  ػػافي يمثػػؿ خػػط الػػدفاع ا كؿ بالنسػػبة لمخػػاطر السػػيكلة، كأف ىػػذه المخػػاطر مكجػػكدة 
كبصػػكرة ممزمػػة لعمػػؿ المصػػػارؼ كل ػػف تتغيػػر درجتيػػػا فػػي  ػػؿ مصػػرؼ بحسػػػب تػػكاري  اسػػتحقاؽ أصػػػكلو 

                                   
(0) Pavala, V., 2011. Determinants of Commercial Bank's Liquidity in Slovakia, Czech Science 
Foundation (project GACR P403 /11 /P243), PP. 740 -747. 
(2) Davis, Ph., 2003. Liquidity Management in Banking Crises, Brunel University West London. 
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نمػػػا كخصػػػكمو، كيجػػػب عػػػدـ االعتمػػػاد ب ػػػ ؿ دا ػػػـ علػػػى البنػػػؾ المر ػػػزم عنػػػد مكاجيػػػة مخػػػاطر  السػػػيكلة، كا 
 اعتبار دكره  مقرض أخير كالكسيلة ا خيرة المم ف استخداميا عند حدكث أزمة سيكلة لدل المصارؼ.

 

 كمف الدراسات مف أجرل مقارنة لمخاطر السيكلة بيف المصارؼ التقليدية كالمصارؼ ايسممية : 

 بعنوان  ((Muhammad Aktar, KhizerAli, ShamSadaqat دراسة -3

(liquidity Risk Management: Acomparative study between conventional 
and Islamic Banks of Pakistan) ، 0ا.4100عام)  

جػراء المقارنػة بػيف مخػاطر فيـ ىدفت الدراسة إلى  مخػاطر السػيكلة الخاصػة بالمصػارؼ ايسػممية كا 
م كنػػة مػػف حيػػث  انػػت عينػػة الدراسػػة  ،سػػتافالسػػيكلة لػػدل المصػػارؼ ايسػػممية كالتقليديػػة العاملػػة فػػي با 

كتكصػػؿ البػػاحثكف فػػي ىػػذه الدراسػػة إلػػى  ،مصػػرؼ مػػف المصػػارؼ التقليديػػة كأخػػر مػػف المصػػارؼ ايسػػممية
تبػػيف كجػػكد عم ػػة بينمػػا  ،أس المػػاؿر بػػيف مخػػاطر السػػيكلة كحجػػـ البنػػؾ كصػػافي إيجابيػػة عػػدـ كجػػكد عم ػػة 

مػػاؿ فػػي البنػػكؾ ايسػػممية كالتقليديػػة العاملػػة فػػي با سػػػتاف بػػيف العا ػػد علػػى ا صػػكؿ ك فايػػة رأس إيجابيػػة 
 لحجػـ أ بػر مػف االصػكؿ كتمتػع كذلػؾ بسػبب امػتمؾ البنػكؾ ايسػممية ،ىذه البنػكؾ بيف كل ف ب  ؿ نسبي

البنػػػكؾ ايسػػػممية بخصكصػػػية فػػػي إدارة مخػػػاطر السػػػيكلة الخاصػػػة بيػػػا بمػػػا يتناسػػػب مػػػع أح ػػػاـ ال ػػػريعة 
ذات أداء متفػكؽ فػي إدارة عناصػر ا صػكؿ ايسػممية  إلػى أف المصػارؼبحػث الكعليو تكصػؿ  ،ايسممية
مقارنػةن بمثيمتيػا أف مخػاطر السػيكلة لػدييا منخفضػة السػيما ممػا يؤ ػد تمتعيػا بالربحيػة كالسػيكلة ، كالخصكـ

 .المصارؼ التقليدية مما يؤ د ايدارة الجيدة لمخاطر السيكلة لدل المصارؼ ايسمميةمف 

سػػات ا خػػرل فقػػد عرضػػت تطبيػػؽ اختبػػارات التحمػػؿ المصػػرفية علػػى النظػػاـ المصػػرفي   ػػؿ أمػػا الدرا
 كىي: 

 

 

                                   
(0) Aktar, M, and Sadaqat, A, 2011. Liquidity Risk Management: Acomparative study between 
conventional and Islamic Banks of Pakistan, Journal of Research in Business, Vol. 1, Iss: 1, PP. 
35-44. 
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 Stress tests and theirبعنبوان ا (Antonio, Adolfo and Carlosدراسبة ا -2
contribution to financial stability) ، 0ا.2008عام)  

خذان آ اـ الباحث ىنا بتطبيؽ اختبارات التحمؿ على النظاـ المالي االسباني كذلؾ على المستكل ال لي 
 ،بعيف االعتبار مخاطر السكؽ كاال تماف كالسػيكلة.كفيما يخػص مخػاطر اختبػارات التحمػؿ لمخػاطر السػيكلة

أك التػػػدفقات النقديػػػة  االختبػػػارات ب ػػػ ؿ أساسػػػي علػػػى تقيػػيـ المكجػػػكدات السػػػا لة لػػػدل المصػػػرؼر ػػزت ىػػػذه 
علػى تقيػيـ التػدفقات النقديػة الحقيقيػة  كاعتمد في االختبػار المطبػؽ.الداخلة كالخارجة المتك عة لفترات مختلفة

كافترض كفؽ ىذا  ،على مدل فترة معينة تحت ظركؼ الضغط التي تؤثر على المكجكدات كالمطلكبات   ؿ
سبب أزمة الثقة ىذه ليست م  لة بػالممءة الماليػة لػدل كأف  ،حدكث أزمة ثقة بالمصرؼ مدتيا أسبكع كاحد

نما بسبب ال ا عات، لمصرؼ تحليؿ العكامؿ التي تؤثر على التدفقات النقدية كب  ؿ خاص  كبعد ذلؾ تـ .كا 
كتػػـ اعتمػػاد السػػيناريكىات التاريخيػػة عنػػد .سػلكؾ الطلػػب علػػى الكدا ػػع باعتبػػاره البنػػد ا  ثػػر حساسػية للسػػيكلة

 .ريك الذم يتناسب مع ىذه الصدمةتصميـ السينا
 تكصؿ الباحثكف إلى النظػاـ المصػرفي ايسػباني  ػادر علػى إدارة ا مػكاؿ السػا لة لديػو ب فػاءة كتمتعػو

ك درتػو علػى مكاجيػة الظػركؼ ، بسيكلة عالية استطاع مف خمليا امتصاص الصدمة المفترضة في الكدا ع
مخػاطر اال تمػاف( ممػا يػنع س ، السػكؽ )مخػاطر يتعػرض ليػااالستثنا ية المؤثرة في المخاطر ا خرل التػي 

تفيد في التحكط مػف التغيػرات المفاج ػة التػي  ػد تػؤثر  إيجابا على استقرار النظاـ المالي كأف ىذه االختبارات
 على السيكلة لدل البنؾ.

 Stress testing of the stability of the Italia( بعنبوان اFilosa, Renatoدراسبة ا -5
banking system: a VAR approach4ا.2007(عام  ) 

مػػف حيػػث تطبيقيػػا  2118( للعػػاـ Antonio, Adolfo and Carlosىػػذه الدراسػػة دراسػػة ) ػبو ت
الختبػػارات التحمػػؿ علػػػى المسػػتكل ال لػػػي لم تصػػاد.حيث طبقػػت اختبػػػارات التحمػػؿ علػػػى النظػػاـ المصػػػرفي 

للصػػػدمات. كتػػػـ التر يػػػز فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة علػػػى عكامػػػؿ االيطػػػالي لبيػػػاف مػػػدل حساسػػػية البنػػػكؾ االيطاليػػػة 
اال تصػػاد ال لػػي فػػي  يػػاس كتفسػػير سػػممة البنػػكؾ، حيػػث تػػـ  يػػاس سػػممة البنػػكؾ مػػف خػػمؿ مؤ ػػرات ىػػي 

 نسبة القركض غير المنتجة كىكامش الفا دة على القركض غير المسددة.

                                   
(0) Marcelo, A, Rodriguez, A, and Trucharte, 2008. Stress Tests and their Contribution to Financial 
Stability, Journal of Banking Regulation, Vol. 9, PP. 65-81. 
(2) Renato, F., 2007. Stress Testing of the Stability of the Italian Banking System: AVAR Approach, 
Ministero de ll'Istruzione de ll'Universita Ricercal. (M.I.U.R). 



 اإلطار العام للذراست  الفصل األول
 

 

14 

 

المفترضػة فػي إجػراء االختبػارات  كتـ االعتماد فػي ىػذه الدراسػة علػى تحليػؿ الحساسػية كالسػيناريكىات
فػػي سػػبيؿ  يػػاس درجػػة مركنػػة الػػدكرات اال تصػػادية فػػي النظػػاـ المصػػرفي اييطػػالي عنػػد تعرضػػو لصػػدمات 
نقديػػة مفترضػػة. ما تػػـ تقػػدير ثػػمث نمػػاذج باالعتمػػاد علػػى القيمػػة المعرضػػة للخطػػر لتحديػػد الحػػاالت غيػػر 

ىػػذه النمػػػاذج ىػػػي نمػػػكذج يمثػػػؿ مقيػػػاس سػػػممة المحتملػػة الحػػػدكث خػػػارج نطػػػاؽ القيمػػػة لمعرضػػػة للخطػػػر، ك 
البنكؾ مف خمؿ نسبة التخلؼ عف السداد إلى القركض الجديدة، كنمكذج يمثػؿ نسػبة رصػيد القػركض غيػر 

 العاملة إلى القركض، كنمكذج يمثؿ مؤ ر سممة البنكؾ مف خمؿ نسبة ىامش القركض إلى الفا دة.

ضػػة للخطػػر معرفػػة حػػدكد للمخػػاطر المتك عػػة الحػػدكث، كلقػػد  انػػت الغايػػة مػػف اسػػتخداـ القيمػػة المعر 
كبالتالي يتـ تصميـ السيناريكىات كتحليػؿ الحساسػية لألحػداث الكا عػة خػارج حػدكد القيمػة المعرضػة للخطػر 

 أم خارج النطاؽ المحدد بنمكذج القيمة المعرضة للخطر.

ة بتغييػػرات مفاج ػػة بسػػعر تكصػػلت ىػػذه الدراسػػة إلػػى أف الصػػدمات النقديػػة السػػلبية المحتملػػة المتمثلػػ
الفا ػػدة كسػػعر الصػػرؼ تضػػعؼ سػػممة كربحيػػة النظػػاـ المصػػرفي اييطػػالي، كأف التغييػػرات ال ػػديدة بسػػعر 
الفا ػػدة تػػؤدم إلػػى زيػػادة العػػبء ب ػػدة علػػى المقترضػػيف، كىػػذا يلعػػب دكر أساسػػي فػػي زيػػادة كتيػػرة ا زمػػات 

 ة.المالية في جميع أنحاء العالـ كعلى مدل السنكات الماضي

 

 كمف الدراسات مف طبؽ االختبارات على ال ر ات:

  (0ا.2008( عام Stress testing and corporate finance( بعنوان اBruneauدراسة ا -6
مػف ، 2115كلغايػة عػاـ  0993تمت ىػذه الدراسػة علػى أ بػر ال ػر ات ا كركبيػة للفتػرة الممتػدة مػف عػاـ 

ثػػـ كدراسػػة تػػأثير ىػػذه الصػػدمة فػػي الطلػػب علػػى القػػركض  ال لػػيخػػمؿ صػػدمة مفترضػػة فػػي عكامػػؿ اال تصػػاد 
علػػى أسػػلكب السػػيناريك كبنػػاءان عليػػو تػػـ تصػػميـ  تػػـ االعتمػػاد فػػي االختبػػار. كعػػرض القػػركض لػػدل ىػػذه ال ػػر ات

نقطػػة  سػػيناريك مفتػػرض مبنػػي علػػى حػػدكث ر ػػكد باال تصػػاد ممػػا يػػؤدم إلػػى زيػػادة العػػرض مػػف القػػركض كتغييػػر
كالطلػب علػى القػركض فػي ضػكء معػدالت الفا ػدة المطبقػة.كمف ثػـ تػـ  يػاس تػأثير صػدمات التعادؿ بيف العرض 

اال تصػػاد ال لػػي مثػػؿ الر ػػكد علػػػى نقطػػة التعػػادؿ. تكصػػلت ىػػذه الدراسػػػة إلػػى أف نقطػػة تعػػادؿ العػػرض كالطلػػػب 

                                   
(0) Bruneau, B., 2008. Stress Testing and Corporate Finance, Journal of Financial Stability, Vol. 4, 
ISS: 3, PP. 258-274. 
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مصػػارؼ علػػى القػػركض تتػػأثر بػػالتغيرات التػػي تطػػرأ علػػى نسػػبة الػػديكف غيػػر المنتجػػة لػػدل ال ػػر ات كذلػػؾ  ف ال
 في حاؿ الر كد. ترفع سعر الفا دة

 
 معا : تطبيقيا على المصارؼ الح كمية كالخاصة ب مف  اـ  ك ذلؾ

 
  (0ا.2007عام  (Introduction to Applied Stress Testing( بعنوان اCihakدراسة ا -7

الح كميػة  اـ الباحث في ىذه الدراسة بتطبيؽ اختبارات التحمؿ المصػرفية علػى عينػة مػف المصػارؼ 
كبينػت الدراسػػة أىميػػة .تػـ اختيارىػػا بنػػاءان علػى عػػدة عكامػؿ مثػػؿ الحصػػة السػك ية ليػػا(مصػػرفا 02كالخاصػة )

ك ػػملت ىػػذه االختبػػارات  ػػؿ مػػف مخػػاطر ، لػػدل المصػػارؼ اختبػػارات التحمػػؿ المصػػرفية فػػي إدارة المخػػاطر
السػيناريكىات المفترضػة مػف  كتـ إجػراء االختبػارات كفػؽ، سعر الصرؼ كمخاطر السيكلة كمخاطر اال تماف

ك بعض المصارؼ نجحت باالختبػارات المطبقػة أم اسػتطاعت تحمػؿ الصػدمة المفترضػة مػف ،  بؿ الباحث
بينمػػا الػػبعض ا خػػر ف ػػؿ باالختبػػار كلػػـ يسػػتطع تحمػػؿ ىػػذه ،  بػػؿ الباحػػث الختبػػار تحمػػؿ مخػػاطر السػػيكلة

 .الصدمة
يػث الحصػة السػك ية أ ثػر  ػدرة علػى الصػمكد كتكصلت ىذه الدراسة إلػى أف المصػارؼ ال بيػرة مػف ح

كأف الصػدمة المطبقػة ، كاالستمرار في حاؿ حدكث الصدمات مف المصػارؼ ذات الحصػة السػك ية الصػغيرة
تنتقؿ بتسارع أ بر إلى المصارؼ الخاصة مقارنػة بالمصػارؼ الح كميػة كذلػؾ بسػبب الػدعـ الح ػكمي الػذم 

 خيػػر الػػذم تلجػػا إليػػو ممػػا يػػدعـ الثقػػة لػػدل الجميػػكر بيػػذه تحظػػى بػػو المصػػارؼ الح كميػػة ككجػػكد المػػمذ ا
 .المصارؼ
 
 
 
 
 
 

                                   
(0) Cihak, M., 2007. Introduction to Applied Stress Testing, IMF Working Paper, Monetary and 
Capital Markets Department, P/07/59, March. 
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 : الدراسة عن الدراسات السابقة ما يميز ىذه

فػػي حػػيف أف غالبيػػة الدراسػػات السػػابقة  ػػد تناكلػػت اختبػػارات التحمػػؿ المصػػرفية علػػى المسػػتكل ال لػػي 
(، الػذم طبقيػا علػى النظػاـ المػالي االسػباني ، فػي Antonio, Adolfo and Carlosلم تصػاد  دراسػة )

 ػد تمػت علػى النظػاـ المػالي االيطػالي لمعرفػة مػدل حساسػية البنػكؾ  (Filosa, Renato)حػيف أف دراسػة 
 االيطالية للصدمات .

 ػػػد طبقػػػت ىػػػذه االختبػػػارات علػػػى المصػػػارؼ الح كميػػػة كالخاصػػػة معػػػا  دراسػػػة بينمػػػا دراسػػػات أخػػػرل 
(Cihak) إال أف دراس،( ةBruneau  تختلؼ عف ذلؾ فػي تطبيقيػا ليػذه االختبػارات علػى ال ػر ات كىػي )

 أ بر ال ر ات ا كركبية .

مػػف الدراسػػات ا كلػػى التػػي مػػا يميػػز دراسػػتي عػػف الدراسػػات السػػابقة حيػػث تعتبػػر ىػػذه الدراسػػة  بينمػػا 
سػكرم الخػاص بيػدؼ تتناكؿ تطبيؽ اختبارات التحمؿ المصرفية لمخػاطر السػيكلة علػى القطػاع المصػرفي ال

لسيكلة في ظؿ ظػركؼ ضػاغطة مفترضػة.، كذلػؾ التعرؼ على مدل  درة ىذا القطاع على تحمؿ مخاطر ا
مف خمؿ بناء سيناريكىات مختلفة عف السيناريكىات المعتمػدة فػي الدراسػات السػابقة ،  مػا أف ىػذه الدراسػة 

كالمقارنػػػة بينيػػػا مػػػف حيػػػث درجػػػة تحمليػػػا  تتميػػػز بتناكليػػػا للمصػػػارؼ الخاصػػػة بنكعييػػػا ايسػػػممية كالتقليديػػػة
لمخاطر السيكلة عند تعرضػيا  زمػات ماليػة مفترضػة مػف خػمؿ تطبيػؽ السػيناريكىات المفترضػة علػى ىػذه 

 .  أيا  انت إ سممية أك تقليدية  المصارؼ
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   التعريفات اإلجرائية :

ك ا دكات كايجػػػػػػراءات بػػػػػػارة عػػػػػػف مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف التقنيػػػػػػات ع: اختبببببببارات التحمببببببل المصببببببرفية  -
المكضػكعية المسػػتخدمة مػػف  بػػؿ المؤسسػػات الفرديػػة أك السػلطات اي ػػرافية لقيػػاس الكضػػع المػػالي المحتمػػؿ 

 للنظاـ  يد البحث كالدراسة .

: مػػف أسػػاليب اختبػػػارت التحمػػؿ المصػػػرفية يسػػتخدـ لتحليػػؿ أثػػػر التغيػػرات فػػػي تحميببل الحساسبببية  -
 عامؿ خطر كاحد .

أسلكب مف أساليب اختبارات التحمؿ المصرفية يسػتخدـ لدراسػة تػأثير متغيػرات  و :تحميل السيناري -
 عديدة تحدث في ك ت كاحد في العديد مف عكامؿ  الخطر مجتمعة  .

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثانً

 المخاطر المصرفٍت
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  :مقدمة

حالػة مػف عػدـ اليقػيف أك ال ػؾ فػي تحقيػؽ االىػداؼ المرسػكمة  تعرؼ المخاطر ب  ؿ عػاـ علػى أنيػا
مػػف  بػػؿ ايدارات. ك  ػػد تبػػدلت كتباينػػت نكعيػػة المخػػاطر ك ػػاف مػػف الطبيعػػي اف تػػزداد كتتعػػدد مػػع تعػػاظـ 

لعمػؿ المصػرفي كفػي مجػاؿ ا..حجـ الن اط اال تصادم كالتبادؿ التجػارم كظيػكر ال ػر ات العمم ػة كنمكىػا
ب  ؿ خاص ىنالؾ عدد  بير مف المخاطر منيػا مػا ىػك م ػترؾ مػع بػا ي الن ػاطات اال تصػادية كمنيػا مػا 

 .ىك خاص بالمؤسسات المالية ك مرتبط بطبيعة ن اط كىي ؿ تمكيليا

 كنيػػػػا السػػػػمة ، تحتػػػػؿ المخػػػػاطر المصػػػػرفية مك عػػػػا ىامػػػػا فػػػػي جميػػػػع الدراسػػػػات اال تصػػػػادية الحديثػػػػة
المالية التي عرضت ل ثيػر مػف المصػارؼ أبػاف ا زمػة  ي تح ـ عمؿ البنكؾ كنتيجة لمنيياراتا ساسية الت

كتمثػؿ المخػػاطر  .الماليػة ا خيػرة كالتػػي أظيػرت عجػػز تلػؾ المصػػارؼ عػف إدارة مخاطرىػػا بال ػ ؿ المناسػػب
ا للخسػارة جزءا ال يتجزأ مف العمؿ المصرفي كىي مصػدر للػربح إف تمػت إدارتيػا ب ػ ؿ جيػد ك ػد ت ػكف سػبب

لػػذا ازدادت أىميػػة كجػػكد إدارة فػػي المصػػارؼ تتػػكلى ميمػػة إدارة المخػػاطر  إدارتيػػافػػي  ايخفػػاؽفػػي حػػاؿ تػػـ 
 الخدمات المصرفية.في البي ة التنافسية كالمنتجات ك للتغيرات السريعة التي طرأت  السيما في ضكء

المخػػاطر التػػي تكاجػػو  يػػتـ مػػف خمليػػا التعػػرؼ علػػىوقببد تببم تقسببيم ىببذا الفصببل إلببى ثالثببة مباحببث 
المصػػػارؼ ب ػػػ ؿ عػػػاـ كأنكاعيػػػا ك طػػػرؽ معالجتيػػػا ك ياسػػػيا للحػػػد  ػػػدر ايم ػػػاف مػػػف آثارىػػػا فػػػي المصػػػارؼ 

 كاال تصاد.
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دارتياالمبحث األول:   المخاطر المصرفية وا 

 : تعريف المخاطر المصرفية المطمب األول:

ة  طػػػاع المصػػارؼ فػػي الكاليػػػات عرفػػت لجنػػة التنظػػػيـ المصػػرفي ك إدارة المخػػاطر المنبثقػػػة عػػف ىي ػػ
 احتمػاؿالمخػاطر المصػرفية علػى أنيػا  Financial Services Roundtable, FSR)المتحػدة االمري يػة)

حدكث الخسارة إما ب  ؿ مبا ػر مػف خػمؿ خسػا ر فػي نتػا ج االعمػاؿ أك خسػا ر فػي رأس المػاؿ أك ب ػ ؿ 
يػؽ أىدافػو ك غاياتػو حيػث تػؤدم ىػذه القيػكد غير مبا ر مف خمؿ كجكد  يكد تحد مف  ػدرة البنػؾ علػى تحق

إلػػى إضػػعاؼ  ػػدرة البنػػؾ علػػى االسػػتمرار فػػي تقػػديـ أعمالػػو ك ممارسػػة ن ػػاطاتو مػػف جيػػة كتحػػد مػػف  درتػػو 
كبالتػالي فالمخػاطر المصػرفية ىػي  .على استغمؿ الفرص المتاحة في بي ة العمؿ المصرفي مف جية أخرل

 .المتك عة إلى إم انية انحراؼ التدفقات الفعلية عف تعرض المصرؼ إلى خسا ر غير متك عة تؤدم

 : إدارة المخاطر المصرفيةالمطمب الثاني: 

 :  تعريف إدارة المخاطر المصرفيةالفرع األول: 

بينما يرل البعض أف إدارة المخاطر المصرفية ىي القرارات التي تتخػذ فػي المصػرؼ كالتػي يم ػف أف 
يعػػػرؼ معيػػػد المػػػد قيف الػػػداخلييف ا مري ػػػي إدارة المخػػػاطر  (0)، للمصػػػرؼتػػؤثر علػػػى تغيػػػر القيمػػػة السػػػك ية 

دارة كمرا بػػة ا حػػداث أك الظػػركؼ المحتملػػة كذلػػؾ لتزكيػػد المن ػػأة بتأ يػػد ، علػػى أنيػػا عمليػػة تحديػػد كتقيػػيـ كا 
   .معقكؿ فيما يتعلؽ بءنجاز كتحقيؽ أىداؼ المن أة المخطط ليا

ثقافة المؤسسة كىي ؿ مػف ايجػراءات كالعمليػات التػي تػدار كعرفت إدارة المخاطر على أنيا جزء مف 
كذلػػؾ مػػف خػػمؿ عمليػػػة إدارة  ،المترتبػػة عػػف  ػػػؿ منيػػا اآلثػػارمػػف أجػػؿ مقابلػػة الفػػرص كالتيديػػػدات كدراسػػة 

جػػراءات كعمليػػات ايدارة مػػف خػػمؿ تحديػػد  المخػػاطر بمػػا تضػػمنو مػػف تطبيػػؽ منيجػػي كعملػػي لسياسػػات كا 
يصاؿ النتا ج عنياكتحليؿ كمرا بة كمعالجة الم   .خاطر كا 

 .ؼ فػي الكاليػات المتحػدة االمري يػةكتعرؼ لجنػة التنظػيـ المصػرفي المنبثقػة عػف ىي ػة  طػاع المصػار 

(FSR, Financial Services Roundtable ، ) إدارة المخػاطر بأنيػا تلػؾ العمليػة التػي يػتـ مػف خمليػا
تعريػػؼ المخػػاطر كتحديػػدىا ك ياسػػيا كمرا بتيػػا ك الر ابػػة علييػػا كذلػػؾ بيػػدؼ ضػػماف فيػػـ المخػػاطر كاتخػػاذ 

                                   
 .22دليلؾ إلى إدارة المخاطر المصرفية، بيركت، لبناف، ص. 2115د. ح اد، نبيؿ، ( 0)
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القػػرارات المتعلقػػة بتحمػػػؿ المخػػاطر بمػػا يتفػػػؽ مػػع ا ىػػػداؼ االسػػتراتيجية للمصػػرؼ كبحيػػػث يتناسػػب العا ػػػد 
المكارد بمػا يتناسػب مػع مسػتكل المخػاطر بمػا الماؿ ك بحيث يجرم تخصيص رأس المتك ع مع درجة الخطر 

يجعؿ القرارات المتعلقة بتحمؿ المخاطر كاضحة كسيلة الفيـ كبحيػث ت ػكف الحػكافز المطبقػة فػي المصػرؼ 
 ما تعػرؼ علػى أنيػا تحديػد كتحليػؿ كسػيطرة ا تصػادية علػى المخػاطر التػي  .المخاطر منسجمة مع مستكل

   (0).صكؿ أك التي تيدد  درة الم ركع اييراديةتيدد ا 

 :  كما يمي  إدارة المخاطر الباحث يعرف  وبالتالي فإن

المخػػاطر بأفضػػؿ الكسػػا ؿ كأ ػػؿ الت ػػاليؼ ك ذلػػؾ عػػف طريػػؽ  ىػػي تنظػػيـ مت امػػؿ ييػػدؼ إلػػى مكاجيػػة
لتحقيػػػؽ اليػػػػدؼ ا ت ػػػاؼ الخطػػػر ك تحليلػػػو ك ياسػػػو كتحديػػػػد كسػػػا ؿ مكاجيتػػػو مػػػع اختيػػػػار أنسػػػب الكسػػػا ؿ 

 .المطلكب

 :  إلدارة المخاطر المصرفية األساسيةالمبادئ : الفرع الثاني

  (2): ا ساسية يدارة المخاطر المصرفية فيما يلي المبادئتتمثؿ 

كذلػؾ بطريقػة تحقػؽ  :تقع عمى عاتق اإلدارة العميا مسؤولية رسبم السياسبات العامبة لممصبرف -0
السػػػبؿ كرسػػػـ السياسػػػات العامػػػة الخاصػػػة بتكظيػػػؼ ا مػػػكاؿ ك المػػػكارد منيػػػا ا ىػػػداؼ المكضػػػكعة بأفضػػػؿ 

ك تحديػػػد طػػػرؽ اسػػػتثمارىا كترتيػػػب كتكزيػػػع المخػػػاطر التػػػي تػػػـ إ رارىػػػا مػػػف مجلػػػس ايدارة ، الماليػػػة المتاحػػػة
 :  حصرا كت مؿ ىذه السياسات الخاصة بالمخاطر أمكر ر يسية ىامة تتعلؽ بما يلي

 .كر ابتياتعريؼ المخاطر كتحديدىا ك ياسيا  - أ
التػػػي تتما ػػػى مػػػع تك عػػػات المسػػػاىميف ك المػػػال يف ك  ،تحديػػػد المسػػػتكيات المقبكلػػػة للمخػػػاطر - ب

 .استراتيجية المصرؼ

 .درجة تحمؿ المخاطر المتفقة مع مستكل المخاطر المقبكلة - ت

 .ن اط تحديد االىداؼ المتصلة بالمخاطر ل ؿ - ث

 .إ رار استراتيجية ل افة المخاطر سكاء بءدارتيا أك تجنبيا - ج

                                   
 .01إدارة المخاطر المالية، دار المسيرة، عماف، ا ردف، ص .2119 الراكم، خالد كىيب،( 0)
 .27إدارة المخاطر المصرفية، مرجع سابؽ، صدليلؾ إلى . 2115ح اد، نبيؿ،  (2)
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تحديػد الصػمحيات ك المسػؤكليات لأل ػخاص المعنيػيف بػءدارة المخػاطر ك الظػركؼ المحيطػة  - ح
 .بيـ

 .منا  ة  ؿ التقارير التي تكفرىا إدارة المخاطر في المصرؼ حكؿ  افة المخاطر - خ

 .مرا بة مدل االلتزاـ بتعليمات الجيات الر ابية - د

بالمصػػرؼ  المتغيػػرات التػػي تحػػيطك يػػتـ مراجعػػة ىػػذه السياسػػات ب ػػ ؿ دكرم ك مسػػتمر كفػػي ضػػكء 
 .كالتي يجب أخذىا بعيف االعتبار

يتكجػػب علػػى المصػػرؼ أف يتعػػرؼ دا مػػا علػػى المخػػاطر : شببمولية عمميببة إدارة المخبباطر -4
 : المراحل التاليةالتي يتعرض ليا كيصنفيا كيحدد محكر إطار عاـ ليا يتضمف 

فكا ػػد ىػػذه المرحلػػة ال  ػػؼ عمػػا اذا مػػف : تعريػػؼ المخػػاطر كتحديػػدىا ك الك ػػكؼ علػػى طبيعتيػػا - أ
 انػػػت تلػػػؾ المخػػػاطر مػػػف حجػػػـ يتطلػػػب التغطيػػػة ضػػػده أـ أف المخػػػاطر مػػػف حجػػػـ تفػػػكؽ ت لفػػػة 

ذا ما  انت التغطية كاجبة  .التغطية العا د المتك ع منيا كا 
 :  كيقصد بذلؾ احتماالت حدكث خطر ما ت مؿ العملية على ما يلي: تقدير المخاطر - ب

 . جزء مف عملية التخطيط االستراتيجيالمخاطر  تحديد مصادر -

 .تكثيؽ كتقييـ المخاطر ك الضكابط الر ابية ليا -

تأسػػيس نظػػاـ لتقيػػيـ المخػػاطر المتعلقػػة با ن ػػطة ك الخػػدمات الجديػػدة أك ايجػػراءات التػػي مػػف  -
 .  نيا أحداث تغيير في ا ن طة ك المنتجات القا مة

 .كضع ضكابط مف  أنيا تخفيؼ أثر ىذه المخاطر -

 لية الفحص المنتظـ عم -

فكا ػػد ىػػذه المرحلػػة معرفػػة ك تحديػػد أ ثػػر المكا ػػع تعرضػػا للمخػػاطر فػػي المصػػرؼ كاتخػػاذ االجػػراءات 
فػػي تقػػدير مسػػتكل نكعيػػة المخػػاطر  االزمػػة للحػػد مػػف أثرىػػا ك تسػػاعد اال سػػاـ ا خػػرل فػػي المصػػرؼ

 . ياس مدل فاعلية ا ن طة المتعلقة بءدارة تلؾ المخاطرك 

كفا ػدتيا إر ػاد ايدارة ، لجيػة تقػدير أثػر المخػاطر كمقارنتيػا مػع المنػافع المتأتيػة منيػاتقييـ المخػاطر  - ت
كمحاكلػػة  يػػػاس احتمػػاؿ حػػدكث المخػػػاطر ك ترتيبيػػا كفقػػا لألكلكيػػػة مػػع تطبيػػػؽ  إلػػى مػػا ينبغػػػي عملػػو

 ايجػػػراءات الر ابيػػػة الفعالػػػة لتجنػػػب النتػػػا ج كاالثػػػار الخطيػػػرة ليػػػا مػػػع تقليػػػؿ الخطػػػر المتك ػػػع بأتبػػػاع
 اجراءات معينة 
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كيقصػػػد بيػػػا ايجػػػراءات ك االدكات المناسػػػبة التػػػي يحػػػددىا المصػػػرؼ لضػػػماف : الحػػػد مػػػف المخػػػاطر - ث
المكا مػػة بػػيف التعػػرض للمخػػاطر ك الرغبػػة فػػي تحمليػػا أك التقليػػؿ مػػف التعػػرض للمخػػاطر فػػي حػػدكد 

 ،اطر ) بكليػػػاىػػػذه المرحلػػػة مسػػػاعدة ايدارة فػػػي اتخػػػاذ القػػػرار المناسػػػب ب ػػػأف المخػػػ مقبكلػػػة ك فا ػػػدة
 .(ال .. .تخفيضيا ،التأميف ضدىا

ك تتػػرابط  عمليػػة إدارة المخػػاطر تتسػػـ بالت امػػؿ فيمػػا بػػيف مراحليػػا: رتكامببل عمميببة إدارة المخبباط -3
جيػػػػة ترسػػػػـ سياسػػػػاتيا ك اسػػػػتراتيجيتيا فػػػػي إدارة تلػػػػؾ المخػػػػاطر كمػػػػف جيػػػػة أخػػػػرل يدارة  فمػػػػف ،فيمػػػا بينيػػػػا

بػػػػا ي ايدارات ك ا  سػػػػاـ مثػػػػؿ إدارة ا مػػػػكاؿ ك التػػػػركيج كالتػػػػدريب ك المخػػػػاطر عم ػػػػات  كيػػػػة كىامػػػػة مػػػػع 
ايدارة يػػؤثر سػلبا أك إيجابػػا علػى تلػػؾ ايدارات كا  سػاـ ك ػػد ت ػػكف  يتخػذ مػػف  بػؿ ىػػذه ك أم  ػػرار ،البحػكث

فمسيا ك انييارىا سببا ر يسيا في تعثر ال ثير مف المصارؼ  :  فاليدؼ مف ىذا الت امؿ ىك، كا 

 .كفيـ طبيعة العم ات التبادلية بيف المخاطر المختلفة في المصرؼ ضماف تحديد -
 .عدـ إم انية تقييـ أثر خطر معيف بمعزؿ عف بقية المخاطر ا خرل في المصرؼ -

 فيـ العم ات المتبادلة بيف المخاطر المختلفة كاآلثار المرتبطة بيا ب  ؿ جيد  -

 .طة ك ايدارات في المصرؼإعطاء نظاـ المخاطر صمحية التعامؿ مع  افة ا ن  -

 .م ار ة ايدارات كا  ساـ ا خرل في المصرؼ في مسؤكلية تحمؿ المخاطر -

المقصػكد بػدكا ر العمليػات ا ن ػطة المختلفػة الم ػ لة : فبي المصبرف مسؤولية دوائر العمميبات -2
ىػذا الن ػاط  بحيث تقػع مسػؤكلية إدارة المخػاطر فػي  ػؿ ن ػاط علػى عػاتؽ مػف يتػكلى إدارة ،لعمؿ المصرؼ

 .بحيث يتـ محاسبتو عف النتا ج السلبية للمخاطر المحيطة بأعماؿ ىذا الن اط

إف مسػػؤكلية أدارة المخػػاطر ليسػػت مسػػؤكلية فرديػػة تقػػع علػػى عػػاتؽ المكظػػؼ المعنػػي بػػءدارة المخػػاطر 
فيػػػـ  كل ػػػؿ مسػػػتكل مػػػف مسػػػتكيات أتخػػػاذ القػػػرارات ،كانمػػػا ىػػػي مسػػػؤكلية ت امليػػػة ل افػػػة المسػػػتكيات ايداريػػػة

كأدراؾ المخػػاطر المترتبػػة علػػى القػػرارات المتخػػذة مػػف  بلػػو ا مػػر الػػذم يسػػيؿ عمليػػة التكافػػؽ مػػا بػػيف درجػػة 
فءحػداث التػكازف بػيف العا ػد ، المخاطر ك العا د المطلكب فالعكا د المرتفعة تتطلب تحمؿ مزيػد مػف المخػاطر

داء علػػى مسػتكل المصػػرؼ   ػؿ ك علػػى ك المخػاطرة يتطلػب مػػف إدارة المخػاطر االرتبػػاط بمعػايير  يػاس اال
 مستكل كحدة العمؿ ك على المستكل الفردم 

بمػػا أف المخػػاطر ال يم ػػف تجنبيػػا كل ػػف يم ػػف ايبقػػاء علييػػا ضػػمف : قيبباس المخبباطر وتقييميببا -5
حدكد مقبكلة فءف ىذا يتطلب نظاـ  ياس ك مرا بة للمخاطر كمػف ثػـ يػأتي دكر الخبػرة ك المعرفػة فػي تحديػد 
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المخاطر المختلفة في  ؿ مصرؼ التخاذ القرار المناسػب ب ػأنيا ك تػأتي مرحلػة التػكازف بػيف الح ػـ كترتيب 
إف اليدؼ مف  ياس المخػاطر ىػك التحديػد الر مػي  .ال خصي ك المقاييس المكضكعية في  رارات المخاطر

تحديػد المخػاطر  للخسارة المتك عة مف  افة المخاطر التي يتعرض ليا المصػرؼ أمػا اليػدؼ مػف التقيػيـ ىػك
حػدكد  صػكل لمػا يم ػف للمصػرؼ أف يتحملػو مػف  التي  د يتعػرض ليػا المصػرؼ ك تأثيرىػا عليػو مػع كضػع

 .  خسا ر مف ىذه المخاطر

إف عمليػػػة القيػػػاس ك التقيػػػيـ ضػػػركرية  ف إدارة المخػػػاطر تعمػػػؿ فػػػي بي ػػػة متغيػػػرة ك المخػػػاطر تتبػػػدؿ 
 .كتتغير مع مركر الزمف

ينبغػػي أف تتمتػػع الجيػػة التػػي تتػػكلى إدارة المخػػاطر باالسػػتقملية كأف ي ػػكف : اسببتقاللية المراجعببة -6
ل ػي تػتم ف مػف عمليػة تقيػيـ المخػاطر كالكصػكؿ إلػى تكصػيات  لدييا الصمحيات ك تمتلؾ الخبرات المزمة

كفػػي حػػيف  ،مػػف  ػػأنيا معالجػػة الم ػػا ؿ التػػي يعػػاني منيػػا المصػػرؼ جػػراء المخػػاطر المختلفػػة المحيطػػة بػػو
فػػي  افػػة ا حػػكاؿ  مختلفػػة إلػػى أنػػو مؤسسػػات علػػى بنػػاء كتنظػػيـ مراجعػػة المخػػاطر بأسػػاليب ك طػػرؽتعمػػؿ ال

في عمؿ الجية التي تقكـ بالر ابة ك التقييـ للمخػاطر بايضػافة إلػى تمتعيػا بػالخبرة  يجب مراعاة االستقملية
 .يات المعنيةك القدرة على رفع التقارير للم اىدات ك التكصيات المتعلقة بأعماليا إلى الج

تتضح أىمية التخطيط للطكارئ مف  كنو يتػيح الفرصػة للتقليػؿ مػف المخػاطر : التخطيط لمطوارئ -7
إف اليػػدؼ مػػف كجػػكد خطػػط للطػػكارئ ىػػك أف ي ػػكف لػػدل المصػػرؼ صػػكرة  ،التػػي تحػػيط بعمليػػة إتخػػاذ القػػرار

المناسػب ففػػي حػاؿ عػػدـ غيػر العاديػػة ب فػاءة ك فعاليػػة فػي الك ػػت  مػع الظػػركؼ كاضػحة عػػف  يفيػة التعامػػؿ
ف  انػػت الخطػػط غيػػر  ابلػػة للتطبيػػؽ كغيػػر عمليػػة فػػءف ذلػػؾ سػػيؤدم إلػػى خسػػا ر  كجػػكد خطػػط للطػػكارئ أكا 

 .للمصرؼ

 : ميام إدارة المخاطر المصرفية الفرع الثالث:

  (0): النقاط التاليةتتلخص المياـ االساسية يدارة المخاطر في المصارؼ في 

 افػػة ككضػػع الدراسػػات الخاصػػة بػػءجراءات إدارة مخاطرىػػا علػػى مسػػتكل مرا بػػة ا عمػػاؿ المصػػرفية  .0
 .المصرؼ   ؿ كمتابعة تنفيذىا

                                   
دارة المخاطر بالبنكؾ، من أة المعارؼ، ا س ندرية، مصر، ص. 2118الخطيب، سمير، ( 0)  .33-30 ياس كا 
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إعػداد الدراسػػات المتعلقػػة بالسياسػػات كالضػكابط التػػي يتكجػػب علػػى المصػرؼ مراعاتيػػا عنػػد مزاكلتػػو  .2
 .كمتابعة ايدارات للك كؼ على مدل التزاميا بتلؾ السياسات كالضكابط المكضكعة،  ن طتو

تػػكفير البيانػػات كالمعلكمػػات للجنػػة إدارة ا صػػكؿ كالخصػػكـ بالمصػػرؼ كخاصػػة بمػػا يتعلػػؽ باليي ػػؿ  .3
كمتابعػػة التطػػكرات المتعلقػػة بالسػػكؽ كالمنافسػػة لتقػػديـ المقترحػػات كالتكصػػيات ، التمػػكيلي بالمصػػرؼ

 .المم مة ليا
دارتيػاإعداد التقارير كالجداكؿ كالمؤ رات المتعلقة بقيػاس المخػاطر كمتابعتيػا  .4 باالضػافة لتجميػع ، كا 

 .البيانات الخاصة بيا كتحليليا كرفعيا لإلدارة العليا
كاجػػػراء البحػػػكث كالدراسػػػات لتقيػػػيـ ت لفػػػة الحصػػػكؿ علػػػى ، اسػػػتحداث كتطػػػكير الخػػػدمات المصػػػرفية .5

 العممت ا جنبية كااليداعات منيا.
 ػػادات كالضػػكابط كالت ػػريعات التنسػػيؽ المسػػتمر مػػع السػػلطات الر ابيػػة فيمػػا يتعلػػؽ بالتعليمػػات كاالر  .6

 .كذلؾ بيدؼ متابعتيا كااللتزاـ بيا، كالقكانيف الر ابية
متابعػػة االجػػراءات التػػي اتخػػذتيا إدارات المصػػرؼ المختلفػػة فػػي سػػبيؿ االلتػػزاـ بالتعليمػػات كالقػػكانيف  .7

الصػادرة عػػف السػػلطات الر ابيػػة يعػػداد تقريػػر عػػف ذلػػؾ ب ػػ ؿ تفصػػيلي كدكرم يعطػػاء التكصػػيات 
 .مقترحات المناسبة لياكال

إعػػداد مسػػػكدة لجميػػػع ال تػػػب المرسػػلة مػػػف المصػػػرؼ أك إحػػػدل إداراتػػو إلػػػى السػػػلطات الر ابيػػػة بعػػػد  .8
 .صياغتيا بال  ؿ النيا ي

 : أنواع المخاطر المصرفية المطمب الثالث:

 : مخاطر العمميات المصرفية التقميديةالفرع األول: 

 :  مخاطر اإلئتمانأواًل: 

كتن ػأ ىػذه ، مصرفي ىك عملية تتضمف عم ة بيف طػرفيف أحػدىما دا ػف كا خػر مػديفإف اال تماف ال
كيقكـ المديف بمكجب ىػذه العم ػة بػدفع المبػالم المترتبػة ، العم ة مف خمؿ عملية تبادلية كترت ز على الثقة

كبػػيف تػػاري  تسػػديده حيػػث يكجػػد فتػػرة زمنيػة بػػيف بدايػػة ن ػػكء اال تمػاف ، عليػو للػػدا ف بتػػاري  أك تػػكاري  محػددة
 .(0) مما يكلد مخاطر اال تماف

                                   
  .البنكؾ المر زية كالسياسات النقدية، دار اليازكرم للن ر كالتكزيع، عماف، ا ردف .2118، السامرا ي، يسرلك الدكرم، ز ريا، ( 0)
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 :  مما سبؽ يم ف أف أعرؼ اال تماف المصرفي  ما يلي

ىػػك مػػا يقدمػػو المصػػرؼ ل ػػخص مػػا مػػف ثقػػة عبػػر كضػػعو تحػػت تصػػرؼ ىػػذا ال ػػخص )سػػكاء  ػػاف 
 يمػة أك مػف خػمؿ تعيػده بسػداد ، مبلػم محػدد مػف المػاؿ كىػذا مػا يسػمى ا تمػاف مبا ػر (طبيعي أك اعتبػارم

المبلػػم للمسػػتفيد لفتػػرة محػػددة متفػػؽ علييػػا بػػيف المصػػرؼ كال ػػخص طالػػب اال تمػػاف كىػػذا مايسػػمى اال تمػػاف 
فيقػػكـ العميػػؿ مقابػػؿ ذلػػؾ بسػػداد المبلػػم مػػع مػػا يترتػػب عليػػو مػػف فكا ػػد كعمػػكالت كمصػػاريؼ ، غيػػر المبا ػػر

   (0).مستحقة في مكاعيد سداد محددة متفؽ علييا بينيما

 :  مصرفيأىمية االئتمان ال (0

حيػػث يحقػػؽ  ،مزايػػا متعػػددة ل ػػؿ مػػف المقػػرض كالمقتػػرض ك ػػذلؾ للمجتمػػع يحقػػؽ اال تمػػاف المصػػرفي
المصرؼ )المقرض( مػف اال تمػاف الممنػكح عكا ػد ماليػة كىػذه العكا ػد ت ػ ؿ نسػبة  بيػرة مػف أرباحػو المحققػة 

يسػػتفيد مػػف اال تمػػاف فػػي تغطيػػة العجػػز  ( مػػا أف المقتػػرض )سػػكاء أفػػراد أك  ػػر ات ،مػػف ن ػػاطو المصػػرفي
ممػػا يػػؤدم إلػػى االسػػتمرار فػػي أداء أعمالػػو كن ػػاطاتو كىػػذا بػػدكره يػػدفع عمليػػة االنتػػاج ، المػػالي الػػذم يعانيػػو

بايضافة لذلؾ اال تماف المصرفي يخلؽ فػرص اسػتثمار جديػدة كزيػادة فػي اينتػاج كالخػدمات ا مػر  ،كالنمك
   (2).ت التكظيؼ كىذا ينع س بصكرة إيجابية على الدخؿ في المجتمعالذم يؤدم إلى الزيادة في مجاال

دكرىػػا اليػػاـ فػػي الحيػػاة اال تصػػادية  كبالتػػالي للتسػػييمت اال تمانيػػة نتػػا ج ا تصػػادية ىامػػة مػػف حيػػث
حيػػػث يػػػتـ االعتمػػػاد علييػػػا لتػػػكفير احتياجػػػات ا ن ػػػطة اال تصػػػادية مػػػف السػػػيكلة االزمػػػة لتغطيػػػة عملياتيػػػا 

كتمكيػػؿ خطػػط التنميػػة اال تصػػادية فػػي الدكلػػة أم التمكيػػؿ ، خارجيػػة فػػي عمليػػات االنتػػاج كغيرىػػاالداخليػػة كال
لغرض مكا بة سياسات الدكلة مف خمؿ تكفير االمكاؿ االزمػة لقطػاعي الصػناعة كالزراعػة لػدكرىما الحيػكم 

ف طريػػػؽ تمكيليػػػا كتفيػػد التسػػػييمت اال تمانيػػػة فػػي تمكيػػػؿ اعتمػػادات االسػػػتيراد كالتصػػػدير عػػ ،فػػي اال تصػػػاد
المسػػػاىمة فػػػػي  بايضػػػافة إلػػػى ،كاصػػػدار خطابػػػات الضػػػماف المحليػػػة كالخارجيػػػة، لعمليػػػات التجػػػارة الدكليػػػة

ك ػػر ات إنتػػاج  ،ك ال ػػر ات التابعػػة كذات المصػػلحة الم ػػتر ة ،م ػػركعات مثػػؿ المسػػاىمة فػػي المصػػارؼ
فػي  ػػكف ، الحالػة اال تصػادية العامػةحجػـ التسػييمت اال تمانيػة الممنكحػة تػؤثر علػى   مػا أف....الػ .الػدكاء

المبالغة في حجـ اال تماف  د يؤدم إلػى أثػار تضػخمية فػي اال تصػاد كالع ػس فػي حػاؿ االن مػاش فػي مػنح 
                                   

رسػػالة ماجسػػتير، جامعػػػة مػػدل مسػػػاىمة إدارة مخػػاطر اال تمػػاف فػػي تقلػػيص القػػػركض المتعثػػرة،  .2119، الػػذيب، عػػمء عبػػد اهلل( 0)
 .25، صدم ؽ، دم ؽ، سكرية

 البنكؾ المر زية كالسياسات النقدية، مرجع سابؽ. .2118، السامرا ي، يسرلك الدكرم، ز ريا، ( 2)
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لػذلؾ يجػػب أف ي ػكف اال تمػػاف متكازنػا تلبيػػة ، كىػػذا مػا يػػؤثر علػى التنميػػة اال تصػادية كاالجتماعيػػة، اال تمػاف
 .(0)لمحتياجات التمكيلية الفعلية 

 :  مفيوم المخاطر االئتمانية (4

بأنيػػا احتمػػاؿ اخفػػاؽ المقتػػرض عػػف الكفػػاء بالتزاماتػػو  2تعػػرؼ مخػػاطر اال تمػػاف  مػػا جػػاء فػػي بػػازؿ 
   (2).كفؽ ال ركط المتفؽ علييا

فيػػي المخػػاطر التػػي يتعػػرض ليػػا المصػػرؼ نتيجػػة عػػدـ تسػػكية االلتػػزاـ المترتػػب علػػى الطػػرؼ اآلخػػر 
أك ، أك أم كؽ الحػؽ لػو كذلػؾ سػكاء بالنسػبة لمسػتثمارات الماليػة االستحقاؽعف جزء أك  امؿ االلتزاـ عند 

 .السندات أك القركض

لػذلؾ فػءف كجػكد سياسػات فعالػة ك فػؤة ، كىذه المخاطر تػؤثر علػى إيػرادات البنػؾ الحاليػة كالمسػتقبلية 
 المخػػاطر. كلػػذلؾ فػػءف باسػػتمرار ككجػػكد إدارة لمخػػاطر اال تمػػاف يقلػػؿ مػػف مثػػؿ ىػػذه كااللتػزاـ فييػػا كمراجعتيػػا

ىػػػي المخػػػاطر الناتجػػػة عػػػف عػػػدـ رغبػػػة أك  ػػػدرة المقتػػػرض فػػػي سػػػداد التزاماتػػػو تجػػػاه : المخػػػاطر اال تمانيػػػة
سػػػكاء  ،أك المخػػػاطر الناتجػػػة عػػػف فقػػػداف جػػػزء مػػػف الفكا ػػػد المسػػػتحقة أك أصػػػؿ الػػػديف أك  مىمػػػا ،المصػػػرؼ

 أك القركض. السنداتبالنسبة لمستثمارات المالية أك 

الخسػارة كالمسػتقبؿ : ر اال تمانية ىي مػف أنػكاع المخػاطر التػي تر ػز علػى جػانبيف اثنػيف ىمػاكالمخاط
كال يم ػػف  م مصػػرؼ االسػػتمرار بعملػػو إذا لػػـ يتعػػرض إلػػى بعػػض القػػركض التػػي تحفيػػا المخػػاطر. ك مػػا 

ؿ فػػػي  ػػػدرة أك رغبػػة العميػػػ ذ رنػػا سػػػابقان إف المخػػاطر اال تمانيػػػة بالنسػػبة للمصػػػرؼ ىػػػي مخػػاطر ناتجػػػة عػػف
 :  كت مؿ ىذه االلتزامات بالنسبة للمصرؼ ،الكفاء بالتزاماتو

 الجارم المديف. ،ال مبياالت المخصكمة ،مثؿ القركض: البنكد داخؿ الميزانية -0
 االعتمادات المستندية. ،مثؿ ال فاالت: البنكد خارج الميزانية  -2

حتػػى انتيػػاء عمليػػة تحصػػيؿ  ال تتعلػػؽ المخػػاطر اال تمانيػػة بعمليػػة تقػػديـ اال تمػػاف فحسػػب بػػؿ تسػػتمر
حيػػث أف المخػػاطر اال تمانيػػة  ػػد تنػػتج عػػف أم خلػػؿ فػػي العمليػػة اال تمانيػػة بعػػد  ، امػػؿ المبلػػم المتفػػؽ عليػػو

                                   
 ضػػػػايا مصػػػػرفية معاصػػػػرة )اال تمػػػػاف المصػػػػرفي، الضػػػػمانات المصػػػػرفية، االعتمػػػػادات  .2114، السيسػػػػي، صػػػػمح الػػػػديف حسػػػػف( 0)

 .05-04المستندية(، دار الف ر العربي، القاىرة، مصر، ص
 بما يخص مخاطر اال تماف. 2مقررات لجنة بازؿ ( 2)
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أك فػػػي تك يتػػػات السػػػداد. كالسػػػبب  ،إنجازعقػػػدىا سػػػكاء  ػػػاف فػػػي المبلػػػم اال تمػػػاني )المبلػػػم ا صػػػلي كفكا ػػػده(
أك عػػدـ  ، ػػخص عػادم أك اعتبػػارم( بسػبب عػػدـ اسػتطاعتوالر يسػي كراء المخػػاطر اال تمانيػة ىػػك العميػؿ )

 .برد أصؿ اال تماف كفكا ده للدا ف )المصرؼ( التزامو أك عدـ  يامو

 :  االئتمانية المخاطر مصادر (3

  (0) :يم ف تلخيص مصادر المخاطر اال تمانية بالنقاط التالية

عضػػػكيتو فػػػي إعطػػػاء عػػػف طريػػػؽ اسػػػتغمؿ أحػػػد أعضػػػاء مجلػػػس ايدارة  :خطبببر مجمبببس االدارة  -0
 .معلكمات ل ر ات منافسة للمصرؼ

أم تمكيػػؿ القػػركض حيػػث يػػتـ عػػادة مػػف أمػػكاؿ المػػكدعيف فين ػػأ خطػػر التمكيػػؿ مػػف : خطرالتمويببل -4
 .احتماؿ سحب المكدعيف للكدا ع ب  ؿ مفاجىء

كيقصػػد بػػو عػػدـ تكزيػػع القػػركض علػػى أ ثػػر مػػف جيػػة كأ ثػػر مػػف : القببرو عببدم تنويببع  مخبباطر -3
 .مجاؿ

المحػدكد للقػركض مػف حيػث القطاعػات أك المتعػامليف يزيػد المخػاطر اال تمانيػة  نػو يػؤدم  فالتنكيع
 .لتر ز الخطر بدال مف تكزيعو

فتغيػػر القػػكانيف المنظمػػة لحجػػـ اال تمػػاف كنكعيتػػو ا مػػر الػػذم يعطػػي المجػػاؿ : األنيمببة والقببوانين -2
علػى اال تصػاد كالمجتمػع  للمصارؼ إمػا فػي التكسػع فػي إعطػاء اال تمػاف كمػا يع سػو ىػذا مػف أثػار

 .أك بالع س
فػءذا  انػت سػمعة المصػرؼ  كنػو مت ػددا فػي اجػراءات مػنح اال تمػاف فيػذا يػؤدم : سمعة المصرف -5

كفػػي حػػاؿ  كنػػو متسػػاىم فػػي ، حصػػتو السػػك ية اي بػػاؿ عليػػو ممػػا يػػنع س سػػلبا علػػىإلػػى تقلػػيص 
 .ليا جراء ذلؾ إجراءات منح اال تماف يؤدم ىذا إلى زيادة المخاطر التي  د يتعرض

يػؤدم اسػتخداـ المصػػرؼ للت نكلكجيػا إلػى مخػاطر ناجمػة إمػا عػػف : تقنيبة المعمومبات المسبتخدمة  -6
كسػبؿ  الف ؿ في إ ناع المتعامليف معو باستخداـ ىذه الت نكلكجيا كالتزاميـ مكضػكع أمػف المعلكمػات

 .تحقيؽ ذلؾ

رؼ علػى سػلكؾ  ػؿ منيمػا فػي المكدعيف كالمقترضيف كمدل تأثير ال ا عات حكؿ المص: الجميور -7
 .تعاملو مع المصرؼ

                                   
 مية، جامعة سبيا، ليبيا.إدارة مخاطر اال تماف المصرفي في ظؿ ا زمة المالية العال .2119، السنكسي، محمد الزكاـ( 0)
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 ػػد ينػػتج عػػف خطػػط المصػرؼ كاسػػتراتيجياتو علػػى المػػدل الطكيػػؿ : خطببط المصببرف طويمببة المببد   -8
 .مخاطر بسب عدـ كا عيتيا مف جية أك صعكبة تطبيقيا في الكا ع العملي مف جية أخرل

لمحػيط بالمصػرؼ علػى  درتػو تأثير تغيػر الظػركؼ اال تصػادية العامػة ا يقصد بيا: مخاطر السوق -9
علػى  ػدرة المقتػرض علػى سػداد  ك ػذلؾ تػأثير التطػكرات السياسػية كاالجتماعيػة ،على مػنح اال تمػاف

 .القرض كفكا ده

فاالنفتػػاح اال تصػػػادم كالتجػػػارم يػػؤدم إلػػػى زيػػػادة حػػدة المنافسػػػة بػػػيف : تبببرثير العولمبببة االقتصبببادية -01
لمخػػاطر أ بػػر  يعرضػػيا انفتػػاح المصػػارؼ علػػى الخػػارج مػػا أف زيػػادة ، ا جنبيػػة كالمحليػػة الم ػػاريع

 .مف حيث تذبذب أسعار الصرؼ

 :  أنواع المخاطر االئتمانية (2

كىػػي التػػي تتعلػػؽ بعػػدـ : مخػػاطر إ راضػػية مبا ػػرة ،يم ػػف تقسػػيـ المخػػاطر اال تمانيػػة إلػػى عػػدة أنػػكاع
 سداد القرض.

ال فػػػػػاالت كاالعتمػػػػػادات : التػػػػػي تػػػػػرتبط باال تمػػػػػاف غيػػػػػر المبا ػػػػػر مثػػػػػؿ، كمخػػػػػاطر إ راضػػػػػية محتملػػػػػة
ك مخػػاطر ، كالتػػي يم ػف أف تتحػػكؿ إلػػى مخػاطر إ راضػػية مبا ػرة طيلػػة حيػػاة االعتمػاد أكال فالػػة. ،المسػتندية

ممػا ينػتح عنػو تغيػر  ،المصدر التي تن أ بسبب تغير كضع المصدر لسػندات الػديف المقبكلػة لػدل المصػرؼ
التسػػكيات كىػػذه المخػػاطر تتعلػػؽ بعػػدـ  ػػدرة أحػػد  فػػي  يمػػة السػػند ممػػا يػػؤدم إلػػى خسػػارة. ك مخػػاطر مػػا  بػػؿ
كمػػػف أنػػػكاع المخػػػاطر اال تمانيػػػة أيضػػػا مخػػػاطر  ،ال ػػػر اء التجػػػارييف علػػػى تسػػػديد التزاماتػػػو تجػػػاه المصػػػرؼ

التسكيات كىي المخاطر التي ينطػكم علييػا دفػع المصػرؼ نيابػة عػف أحػد ال ػر اء ك بػؿ التأ ػد مػف أنػو نفػذ 
ضػافة لػذ لؾ مخػاطر التحصػيؿ التػي تن ػأ نتيجػة  يػاـ المصػرؼ بالتحكيػؿ بنػاءن علػى التعيد المطلكب منو. كا 

   (0)تعليمات أحد العممء ك بؿ أف يقكـ بالدفع.
 :  وىناك أنواع أخر  لمخاطر االئتمان المصرفي وىي -

، كمخػاطر الصػػناعة التػي يزاكليػػا المقتػػرض، مخػاطر تغيػػر القػكانيف المنظمػػة لحجػـ اال تمػػاف كنكعيتػػو
كمخػػػػػاطر الظػػػػػركؼ ، خبػػػػػرة مػػػػػكظفي البنػػػػػؾ ك ػػػػػذلؾ  لػػػػػة خبػػػػػرة مػػػػػكظفي ال ػػػػػر ة المقترضػػػػػة كمخػػػػػاطر  لػػػػػة
   (4اكمخاطر تذبذب أسعار الصرؼ كأسعار الفا دة.، اال تصادية

                                   
 .سكريةإدارة المصارؼ، مطبكعات جامعة دم ؽ، دم ؽ، . 2104حمره، محمد، ك  نعاف، علي، ( 0)
 عماف، ا ردف.، إدارة اال تماف، دار كا ؿ للن ر، الطبعة ا كلى .0999، جكدة، محفكظ أحمدك د المعطي، بأر يد، ع( 2)
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 :  إدارة مخاطر االئتمان (5

ف  ،تلجػأ المصػارؼ عػادة إلػػى اسػتخداـ  ثيػر مػػف الكسػا ؿ كا سػاليب لتقليػػؿ مخػاطر اال تمػاف لػػدييا كا 
كالمقػابمت  ،كاالستفسػار عػف سػمعة العميػؿ ،الكسػا ؿ كا سػاليب دراسػة عناصػر مػنح اال تمػافمف أىـ ىػذه 

جراءات مػػػنح التػػػزاـ مػػػكظفي إدارة اال تمػػػاف بػػػءك  ،ك تػػػدريب مػػػكظفي اال تمػػػاف ،القػػػرض ال خصػػػية مػػػع طالػػػب
نظػػاـ  علػػىكاالعتمػػاد  ،كاتبػػاع المصػػارؼ يجػػراءات ككسػػا ؿ عػػمج الػػديكف المتعثػػرة ،التسػػييمت اال تمانيػػة

ك يػػاـ المصػػارؼ بكضػػع  ،كاالسػػتعانة بخبػػراء متخصصػػيف فػػي  ػػؤكف االسػػتثمار ،تػػد يؽ كر ابػػة داخلػػي  ػػكم
   خطكط ر يسية للتنظيـ الداخلي.

 :  دراسة عناصر منح االئتمان - أ
كالمكاعيػػد المحػػددة  كتقػػكـ ىػػذه العمليػػة علػػى تقيػػيـ  ػػدرة المقتػػرض علػػى تسػػديد أصػػؿ القػػرض كالفكا ػػد

ىػػذه القػػدرات مػػف أىػػـ الخطػػكات التػػي يجػػب أف يتبعيػػا مسػػؤكؿ اال تمػػاف  نيػػا ت ػػ ؿ ا سػػاس كيعتبػػر تقيػػيـ 
معيػػػار : كىنػػػاؾ معػػػايير  ثيػػػرة لمػػػنح اال تمػػػاف مػػػف أىميػػػا ،الػػػذم يعتمػػػد عليػػػو فػػػي تقيػػػيـ القػػػدرة علػػػى السػػػداد

 Mnemonic (PARTS.)( كالذا رم 5Cs)ػال

 Character – Capacity – Capital – Collateral –Economic (0ا: 5Csمعيبار  - أوالً 

Conditions 

 Character: شخصية العميل .0

كيتعلػػؽ ىػػذا العنصػػر برغبػػة العميػػؿ فػػي سػػداد أصػػؿ القػػرض كفكا ػػده حتػػى أثنػػاء ا زمػػات كفػػي ك ػػت 
كلذلؾ يجب ىنػا دراسػة سػلك يات العميػؿ كمػدل التزامػو  ،كيعتمد ذلؾ على أخم يات العميؿ كأمانتو ،ال ساد

كتظير أىمية دراسة ىذا العنصر أ ثر في حالة ال ػر ات الصػغيرة الحجػـ  ف العامػؿ ال خصػي  ،بتعيداتو
أمػػا فػػي حالػػة ال ػػر ات ال بيػػرة فػػءف مكاصػػفات  ،لػػو أثػػره فػػي ىػػذه الحالػػة علػػى مجريػػات ا مػػكر ب ػػ ؿ أ بػػر

  خصيتيا ت مؿ العمليات التي تقكـ بيا كالسياسات التي تعتمدىا.

ف النزاىػػة كا مانػػة لي حيػػث لػػيس  ،سػػت المظػػاىر الكحيػػدة الكاجػػب أخػػذىا بعػػيف االعتبػػار لل خصػػيةكا 
كيػتـ عػادة تقيػيـ ال خصػية بػالنظر إلػى ا مػكر  ،مف الضركرم أف ي كف العممء ا مناء جػديركف باال تمػاف

 :  التالية

                                   
 .354-349المصارؼ، مرجع سابؽ، ص إدارة. 2104حمره، محمد، ك عاف، علي، ن ( 0)
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 .إذا  اف المديركف يمل كف مصلحة مالية في من أة ا عماؿ 
 .إذا  انت ايدارة مف نكعية جيدة 

 ا  انت مباني المن أة تعطي انطباع بأنيا ُتدار جيدان.إذ 

 ذا  ػػػاف ا مػػر  ػػػذلؾ كمػػػدل  ػػػكة  ،إذا  ػػاف لػػػدل المن ػػػأة مست ػػػاركف مػػاليكف ذك سػػػمعة جيػػػدة كا 
 العم ة بيف المن أة كمست ارييا.

 Capacity: المقدرة أو القدرة عمى االستدانة .4

كيعيػػد تسػػديد مػػا يتكجػػب عليػػو مػػف رأس مػػاؿ  ،كىػػي  ػػدرة العميػػؿ علػػى إدارة ال ػػر ة ب فػػاءة كفاعليػػة
   (0)كتعني القدرة أيضان امتمؾ مصادر ب رية كمادية للت غيؿ بربحية كالنجاح في العمؿ.، كفكا د

كيفتػػرض تػػكفر ا ىليػػة ال املػػة فػػي مػػف يك ػػع علػػى عقػػد القػػرض فػػم ي ػػكف المقتػػرض  اصػػران أك غيػػر 
يجػػػب التأ ػػػد مػػػف أف ال ػػػر اء المتضػػػامنكف أك ا  ػػػخاص أمػػػا فػػػي حالػػػة ال ػػػر ات ف ،مػػػؤىمن  انكنػػػان للتك يػػػع

كأيضػػان يجػػب أف ت ػػكف إدارة ال ػػر ة مدربػػة  ،المخكلػػكف بػػالتك يع ىػػـ مػػف  ػػامكا فعػػمن بػػالتك يع كب امػػؿ عػػددىـ
 كلدييا خبرة  افية مالية في إدارة أمكاؿ كاستثمارات ال ر ة.

 Capital: رأس المال .3
لػػذلؾ تزيػد إدارة اال تمػاف مػػف تحليليػا لػػرأس  ،القػرار اال تمػانييعتبػر رأس مػاؿ العميػػؿ أحػد أىػـ أسػػس 

حيػػث يعتمػػد عليػػو فػػي تقليػػؿ المخػػاطر ، مػػاؿ العميػػؿ مػػف أجػػؿ تحديػػد المخػػاطر التػػي يتعػػرض ليػػا المصػػرؼ
فػػػي حػػػاؿ ف ػػػؿ  (اال تمانيػػػة  كنػػػو يمثػػػؿ  ػػػكة العميػػػؿ الماليػػػة فيػػػك بمثابػػػة الضػػػماف ايضػػػافي )صػػػماـ ا مػػػاف

ف لمػػػا  بػػػر حجػػػـ رأس مػػػاؿ العميػػػؿ  لمػػػا  لػػػت (العميػػػؿ فػػػي تسػػػديد التزاماتػػػو )أك فػػػي حػػػاؿ تصػػػفية ا صػػػكؿ
  (2).احتماالت أف تصؿ الخسا ر إلى حقكؽ الدا نيف

مقػػدار مػػا يمل ػػو مػػف ثػػركة أك مػػف أصػػكؿ منقكلػػة مثػػؿ ا سػػيـ كالسػػندات : بػػرأس مػػاؿ العميػػؿكيقصػػد 
 كأممؾ أخرل غير منقكلة.

رأس مػػاؿ العميػػؿ يمثػػؿ الضػػماف ايضػػافي يدارة اال تمػػاف عنػػدما يف ػػؿ العميػػؿ فػػي تسػػديد التزاماتػػو فػػ
 اتجاه المصرؼ.

                                   
 .25، صا ردف، جامعة اليرمكؾ، اربد،  ،الديكف المتعثرة في البنكؾ التجارية في ا ردف .2115، حداد، كسيـ محمد يحيى( 0)
التحليػػػػؿ اال تمػػػػاني كدكره فػػػػي تر ػػػػيد عمليػػػات اي ػػػػراض المصػػػػرؼ الصػػػػناعي السػػػػكرم نمكذجػػػػا، رسػػػػالة  .2117، انجػػػرك، إيمػػػػاف( 2)

 .36صسكرية، ستير، جامعة ت ريف، ماج
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كعنػػػدما يقػػػكـ عميػػػؿ مؤسسػػػي ) ػػػر ة( بطلػػػب  ػػػرض فءنػػػو ُيطلػػػب منػػػو عػػػادة كضػػػع مبلػػػم مػػػف أمكالػػػو 
مػػػػا أثبػػػػت عنػػػػدما يقػػػػكـ بػػػػاي راض إذا  حيػػػػث ال يتك ػػػػع مػػػػف المصػػػػرؼ تحمػػػػؿ مخػػػػاطرة رأسػػػػمالية ،الخاصػػػػة

االسػػػتثمار الػػػذم  ػػػاـ فيػػػو العميػػػؿ أنػػػو فا ػػػؿ كلػػػـ ي ػػػف للعميػػػؿ أيػػػة أمػػػكاؿ خاصػػػة فػػػي ىػػػذا االسػػػتثمار فػػػءف 
لػػذلؾ يعتبػػر رأس المػػاؿ عنصػػران كا يػػان مػػف كصػػكؿ الخسػػا ر إلػػى حقػػكؽ  ،المصػػرؼ سػػيتحمؿ  امػػؿ الخسػػارة

 الدا نيف كمف ىنا يأتي التر يز على تحليؿ نسب المديكنية كالتمكيؿ.

يجب أف ال يقكـ المصرؼ بء راض أمػكاؿ إلػى م ػركع مػا ب ػ ؿ أ بػر مػف التػي يقػكـ  ،ة عامةك قاعد
 العميؿ نفسو باستثمارىا في ذلؾ الم ركع حتى في حاؿ حصكؿ المصرؼ على ضمانات  افية.

 Collateral: الضمانات .2

المصػرؼ لضػماف كىي مقدار ما يمل و العميؿ مف مكجكدات منقكلػة كغيػر منقكلػة كالتػي يقػدميا إلػى 
ك ػػد ي ػػكف الضػػماف  خصػػان ذا  فػػاءة ماليػػة كسػػمعة أدبيػػة تؤىلػػو اعتمػػاد إدارة اال تمػػاف فػػي ضػػماف  ،القػػرض

كيم ف أف ي كف الضماف مملك ان ل ػخص آخػر كافػؽ أف ي ػكف ضػمانان للعميػؿ. كلقػد تنكعػت  ،تسديد القرض
  (0): الضمانات حتى ُ سمت التسييمت اال تمانية بحسب ضماناتيا إلى

التسػػػػييمت المضػػػػمكنة كالتسػػػػييمت غيػػػػر المضػػػػمكنة كال يجػػػػب إطم ػػػػان اعتبػػػػار الضػػػػمانات مصػػػػدر 
 فيي تعتبر ضماف ت ميلية است ماالن لعنصر الثقة المتكفرة أصمن في المقترض. ،االطم ناف الر يسي

  (2): كلذلؾ يجب مراعاة عدة صفات في الضمانات

 .ؿ االحتفاظ بو أم ت لفةأف ي كف  ابم للبيع أك للتصفية كال يمث . أ
 .أف ت كف  يمتو غير متقلبة ب  ؿ  بير خمؿ فترة اال تماف . ب
 .أف ي كف ذا مل ية  املة للعميؿ . ت
أف ي كف لدل المصرؼ  افة المستندات القانكنية التي تؤ د على حقو باسػتخداـ الضػماف عنػد  . ث

 عجز العميؿ عف التسديد 
 .اال تماف مع الفكا د كالعمكالت ا خرلأف ت كف  افية إلى حد ما لتغطية  يمة  . ج

                                   
 .242صسكرية، دم ؽ،  ،المصرفيةالمالية ك إدارة التحصيؿ كالقركض المتعثرة، ا  ادمية العربية للعلكـ  .2116، ال ماع، خليؿ( 0)
سػابؽ،  التحليؿ اال تماني كدكره في تر يد عمليػات اال ػراض المصػرؼ الصػناعي السػكرم نمكذجػا، مرجػع .2117، انجرك، إيماف( 2)

 .07ص
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 Economic Conditions: اليروف االقتصادية .5

يجػػػػب أف تنظػػػػر إدارة اال تمػػػػاف إلػػػػى الظػػػػركؼ اال تصػػػػادية  معيػػػػار فػػػػي مػػػػنح اال تمػػػػاف. فػػػػالظركؼ 
اال تصادية ت مؿ التغيرات التي يتعرض ليػا العميػؿ فػي  ػ ؿ المنافسػة كالطلػب علػى السػلع كظػركؼ البيػع 

 يع.كالتكز 

كب ػػ ؿ منطقػػي يترتػػب علػػى كجػػكد أجػػكاء ازدىػػار ا تصػػادم فػػي  طػػاع معػػيف أك فػػي بلػػد مػػا أف تقػػكـ 
كذلػػؾ تك عػػان منيػػا بػػأف العمػػؿ فػػي أسػػكاؽ ن ػػطة تعػػزز مػػف  ،إدارة المصػػرؼ باتخػػاذ سياسػػات ا تمانيػػة مرنػػة

 الربحية كالممءة

 :  كنستخلص بعد الدراسة المتعمقة للمعايير الخمسة السابقة ما يلي -

كال  ،أف المعياريف ا كؿ كالثػاني )ال خصػية كالمقػدرة( ىمػا بمثابػة مبػادئ ثابتػة ال اجتيػاد فػي تفسػيرىا
 لكالىما. يتـ النظر بأمر اال تماف

صػػادية( ىػػي متداخلػة مػػع بعضػػيا أمػا المعػػايير الثمثػػة المتبقيػة )رأس المػػاؿ كالضػػماف كالظػركؼ اال ت
  ؿ منيا.اتخاذ  رار منح اال تماف بعد دراسة  كيتـ

كمػػف الطبيعػػي أف ال ينػػتج عػػف التحليػػؿ اال تمػػاني كصػػكؿ جميػػع المعػػايير السػػابقة إلػػى أعلػػى مسػػتكل 
كل ف الضعؼ المقبكؿ في أحػدىا يم ػف أف يعػكض بقػكة معيػار آخػر كذلػؾ ب ػرط أف تػأتي الدراسػة ليػا  ،ليا

 جميعان متكازنة كمقبكلة.
حيػػث تػػـ إضػػافة معيػػاريف  (7Cs)ثػػـ  (6Cs)بعػػد ذلػػؾ كأصػػبح  (5Cs)كلقػػد تػػـ تطػػكير ىػػذا المػػنيج 

 (.Cash Flow) (كالتدفؽ النقدمCompetitionالمنافسة ): آخريف ىما
 :  ((Mnemonic PARTSمعيار الذاكر   - ثانياً 

 :  كيضـ المعايير التالية
 ؟ما ىك الغرض مف القرض، Purpose: الغرض -(0
 ؟ماىك مبلم القرض، Amount: المبلم -(2
 ؟ماىي طريقة التسديد المقترحة ،Repayment: التسديد -(3
 ؟ما ىي ال ركط المطلكبة، Terms: ال ركط -(4
   (0ا؟ماىي الضمانات المترح تقديميا ،Security: الضماف -(5

                                   
 إطار إدارة المخاطر اال تمانية، ا  ادمية العربية للعلكـ المالية كالمصرفية، عماف، ا ردف. .2115، د أميفلعبد اهلل، خا( 0)
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 :  االستفسار عن سمعة العميل - ب
ىنػػاؾ ال ثيػػر مػػف المصػػادر التػػي يم ػػف لمػػديرم اال تمػػاف فػػي المصػػرؼ اللجػػكء إلييػػا لمستفسػػار عػػف 

بيػػدؼ التكصػؿ إلػػى  ناعػػة تامػة بػػأف العميػؿ لديػػو النيػػة  ،القػدرة علػػى االسػػتدانة كرأس المػاؿ()سػمعة العميػػؿ 
 السليمة للسداد.

 :  كيم ف تقسيـ مصادر المعلكمات إلى  سميف ر يسيف

 كذلػػؾ فػػي حػػاؿ  ػػاف طالػػب القػػرض  ،كت ػػمؿ أ سػػاـ المصػػرؼ الداخليػػة: خميببة لممصببرفالمصببادر الدا
عميمن للمصرؼ حيث تقكـ إدارة اال تماف بجمع المعلكمػات مػف سػجمت المصػرؼ الداخليػة التػي تبػيف 
الكضػػع الػػداخلي للعميػػؿ كمسػػتكل ممءتػػو الماليػػة كتطػػكر ن ػػاطو الت ػػغيلي ك  ػػؼ  ػػامؿ لتعاملػػو مػػع 

 السنكات السابقة.المصرؼ خمؿ 
 : والمصادر الداخمية تضم

  درتو ك فاءتو في تسديد التزاماتو في تكاري  االستحقاؽ. –كضعو المالي  –حسابات العميؿ 

 يجػػب أف تيػػتـ إدارة اال تمػػاف بمصػػادر المعلكمػػات الخارجيػػة مػػف حيػػث : المصببادر الخارجيببة لممصببرف
التػي تتصػؼ بالحياديػة كالمكضػكعية كتفيػد إدارة جمع  ؿ ما يحيط بالعميػؿ مػف معلكمػات كالسػيما تلػؾ 

 اال تماف في اتخاذ القرار السليـ.
االسػػػػػتعمـ مػػػػػف  ،مر ػػػػػز المخػػػػػاطر المصػػػػػرفية فػػػػػي المصػػػػػرؼ المر ػػػػػزم: كالمصػػػػػادر الخارجيػػػػػة تضػػػػػـ

الصػػػػحؼ  ،االتصػػػاؿ بعمػػػمء طالػػػب القػػػرض ،المصػػػارؼ ا خػػػرل عػػػف كضػػػع العميػػػؿ كتقيػػػيـ كضػػػعو
 السجؿ التجارم للعميؿ. ،كالمجمت كالن رات التجارية

 :  المقابالت الشخصية مع طالب القر  - ت
حيث يم ف لمسؤكلي اال تماف التعرؼ مف خمؿ ىذه المقابمت على  خصػية العميػؿ كمػا يف ػر فيػو 

كالغػػرض مػػف اال تمػػاف كسػػبب التعامػػؿ مػػع ىػػذا المصػػرؼ بالتحديػػد  ،مػػف م ػػاريع مسػػتقبلية ككضػػعو السػػابؽ
لتسػديد الػذم يقترحػو العميػؿ كنػكع ا صػكؿ الثابتػة التػي يعمػؿ فييػا كمػا يمل ػو دكف االتصاؿ بغيره كبرنػامج ا

 مف عقارات كغيرىا مف المعلكمات المم ف الحصكؿ علييا.
 :  تدريب مويفي االئتمان - ث

يتسػػػػـ  ػػػػرار اال تمػػػػاف عػػػػادة بنػػػػكع مػػػػف التعقيػػػػد كالصػػػػعكبة كالػػػػذم يحػػػػدد بالتػػػػالي  فػػػػاءة كفاعليػػػػة إدارة 
دارة المصرؼ عامةن.كمرجع ذلؾ يعك  ،اال تماف  د إلى نتا ج القرار اال تماني يدارة اال تماف خاصةن كا 
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كأىػػـ خطػػػكة فػػػي القػػػرار اال تمػػػاني تػػػدكر حػػػكؿ اتخػػاذ القػػػرار بالمكافقػػػة علػػػى مػػػنح اال تمػػػاف للعميػػػؿ أك 
حيػػػث أف القػػػرار  ،كىنػػػا يعتبػػػر م مػػػف الخطػػػكرة كالتعقيػػػد فػػػي  ػػػرار مػػػنح اال تمػػػاف مػػػف عدمػػػو ،رفػػػض طلبػػػو
 مػػػػا أف القػػػػرار  ،بالمكافقػػػػة علػػػػى مػػػػنح اال تمػػػػاف ينػػػػتج عنػػػػو ضػػػػياع اال تمػػػػاف بالنسػػػػبة للمصػػػػرؼالخػػػػاطىء 

المم ػػف أف يحققيػػػا  ينػػتج عنػػو ضػػػياع فرصػػة العا ػػد بػػػرفض مػػنح اال تمػػاف الخػػاطىء بػػرفض مػػنح اال تمػػاف
نمػػا ىػػي عمليػػة  ف  ػرار المكافقػػة أك الػػرفض ال يػػتـ مػػف فػراغ كا  جكىريػػة المصػرؼ كالمتمثلػػة بفكا ػػد القػػرض. كا 

ف أم نقػص فػي  ،يقكـ بيا مكظفك اال تمػاف مػف خػمؿ التػدريب كالخبػرة ال افيػة كتكجيييمالتكجيػو الصػحيح كا 
الخبػػرة أك عػػدـ التػػدريب الجيػػد  ػػد يػػؤدم إلػػى إعطػػاء تسػػييمت ا تمانيػػة بػػدكف دراسػػة  املػػة كصػػحيحة عػػف 

 ليا أك المعدكمة منيا.طالبي ىذه التسييمت مما ينتج عنو ارتفاع في القركض الم  كؾ في تحصي

 :  التزام مويفي إدارة االئتمان بإجراصات منح التسييالت االئتمانية - ج
  (0): تمر عملية منح اال تماف بعدة إجراءات منيا

يتقػػػدـ العميػػػؿ بطلػػػب تسػػػييمت ا تمانيػػػة كي ػػػكف الطلػػػب ُمعػػػد مػػػف  بػػػؿ : دراسػػػة طلبػػػات اال تػػػراض  -0
ك ػػد  ،اال تمػػاف كفترتػػو كجػػدكؿ سػػداده مػػع فكا ػػدهيحػػدد فيػػو الغػػرض مػػف الحصػػكؿ علػػى  ،المصػػرؼ

 يتطلب ا مر إجراء مقابلة  خصية مع العميؿ طالب اال تماف.

 ،أم دراسػػة كتحليػػؿ البيانػػات التػػي تػػدؿ علػػى الكضػػع المػػالي للعميػػؿ: تحليػػؿ المر ػػز المػػالي للعميػػؿ -2
جػػػراء مثػػػؿ دراسػػػة كتحليػػػؿ الملػػػؼ اال تمػػػاني للعميػػػؿ طالػػػب اال تمػػػاف )أفػػػراد أك  ػػػر ات  أعمػػػاؿ( كا 

 استعمـ مصرفي حكؿ العميؿ.

  ما ذ رنا مسبقان مف المصادر الداخلية أك المصادر الخارجية.: االستفسار عف مقدـ الطلب  -3

بعد الدراسة في المراحؿ السابقة يقكـ مسػؤكلك اال تمػاف بالتفػاكض مػع العميػؿ : التفاكض مع العميؿ -4
 يفيػة  ،ضػمف ذلػؾ التفػاكض علػى مبلػم اال تمػافكيت ،على  ركط عقد اال تماف نيابة عف المصرؼ

 كغير ذلؾ مف ال ركط. ،سعر الفا دة على القرض ،الضمانات ،سداده ،صرفو

ىنػا يطلػب المصػرؼ مػػف العميػؿ تقػديـ ضػماناتو كالمسػتندات التػي تثبػػت : طلػب الضػماف الت ميلػي  -5
 ة.بايضافة إلى كثا ؽ التأميف على ا صكؿ المقدم ،مل يتو ليذه الضمانات

 بيف المصرؼ كالعميؿ طالب اال تماف.: تك يع عقد القرض  -6

                                   
 .220إدارة اال تماف، مرجع سابؽ، ص .0999أحمد،  جكدة، محفكظ، ك أر يد، عبد المعطي (0)
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يضػع المصػرؼ  يمػة القػرض تحػت  ،بعػد تك يػع عقػد القػرض: صرؼ  يمة القرض ) لو أك بعضو( -7
 تصرؼ العميؿ في حساب لديو.

يقػػكـ المصػػرؼ ىنػػػا بتحصػػيؿ  يمػػػة القػػرض كفكا ػػده كفقػػػان لجػػدكؿ السػػػداد : سػػداد القػػرض كمتابعتػػػو  -8
 مع العميؿ عند تك يع عقد القرض.الذم اتفؽ عليو 

جراصات عالجيا - ح  :  تعامل المصرف مع القرو  المتعثرة وا 
ىناؾ بعض الم ا ؿ كالصعكبات التي  د يجد البنؾ نفسو محاطان فييا كذلؾ فيمػا يتعلػؽ بالتسػييمت 

  (0): اال تمانية التي يقدميا لعمم و

 المالية.التأخر غير االعتيادم في استمـ المصرؼ للتقارير  .0
، سػاليب المتبعػة فػي حسػاب االىػتمؾالتغيرات المفاج ة التػي يػدخليا الم ػركع أك المن ػأة علػى ا  .2

 كغيرىا.، تقييـ المخزكف

  ياـ الم ركع بءعادة ىي لة الديكف أك تخفيض نسبة تكزيع ا رباح أك تغيير التصنيؼ اال تماني. .3

 انخفاض سعر سيـ ال ر ة المقترضة. .4

لخسا ر إيراديو في سنة أك أ ثر كخاصة مف خمؿ بعض النسػب الماليػة  العا ػد تحقيؽ المقترض  .5
 .على حؽ المل ية

كفػػػي ، التغيػػػرات الع سػػػية فػػػي ىي ػػػؿ رأسػػػماؿ ال ػػػر ة المقترضة)نسػػػبة حػػػؽ المل يػػػة إلػػػى الػػػديكف( .6
 كفي مستكل الفعالية )نسبة المبيعات إلى المخزكف(.، عنصر السيكلة )نسبة التداكؿ(

 عات أك التدفقات النقدية الفعلية عف ا ر اـ المتك عة.انحراؼ المبي .7

 .التغيرات المفاج ة في أرصدة اييداع .8

 :  ككفقان لما سبؽ يم ننا فيـ مفيكـ الديكف المتعثرة  ما يلي

ىػػػي التسػػػييمت اال تمانيػػػة التػػػي  ػػػدميا المصػػػرؼ للعميػػػؿ كلػػػـ يقػػػـ الثػػػاني بتسػػػديد : البببديون المتعثبببرة
كبذلؾ يتحكؿ ىػذا الػديف مػف تسػييمت ا تمانيػة جاريػة إلػى  ،في تكاريخيا المحددة مستحقات ىذه التسييمت

 كبمركر الك ت تصبح دينان متعثران. ،أرصدة مدينة متك فة

 :  كىنا يجب على المصرؼ اتخاذ الخطكات التالية لمعالجة تلؾ القركض

                                   
 أسس العمؿ المصرفي ايسممي كالتقليدم، حلب، سكريا. .2115ال عار، نضاؿ، ( 0)
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 ،تأجيػػؿ السػػداد: تعظػػيـ فػػرص المصػػرؼ فػػي اسػػترداد  امػػؿ ا مػػكاؿ التػػي  ػػدميا للعميػػؿ مػػف خػػمؿ .0
االتفػاؽ علػى م ػار ة  ،إعطاء العميؿ تسييمت إضافية لحؿ م  متو الماليػة ،إعادة جدكلة السداد

 المصرؼ في إدارة المن أة المقترضة.
الك ػػكؼ السػػريع علػػى الم ػػا ؿ التػػي يم ػػف أف تخلقيػػا القػػركض المتعثػػرة كتقػػديـ تقريػػر عػػف الم ػػ لة  .2

 كعدـ التأخير في ذلؾ.، كمصدرىا

كذلػػؾ ، فصػػؿ بػػيف مسػػؤكليات كظيفػػة معالجػػة ىػػذه القػػركض كبػػيف كظيفػػة اال تمػػاف فػػي المصػػرؼال .3
 لتجنب أم تضارب في صمحيات مكظفي  سـ اال تماف.

 تقدير المصادر المتكفرة لتحصيؿ القركض المتعثرة. .4

بحث النكاحي الضريبية كالقانكنية المحيطة بالمقترض مف  بؿ طا ـ معالجػة ىػذه القػركض للك ػكؼ  .5
 على أم التزامات تقع على عا ؽ المقترض.

كالقيػػاـ بزيػػارات ميدانيػػة لإلطػػمع ، تقيػػيـ  فػػاءة كنكعيػػة كنزاىػػة ايدارة الحاليػػة فػػي ال ػػر ة المقترضػػة .6
 على كا ع سير العمؿ فييا.

بغيػػة تقليػػػؿ النفقػػػات كزيػػػادة التػػػدفقات ، البحػػث السػػػريع مػػػع ال ػػػر ة المعسػػرة فػػػي الخيػػػارات المحتملػػػة .7
كتحسػػيف سػػيطرة ايدارة علػػى زمػػاـ ا مػػكر فػػي ال ػػر ة ب ػػ ؿ خػػاص. بحػػث إم انيػػة عقػػد ، النقديػػة

أك إيجػاد كسػا ؿ لمسػاعدة الزبػكف ، اتفاؽ جديد مؤ ت في حاؿ ظير أف تلؾ الم ا ؿ  صيرة ا جػؿ
أك الػدخكؿ فػػي عمليػػة ، أك  فػاالت جديػػدة، أك إيجػاد ضػػمانات إضػػافية، علػى تعزيػػز تدفقاتػو النقديػػة

 أك إعمف ايفمس.، التصفيةأك ، اندماج

 :  اتباع المصارف لنيام تدقيق ورقابة داخمي قو  - خ
أم كضػع نظػػاـ تػد يؽ كر ابػػة داخلػي يمثػػؿ خػػط الػدفاع ا كؿ لمكاجيػػة مخػاطر االخػػتمس كالتمعػػب 

 بأمكاؿ المصرؼ مف  بؿ بعض المكظفيف.
 :  اعتماد المصارف عمى خبراص متخصصين في شؤون االستثمار - د

على خبراء مػف أجػؿ تحديػد معػالـ االسػتراتيجية العلميػة كالعمليػة التػي تسػاعد علػى إدارة االعتماد أ  
 محفظة االستثمارات المصرفية.

 :  قيام المصارف بوضع خطوط رئيسية لمتنييم الداخمي - ذ

 ،فػػي المصػػرؼ أم كضػػع خطػػكط ر يسػػة مػػف  بػػؿ إدارة المصػػرؼ عنػػد القيػػاـ بعمليػػة تقسػػيـ ا عمػػاؿ
تػدريب  ،تقسػيـ العمػؿ كتكزيعػو علػى أ سػاـ متخصصػة ،تبسػيط العمػؿ كتكحيػده ،اي ػراؼتحديد نطاؽ : مثؿ

 تنسيؽ العمؿ بيف ا  ساـ. ،حصر المسؤكلية عند منح الصمحيات ،المكظفيف
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 : مخاطر السيولةثانيًا: 

يلقػػى مكضػػكع السػػيكلة المصػػرفية اىتمػػاـ ايدارات المصػػرفية حيػػث ال يسػػتطيع المصػػرؼ أف يحػػتفظ 
مكالػػو بصػكرة سػػا لة  مػا أف ال يم ػػف للمصػرؼ أف يكظػػؼ  ػؿ مػػكارده الماليػة فػػي أكجػو االسػػتثمارات ب افػة أ
و االحتفػاظ بجػزء  ف الت ػريعات المصػرفية ك ػذلؾ متطلبػات عملػو تفػرض عليػ، مػف ا ػراض كغيػره المختلفػة

كمتطلبػػػات  كا صػػػكؿ  ػػػبو النقديػػػة لػػػذلؾ علػػػى البنػػػؾ أف يػػػكازف بػػػيف متطلبػػػات السػػػيكلة سػػػا ؿ مػػػف النقديػػػة
كمف ىنا تنبع أىمية السيكلة المصرفية مػف ضػركرة اسػتعداد المصػرؼ الػدا ـ الحتمػاؿ إ ػداـ بعػض ، الربحية

المكدعيف على سحب كدا عيـ في أم ك ػت كىػذا يسػتدعي أف يسػتجيب المصػرؼ ليػذه السػحكبات بالسػرعة 
 .كأىدافو المتكخاة كجو ن اطاتوأ المزمة عف طريؽ تكفير السيكلة المناسبة دكف أف ينع س ذلؾ سلبا على

 :  تعريف السيولة المصرفية (0

بأنيػا  ػدرة البنػػؾ علػى تمكيػؿ الزيػػادة فػي أصػكلو لمكاجيػػة : السػيكلة  مػا عرفيػػا بنػؾ التسػكيات الدكليػػة
   .االلتزامات المترتبة عليو عندما يحيف مكعد استحقا يا بدكف أف يت بد خسا ر غير مقبكلة

القابلػػة لػػػدفع كالكفػػاء بااللتزامػػات عنػػػد طلبيػػا مػػع القػػػدرة علػػى تحقػػؽ النمػػػك  مػػا تعػػرؼ بأنيػػػا ا مػػكاؿ 
  (0).المطلكب ل ؿ مف عناصر ا صكؿ كالخصكـ

  (2): كيم ف تعريؼ السيكلة المصرفية مف عدة نكاحي  ما يلي
احتفاظ البنؾ بجزء مػف أصػكلو علػى  ػ ؿ سػا ؿ كبػدرجات متفاكتػة فػي  تعني السيكلة المصرفية: أوال

المفتكحػة للعمػمء بحيػث يػتم ف  كالسػحب مػف االعتمػادات السيكلة كذلؾ لمكاجيػة الزيػادة فػي سػحب الكدا ػع
مػػع احتفاظػػو بنقػػكد  افيػػو  المصػػرؼ فػػي ذات الك ػػت مػػف اسػػتغمؿ كدا عػػو بمػػا يحقػػؽ لػػو أ بػػر ربػػح مم ػػف

 مالو.كمف غير أف ينجـ عف ذلؾ ارتباؾ في أع تم نو مف مقابلة طلبات السحب دكف أم تأخير
بجػػزء مػػف ا صػػكؿ بأ ػػ اؿ سػػا لة أك  ػػبو سػػا لة بمػػا يػػتمءـ مػػع  السػػيكلة ىػػي احتفػػاظ البنػػؾ: ثانيببا

 احتياجات عممء المصرؼ كالتزاماتو.

                                   
، الم تب مف كجيتي النظر المصرفية كالقانكنية إدارة مخاطر التعثر المصرفي .2117، ال كاربي، محمدك ال كاربي، عبد الحميد، ( 0)

 .268صالقاىرة، مصر، الجامعي الحديث، 
 . 040معة الجديدة، الطبعة ا كلى، الجزء ا كؿ، االس ندرية، مصر، صإدارة البنكؾ، دار الجا .2115، سعيد محمد ،سلطاف( 2)
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فػػي  السػػيكلة تعنػػي  ػػدرة المصػػرؼ الفػػردم علػػى مكاجيػػة التزاماتػػو كالتػػي تتمثػػؿ بصػػفة أساسػػية: ثالثببا
الكدا ػػع كأيضػػا طلبػػات اال تمػػاف أم القػػركض كالتسػػليؼ عنصػػريف ىمػػا تلبيػػة طلبػػات المػػكدعيف للسػػحب مػػف 

   (0).لألفراد كالمؤسسات في اال تصاد أم تلبية احتياجات المجتمع

تعني السيكلة على مستكل الجياز المصػرفي  ػدرة ىػذا الجيػاز علػى تلبيػة طلبػات اال تمػاف فػي : رابعا
ف التحػكيمت بػيف البنػكؾ التػؤثر أم ك ت كىي بذلؾ تختلؼ عػف السػيكلة علػى مسػتكل المصػرؼ الفػردم  

تػؤثر علػػى سػيكلة المصػرؼ الػذم سػحب منػػو  علػى السػيكلة العامػة للجيػاز المصػػرفي كل ػف ىػذه التحػكيمت
 .الكدا ع

السػيكلة بمعناىػػا العػاـ ىػي مػػدل تػكفر أصػكؿ سػػريعة التحكيػؿ إلػى نقديػػة كبػدكف خسػا ر فػػي : خامسبا
   .تأخير يمتيا لمقابلة ديكف مستحقة في مكاعيدىا دكف 

 :  تعريف مخاطر السيولة المصرفية (4

النقديػػة الداخلػػة للبنػػؾ عػػف مقابلػػة التػػدفقات  حيػػث تظيػػر مخػػاطر السػػيكلة فػػي حػػاؿ  صػػكر التػػدفقات
النقدية الخارجػة نتيجػة عػدـ  ػدرة ىػذا البنػؾ علػى مكاجيػة الػنقص فػي االلتزامػات أك علػى تمكيػؿ الزيػادة فػي 

غيػػر  افيػػة يتعػػذر عليػػو الحصػػكؿ علػػى أمػػكاؿ  افيػػة كذلػػؾ إمػػا فعنػػدما ت ػػكف سػػيكلة المصػػرؼ ، المكجػػكدات
عػػف طريػػؽ زيػػادة التزاماتػػو أك القيػػاـ بتحكيػػؿ بعػػض مكجكداتػػو بسػػرعة إلػػى مكجػػكدات سػػا لة كبت لفػػة معقكلػػة 

كفػػػي الحػػػاالت القصػػػكل مػػػف المم ػػػف أف تػػػؤدم عػػػدـ  فايػػػة السػػػيكلة فػػػي  ،كىػػػذا ا مػػػر يػػػؤثر علػػػى ربحيتػػػو
  .المصرؼ الماليةالمصرؼ إلى انعداـ ممءة 

 :  كبالتالي يم ف تعريؼ مخاطر السيكلة المصرفية

، ىػي المخػاطر التػي يم ػػف أف يتعػرض ليػا المصػػرؼ جػراء تػدفؽ غيػر متك ػػع لكدا ػع عمم ػو للخػػارج
فيذا الكضع مف المم ف أف يفػرض علػى المصػرؼ ن ػاطا ، كذلؾ بسبب تغير مفاجىء في سلكؾ المكدعيف

يعػادة تمكيػؿ الفجػكة الناجمػة ، في السكؽ النقدية كبأسػعار مرتفعػة القصير ا جؿغير اعتيادم في التمكيؿ 
كبالمثػػػػؿ ىنالػػػؾ إم انيػػػػة حػػػدكث سػػػػحب مفػػػاجىء كغيػػػػر متك ػػػع  رصػػػػدة  ػػػركض لػػػػـ ، عػػػف نقػػػػص السػػػيكلة

 .مما يحد مف  درة المصرؼ على التمكيؿ، تستخدـ

 
                                   

 .52صمصر، إدارة البنكؾ بيف النظرية كالتطبيؽ، المنصكرة م تبة الجمء، القاىرة، . 0983سكيلـ، محمد، ( 0)
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 :  مصادر واستخدامات السيولة المصرفية (3

لمصػػرفية المصػػادر التػػي يم ػػف للمصػػرؼ االعتمػػاد علييػػا لعػػرض ا مػػكاؿ بمصػػادر السػػيكلة ا يقصػػد
ة الطلػب علػى السػيكلة داخػؿ أما استخدامات السيكلة المصرفية فيػي ا ن ػطة التػي تػؤدم إلػى زيػاد ،لةالسا 

   (0)؟المصرؼ

 :  تأتي أ ثر الطلبات إلحاحا" لألمكاؿ القابلة للصرؼ مف خمؿ

كطلبات العممء لم تراض إمػا علػى  ػ ؿ  ػركض جديػدة أك تجديػدات  ياـ العممء بسحب كدا عيـ. 
لقػػػػركض علػػػػى ك ػػػػؾ االسػػػػػتحقاؽ. ك ػػػػذلؾ تسػػػػديدات االلتزامػػػػات النا ػػػػػ ة عػػػػف اال تػػػػراض المصػػػػرفي مػػػػػف 

 .كا رباح المكزعة نقدا" إلى المساىميف أك المال يف.ك استحقا ات ضرا ب الدخؿ.المصارؼ ا خرل

 :  السيكلة يم ف للمصرؼ االعتماد على عدة مصادر محتملة كلمكاجية الطلبات السابقة على

منيا الحصكؿ على كدا ع جديدة سكاء مف الحسػابات المفتكحػة حػديثا" أك مػف ايضػافات للكدا ػع فػي 
بايضػػػافة إلػػػى اييػػػرادات المتحققػػػة مػػػف تقػػػديـ  ،الحسػػػابات الحالية.كأ سػػػاط القػػػركض التػػػي يػػػدفعيا للعمػػػمء

كيكضػػح ال ػػ ؿ  (2)بيػػع مكجػػكدات المصػػرؼ.ك ، اال تػػراض مػػف السػػكؽ النقػػدم ك ،الخػػدمات غيػػر االيداعيػػة
 .التالي العرض كالطلب على السيكلة

  

                                   
كالمصػػرفية، الطبعػػة ا كلػػى، دم ػػؽ، ا  اديميػػة العربيػػة للعلػػكـ الماليػػة أساسػػيات العمليػػات المصػػرفية،  .2117، ال ػػماع، خليػػؿ( 0)

 .532-530، صسكرية
(2) Rose, P, and Hudgins, S, 2005. Bank Mangement and Financial Services, International edition, 
McGraw Hill Publishing, p349. 
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 ( العر  والطمب عمى السيولة المصرفية0.4الشكل رقم ا

 
   الباحث إعدادمف : المصدر

 :  ومن ىنا تتمثل مشكمة إدارة السيولة بالمصرف من عاممين ىامين ىما
ما تتعادؿ الطلبات على سيكلة المصرؼ مع عركض المصػرؼ أم علػى المصػرؼ دا مػا" أف  نادران  .0

 يعالج إما العجز في السيكلة أك الفا ض فييا.
ىنالػػؾ مبادلػػة بػػيف سػػيكلة المصػػرؼ كربحيتػػو. ف لمػػػا تػػـ إعػػداد مػػكارد لمكاجيػػة طلبػػات السػػيكلة تػػػـ  .2

علييػػػا  لمػػػا انخفضػػػت الربحيػػػة  تخصػػػيص المبػػػالم علػػػى  ػػػ ؿ سػػػا ؿ لمكاجيػػػة الطلبػػػات المسػػػتقبلية
  (0)المتك عة.

 :  مصادر مخاطر السيولة المصرفية (2

 :  تن أ مخاطر السيكلة مف المصادر التالية

تستقطب المصارؼ  ميات مف ا مكاؿ علػى  ػ ؿ كدا ػع  صػيرة ا جػؿ كتحصػؿ علػى احتياطيػات  -
ا خػرل ثػػـ تقػكـ باسػػتخداـ ىػػذه مػف ا فػػراد كمن ػآت ا عمػػاؿ كا جيػزة الح كميػػة كالمن ػآت الماليػػة 

بػػػيف آجػػػاؿ  عبببدم التوافبببقكبالتػػػالي  ا مػػػكاؿ فػػػي القػػػركض طكيلػػػة ا جػػػؿ إلػػػى العمػػػمء المقترضػػػيف
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اسػػػتحقاؽ المكجػػػكدات مػػػف جيػػػة كتػػػكاري  اسػػػتحقاؽ المطلكبػػػات مػػػف جيػػػة أخػػػرل كنػػػادرا مػػػا ت ػػػكف 
 .مزمة لتغطية المطلكباتالتدفقات النقدية الكاردة مف المكجكدات متكازنة مع التدفقات الخارجة ال

تحػػتفظ المصػػارؼ بمبػػالم  بيػػرة كبنسػػب عاليػػة مػػف مصػػادر ا مػػكاؿ علػػى  ػػ ؿ مطلكبػػات خاضػػعة  -
للطلػػػػب الفػػػػكرم مػػػػػف  بػػػػؿ العمػػػػػمء ممثلػػػػة الكدا ػػػػع الجاريػػػػػة )تحػػػػت الطلػػػػػب( كاالحتياطػػػػات كعلػػػػػى 

انػا  بيػرة الحجػـ المصارؼ أف ت كف مستعدة لتلبيػة ىػذه الطلبػات النقديػة الفكريػة كالتػي  ػد ت ػكف أحي
 .معينة مف السنة أك في مكاسـ (في أك ات معينة مف السنة )نياية ال ير أك نياية ا سبكع

حساسػية المصػرؼ للتقلبػات فػي سػػعر الفا ػدة حيػث أف االرتفػاع فػي أسػػعار الفا ػدة فػي السػكؽ يػػدفع  -
أف   مػػا بحثػػا عػػف عكا ػػد أعلػػى لػػدل المصػػارؼ كالمؤسسػػات ا خػػرل المػػكدعيف إلػػى سػػحب الكدا ػػع

 بعض المقترضيف  ػد يؤجلػكف طلبػات القػركض الجديػدة أك تسػريع سػحكباتيـ علػى خطػكط اال تمػاف
المتاحة التي تخضع لسعر فا دة منخفضة  ما أف التغير في سعر الفا دة يؤثر علػى  ػؿ مػف طلػب 

المصػػرؼ  تػػؤثر علػػى القيمػػة السػػك ية للمكجػػكدات التػػي يحتػػاج الكدا ػػع كالطلػػب علػػى القػػركض  مػػا
بيعيا بيدؼ الحصكؿ على السيكلة ايضافية المطلكبة  ما تؤثر على ت لفة اال تػراض مػف السػكؽ ل

 النقدية.

يجػػب علػػى المصػػرؼ أف ي ػػرس ا كلكيػػة ا كلػػى كالقصػػكل لمكاجيػػة الطلبػػات علػػى السػػيكلة كعلػػى  -
ب المصرؼ أف يعتمد مبدأ المكا مة بيف عمليات اي راض كحجـ الكدا ع بحيػث يحػتفظ بحجػـ مناسػ

مف السيكلة النقدية المقابلة اللتزاماتو كخاصة تجاه السحب مف الكدا ع. فالف ؿ فػي ىػذا المجػاؿ  ػد 
يؤدم إلى آثار مدمرة فيما يخص ثقػة الجميػكر فػءف الميمػة ا ساسػية لمػدير السػيكلة فػي المصػرؼ 

تمػػػاالت معرفػػػة أنمػػػاط سػػػحب لل ػػػرا ح المختلفػػػة للكدا ػػػع كبخاصػػػة مػػػف يحػػػتفظ بالمبػػػالم ال بيػػػرة كاح
 سحبيا  بيرة.

مػػف الصػػعب تحقيػػؽ حالػػة الػػتمؤـ بػػيف أىػػداؼ أصػػحاب المصػػرؼ المتمثلػػة فػػي تعظػػيـ العا ػػد أم  -
االحتفاظ بأ ؿ  در مف النقديػة كبػيف غايػات المػكدعيف كالمتمثلػة بتػكفر  ػدر  بيػر مػف النقديػة ي فػي 

 الربحية كالمخاطرة(.)للقياـ بعمليات السحب كسداد االلتزامات 

نظػػاـ المصػػرفي بتنسػػيؽ كتطبيػػؽ مجمػػؿ فعالياتػػو كأن ػػطتو كمجمػػؿ عملياتػػو المصػػرفية كفقػػان يتميػػز ال -
 سػػس ت ػػريعية كتنظيميػػة مثػػؿ الحػػد ا دنػػى مػػف رأس المػػاؿ كتػػكفر حػػد أدنػػى مػػف السػػيكلة النقديػػة 
مقارنة بػالكدا ع )االحتيػاطي القػانكني(  مػا يكجػد حػدكد علػى مجػاالت اسػتثماراتو كتكظيػؼ أمكالػو.. 
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ف عليػػو االلتػػزاـ بالتعليمػػات كالسياسػػات المعػػدة مػػف  بػػؿ السػػلطات النقديػػة كخاصػػة فيمػػا يتعلػػؽ  مػػا أ
   بحجـ اال تماف المصرفي.

 :  مصادر ر يسية لمخاطر السيكلة  ما يلي ثالثكبالتالي يكجد 

حيػث تن ػػأ عنػدما ي ػػكف البنػؾ غيػر  ػػادرا علػى مقابلػػة التػدفقات النقديػػة : مخػاطر السػيكلة التمكيليػػة  -0
المتك عػػػة كغيػػػر المتك عػػػة سػػػكاء الحاليػػػة أك المسػػػتقبلية ب فػػػاءة كدكف أف يػػػؤثر ذلػػػؾ علػػػى العمليػػػات 

 .اليكمية أك الكضع المالي للبنؾ

تن أ عندما يتعذر على البنؾ رىف أك بيػع أحػد أصػكلو كفقػا لسػعر السػكؽ : مخاطر السيكلة السك ية -2
 .(مخاطر التصفية السا د نتيجة لعدـ إم انية تسييليا بالسكؽ )تعرؼ باسـ

تن ػػػأ عػػػف االسػػػتخداـ المفػػػاجىء لػػػبعض الحػػػدكد اال تمانيػػػة الممنكحػػػة : مخػػػاطر السػػػيكلة العرضػػػية -3
  (0).لألطراؼ المقابلة أك السحب المفاجىء لكدا ع العممء

 :  إدارة مخاطر السيولة المصرفية (5

حيػث ، الىتمػاـ بيػاتعتبر إدارة مخاطر السيكلة المصرفية مف ا مكر اليامة الكاجب علػى المصػرؼ ا
كسػػيتـ الحػػديث بالتفصػػيؿ عػػف إدارة مخػػاطر ، أف الف ػػؿ فػػي إدارتيػػا  ػػد يعػػرض المصػػرؼ لخطػػر ايفػػمس

 .في الفصؿ الثالث السيكلة

 :مخاطر السوقثالثًا: 

تكاجو المصارؼ مخاطر الخسارة الناجمة عػف تغيػرات ا سػعار فػي السػكؽ حيػث تبػرز ىػذه الخسػا ر 
أك ا دكات الرأسػػػمالية أك المرتبطػػػة بكجػػػكد اكضػػػػاع ، تنطػػػكم علػػػى ادكات الػػػديفعػػػادة فػػػي العمليػػػات التػػػي 

 .مصرفية متعلقة بالنقد ا جنبي كبخاصة خمؿ الفترات التي ي كف فييا اسعار الصرؼ غير مستقرة

 :  تعريف مخاطر السوق (0

ألدكات ىػػػي المخػػػاطر التػػػي ينػػػتج عنيػػػا خسػػػارة نتيجػػػة للتغيػػػرات غيػػػر المتك عػػػة فػػػي القيمػػػة السػػػك ية لػػػ
 .(2)المالية 

 :  أنواع مخاطر السوق (4
                                   

دارة المخاطر بالبنكؾ، . 2118الخطيب، سمير، ( 0)  .231صمرجع سابؽ،  ياس كا 
 .24-23، مرجع سابؽ، صالمصرفية دليلؾ إلى إدارة المخاطر. 2115، نبيؿ ح اد،( 2)
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تتعػػػػدد مخػػػػاطر السػػػػكؽ نتيجػػػػة لتعػػػػدد عمليػػػػات المصػػػػرؼ كتنكعيػػػػا كل ػػػػف يم ػػػػف التفريػػػػؽ بػػػػيف ثمثػػػػة 
 كمخاطر التسعير. ، مخاطر أسعار الصرؼ، مجمكعات أساسية ليذه المخاطر كىي مخاطر أسعار الفا دة

 : مخاطر أسعار الفائدة -0

 : الفائدةتعريف مخاطر أسعار  -0ً

 :  حيث يتـ تعريؼ مخاطر أسعار الفا دة مف منظكريف

 :  مف منظكر ا رباح -أ 

، ير ػػػز ىػػذا المنظػػػكر علػػى خطػػػر تقلبػػات أسػػػعار الفا ػػػدة علػػى أربػػاح المصػػرؼ فػػي ا جػػػؿ القصػػػير
ىتمػاـ كفػي ىػذا الصػدد فػءف عنصػػر ا ربػػاح الػذم يلقػى معظػػـ اي، عػادة خػمؿ السػنة أك السػنتيف القػادمتيف
عكا ػػد المصػػرؼ مػػف الفكا ػػد بالنسػػػبة إلػػى  ك ىػػذا ي ػػػير إلػى أىميػػػة، ىػك صػػافي عكا ػد المصػػرؼ مػػف الفكا ػػد

   .إجمالي العكا ػد  ما ي ير إلى عم تو المبا رة الكاضحة بتقلبات أسعار الفا دة
أخػػػػرل مػػػف الدخػػػػؿ ك التػػػي تكلػػػػد أنكاعػػػا ، ك ل ػػػف تكسػػػػع ك تنػػػػكع ا ن ػػػطة التػػػي يقػػػػكـ بيػػػػا المصػػػرؼ

تطلػػػب مػػف المصػػرؼ اىتمامػػػا أكسػػع ي ػػمؿ جميػػػع عكا ػػد المصػػرؼ سػػػكاءا العكا ػػػد مػػػف ،  الرسػػػكـ ك غيرىػػا
مثػػؿ خدمػػػة ، الفكا ػػػد أك العكا ػػػد ا خػػرل مػػف غيػػر الفكا ػػد. فالعكا ػػد مػػف غيػػر الفكا ػػد تػػأتي مػػف عػػدة أن طػػػة

فعلػػى سػػبيؿ  .اسػػية مرتفعػػة  سػػعار الفا ػػدةيم ػػف أف ت ػػكف ذات حس، القػػركض أك برامػػػج التكريػػؽ المختلفػػػة
عند ارتفػاع أسعار الفا ػدة ينخفض الطلػػب علػى  ػػركض الػرىف العقػػارم ك بالتػػالي تػنخفض عا ػػدات ، المثاؿ

 .المصػرؼ مف الرسػكـ التي تتقاضيا مقابؿ تنظيػـ القرض
بة للمصػػارؼ التػػي خاصػػة بالنسػػ، إف تقػدير خطػػر أسػػعار الفا ػػدة مػف منظػػكر ا ربػػاح فقػػط غيػػر  ػافي

ذلػػػؾ أف معظػػػـ ا دكات التػػػي تسػػػػتخدـ لقيػػػاس خطػػػر ، ك خصػػػػكـ متكسػطػػػػة أك طكيلػػػػة ا جػػػؿ لػػػدييا أصػػػػكؿ
ك بالتػالي مػف أجػؿ نظػػرة أ ػمؿ  .سنة أك سػنتيف، أسػعار الفا ػدة على ا رباح تطبؽ على إطار زمني  صير

ايعتبػػار خطػػر أسػػعار الفا ػػدة مػػف منظػػكر  لخطػػر أسػػػعار الفاػػػ دة فػػي ا جػػؿ الطكيػػؿ البػػد مػػف ا خػػذ بعػػيف
   (0).القيمة السك ية للمصرؼ

 :  مف منظكر القيمة السك ية -ب 

                                   
(1) Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk, Supporting document to the 
New Basel Capital Accord, Issused comment, July 2004, p6. 
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القيمػة السك يػػػة  صػػػؿ أك خصػػػـ مػا تمثػػؿ القيمػػػة الحاليػػػة لصػػػافي التػػدفقات النقػػػدية الناتجػػػة عػػف ىػػذا 
ك بالتػالي  .الخصػػـ السػػا د فػي السػػكؽيػتـ حسػاب ىػذه القيمػػة الحاليػػة باسػػتخداـ معػػدؿ ، ا صػؿ أك الخصػـ

ك ، تمػػثؿ القيمػػػة السػػك ية للبنػؾ القيمػػة الحاليػػة لصػافي التػػدفقات النقديػػة المتك ػع أف يحصػػؿ علييػػا المصػػرؼ
المسػاكية للتدفقات النقدية المتك عة لألصػكؿ مطركحػا منيػا التػدفقات النقديػة المتك عػة للخصػكـ مضػافا إلييػا 

 .المتك عة لألدكات مف خارج الميزانية صافي التدفقات النقديػة
إف التقلبػػات فػػي أسػػعار الفا ػػدة يم ػػف أف تػػؤثر علػػى القيمػػة السػػك ية ل ػػؿ مػػف ا صػػػكؿ ك الخصػػػكـ ك 

لذلؾ فػءف حساسػية القيمػة السػك ية للمصػرؼ للتغيػرات فػي أسػعار الفا ػدة تعتبػر  .ا دكات مف خارج الميزانية
سػػػػيـ ك ايدارة علػػػػى حػػػػد سػػػػكاء. ك بالتػػػػالي يع ػػػػس منظػػػػكر القيمػػػػة مسػػػػػألة ذات أىميػػػػة بالنسػػػػبة لحػػػػاملي ا 

 .السك ية حساسية صافي ثركة المصرؼ للتقلبات في أسعار الفا دة
بمػػػا أف منظػػػػكر القيمػػػػة السػػػػك ية يأخػػػذ بعػػػيف ايعتبػػػار ا ثػػػػر المحتمػػػػؿ لتقلبػػػات أسػػػػعار الفا ػػػػدة علػػػى 

تقبلية المتك عة للمصرؼ فيػك يػكفر نظػرة أكسػػع لمخػاطر أسػػعار القيمػة الحاليػة لجميػع التدفقػات النقدية المسػ
 ت ػمؿ المخاطر في ا جؿ الطكيؿ  كىي، الفا ػدة

 : مصادر مخاطر اسعار الفائدة -4ً

 :  يم ف تلخيص االسباب التي تؤدم إلى مخاطر اسعار الفا دة فيما يلي

 :  Repricing Riskمخاطر إعادة التسعير . 0

الخصػػكـ ات فػي مكاعيػد إسػػتحقاؽ ا صػػكؿ ك مخاطر أسػعار الفا ػػدة نتيجػػة الفرك ػ ينتػج ىذا النكع مف
الخصػػكـ ذات تسػػعير الفا ػػدة بالنسػػبة لألصػػكؿ ك  أكالفرك ػػات فػػي مكاعيػػد إعػػادة، ذات معػػدالت الفا ػػدة الثابتػػة

ير الفا ػػدة ىػك  ػيء مكاعيػد إعػادة تسػػععػدـ تطابؽ مكاعيػد ايسػتحقاؽ ك ك بما أف  .معدالت الفا ػدة المتغيػرة
ممـز لعمؿ المصارؼ فقد يعرض أرباح المصػرؼ ك القيمػة السػك ية للمصػرؼ للتقلػب نتيجػة تقلبػات أسػعار 

 .الفا دة

المصػرؼ الػذم يمػكؿ  ػرض طكيػؿ ا جػػؿ بمعػػدؿ فا ػػدة ثابػت عػف طريػؽ كديعػػة ، على سػبيؿ المثػاؿ
فػػػاض إيراداتػػػػو الناتجػػػة عػػػف ىػػػذا الن ػػػػاط ك  صػػػيرة ا جػػػؿ بمعػػػػدؿ فا ػػػػدة ثابػػػت أيضػػػا  ػػػد يتعػػػرض إلػػػى انخ

 ف التػػدفقات النقديػػة التػػي يحصػػؿ علييػػا المصػػرؼ ، انخفػػػاض  يمتػػػو السػػػك ية نتيجػػة ارتفػػػاع أسػػعار الفا ػػػدة
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مف القرض ست كف ثابتة طيلػة حيػاة القػرض فػي حػيف أف التػدفقات النقديػة التػي يػدفعيا علػى تمكيػؿ القػرض 
   (0).يعة  صيرة ا جؿسػترتفع عند انتياء أجؿ الكد

 Basis Risk مخاطر األساس. 4

ينتػػػػػج عػػػػف ايرتبػػػػػاط غيػػػػػر التػػػػػاـ بيػػػػػف أسػػػػػعار الفا ػػػػػدة المدفكعػػػػػة علػػػػػى الخصػػػػػكـ ك أسػػػػػعار الفا ػػػػػدة 
حيػث يػؤدم تغيػر مسػتكيات أسػعار الفا ػدة ، المقبكضػة مف ا صكؿ بالرغـ مف تطابؽ فتػرات إعػادة التسػعير

 فػءذا  ػاف المصػرؼ يمػػكؿ  ػرض.في  ؿ مف أسعار الفا دة المدفكعػة ك المقبكضػة إلى تغيرات غير متطابقة
، بأجػػؿ اسػػػتحقاؽ عػػاـ كاحػػد ك معػػػدؿ فا ػػػدة متغيػػر ب ػػػ ؿ  ػػيرم بحسػػػب أسػػػعار الفا ػػػدة علػػى أذكف الخزينػػػة
، كربكاسػطة كديعػة بأجػؿ استحقاؽ عاـ كاحد ك معػدؿ فا ػدة متغيػر ب ػ ؿ  ػيرم بحسػب سػعر الفا ػدة الميبػ

فءف المصرؼ سيتعرض لخطر تغير الفػرؽ بػيف السػػعريف نتيجػة تغيػر  ػؿ منيمػا ب ػ ؿ مختلػؼ عػف ا خػر 
 .بسبب عدـ ارتباطيما ب  ؿ تاـ

 Yield Curve Risk مخاطر منحنى العائد. 3

تنػػتج مخػػاطر منحنػػى العا ػػد ، يعبػػر منحنػػى العا ػػػد عػػف العم ػػػة بػػيف سػػػعر الفا ػػػدة ك أجػػؿ ايسػػػتحقاؽ
ك بالتالي تغير أسعار الفا دة  صيرة ا جػؿ ك طكيلػة أك متكسػطة ا جػؿ بمعػدالت ، تغير ىذه العم ةنتيجة 
 .مختلفة

سػػنكات ك معػدؿ فا ػدة متغيػػر  5إذا  ػػاف المصػرؼ يمػكؿ سػػندات بأجػؿ إسػتحقاؽ ، علػى سػبيؿ المثػاؿ
 ػد يػؤدم التغيػر فػي مسػتكيات أسػعار  .أ ػير 6على أساس نصػؼ سػنكم بكاسػطة سػندات بأجػؿ إسػػتحقاؽ 

فػػي حيػػػػف يػػػؤدم إلػػػى تغيػػػػر  (أك بقا ػػػو ثابػػػتا)% 1.5الفا ػػدة إلػػى تغيػػػر سػػػعر الفا ػػػدة طكيػػػػؿ ا جػػػؿ بمقػػػدار 
حيػػث ي ػػػكف علػػى ، ممػػا يعػػرض المصػػرؼ لخطػػر منحنػػى العا ػػػد، %0سػػػعر الفا ػػػدة  صػػير ا جػػػؿ بمقػػدار 

 .أعلىالمصػرؼ إعادة تمكيؿ إستثماره بت لفة 
 Option Risk مخاطر الخيارات. 2

علػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ، ينػػتج ىػػذا الخطػػر مػػف الخيػػارات أك ا صػػكؿ ك الخصػػػكـ التػػي تتضػػمف خيػػار مػػا
عنػػػدما ي ػػػكف للمقترضػػػيف أك المقرضيػػػػف الخيػػػػار فػػػي تغييػػػر  ميػػػػة أك مكعػػػػد الػػػػتدفقات النقػديػػػػة الناتجػػػػة عػػػف 

   .للتغيرات في أسعار الفا دة ا صػكؿ أك الخصكـ التي يحكزكنيا إستجابة

                                   
(1) Super Insights, 2009. Federal Deposit Insurance Corporation, Washington, p9. 
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القػػػركض ، تحتػػػكم بعػػػض ا صػػػػكؿ ك الخصػػػػكـ علػػػى خطػػػػر ايختيػػػار مثػػػؿ  ػػػركض الرىػػػػف العقػػػارم
الكدا ػػع بػػدكف أجػػؿ إسػػتحقاؽ  كدا ػػع التػػكفير ككدا ػػع ، الم ػػتقات، السػػندات القابلػػة لإلسػػتدعاء، ايسػػتيم ية
الفا ػدة فػءف العديػػد مػف المقترضػيف الػذيف يحػكزكف عنػدما تنخػفض أسػعار ، علػى سػبيؿ المثػاؿ .تحت الطلب

 ػػرض رىػػػف عقػػارم أك  ػػرض إسػػتيم ي مػػثم سيسػػعكف للحصػػكؿ علػػى  ػػرض جديػػد بمعػػدؿ الفا ػػػدة الجديػػد 
 .المنخفض ك دفػع القرض السابؽ ذك معدؿ الفا دة ا على

 : إدارة مخاطر أسعار الفائدة -3ً
عنيػػا  ػػدر المسػػتطاع كيػػتـ  الفا ػػدة لتقليػػؿ الخسػػا ر الناجمػػةتلجػػأ المصػػارؼ إلػػى إدارة مخػػاطر أسػػعار 
  (0): ذلؾ بتحكطيا مف ىذه المخاطر با ساليب التالية

 Maturity Matching مطابقة فترات االستحقاق. 0

إف إحػػػدل أ ثػػػر الطرا ػػػؽ بديييػػػة للحػػػد مػػف مخاطػػػرة أسػػػعار الفا ػػػدة ىػػي أف تقػػكـ المصػػػارؼ بمطابقػػػة 
ؽ  ػػؿ حسػػاب مػػف حسػػابات اييػػداع لػػدييا بفتػػرات اسػػػتحقاؽ مماثلػػة  نػػكاع ا صػػػكؿ المختلفػػة فتػػػرات اسػػتحقا

عنػػدما يتلقػػى المصػػرؼ  يمػػة  ػػيادة إيػػداع مػػػدتيا عػػاـ كاحػػد صػػادرة عنػػو ، التػػي لػػدييا. فعلػػػى سػػػبيؿ المثػػاؿ
ؿ فػػي كر ػػة ماليػػػة بءم انػػو إف يقػػػدـ بالمقابػػؿ  رضػػا اجلػػو سػػنة كاحػػدة  حػػد زبا نػػو أك إف يسػػتثمر ىػػذه ا مػػكا

كمع إف ىذه ايستراتيجية ستسػاعد المصػرؼ علػى تجنػب مخػاطرة سػعر الفا ػػدة فػاف  .تستحؽ بعد عاـ كاحد
تطبيقيا ب ػ ؿ فعاؿ ىػك أمػر غيػر مم ػف دا مػا ذلػؾ أف المصػارؼ تحصػؿ فػي العػادة علػى  ميػات ضػخمة 

تحقاؽ اييػداعات مػع اآلجػاؿ الطكيلػػة مف اييداعات  صيػرة ا جػؿ ك لف ت كف  ادرة على مطابقة آجاؿ اسػػ
التي تتميز بيا القركض. ك مف النادر أف يطلػب المقترضػكف اال تراض على فترات تقػؿ عػف  ػػير كاحػد أك 
 .حتػػػى عػػػف سػػػػتة أ ػػػػير. ىػػػػذا إلػػػى جانػػػب أف حجػػػػكـ اييداعػػػػات عػػػادة صػػػغيرة نسػػػػبة إلػػػى حجػػػكـ القػػػركض

فػػي إطػػار فتػػرة اسػػتحقاؽ مكحػػدة لمسػػتجابة إلػػى طلػػب  (2)كسػػػيكاجو المصػػرؼ صػػعكبة فػػي ضػػـ اييػػداعات
 ا تراض مساك ليذه الفترة.

 Floating-Rate Loansالقرو  ذات المعدالت المتغيرة . 4

أحػػػػد ا سػػػػاليب البديلػػػػة للػحػػػػد مػػػػف مخػاطػػػػرة سػعػػػػر الفػا ػػػػدة ىػػػػك مػػػا يعػػػرؼ بػػػالقركض ذات المعػػػػدالت 
المتغيػػػرة )المعكمػػة( التػػي تسػػػمح للمصػػارؼ بػدعػػػـ أصكليػػػا طكيلػػػة ا جػػػؿ بءيداعػػػات  صيػػػرة ا جػػػؿ دكف أف 

                                   
(1) Timothy, W., Koch, S, and Scott, M, 2002. Bank Management, 5th Edition. 

 االستحقاؽ التي سيتـ المكافقة علي اال راض بيا. ةجعؿ االيداعات المكجكدة لدل المصرؼ في فترة استحقاؽ كاحدة مطابقة لفتر ( 2)
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ليػػػذا النػػػكع مػػف القػػركض أف يقضػػػي تعػػرض نفسػػػيا ب ػػػدة إلػػى مخػػاطرة سػػػعر الفا ػػػدة ك ذلػػؾ فانػػػو ال يم ػػف 
تمامػا على مخاطرة سػعر الفا ػدة فحتى لك تغيػرت ت لفػة ا مػػكاؿ علػى أسػاس أ ثػر تػكاترا مػف تغيػر معػدالت 
الفا ػػدة علػػى ا صػػكؿ فسػػيظؿ ىػػامش الفكا ػػد الصػػافي لػػدل المصػػرؼ خاضػػعا للتقلبػػات التػػي تصػػيب أسػػعار 

 .الفا دة

رجػػة ان  ػػافيا لمخػاطرة سػػعر الفا ػػدة عػف طريػؽ اسػػتبداؿ ا كراؽ كعندما تقػكـ المصارؼ بتخفػيض د
الماليػة طكيلة ا جؿ بقركض تجارية ذات معدؿ متغير فءنيا ستزيد مف ان  ػافيا لمخػاطرة عػدـ السػػداد الف 
القػػركض التجاريػػػة التػػي تقدميػػػا المصػػارؼ تتعػػرض عػػادة يم انيػػػة عػػػدـ السػػػداد بدرجػػة ا بػػػر مػػف تلػػؾ التػػي 

تعػػرض ليػػا ا كراؽ الماليػػة التػػي بحػػكزة المصػػرؼ ىػػػذا إلػػى جانػػب ارتفػػاع مخػػاطرة السػػيكلة فػػي المصػػػرؼ ت
 بسبب انخفاض القدرة التسكيقية للقركض عف تلؾ القدرة التي تتمتع بيا ا كراؽ المالية.

 Interest Rate Futuresالعقود المستقبمية عمى أسعار الفائدة . 3

بءتاحة الفرصػة للمصارؼ بالتحديد المسػبؽ للسػػعر الػذم يم ػف عنػػده بيػػع أك  تتميز العقػكد المسػتقبلية
فينػاؾ علػى سػػبيؿ المثػػاؿ ،  ػػراء ا دكات الماليػػة المختلفػػة فػي تػاري  مسػػتقبلي محػدد يسػػمى تػاري  التسػكيػػة

ذم يم ػػف إف ك عنػػدما تثبػت المصػػارؼ ذلػؾ السػػعر الػ CDsعقػػكد مسػػتقبلية متاحػة علػى  ػػيادات اييػداع 
تبيػع عنده  يادات اييداع  جؿ تػاري  تسػكية محػدد فػاف ذلػؾ يسػمح ليػا بتثبيػت ت لفػة حصػكليا علػى ىػذه 

 .ا مكاؿ

إف عمليػػػػة بيػػػػع العقػػػػكد المسػػػػػتقبلية علػػػى  ػػػػيادات اييػػػػػداع علػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػػاؿ تخفػػػض مػػػف ا ثػػػػػر 
كا ػػػد التػػي يت بػػدىا المصػػرؼ. كىػػي تقلػػؿ مػػف الع سػػػي المحتمػػؿ الرتفػػاع أسػػػعار الفا ػػػدة علػػى مصػػاريؼ الف

النخفاض أسعار الفا دة علػى تلػؾ المصػاريؼ. ك علػى افتػراض أف لػدل المصػرؼ  ا ثر االيجابي المحتمؿ
منػػػذ البدايػػػة خصػػػكما حساسػػػة لتغيػػػرات سػػػعر الفا ػػػدة أ ثػػػر ممػػػا ىػػػي عليػػػو أصػػػكلو فػػػاف اسػػػتخدامو للعقػػػكد 

الي فػػي تقليػػؿ اثػػر أسػػعار الفا ػػدة علػػى ىػػامش الفكا ػػد الصػػافي المسػتقبلية سيسػػاعد فػػي تضػػييؽ الفجػػكة ك بالتػػ
 لدل المصرؼ.

عندما يتك ع البنؾ ارتفاع بأسعار الفا دة علػى السػندات كبالتػالي فءنػو يتك ػع انخفػاض فػي : معنى ذلك
فيقػكـ أسعار السندات فيدخؿ السػكؽ با عػا للعقػكد المسػتقبلية كعنػدما تتحقػؽ تك عاتػو أم ارتفػاع سػعر الفا ػدة 

ىػػذا الػػربح ، ب ػػراء  ميػػة م ػػابية مػػف العقػػكد التػػي باعيػػا كبالتػػالي ي ػػكف حقػػؽ ربػػح مػػف بيػػع ك ػػراء العقػػكد
 يتحكط بو ضد مخاطر ارتفاع سعر الفا دة )تحكط  صير(.
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كالحالػػة ا خػػرل عنػػدما يتك ػػع البنػػؾ انخفػػاض سػػعر الفا ػػدة فسػػيقكـ ب ػػراء عقػػكد مسػػتقبليات كعنػػدما 
كيحقػػؽ ربحػػا ناجػػا عػػف الفػػرؽ  ترتفػػع أسػػعار السػػندات فيقػػكـ ببيػػع عقػػكد المسػػتقبلياتتػػنخفض أسػػعار الفا ػػدة ك 

 (بيف السعريف )تحكط طكيؿ

أما عندما يمتلؾ المصرؼ خصكما كأصكال حساسة لسعر الفا دة فءنو سيسػتخدـ المسػتقبليات للتحػكط 
كالخصػػكـ الحساسػػة  حيػػث الفجػػكة ىػػي الفػػرؽ بػػيف ا صػػكؿ الحساسػػة لسػػعر الفا ػػدة.مػػف مخػػاطر الفجػػكة لديػػو

 .لسعر الفا دة

تتحقػػؽ الفجػػكة المكجبػػة عنػػدما ت ػػكف االصػػكؿ الحساسػػة لسػػعر الفا ػػدة أ بػػر مػػف الخصػػكـ الحساسػػة 
 .لسعر الفا دة كتتحقؽ الفجكة السالبة في حاؿ الع س

الطكيػػػؿ أ م  عنػػػدما ي ػػػكف لػػػدل المصػػػرؼ الفجػػػكة المكجبػػػة يجػػػب علػػػى المصػػػرؼ اسػػػتخداـ التحػػػكط
مسػػتقبليات أمػػا فػػي حػػاؿ الفجػػكة السػػالبة فيلجػػأ إلػػى التحػػكط القصػػير أم ببيػػع العقػػكد كمػػف ثػػـ ب ػػراء عقػػكد 

 . را يا عندما ينخفض سعرىا عند ارتفاع سعر الفا دة

 interest rates swapsعقود المبادلة . 2

، تغيرسػػعر الفا ػػدة باسػػتخداـ تبػػادالت أسػػعار الفا ػػدة يم ػػف للمصػػارؼ التجاريػػة التحػػكط مػػف مخػػاطرة
الدكريػػة التػي تتكلػد عنػد معػدالت فا ػػدة  cash flowsكىػك يمثػؿ اتفا ػا يػتـ بمكجبػو مبادلػػة التػدفقات النقديػػة 

   .محددة

-fixed-forسػػعر الفا ػدة المتغػػير  -يتػيح التبػادؿ المسػػمى سػػعر الفا ػػدة الثابػت، فعلى سػػبيؿ المثػػاؿ
floating swap فقات النقديػػة الثابتػػة مقابػؿ التػدفقات النقديػػة التػي  حد الطرفيف إجراء مبادالت دكرية للتػد

 تتك ؼ على أسعار الفا دة السا دة في السكؽ.

كسػػػي كف المصػػػرؼ التػػػي تتصػػػؼ خصػكمػػػو بحسػػػاسية ا بػػػر  سػػعار الفا ػػػدة مػػف أصػػػكلو  ػػادرا علػػى 
تبيػػا سػػعر فا ػػدة متغيػػر مبادلػػػة مدفكعاتػػو التػػي تػػتـ علػػى أسػػػاس سػػػعر فا ػػدة ثابػػت مقابػػؿ المػػدفكعات التػػي ير 

ك فػي حػاؿ ارتفػاع أسػعار الفا ػدة يسػتفيد المصػرؼ نظػرا ، على الطرؼ اآلخر على امتداد فترة زمنية محػددة
الف المػػدفكعات التػػي سػػػيتلقاىا مػػف التبػػػادؿ سػػػتزداد فػػي نفػػػس الك ػػت الػػذم يحػػافظ فيػػػو علػػى تدفقاتػػو النقديػػػة 

مػػف ا ثػػر السػػلبي الرتفػػاع أسػػعار الفا ػػدة علػػى ىػػامش سػػعر  الػػتخلص كيم ػػف بيػػذه العقػػكد، الخارجػػػة ثابتػػػة
 الفا دة الصافي لدل المصرؼ.
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تتطلػػػب تبػػػادالت أسػػػػػعار الفا ػػػدة كجػػػػكد طػػػرؼ آخػػػر لديػػػػو الرغبػػػة ك االسػػػػتعداد لمبادلػػػة المػػػػدفكعات ك 
التزامػػو  المترتبػػػة عليػػو بفعػػؿ التزامػػو بسػػػعر فا ػػدة متغيػػر مقابػػؿ مدفكعػػػات الطػػرؼ ا كؿ المترتبػػػة عليػػو بفعػػؿ

ك  ػػد ترغػػب المؤسسػػات الماليػػة التػػي تتمتػػع بأصػػكؿ حسػػػاسة لسػػػعر  .باتفػػاؽ ي ػػػكف فيػػو سػػعر الفا ػػدة ثابػػت
الفا ػػدة تتجػػاكز الخصػػكـ الحساسػػة ليػػذا السػػعر باتخػػاذ مثػػؿ ىػػذه الكضػػع نظػػرا  نػػو يسػػػمح ليػػا بتقليػػؿ درجػػة 

إلػػػى احػػػد الكسػػػػطاء المػػػالييف ليقػػػػكـ بعمليػػػػة كىنػػػا ال بػػػػد مػػػف اللجػػػػكء  .ان  ػػػػافيا  ثػػػر تغيػػػرات أسػػػعار الفا ػػػػدة
كىػذا الػدكر يم ػف أف تقػػكـ بػو بعػض المصػػارؼ ، الجمػػع بػيف الطرفيػػف الراغبيػػػف فػػي الػدخكؿ بعمليػة التبػػػادؿ

 التجاريػة ال برل ك بعض مصػارؼ االستثمار.

 Interest Rate Caps الحدود العميا لمعدالت الفائدة . 5

مػػا يسػػمى بالحػػد ا علػػػى لسػػػعر  .فػػي التحػػكط مػػف مخػػاطر سػػعر الفا ػػدةإحػػدل الطرا ػػؽ المسػػػتخدمة 
كىػػػػك عبػػػػارة عػػػػف اتفػػػػاؽ )مقابػػػػؿ رسػػػػـ( يخػػػػكؿ صػػػػاحبو الحصػػػػػكؿ علػػػػى مقػػػػػدار مػػػػف ا مػػػػكاؿ  capالفا ػػػػدة 

ك ىنػاؾ العديػد مػف  .)المدفكعات( في حاؿ ارتفاع سػعر الفا ػدة فػػكؽ مسػػتكل محػدد خػمؿ فتػرة زمنيػة معنيػة
يف مثػػػؿ )المصػػػارؼ التجاريػػػة ك  ػػػر ات السمسػػػرة( ممػػػف يقػػػدمكف لزبػػػا نيـ ىػػػذا النػػػكع مػػػف الكسػػػػطاء المػػػالي

 .االتفا يات أك العقكد

إف اتفاؽ الحد ا على لسػعر الفا ػدة يعكض المصػرؼ خمؿ الفتػػرات التػي ت ػػيد ارتفاعػػا فػي أسػعار  
ىامػػش الفكا ػػد لػدل المصػرؼ حيث يم ف الرتفاع سػعر الفا دة أف يعكض عف النقص الحاصؿ فػي  .الفا دة

 .في مثػؿ تلؾ الحاالت

ذلػػؾ أف الرسػػػػـ ، ك يتك ػػػؼ الرسػػػـ المدفػػػكع علػػػى ىػػػذه االتفا يػػات علػػػى ال ػػػركط الخاصػػة ب ػػػؿ اتفػػاؽ
يرتفػػػع مػػع انخفػػاض مسػػػتكل سػػػقؼ الفا ػػدة المحػػػدد فػػي االتفػػاؽ فػػي لحظػػػة زمنيػػة معينػػػة )ك ىػػذا يرجػػع إلػػى 

التعػكيض( ك يتناسػب ىػذا الرسػـ طػردا مػع طػكؿ فتػرة سػرياف االتفػاؽ للسػبب تزايد احتماالت الحصػكؿ علػى 
 .ذاتو

 :  مخاطر أسعار الصرف -4

 :  تعريف مخاطر أسعار الصرف -0ً

ىػػي اخػػتمؼ السػػعر المتك ػػع عػػف الفعلػػي بالنسػػبة  سػػعار العمػػمت االجنبيػػة مقابػػؿ العملػػة الكظيفيػػة 
كذلػػؾ فػػي حػػاؿ امػػتمؾ المصػػرؼ لمكجػػكدات مقكمػػػة بالعملػػة االجنبيػػة. كىػػذه المخاطر ػػد تػػؤدم إلػػى نتػػػا ج 
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، فقػػػػاتكزيػػػػادة الن، سػػػلبية علػػػػى اعمػػػاؿ المصػػػػرؼ أك المؤسسػػػة المػػػػالي مػػػف خػػػػمؿ تخفػػػيض الػػػػدخؿ النقػػػدم
كزيػػادة  يمػػة  ،جػػكدات المقكمػػة بػػالعممت االجنبيػػةكتػػؤدم أيضػػا إلػػى تخفػػيض  يمػػة المك ، كتخفػػيض االربػػاح

ا إلػى تحقيػؽ خسػارة فيي مخاطر ذات طبيعة مزدكجة )حيث تػؤدم إمػ .المطلكبات المقكمة بالعملة االجنبية
 .تميؿ أيضا إلى االنخفاضفعندما تميؿ اسعار الصرؼ إلى االستقرار فءف المخاطرة  (أكتحقيؽ أرباح

 :  مصادر مخاطر اسعار الصرف -4ً

تحدث مخاطر أسعار الصرؼ نتيجة كجكد مر ز مفتكح بػالعممت االجنبيػة سػكاء بالنسػبة ل ػؿ عملػة 
كأيضػا بسػبب تقلػب اسػعار الصػرؼ فػي االجلػيف القصػير ، على حده أك بنسػبة إلػى إجمػالي مرا ػز العمػمت

  (0)ؤ ب يفية تحرؾ أسعار الصرؼ في المستقبؿ بد ة.ك ذلؾ لصعكبة التنب، ك الطكيؿ

 :  أنواع مخاطر اسعار الصرف -3ً

 :  يتعرض المصرؼ إلى االنكاع التالية مف مخاطر اسعار الصرؼ

   المخاطر اال تصادية ،مخاطر التحكيؿ ،المخاطر السابقة للمعاملة ،مخاطر المعاملة -

 : مخاطر المعاممة -أ 

التػػي تن ػػأ نتيجػػة إجػػراء مػػدفكعات أك اسػػتمـ مقبكضػػات بعملػػة أجنبيػػة فػػي ىػػي عبػػارة عػػف المخػػاطرة 
فػأم تحر ػات غيػر مكاتيػة  سػعار الصػرؼ  ػد تػؤدم  ،(ك ت ما في المستقبؿ ) ركض ككدا ع بعملػة أجنبيػة

إلى  بض مبلم أ ؿ بالعملػة الكظيفيػة مقابػؿ المقبػكض بالعملػة االجنبيػة أك دفػع مبلػم أ بػر بالعملػة الكظيفيػة 
 لؾ يتماـ عملية الدفع بالعملة االجنبية ىذا اف لـ يتـ ترتيب إجراءات للك اية مف ىذه المخاطرة.ك ذ

 المقصػػكد بيػػا المعػػاممت التػػي لػػـ تجػػر بعػػد كل ػػف ىنالػػؾ: بايضػػافة إلػػى المخػػاطر السػػابقة للمعاملػػة
، لمسػػعرة بعملػػة أجنبيػػة(احتمػػاؿ اف تػػتـ فػػي المسػػتقبؿ إذا مػػا تحققػػت المعاملػػة فعػػم )االعتمػػادات المسػػتندية ا
 كتن أ إذا  اف المصرؼ  د حدد سعر صرؼ العملة االجنبية التي سيتـ التعامؿ بو. 

 (:  مخاطر التحويل اترجمة العمالت -ب 

أم إذا  ػػاف للمصػػرؼ فػػركع أجنبيػػة تابعػػة لػػو فػػءف عمليػػة ، بالحسػػابات الماليػػة كىػػذه المخػػاطرة متعلقػػة
رباح كمكجكدات كمطاليػب الفػرع االجنبػي مػف عملتػو الكظيفيػة إلػى عملػة تكحيد القكا ـ المالية يعني تحكيؿ أ

                                   
 .715صالتجارب(، ايس ندرية، مصر،  –المبادئ  –. حك مة ال ر ات )المفاىيـ 2115، عبد العاؿ طارؽ، مادح (0)



 المخاطر المصرفٍت  الفصل الثانً
 

 

52 

 

فينػػا يم ػػف أف يػػتـ مكاجيػػة أسػػعار الصػػرؼ بػػيف (المصػػرؼ االساسػػي )العملػػة التػػي تظيػػر بيػػا القػػكا ـ الماليػػة
   (0).(بداية كنياية الفترة المالية )السنة المالية

   (2)(تغيرات سعر الصرؼيم ف مكاجية ىذا الخطر عف طريؽ ت  يؿ مؤكنة )مخصص 

الفػرؽ النػاتج عػف عمليػة التحكيػؿ  كيم ف اعتبار، الحتماؿ تسديد مبلم أ بر مف المعترؼ بو محاسبيا
ضػػػػمف حسػػػػابات ا مػػػػكاؿ الخاصػػػػة تحػػػػت عنػػػػكاف فػػػػركؽ تحكيػػػػؿ عمػػػػمت إمػػػػا مدينػػػػة أك دا نػػػػة حسػػػػب ىػػػػذا 

   (3).الفرؽ

 : المخاطر االقتصادية -ت 

ثير التغيرات في أسعار الصرؼ على المر ػز الطكيػؿ المػدل لدكلػة مػا ترتبط المخاطر اال تصادية بتأ
مثػاؿ ذلػؾ أف يػؤدم خفػض  يمػة العملػة المحليػة إلػى تراجػع بػالكاردات ، أك على المر ز التنافسػي ل ػر ة مػا

   (4)كزيادة في الصادرات.

مقابػػػػؿ ك ذلػػػؾ  خسػػػػارة القػػػدرة التنافسػػػية لل ػػػػر ات الكطنيػػػة أم أف ارتفػػػاع سػػػعر الصػػػػرؼ يػػػؤدم إلػػػى
كحيػث تتػأثر البنػكؾ بيػذه المخػاطر عػف .فجميع المنافسيف يكاجيكف مثػؿ ىػذه المخػاطرة ،المنافسيف االجانب

 .سعر الصرؼ طريؽ تأثرىا بالتغيرات التي تطرأ على

 :  إدارة مخاطر أسعار الصرف -2ً

الػػتخلص إف التعػرض للمخػاطر  ػيء مؤ ػػد كصػفة الزمػة للتجػارة ك التمكيػػؿ الػدكلييف حيػث ال يم ػف 
مػػف درجػػة التعػػرض ليػػا حيػػث يتطلػػب ذلػػؾ كجػػكد عمليػػة  مػػف المخػػاطر كل ػػف يم ػػف اتخػػاذ اجػػراءات لتقليػػؿ

الحيلكلػػة خػػاطر التػػي  ػػد يتعػػرض ليػػا المصػػرؼ ك مرا بػػة مسػػتمرة مػػف  بػػؿ اال ػػخاص القػػا ميف علػػى إدارة الم
 .دكف ظيكر ىذه المخاطر كمحاكلة إيجاد حلكؿ ليا
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ا مكر الك ا ية  ػد تحػكؿ دكف تحقيػؽ المصػرؼ أربػاح  بيػرة إذا حػدثت   ما يجب االنتباه إلى أف ىذه
تأمينػا ضػد النتػا ج  تحر ات إيجابية في اسعار الصرؼ كل ف يم ف القكؿ إف الك ػاء أم ادارة المخػاطر يقػدـ

ك يػػػتـ إدارة مخػػػاطر اسػػػعار الصػػػرؼ عػػػف طريػػػؽ التحػػػكط ، أك االحػػػداث المعا سػػػة التػػػي يم ػػػف اف تحػػػدث
 ،عقػػكد الخيػػارات، كالتحػػكط باسػػتخداـ الم ػػتقات الماليػػة )العقػػكد اآلجلػػة ،تػػراض  صػػير ا جػػؿباسػػتخداـ اال 

 .(عقكد المبادلة ،عقكد المستقبليات

  (0ا(امحفية المصرف من االستثمارات المالية: مخاطر التسعير -3

 .كىي النكع الثالث مف مخاطر أسعار السكؽ

الناتجػػة عػػف تغيػػر أك انحػػراؼ االسػػعار بسػػبب تغيػػرات ىػػي المخػػاطر : تعريببف مخبباطر التسببعير -0ً
الكر ػػػة  بتقػػدير تلػػؾ المخػػاطر  بػػؿ  ػػراء (فػػي أكضػػاع السػػكؽ ك اسػػعار الفا ػػدة كيقػػكـ المسػػػتثمر )المصػػرؼ

 .المالية

فيػػي تن ػػأ نتيجػػة التغيػػرات فػػي اسػػعار االصػػكؿ كب ػػ ؿ خػػاص محفظػػة : مصببادر ىببذه المخبباطر -4ً
 :  كاملة داخلية كخارجية تؤثر في مخاطر التسعير  ما يلياالستثمارات المالية ك تكجد عدة ع

 :  كىي العكامؿ الخارجة عف سيطرة المصرؼ كال يستطيع التح ـ بيا كىي: العكامؿ الخارجية . أ

 الظركؼ اال تصادية المحلية.   

 الظركؼ المحيطة بالصناعة أك مناخ االعماؿ السا د في السكؽ. 
الػتح ـ بيػا ك يسػتطيع إلػى حػد معػيف التػأثير ك  بالمصػرؼ كىػي العكامػؿ الخاصػة: العكامؿ الداخليػة . ب

تتمثػػػػؿ بال ػػػػر ة أك المؤسسػػػػة أك الكحػػػػدة اال تصػػػػادية نفسػػػػيا مػػػػف حيػػػػث ىي ػػػػؿ تمكيليػػػػا ك نتيجػػػػة ك 
 ..ال ..الن اط الذم تمارسو ك مدل  فاءة الت غيؿ لدييا

 :  إدارة مخاطر التسعير -3ً

مػػف  بليػػا فػػي تقيػػيـ أصػػكليا ك االسػػتثمارات سياسػػة معتمػػدة  حيػػث تقػػكـ إدارة المصػػرؼ العليػػا بكضػػع
   .بقيميا الجارية بدؿ مف  يميا الدفترية في االكراؽ المالية
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كيجػػب اف ي ػػكف ىػػذا التقيػػيـ معقػػكال كيأخػػذ بعػػيف االعتبػػار مخػػاطر تذبػػذب أسػػعار ىػػذه االصػػكؿ فػػي 
مػع دكريػا لتػي تجتالسكؽ كتستند ادارة المصرؼ العليا في ذلؾ على لجنػة ادارة اصػكؿ ك خصػكـ المصػرؼ ا

 التقػػارير الماليػػة  مصػػدر للمعلكمػػات فمػػف خػػمؿ تحليػػؿ تعتمػػد إدارة المصػػرؼ علػػىك  ،لمنا  ػػة ىػػذه االمػػكر
التك يػت المناسػب لل ػراء كالبيػػع ك  كحر ػػة اسػعار االكراؽ الماليػة المعلكمػات المحاسػبية فييػا يػتـ التنبػؤ باتجػاه

المعلكمػػات علػػى نػػكعيف مػػف المؤ ػػرات محاسػػبية كسػػك ية. كتعتمػػد فػػي تقيػػيـ ، ك ػػذلؾ تحديػػد العا ػػد المتك ػػع
 .حيث تيتـ المصارؼ بأداء ا سكاؽ المالية كأثر أدا يا المتك ع في عرض الكدا ع كالطلب على القركض

فتقلػب ، ع سية بيف أسعار الفا دة في السكؽ كبيف القيمػة السػك ية لػألكراؽ الماليػة حيث ىنالؾ عم ة
السػػندات طكيلػػة  جػػؿ بالمقارنػػة مػػع السػػندات  يرتػػب عليػػو تقلبػػات أ بػػر فػػي  يمػػةأسػػعار الفا ػػدة فػػي السػػكؽ 

 .حيث أف ىنالؾ عم ة بيف خطر أسعار الفا دة كخطر السكؽ. صيرة ا جؿ

فءذا استثمر المصرؼ مخصصات المحفظػة فػي سػندات  صػيرة ا جػؿ فسػكؼ يتجنػب التقلػب ال بيػر 
فػي حػيف إذا اسػتثمر ، أسػمالية التػي تعػرض ليػا ىػذه السػنداتفي أسعار تلؾ السندات فيقلؿ مف الخسػا ر الر 

 فػػي سػػندات طكيلػػة ا جػػؿ يحقػػؽ اسػػتقرار أ بػػر فػػي العا ػػد السػػنكم إال أف أسػػعارىا تتعػػرض لتقلبػػات  ػػديدة
لػػػػذلؾ يتكجػػػػب علػػػػى المصػػػػرؼ اتبػػػػاع سياسػػػػة ر ػػػػيدة فػػػػي تكزيػػػػع مخصصػػػػات  للخسػػػػا ر الرأسػػػػمالية إضػػػػافة

منيمػػػا كيقلػػػؿ المخػػػاطر المرتبطػػػة بيمػػػا كىنالػػػؾ ثمثػػػة أسػػػاليب يػػػتـ  المحفظػػػة بحيػػػث يسػػػتفيد مػػػف مزايػػػا  ػػػؿ
أسػػػلكب التر يػػػز علػػػػى ، أسػػػػلكب تػػػدرج تػػػكاري  االسػػػػتحقاؽ، االعتمػػػاد علييػػػا فػػػي ذلػػػػؾ )ا سػػػلكب اليجػػػكمي

 .(متكسطة ا جؿ االستثمارات  صيرة ا جؿ كطكيلة ا جؿ كاستبعاد االستثمارات

 :  األسموب اليجومي -أ 

ؤات إلػػى أف أسػػعار الفا ػػدة فػػي طريقيػػا لمرتفػػاع فػػاف علػػى مػػدير المحفظػػة أف يسػػارع إذا أ ػػارت التنبػػ
فػاذا تحققػت التنبػػؤات ، كاسػتخداـ حصػيلتيا فػي  ػراء سػندات  صػيرة ا جػؿ، فػي بيػع السػندات طكيلػة ا جػؿ

فسػكؼ يػػتم ف البنػؾ مػػف انتيػػاز الفرصػة ب ػػراء اسػػتثمارات  صػيرة ا جػػؿ  نػو لػػف ينتظػػر طػكيم حتػػى يحػػؿ 
 .تاري  االستحقاؽ

أمػػػػا إذا أ ػػػػارت التنبػػػػؤات إلػػػػى أف أسػػػػعار الفا ػػػػدة فػػػػي طريقيػػػػا لليبػػػػكط لػػػػذلؾ ينبغػػػػي علػػػػى المصػػػػرؼ 
فػاذا مػا تحققػت ، المسارعة ببيع السندات القصيرة ا جؿ كاستخداـ حصيلتيا فػي  ػراء سػندات طكيلػة ا جػؿ
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إم انيػة تحقيػؽ أربػاح رأسػمالية  بيػرة إذا  إضافة إلى، التنبؤات فلف يتعرض لتقلبات في العا د الدكرم المتكلد
   (0).كيعتمد ىذا ا سلكب على د ة التنبؤات ب أف أسعار الفا دة، ما  رر البنؾ بيعيا  بؿ تاري  االستحقاؽ

 :  أسموب تدرج تواريخ االستحقاق -ب

عػػف طريػػؽ تكزيػػع ىػػذه  ،كفيػػو يم ػػف إدخػػاؿ بعػػض المركنػػة فػػي عمليػػات تكزيػػع مخصصػػات المحفظػػة
كىػذا بػدكره  ،ممػا يحقػؽ التنكيػع فػي أجػاؿ السػندات ،صات بالتساكم علػى سػندات ذات أجػاؿ مختلفػةالمخص

كىػػػذا الت ػػػ يؿ يحقػػػؽ أىػػػداؼ المحفظػػػة فػػػي تحقيػػػؽ  ،يػػػؤدم إلػػػى تخفػػػيض خطػػػر التغييػػػر فػػػي أسػػػعار الفا ػػػدة
، االجػػػؿ كذلػػػؾ لكجػػػكد السػػػندات طكيلػػػة ،(العا ػػػد المرتفػػػع)السػػػيكلة لكجػػػكد السػػػندات  صػػػيرة االجػػػؿ كالربحيػػػة 

إلػػى تخفػػيض خطػػر التغيػػر فػػي سػػعر الفا ػػدة طالمػػا أنػػو يػػتـ االسػػتثمار فػػي سػػندات مػػف مختلػػػؼ  بايضػػافة
  (2) (.طكيلة ،متكسطة ،ا جاؿ ) صيرة

 :  األجل ةأسموب التركيز عمى االستثمارات طويمة وقصير  -ت

كاسػػتبعاد االسػػتثمارات يعتمػػد المصػػرؼ كفػػؽ ىػػذه علػػى االسػػتثمارات الطكيلػػة االجػػؿ كالقصػػيرة االجػػؿ 
كعػػادة يػػتـ تكزيػػع مخصصػػات ، المتكسػػطة االجػػؿ  نيػػا ال تفيػػد المصػػرؼ فػػي مكازنتػػو بػػيف الربحيػػة كالسػػيكلة

بحيػث يػتـ ، المحفظة معتمدة على تك عات المصرؼ ب أف اتجاه أسػعار الفا ػدة كعلػى مػدل الحاجػة للسػيكلة
 .ا خر في سندات طكيلة ا جؿ ؼكالنص ،كضع نصؼ مخصصات المحفظة في سندات  صيرة ا جؿ

أف سياسات المصرؼ ب أف محفظة ا كراؽ المالية تختلػؼ فػي حػاؿ الػركاج عنيػا فػي  مما سبؽ نجد
كل ػػػف يجػػػب اف ، تقػػػكـ إدارة المصػػػرؼ بتصػػػفية محفظػػػة ا كراؽ الماليػػػة: فػػػي حػػػاالت الػػػركاج ،حػػػاؿ ال سػػػاد

يػػع االركاؽ الماليػػة العا ػػد مػػف االسػػتثمار فػػي تتك ػػؼ عنػػد النقطػػة التػػي تفػػكؽ بيػػا الخسػػا ر الرأسػػمالية مػػف ب
أمػا فػي حالػة ال سػػاد التػي تتسػـ بانخفػاض الطلػب علػػى .القػركض التػي تكجػو إلييػا حصػيلة بيػػع تلػؾ ا كراؽ

القػػػركض ينبغػػػػي أف تعمػػػؿ علػػػػى تكجيػػػػو المػػػكارد الماليػػػػة المتبقيػػػة مػػػػف مخصصػػػػات محفظػػػة القػػػػركض الػػػػى 
 االستثمار في االكراؽ المالية.

                                   
الدار الجامعية، الطبعػة ا كلػى، كثا ؽ استثمار(،  - سندات –أسيـ )االستثمار في ا كراؽ المالية،  .2116، ، عبد الغفارحنفي( 0)

 .209-205صايس ندرية، مصر، 
 .سكريةا سكاؽ المالية، من كرات جامعة دم ؽ،  لية اال تصاد، دم ؽ،  .2103 سليماف، عدناف،ك مكصلي، سليماف، ( 2)
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 :  لمخاطر التشغيميةارابعًا: 

تعتبػػر المخػػػاطر الت ػػغيلية مكضػػػكعان حػػديثان علػػػى السػػػاحة المصػػرفية تػػػـ تقديمػػو مػػػف  بػػؿ لجنػػػة بػػػازؿ 
كعلػى الػرغـ مػف أف ىػذا الصػنؼ مػف المخػاطر فػي الكا ػع  ػا ـ ، 2للر ابة المصرفية فػي إطػار اتفا يػة بػازؿ 

ضػع متطلبػات رأسػمالية لمكاجيتػو كالتحػكط لػػو منػذ  يػاـ الن ػاط المصػرفي إال أف أمػر إبػرازه كاالىتمػػاـ بػو كك 
 يعتبر أمران حديثان كال يزاؿ في المراحؿ ا كلى للتطبيؽ نظران ل كف آثاره السلبية لـ ت ف بارزة ككاضحة

إال أف ا زمػػػػات المصػػػػرفية المتتاليػػػػة التػػػػي عصػػػػفت بالعديػػػػد مػػػػف الػػػػدكؿ )مثػػػػؿ أزمػػػػة ، فػػػػي السػػػػابؽ 
كالبرازيػػؿ  0997كا زمػػات الماليػػة فػػي دكؿ جنػػكب  ػػرؽ آسػػيا فػػي العػػاـ  ،0994الم سػػيؾ فػػي نيايػػة العػػاـ 

كركسػػيا كتر يػػا كا رجنتػػيف( كالتػػي أدت إلػػػى انييػػار بنػػكؾ  بيػػرة كألحقػػػت خسػػا ر جسػػيمة با تصػػاديات ىػػػذه 
الػػدكؿ كبالتػػالي ىػػددت االسػػتقرار المػػالي ب ػػ ؿ عػػاـ أدت بػػالبنكؾ كالسػػلطات الر ابيػػة كالمنظمػػات كاليي ػػات 

كالتػػي خلصػػت إلػػى ، المعنيػػة باالسػػتقرار المػػالي إلػػى البحػػث عػػف ا سػػباب الفعليػػة كراء ىػػذه ا زمػػات الدكليػػة
أف أىػػـ أسػػباب ىػػذه ا زمػػػات ىػػك الضػػعؼ الكاضػػػح فػػي الحك مػػة كضػػعؼ أنظمػػػة الر ابػػة الداخليػػة كر ابػػػة 

   (0)خاص.الجيات الح كمية كالضعؼ الكاضح في إدارة المخاطر ب  ؿ عاـ كالمخاطر الت غيلية ب  ؿ 
 : تعريف المخاطر التشغيمية (0

للر ابػة المصػرفية علػى أنيػا الخسػارة التػي  ػد تن ػأ عػف ف ػؿ أك عػدـ  فايػة  ػؿ  2عرفتيا لجنػة بػازؿ 
 مػػا تعػػرؼ بأنيػػا الخسػػا ر الناتجػػة أحػػداث خارجيػػة. ، العػػامليف بالمصػػرؼ، ا نظمػػة ،مػػف العمليػػات الداخليػػة

نتيجػة ضػعؼ الر ابػة علػى الت ػاليؼ المبا ػرة فػي المصػرؼ  عف الزيػادة ب ػ ؿ  بيػر فػي مصػاريؼ الت ػغيؿ
كأخطػػػاء المعالجػػػػة التػػػػي يرت بيػػػػا مكظفػػػك المصػػػػرؼ كيضػػػػاؼ ليػػػػا سػػػر ات كاختمسػػػػات مػػػػكظفي المصػػػػرؼ 

  (2).كعمم و
ىػي احتماليػة التعػرض للخسػا ر الماليػة نتيجػة لزيػادة مصػاريؼ الت ػغيؿ : لذا فءف المخػاطر الت ػغيلية

الر ابػػة الداخليػػػة علػػى العمليػػات التػػػي تػػتـ بكاسػػػطة مػػكظفي البنػػؾ كعلػػػى عػػدـ االلتػػػزاـ الناتجػػة عػػف ضػػػعؼ 
 .با نظمة سكاء الداخلية أك الخارجية

 : مصادر المخاطر التشغيمية (4

                                   
 .أبك ظبي .2114صندكؽ النقد العربي، تقرير ( 0)
دارة البنكؾ، القاىرة، مصر. .2118 طو، عاطؼ جابر( 2)  تنظيـ كا 
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  (0): نستطيع اف نقكؿ أف مصادر المخاطر الت غيلية ىي

ا مػػف مخػػاطر أعطػػاؿ المخػػاطر الناجمػػة عػػف أخطػػاء المعالجػػة اليدكيػػة للبيانػػات كمػػا يترتػػب علييػػ-ا .0
كالتي تعكد ب  ؿ أساسي إلى ضعؼ مقػدرة البنػؾ فػي الػتح ـ فػي التقنيػات اآلليػة  ،أنظمة ال مبيكتر

المتطػػػكرة المسػػػتخدمة فػػػي العمػػػؿ المصػػػرفي خاصػػػة فػػػي ظػػػؿ تزايػػػد االعتمػػػاد علػػػى ا نظمػػػة اآلليػػػة 
 كالتقدـ الت نكلكجي في تنفيذ العمليات المصرفية.

 الخارجية كاختراؽ أنظمة ال مبيكتر في ظؿ تنامي التجارة ايل تركنية.مخاطر عمليات االحتياؿ  .2
المخاطر الناجمػة عػف عمليػات االنػدماج بػيف المؤسسػات المصػرفية ال بػرل كاحتماليػة إعػادة النظػر  .3

 فييا ا مر الذم ي  ؿ اختبارا لقدرة ا نظمة الجديدة على االستمرار.
( Outsourcingالمقدمػػػػػة مػػػػػف  بػػػػػؿ أطػػػػػراؼ خارجيػػػػػة )االسػػػػػتخداـ المتزايػػػػػد للخػػػػػدمات المسػػػػػاندة  .4

كالتسػكيات يفػرض علػى البنػكؾ ضػركرة المحافظػة علػى نظػـ عاليػة  ،كالم ار ة في أنظمة المقاصػة
 (.Back-up Systemsكأنظمة الحفظ االحتياطي )، الجكدة للر ابة الداخلية

اطر اال تمػاف كالسػكؽ في إطػار اعتمػاد البنػكؾ علػى الكسػا ؿ المختلفػة لتخفػيض حػدة التعػرض لمخػ .5
كالم ػتقات الماليػػة أك ايسػناد الخػػارجي أك التكريػؽ )تحكيػػؿ المكجػكدات إلػػى  ،مػف خػمؿ الضػػمانات

( فءف البنكؾ  د تكاجو مخاطر جديدة ناتجػة عػف اسػتخداـ ىػذه الكسػا ؿ Securitizationسندات 
 . مخاطر الم تقات كالرىف العقارم

إمػػا نتيجػػة للممارسػػات المصػػرفية أك لضػػعؼ بأنظمػػة  ىػػي غيليةيتبػػيف لنػػا ممػػا تقػػدـ أف المخػػاطر الت ػػ
ما بسبب ف ؿ ا نظمة اآللية في المصرؼ  .  الر ابة كالضبط الداخلي كا 

 : أنواع المخاطر التشغيمية (3

كفيمػا يلػي أنػكاع المخػػاطر الت ػغيلية كتفسػير ل ػػؿ نػكع منيػا حسػبما أكردتيػػا كر ػة الممارسػات السػػليمة 
 :  ((BCBS، 2003)التي أصدرتيا لجنة بازؿ للر ابة المصرفية 

دارة العمميات -أ  : تنفيذ وا 

، كميػةىي الخسا ر الناتجة عف المعالجة الخاط ة للعمليات كحسابات العمػمء كعمليػات المصػرؼ الي
دارة العمليػات، كالضعؼ في أنظمة الر ابة كالتػد يؽ الػداخلي : كمثػاؿ ذلػؾ، كايخفػاؽ فػي تنفيػذ المعػاممت كا 

                                   
 . مرجع سابؽ.2114صندكؽ النقد العربي، تقرير ( 0)
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خسػػا ر ، الخمفػػات التجاريػػة، الػػدخكؿ إلػػى البيانػػات لغيػػر المصػػرح ليػػـ بػػذلؾ، ا خطػػاء فػػي إدخػػاؿ البيانػػات
 بسبب ايىماؿ أك إتمؼ أصكؿ العممء.

 :  العنصر البشر  -ب 

 مػا ت ػمؿ ، ت مؿ الخسػا ر التػي يتسػبب بيػا المكظفػكف أك تتعلػؽ بػالمكظفيف )بقصػد أك بػدكف  صػد(
ا فعػػػاؿ التػػػي ي ػػػكف اليػػػدؼ منيػػػا الغػػػش أك إسػػػاءة اسػػػتعماؿ الممتل ػػػات أك التحايػػػؿ علػػػى القػػػانكف كاللػػػكا ح 

عػػف العم ػػة مػػػع ك ػػذلؾ الخسػػا ر النا ػػ ة ، التنظيميػػة أك سياسػػة ال ػػر ة مػػف  بػػؿ المسػػؤكليف أك المػػػكظفيف
عمميات اإلحتيال البداخمي مبن : الجيات الر ابية كأم طرؼ ثالث. كمف ا مثلة علييػا، المساىميف، العممء

التجػػارة الداخليػػة ، كالتعمػػد فػػي إعػػداد تقػػارير خاط ػػة عػػف أكضػػاع البنػػؾ،  ػػاالختمس المػػالي)قبببل مببويفين 
، السػطك المسػلح، التكاطػؤ فػي السػر ة، السػرية إسػاءة اسػتخداـ بيانػات العمػمء، لحسابات المكظفيف الخاصة

نجػػاز حر ػات غيػػر مصػػرح ، الر ػػاكل، االبتػزاز كالتيػرب الضػػريبي المتعمػد( كعمليػػات التػػداكؿ دكف تخكيػؿ كا 
ممارسػػػات العمػػػؿ كا مػػػاف ، كالغرامػػػات كالعقكبػػػات بسػػػبب أخطػػػاء المػػػكظفيف، كالمعالجػػػات الخاط ػػػة (0)، بيػػػا

 الكظيفي.

 :  التصاالتاألنيمة اآللية وا -ت 

أك ، ت نكلكجيػا المعلكمػات، الخسػا ر النا ػ ة عػف تعطػؿ العمػؿ أك ف ػؿ ا نظمػة بسػبب البنيػة التحتيػة
ا عطػػػاؿ فػػػي ، انييػػػار أنظمػػػة ال مبيػػػكتر: كت ػػػمؿ، كأم عطػػػؿ أك خلػػػؿ فػػػي ا نظمػػػة، عػػػدـ تػػػكفر ا نظمػػػة
 بسبب العطؿ.المنفعة المفقكدة ، فيركسات الحاسب، أخطاء البرمجة، أنظمة االتصاالت

 : األحداث المتعمقة بالبيئة الخارجية -ث 

بمػػػػا ي ػػػػمؿ االحتيػػػػاؿ الخػػػػارجي كأم أضػػػػرار تصػػػػيب ، الخسػػػػا ر النا ػػػػ ة عػػػػف أعمػػػػاؿ طػػػػرؼ ثالػػػػث
كالخسا ر نتيجة تغيير في القكانيف بما يػؤثر علػى  ػدرة المصػرؼ فػي مكاصػلة العمػؿ. ، الممتل ات كا صكؿ

كالقرصػنة التػي تػؤدم إلػى ، تزييؼ العمػمت كالتزكيػر، السطك المسلحاالحتياؿ الخارجي ) السر ة ك : كت مؿ
االحتيػػػػاؿ عبػػػػر  ػػػػب ات ال مبيػػػػكتر ، االحتيػػػػاؿ عبػػػػر بطا ػػػػات اال تمػػػػاف، سػػػػر ة البيانػػػػات، تػػػػدمير الحكاسػػػػيب

 كالفيضانات...ال (.، كالحرا ؽ، كايرىاب كاالبتزاز( كال كارث الطبيعية )اليزات ا رضية

 :  يةإدارة المخاطر التشغيم (2

                                   
 تعليمات مسبقة مف ايدارة. التصرفات التي يقكـ بيا المكظفيف دكف( 0)
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كر ػػػػة تتضػػػػمف ع ػػػػرة مبػػػػادئ لمسػػػػاعدة  (BCBS، 2003)أصػػػػدرت لجنػػػػة بػػػػازؿ للر ابػػػػة المصػػػػرفية 
ك ػػػد تػػػـ تقسػػػيـ المبػػػادئ ، البنػػكؾ كالسػػػلطات الر ابيػػػة علػػػى تحديػػػد أسػػػس ايدارة السػػليمة للمخػػػاطر الت ػػػغيلية

كالثػػػاني إدارة المخػػػػاطر ، ا كؿ تيي ػػػػة المنػػػاخ المناسػػػب يدارة المخػػػػاطر، الع ػػػرة إلػػػى أربعػػػػة أ سػػػاـ ر يسػػػية
كا خيػر أىميػة ايفصػاح. حيػث تسػاعد ىػذه المبػادئ ، كالثالػث دكر السػلطة الر ابيػة، كالتح ـ فييػا كمرا بتيػا

كتصػلح ىػذه المبػادئ ل ػؿ مػف ، في تكفير ايطار العاـ يدارة المخاطر الت غيلية كمرا بتيا كضبطيا بفعالية
 :  خيص ليذه المبادئكفيما يلي تلالبنكؾ كالسلطات الر ابية. 

 دور مجمس اإلدارة واإلدارة العميا: تييئة المناخ المناسب إلدارة المخاطر: القسم األول

دور مجمببس اإلدارة مببن حيببث اإللمببام العبام والمصببادقة ومراجعببة اإلطببار العببام إلدارة : المببدأ األول
 : المخاطر التشغيمية

ا ساسية للمخػاطر الت ػغيلية الخاصػة بالبنػؾ كالتعامػؿ يجب أف ي كف مجلس ايدارة مدر ان للعناصر 
  ما يجب مراجعة كاعتماد إستراتيجية المخاطر الت غيلية دكريان.، معيا  ف ة منفصلة يتـ مرا بتيا

  الفعال إدارة المخاطر التشغيمية لمتدقيقدور مجمس اإلدارة في ضمان خضوع إطار : المبدأ الثاني

بػػأف ىي ػػػؿ إدارة المخػػػاطر الت ػػػغيلية يخضػػع لكظيفػػػة تػػػد يؽ داخلػػػي يجػػب أف يضػػػمف مجلػػػس ايدارة 
كيجػػػب أف ال ت ػػػكف كظيفػػػة ، فعالػػػة ك ػػػاملة كمسػػػتقلة كتنفػػػذ مػػػف  بػػػؿ مػػػكظفيف أ فػػػاء كمػػػدربيف ب ػػػ ؿ مم ػػػـ

 التد يؽ الداخلي مسؤكلة ب  ؿ مبا ر عف إدارة المخاطر الت غيلية.

طببار إدارة المخبباطر التشببغيمية وتببوفير المببوارد مسببؤولية اإلدارة العميببا فببي تنفيببذ إ: المبببدأ الثالببث
 الالزمة

يقػػع علػػى عػػاتؽ ايدارة العليػػا مسػػؤكلية تطبيػػؽ إطػػار )ىي ػػؿ( إدارة المخػػاطر الت ػػغيلية المعتمػػد مػػف 
كأف جميػػػع ،  بػػػؿ مجلػػػس ايدارة. كيجػػػب أف يػػػتـ تطبيػػػؽ ايطػػػار بانسػػػجاـ  امػػػؿ علػػػى مسػػػتكل البنػػػؾ   ػػػؿ

مسػػؤكلياتيا فيمػػا يتعلػػؽ بػػءدارة المخػػاطر الت ػػغيلية.  مػػا يجػػب أف تتحمػػؿ ايدارة المسػػتكيات الكظيفيػػة تػػدرؾ 
العليا مسؤكلية تطكير السياسات كالعمليات كايجراءات المتعلقة بءدارة المخاطر الت ػغيلية فػي جميػع أن ػطة 

 كعمليات البنؾ كأنظمتو.

 اقبتياوالتحكم فييا ومر ، قياسيا، تعريفيا: القسم الثاني إدارة المخاطر

 تعريف وتقييم وقياس المخاطر التشغيمية: المبدأ الرابع
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، ا ن ػػطة، يجػػب علػػى البنػػكؾ أف تقػػكـ بتحديػػد المخػػاطر الت ػػغيلية الذاتيػػة فػػي  ػػؿ أنػػكاع المنتجػػات
كالعمليات كا نظمة.  ما يجب التأ د مف أنو تـ ا خذ باالعتبار المخاطر الت ػغيلية الذاتيػة ل ػؿ ن ػاط عػف 

 .  التقييـ المم مة كذلؾ  بؿ طرح أية منتجات كأن طة كعمليات أك أنظمة جديدةطريؽ خطكات 

 

متابعة المستو  المقدر لممخاطر التشغيمية واحتماالت التعبر  لمخسبائر الماديبة : المبدأ الخامس
عداد التقارير  :  وا 

 مػػا يجػػب تنفيػػذ يجػب علػػى البنػػكؾ أف تقػػكـ بتحديػػد ايجػػراءات المطلكبػػة لقيػػاس المخػػاطر الت ػػغيلية. 
كايفصػاح عػف البيانػػات ، عمليػة المرا بػة المنتظمػػة  كجػو المخػاطر الت ػػغيلية كالتعػرض الملمػكس للمخػػاطر

ذات الصػػػػلة لػػػػإلدارة العليػػػػا كمجلػػػػس ايدارة التػػػػي تعػػػػزز بػػػػدكرىا إجػػػػراءات ايدارة للسػػػػيطرة علػػػػى المخػػػػاطر 
 الت غيلية.

 ة عمى المخاطر التشغيمية وتخفيضياتوفر الوسائل واإلجراصات لمسيطر : المبدأ السادس

يجػػػب علػػػى البنػػػؾ التأ ػػػد مػػػف اسػػػتمرارية تطبيػػػؽ نظػػػاـ مرا بػػػة التعػػػرض للمخػػػاطر الت ػػػغيلية كأحػػػداث 
الخسػػػػا ر التػػػػػي تنػػػػػتج عػػػػػف العمليػػػػات ال بيػػػػػرة. بحيػػػػػث يجػػػػػب أف يتػػػػكفر لػػػػػدل البنػػػػػؾ السياسػػػػػات كا سػػػػػاليب 

الماديػة. كيجػب علػى البنػؾ أف يراجػع ب ػ ؿ  كايجراءات التي تضبط أك تخفؼ مف حدة المخاطر الت ػغيلية
سػػػػػتراتيجيات الضػػػػػبط  مػػػػػا ينبغػػػػػي تعػػػػػديؿ إطػػػػػار المخػػػػػاطر الت ػػػػػغيلية كفقػػػػػان ، دكرم محػػػػػددات المخػػػػػاطر كا 

 لإلستراتيجيات المناسبة المستخدمة كبناءن على استعداد البنؾ لتقبؿ المخاطر.

 توفر خطط طوارئ واستمرارية األعمال: المبدأ السابع

البنػػؾ أف يضػػع خطػػط للطػػكارئ كذلػػؾ لضػػماف مقدرتػػو للعمػػؿ بنػػاءن علػػى مبػػدأ االسػػتمرارية يجػػب علػػى 
كالتنػػامي المتكاصػػؿ فػػي ا عمػػاؿ كالحػػد مػػف الخسػػا ر فػػي حالػػة تعطػػؿ ا عمػػاؿ ب ػػ ؿ حػػاد.  مػػا يجػػب أف 

 .يقكـ البنؾ بتقييـ الت لفة كالعا د مف العمليات البديلة كايستراتيجيات الر ابية لتخفيض المخاطر

 القسم الثالث دور السمطات الرقابية

 مطالبة البنوك بتوفير إطار فعال إلدارة المخاطر التشغيمية: المبدأ الثامن
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يجب على السلطة الر ابية أف تطلب مف  افة البنكؾ بغض النظر عف حجميػا إعػداد كاعتمػاد إطػار 
مػػػف حػػػدة الخسػػػا ر التػػػي  ػػػد فعػػػاؿ لتحديػػػد كتقيػػػيـ كرصػػػد كضػػػبط المخػػػاطر الت ػػػغيلية بمػػػا يحقػػػؽ التخفيػػػؼ 

 على أف ي كف ىذا ايطار جزء مف منيج  امؿ يدارة المخاطر ب  ؿ عاـ.، يتعرض ليا البنؾ بسببيا

جراصات البنوك الخاصة بإدارة المخاطر التشغيمية: المبدأ التاسع  تقييم سياسات وا 

سػػتقلة كبصػػفة دكريػػة يجػب علػػى المػػرا بيف أف يقكمػػكا ب ػػ ؿ مبا ػػر أك غيػر مبا ػػر بتنظػػيـ تقييمػػات م
 مػػا يطلػػب مػػف ، كالسياسػػات كالخطػػكات كالممارسػػات المطبقػػة المتعلقػػة بالمخػػاطر الت ػػغيلية، لإلسػػتراتيجيات

المػػػػرا بيف التأ ػػػػد مػػػػف كجػػػػكد آليػػػػة مناسػػػػبة للتقػػػػارير كأف ت ػػػػكف ذات  فػػػػاءة عاليػػػػة ب ػػػػ ؿ يضػػػػمف إطمعيػػػػـ 
عمميـ بالتطكرات التي تحدث في البنكؾ.  كا 

 .أىمية االفصاحالقسم الرابع 

 اإلفصاح من قبل البنوك: المبدأ العاشر

يجػب علػػى البنػؾ أف يقػػكـ بايفصػاح ال ػػافي للجميػكر حتػػى يػتم ف المتعػػامليف فػي السػػكؽ المصػػرفية 
مػػػف القيػػػاـ بتقيػػػيـ المخػػػاطر الت ػػػغيلية التػػػي  ػػػد يتعػػػرض ليػػػا كجػػػكدة إدارتيػػػا. فايفصػػػاح الػػػدكرم كالمسػػػتمر 

، بػػالبنكؾ يػػؤدم إلػػى تحسػػيف االنضػػباط السػػك ي كالػػذم يزيػػد فعاليػػة إدارة المخػػاطرللمعلكمػػات ذات العم ػػة 
كيجب أف يتناسب مستكل ايفصاح مع مسػتكل كحجػـ المخػاطر كمػع درجػة تطػكر كتعقيػد عمليػات كأن ػطة 

 البنؾ.

إف نطػاؽ ايفصػاح المتعلػػؽ بالمخػاطر الت ػػغيلية غيػر محػػدد  ػكف البنػػكؾ ال تػزاؿ فػػي مرحلػة تطػػكير 
كب ػػػػػػ ؿ عػػػػػػاـ يجػػػػػػب علػػػػػػى البنػػػػػػكؾ ايفصػػػػػػاح عػػػػػػف ايطػػػػػػار العػػػػػػاـ ، ت تقػػػػػػدير المخػػػػػػاطر الت ػػػػػػغيليةتقنيػػػػػػا

)االسػػتراتيجية( يدارة المخػػاطر الت ػػغيلية بأسػػلكب يسػػمح للمسػػتثمريف كا طػػراؼ ذات العم ػػة تحديػػد  فػػاءة 
 البنؾ في تحديد كتقييـ كمرا بة كتخفيؼ حدة المخاطر الت غيلية كالسيطرة علييا.

 : لمخاطر القانونيةاخامسًا: 

كمػػػف المم ػػػف أف ي ػػػمؿ ذلػػػؾ مخػػػاطر  ،تتعػػػرض المصػػػارؼ   ػػػ اؿ متنكعػػػة مػػػف مخػػػاطر القانكنيػػػة
أك ، أك  ػػكف االلتزامػػات أ بػػر مػػف المتك ػػع بسػػبب نقػػص أك خطػػأ الم ػػكرة القانكنيػػة ،انعػػداـ  يمػػة المكجػػكدات

ايا  انكنيػة تتعلػؽ بمصػرؼ مػف كفضم عف ذلؾ  د تف ؿ القكانيف السارية فػي حػؿ  ضػ .الكثا ؽ ذات الصلة
مف جية أخرل مف المم ف لقضية معركضػة علػى المح مػة ب ػأف مصػرؼ معػيف أف ت ػكف ليػا  .المصارؼ
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 ما يم نيا أف تنطػكم علػى ت ػاليؼ يتحمليػا المصػرؼ أك  ،نتا ج أكسع نطا ا فيما يتعلؽ بالقطاع المصرفي
فػػػءف القػػػكانيف المتعلقػػػة بالمصػػػارؼ أك  ػػػذلؾ  .أ ثػػػر مػػػف المصػػػارؼ ا خػػػرل أك جميػػػع المصػػػارؼ ا خػػػرل

 .بالمن أت التجارية ا خرل ىي  كانيف عرضة للتعديؿ

دخؿ فػػػػػي أنػػػػػكاع جديػػػػػدة مػػػػػف إف المصػػػػػارؼ تتعػػػػػرض ب ػػػػػ ؿ خػػػػػاص للمخػػػػػاطر القانكنيػػػػػة عنػػػػػدما تػػػػػ
 .في معاملة ما كعندما ال ي كف الحؽ القانكني للطرؼ المقابؿ حقا ثابتا ب أف دخكلو  طرؼ ،المعاممت

 :  مخاطر عدم االلتزام: سادساً 

كيقصد بيا تعرض المصػرؼ لعقكبػات سػكاء فػي  ػ ؿ جػزاءات ماليػة أك الحرمػاف مػف ممارسػة ن ػاط 
معػػيف الرت ابػػو مخالفػػات ناتجػػة عػػف تجاىلػػو لتعليمػػات المصػػرؼ المر ػػزم أك المعػػايير الدكليػػة أك تعليمػػات 

البنػػؾ فػػي اسػػتقطاب مػػكارد ماليػػة جديػػدة الر ابػػة المصػػرفية كمػػا يترتػػب علييػػا مػػف تػػأثيرات سػػلبية علػػى  ػػدرة 
   (0).نتيجة عدـ التزامو في ا كساط المصرفية

مثػػاؿ ذلػػؾ العقكبػػات التػػي فرضػػيا االتحػػاد ا كركبػػي علػػى بنػػؾ سػػكريا الػػدكلي االسػػممي كالتػػي تتمثػػؿ 
بحجػػة عػػدـ تطػػابؽ عمليػػات المصػػرؼ مػػع المعػػايير ، فػػي تجميػػد أمػػكاؿ البنػػؾ ضػػمف دكؿ االتحػػاد ا كركبػػي

 عػراؼ الدكليػة مػف حيػث التعامػؿ مػع جيػات محظػكرة دكليػا أك تمكيػؿ اسػتيراد بضػا ع محظػكر اسػػتيرادىا كا
  (2).2102أيار  31إلى سكريا كفرضت ىذه العقكبات بتاري  

 :  المخاطر االستراتيجيةسابعًا: 

كىػػػي المخػػػاطر التػػػي تن ػػػأ نتيجػػػة لغيػػػاب اسػػػتراتيجية مناسػػػبة للمصػػػرؼ يحػػػدد مػػػف خمليػػػا المسػػػػار 
الكاجػػب إتباعػػو لتحقيػػؽ أىدافػػو فػػي ا جلػػيف القصػػير كالطكيػػؿ فػػي ضػػكء الظػػركؼ البي يػػة العامػػة كظػػركؼ 

 المنافسيف كاعتمادا على تحليؿ القكة الذاتية.

المصػػرؼ فػػي  كلعػؿ تطػػكر االداء العػػاـ للمصػرؼ مػػف عػػاـ إلػى اخػػر يعطػػي مؤ ػرا علػػى مػػدل نجػاح
المسػػتقبلية ك  خيػػرة عػػدد المصػػارؼ التػػي تفصػػح عػػف رؤيتيػػاك ػػد تزايػػد فػػي اآلكنػػة اال .التخطػػيط االسػػتراتيجي

تخطيطيػػػػا االسػػػػتراتيجي بمػػػػا يعنػػػػي إعطػػػػاء صػػػػكرة كاضػػػػحة لمسػػػػتخدمي القػػػػكا ـ الماليػػػػة فػػػػي الك ػػػػكؼ علػػػػى 
 .التطكرات المستقبلية لن اط تلؾ البنكؾ

                                   
دارة المخاطر بالبنكؾ،2118 الخطيب، سمير، (0)  .267مرجع سابؽ، ص .  ياس كا 
 . المك ع ايل تركني لبنؾ سكرية الدكلي ايسممي( 2)
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 :  المخاطر المتعمقة بسمعة المصرف ثامنًا:

 ،غيلي ك عػدـ التقيػد بػالقكانيف ك الػنظـ ذات الصػلةىي تلؾ المخاطر التي تن أ مػف جػراء الف ػؿ الت ػ
كليػذا النػكع مػف المخػاطر ب ػ ؿ خػاص أثػر فػي  ،أك نتيجة  سباب أخرل  الت ديد بءجراءات مػنح اي تمػاف

ة علػػى ثقػػة المػػكدعيف ك الػػػدا ميف المصػػارؼ المعنيػػة كذلػػؾ  ف طبيعػػة العمػػؿ المصػػػرفي تقتضػػي المحافظػػ
 على ثقة السكؽ بصكرة عامة ك 

 مخاطر العمميات المصرفية االلكترونية فرع الثاني:ال

إف التقػػػدـ اليا ػػػؿ فػػػي ت نكلكجيػػػا المعلكمػػػات ك االتصػػػاالت المترافػػػؽ مػػػع ا ػػػتداد حػػػدة المنافسػػػة بػػػيف 
البنػػكؾ فػػي ظػػؿ مػػا ت ػػيده الصػػناعة المصػػرفية مػػف تقػػدـ ملمػػكس فػػي مجػػاؿ الت نكلكجيػػا حيػػث تػػـ السػػماح 

المصرفية مف خمؿ  ػب ات االتصػاؿ االل تركنيػة. كنظػرا لمػا يصػاحب ىػذه لعممء البنكؾ بءجراء العمليات 
العمليػػات مػػف مخػػاطر فيتكجػػب علػػى المصػػرؼ التحػػكط ليػػا ككضػػع السياسػػات المناسػػبة يدارتيػػا ك الر ابػػة 

 .علييا للحد  در االم اف مف االثار الناجمة عنيا

 : العمميات المصرفية االلكترونية تعريفأواًل: 

تقػػػػكـ البنػػػػكؾ بتقػػػػديـ الخػػػػدمات المصػػػػرفية التقليديػػػػة اك  يػػػػات المصػػػػرفية االل تركنيػػػػة افيقصػػػػد بالعمل
 .المبت رة مف خمؿ  ب ات االتصاؿ االل تركنية

 : لعمميات المصرفية االلكترونيةانواع ا: ثانيا

 :  ب  ؿ عاـ يتـ تصنيؼ ا عماؿ المصرفية ايل تركنية إلى ثمثة أنكاع ر يسية ىي

 :  (PC Banking) الحواسيب الشخصية الصيرفة عبر -0

مثػؿ االسػتعمـ عػف  المصرفية عبػر جيػاز ال مبيػكتر ال خصػي يتيح لؾ إجراء العديد مف المعاممت
الرصيد كتحكيؿ ا مػكاؿ مػف حسػاب إلػى آخػر كال  ػؼ عػف الحسػاب كدفػع فػكاتير ال يربػاء كالمػاء كاليػاتؼ 

 . كغيرىا مف الخدمات االل تركنية

 : الياتف الصيرفة عبر -4

الميػزة المرتبطػػة بيػػذه الخدمػػة ىػػي أنيػػا ال تتطلػػب أم أدكات تقنيػػة إضػػافية سػػكل اليػػاتؼ حيػػث يم ػػف 
للعميػػػؿ أف يتصػػػؿ مػػػف خػػػمؿ ىػػػاتؼ أرضػػػي أك خليػػػكم علػػػى ر ػػػـ محػػػدد مسػػػبقان مػػػف البنػػػؾ كيتبػػػع تعليمػػػات 
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مػداد العميػؿ مؤىػؿ بء (client advisor) المجيػب اآللػي أك مكظػؼ فػي المصػرؼ يػدعى مست ػار العميػؿ
بالمعلكمػػات المتعلقػػة بالمنتجػػات كالخػػدمات المصػػػرفية كتقػػديـ االست ػػارة لػػو كذلػػػؾ بعػػد التحقػػؽ كالتأ ػػد مػػػف 
ىكيػة ال ػخص المتحػػدث كل ػف نظػػران الرتفػاع ت لفػة ىػػذه الخدمػة تقػػكـ المصػارؼ عػادةن بءن ػػاء نظػاـ اليػػاتؼ 

 ا مػة يم ػف للعميػؿ التحػرؾ الػذم يعمػؿ علػى أسػاس  (Automated Telephone System)المؤتمػت 
خمليػا باسػتخداـ ا زرار المكجػكدة بياتفػػو حيػث تقػدـ بعػػض البنػكؾ ىػذه الخدمػػة مجانػان لعمم يػا  نيػػا ذات 

 (0).ت لفة زىيدة كتكفر جيدان  بيران على العممء

 :  (ATMs)الصيرفة عبر أجيزة الصراف اآللي -3

كذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ بطا ػػػة ، مػػػدار السػػػاعة تتػػػيح أجيػػػزة الصػػػراؼ اآللػػػي خدمػػػة سػػػحب ا مػػػكاؿ علػػػى 
بمستي ية خاصة تقكـ بءدخاليا في الصراؼ اآللػي التػي تمتلػؾ  ػريطُا مغناطيسػيان يحػكم رمػز إثبػات اليكيػة 

(identification code)  لصػػاحب البطا ػػة الػػذم يقػػكـ بءدخالػػو العميػػؿ عبػػر لكحػػة المفػػاتيح الر ميػػة فػػي
كبعػػػػد التأ ػػػػد يكافػػػػؽ الحاسػػػػب المر ػػػػزم للمصػػػػرؼ علػػػػى تنفيػػػػذ  ،الجيػػػػاز إلػػػػى الحاسػػػػب المر ػػػػزم للمصػػػػرؼ

العمليػػات المطلكبػػة.  مػػا يعتبػػر الصػػراؼ اآللػػي مػػف أ بػػر ا مثلػػة عػػف الصػػيرفة االل تركنيػػة حيػػث أف يتػػيح 
 (2).مكظؼ مصرفي أك أ ثر العديد مف الخدمات المصرفية كيحؿ محؿ

 :أنواع مخاطر العمميات المصرفية االلكترونية: ثالثاً 

 (Strategic Risks)خاطر االستراتيجية الم (0

ىػػي المخػػاطر التػػي تػػنجـ عػػف عػػدـ تبنػػي المصػػرؼ االسػػتراتيجيات المناسػػبة التػػي تأخػػذ : تعريفيببا -أ
في اعتبارىا  يفية تحقيػؽ المػزيج المناسػب بػيف  ػؿ مػف )الخػدمات المصػرفية التقليديػة كالخػدمات المصػرفية 

 لمزيد مف المخاطر كال يؤثر على مر زه التنافسي.كبما ال يعرض ذلؾ المصرؼ ، (االل تركنية

 :  مصادرىا -ب

كتختلػؼ بػذلؾ عػف بقيػة  ،كالسياسات كالتكجيات التي تخطط ليػا ايدارة العليػا للمصػرؼ القرارات -0
  ما أنيا تؤثر على  افة المخاطر ا خرل. ، المخاطر المصرفية في  كنيا أ ثر عمكمية ك مكال

                                   
(0) Chovanova,A.,2006.Forms of Electronic Banking ,Biatec, Volume xiv. 
(2) Rahman ,M., 2007.Innovative Technology and Bank Profitability :The Banglandesh Experience, 

Working paper series: WP 0803,Policy Analysis Unit,Bangladesh Bank. 
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االسػتراتيجية للمصػرؼ مػع االسػتراتيجيات التػي تػـ تطكيرىػا كالمػكارد التػي عػدـ انسػجاـ ا ىػداؼ  -2
 تـ تكظيفيا لتحقيؽ تلؾ ا ىداؼ. 

ا خطاء التي  د تقػع بيػا ايدارة العليػا أك الخلػؿ الػذم  ػد يحػدث عنػد تبنػي اسػتراتيجيات كخطػط  -3
ه الخػدمات تحػت تػأثير التطػكر كذلؾ في ضػكء الحاجػة الملحػة لتقػديـ مثػؿ ىػذ، تقديـ ىذه الخدمات كتنفيذىا

كا ػػتداد المنافسػة مػػف  بػػؿ المؤسسػات المصػػرفية كغيػػر ، الت نكلػكجي المسػػتمر كنمػك الطلػػب علييػػا مػف جيػػة
المصػػػرفية مػػػف جيػػػة أخػػػرل. بالتػػػالي تػػػرتبط المخػػػاطر االسػػػتراتيجية للصػػػيرفة ايل تركنيػػػة بجػػػزء  بيػػػر منيػػػا 

 بقضايا التك يت.

الريػػادة فػػي اسػػتخداـ تقنيػػات حديثػػة دكف القيػػاـ بتحليػػؿ مناسػػب  تكجػػو إدارة المصػػرؼ  خػػذ زمػػاـ -4
 ،للت لفة كالعا ػد حيػث يػنع س ذلػؾ بت ػاليؼ أعلػى كتػزداد درجػة التعقيػد فػي عمليػاتيـ أك علػى الع ػس تمامػا

ا مػر الػذم ، فقد تن أ ىذه المخػاطر فػي حػاؿ تبػاطؤ إدارة المصػرؼ فػي إدخػاؿ التقنيػات المصػرفية الحديثػة
المصرؼ الت ػاليؼ العاليػة إال أنػو يعرضػو لخطػر عػدـ إ بػاؿ العمػمء علػى تلػؾ المنتجػات كالخػدمات يجنب 
 (0)القديمة.

 : المخاطر التشغيمية (4

د مػف ػكتّعػ .ةػركنيػػزة ايل تػة كا جيػػات كا نظػمػػداـ التقنيػتخىػي المخػاطر المرتبطػة باسػ: تعريفيا -أ 
ذه ػى ىػػػػػر علػػػػػاد ال بيػػػػػة االعتمػػػػػنتيجػػػػ ،ةػركنيػػػػػة االل تػرفيػػػػػات المصػدمػػػػػة للخػبػػػػػة بالنسػر أىميػػػػػاطػػػػػر المخػأ ثػػػػ
 (2)ات.ػدمػلؾ الخػديـ تػات في تقػالتقني

االساسػػية فػػي  تعػػد المخػػاطر االمنيػػة ك انتظػػاـ تقػػديـ الخدمػػة مػػف المخػػاطر الت ػػغيلية: أنواعيببا -ب 
 .بي ة االعماؿ المصرفية االل تركنية

 : مصادرىا -ت 

ى ػس علػػػػػػؾ كالتجسػػػػػات البنػػػػػػابػػػػػة حسػـ  نظمػػػػػػرخص ليػػػػػر المػػػػػراؽ غيػػػػػػة اختػػػػػانيػػػػػػإم ة ػأ نتيجػػػػػتن ػػػػ .0
ة سػػػكاء تػػػـ ػركنيػػػػة االل تػات المصرفيػػػػؿ الخدمػػػػا أك تعطيػػػػمء كاستغمليػػػػة بالعمػػػػاصػػػػات الخػكمػػػػلػالمع

                                   
(0) Federal Financial Institutions Examination Council,2003.E-banking Booklet,IT Examination 

Handbook. 
(2) Sunday, O,and Arnold, E,2008. Accessing E-banking Based on Resilient Transaction,Bleking 

Institute of Technology, Master Thesis. 
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عا ػػة ذلػػؾ  ،ذلػػؾ مػػف خػػارج البنػػؾ أك مػػف العػػامليف بػػو بمػػا يسػػتلـز تػػكافر إجػػراءات  افيػػة ل  ػػؼ كا 
 االختراؽ. 

 مػػػا أف التصػػػميـ أك التطبيػػػؽ غيػػػر ال ػػػؼء  ءخفػػػاؽ الػػػنظـ فػػػي مكاجيػػػة متطلبػػػات المسػػػتخدميف أك  .2
 .ؿ الصيانػة لنظـ الصيرفة ايل تركنيةػا ػّؿ م ػي حػة فػرعػدـ السػع

بسػػبب عػػدـ  ،آخػػر للمخػػاطر الت ػػغيليةإسػػاءة االسػػتخداـ مػػف  بػػؿ العمػػمء يم ػػف أف ي ػػ ؿ مصػػدرا  .3
ابػػػات ػى حسػدخكؿ إلػػػيـ لعناصػػر إجراميػػة بالػػػأك سماحػػ ،مء بءجػػػراءات التػػأميف الك ا يػػةػمػػػة العػإحاطػػ

  (0)كافػرة لدييـ.ػات متػداـ معلكمػليات غسيؿ ا مكاؿ باستخػأك بسبب القياـ بعم ،عممء آخريف
كذلػؾ عنػدما يقػكـ  ،تقػديـ الخػدمات المصػرفية ايل تركنيػةأطػراؼ خارجيػة فػي  تن أ عند التعا ػد مػع .4

 (2)المصرفية.  المصرؼ بءدخاؿ الت نكلكجيا في خدماتو
 :  مخاطر السمعة (3

ىػػػػػي المخػػػػاطر التػػػػػي تن ػػػػػأ عنػػػػػد تػػػػػكفر رأم عػػػػاـ سػػػػػلبي تجػػػػػاه المصػػػػػرؼ بخصػػػػػكص : تعريفيبببببا -أ
 (3).الت نكلكجيا المتبعة مف  بلو

 :  الحاالت التاليةيم ف أف تن أ في : مصادرىا -ب 

 دمات.ػكثكؽ لػتقػديـ ىذه الخػف ػؿ المصرؼ في كضع نػظاـ َامف كم -0
 فؤة.ػتقديـ خدمات غير   -2

 ة.ػعدـ انتظاـ تقديـ الخدم -3

 نقص متطلبػات ايفصػاح المزمة للعممء. -4

 حدكث انتػياؾ للخصكصية كالسرّية المصرفية. -5

(4) االنترنت.ع المصػرؼ على  ب ة ػحدكث اختػرا ػات أمنية لمك  -6
 

                                   
دارة المخاطر بالبنكؾ، من أة المعارؼ، االس ندرية، ص .2118، الخطيب، سمير( 0)  .268 ياس كا 

 (2) Risk Management Principles For Electronic money Activities,1998.Basel Committee Report 
on Banking Supervision, From :http://www.bis.org/publ/bcbs 35.htm. 

(3) Schaechter, A., 2002. Issues in Electronic Banking : An Overiew, IMF Policy Discussion 
Paper , No.02/6 Washington International Monetary Fund. 

(4) Nsouli, M, and Schaechter , A, 2002. Challenges of The E-banking Revolution,Finance and 
Development , Vol.39, No.3, September. 
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 : المخاطر القانونية (2
المخاطر التي تن أ نتيجة عدـ التحديػد الكاضػح للحقػكؽ ك االلتزامػات القانكينػة الناتجػة : تعريفيا -أ 

 ،التطػكيرفػي طػكر  عف العمليات المصرفية االل تركنيػة حيػث العديػد مػف كسػا ؿ أداء ىػذه العمليػات الزالػت
تن ػػأ عػػف انتيػػاؾ للقػػكانيف أك القكاعػػد اك الضػػكابط المقػػررة ك ب ػػ ؿ كيم ػػف أف نضػػيؼ إلييػػا المخػػاطر التػػي 

 (0).خاص تلؾ المتعلقة بم افحة غسيؿ االمكاؿ
 : مصادر المخاطر القانونية -ب 

الضػػػكابط المقػػػررة مػػػف  بػػػؿ السػػػلطات فػػػة  املػػػة لػػػدل المصػػػرؼ بػػػالقكانيف كالقكاعػػػد ك عػػػدـ تػػػكفر معر  -0
 .النقدية في المناطؽ التي يزاكؿ عملو بيا

 يػاـ المصػرؼ بخػرؽ  ػكانيف حمايػة العميػؿ كذلػػؾ بسػبب عػدـ التحديػد الكاضػح للحقػكؽ كااللتزامػػات  -2
 القانكينة الناتجة عف التعاممت المصرفية االل تركنية.

 يػػػاـ المصػػػارؼ بتقػػػديـ خػػػدماتيا لعمػػػمء خػػػارج نطػػػاؽ القطػػػاع القػػػانكني أك القضػػػا ي عبػػػر  ػػػب ات  -3
 .االنترنت

 .عميؿ االمر الذم يسيؿ القياـ بعمليات غسيؿ ا مكاؿالمجيكلية بالنسبة ليكية ال -4

رخصػة مزاكلػة العمػؿ للمصػرؼ ك بػيف ت ػريعات  احتماؿ كجكد تعارض بيف ت ريعات الدكلة مانحة -5
الدكلػػة التػػي يقػػدـ بيػػا المصػػرؼ خدماتػػو كذلػػؾ بخصػػكص مػػا يجػػب أف يػػتـ تطبيقػػو علػػى معػػاممت 

 (2) .الصيرفة االل تركنية
 : التقميديةالمخاطر المصرفية  (5

لمصػرفيػػػػػػة التقليديػػػػػة ركنية بالمخػػػػػاطر الخاصػػػػػػة بالعمليػػػػػػات اػيػػػػرتبط أداء العمليػػػػػات المصػػػػػرفية ايل تػػػػػ
  (3)0:ىيك 

                                   
(0) Nsouli, M, and Schaechter , A, 2002. Challenges of The E-banking Revolution,Finance and 

Development ,Previous reference. 
 

(2) Schaechter, A., 2002. Issues in Electronic Banking : An Overiew, IMF Policy Discussion 
Paper , Previous reference. 

 
 

 .. أبك ظبي2112، اللجنة العربية للر ابة المصرفية (3)
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 :  كذلػؾ مف خػمؿ: المخاطر االئتمانية - 0ً

 استخداـ  ب ة االنتػرنت يخلؽ صعكبات فػي التحقؽ مف ىػكية العممء كأىليتيـ اال تمانية. -أ 

التػػػكسع الجغرافػػي الػػػناجـ عػػف اسػػتخداـ االنتػػػرنت فػػي تقػػػديـ ىػػػذه الخػدمػػػات يػػؤدم إلػػى مخاطػػػر  -ب 
ا تمانية مرتبطػة بمتطػلػػبات معػػرفة السػػكؽ كطبيعػػة العمػمء كصػحة الضمػػانات......... فعلػى سػبيؿ المثػاؿ 

تمػػاف إلػػى عمػػمء عبػػر الحػػدكد إف اسػػتخداـ  نػػكات غيػػر تقليديػػة لمتصػػاؿ بػػالعممء كامتػػداد ن ػػاط مػػنح اال 
Cross-border د يزيد مف احتماالت إخفاؽ بعض العممء في سداد التزاماتيـ . 

 :  مخاطر السبيولبة - 4ً

يػػػؤدم إلػى تػػػدافع العمػػػمء  ة أـ خاط ػػةانػػت صػحيحكاء أ كمػػات سػلبية عػػػف مصػػرؼ مػا سػػ تنا ػؿ معل
سػػػبؽ كذلػػؾ مػػف خػػمؿ اسػػتخداـ المعػػاممت  ا ؿ أسػػرع ممػػداد  بيػػرة فػػي ك ػػت كاحػػد لسػػحب كدا ػػع ب ػػبأعػػ

يزيػد مػف التقّلػب فػي حر ػة  ،تلػؾ الخػدمات ديـالمصارؼ في تقػ ة بيفػافساالل تركنية.  ما أف زيادة ّحدة المن
 ارؼ.ة ليػذه المصة إضافيالكدا ع مما يخلؽ م ا ؿ سيكل

 :  مخاطر السوق - 3ً

ػرفيػػػة االل تركنيػػػة سػػػكاء فػػي تسػػػكيؽ الكدا ػػػع أك ع فػػي العمليػػػات المصػة التػكسػػػأ نتيجػػػي تن ػػػك ىػػي التػػ
 القركض أك أن طة التكريؽ كتداكؿ ا كراؽ المػالية.

 :  مخاطر الصرف األجبنببي -2ً

ارج ػكذلػػػػؾ نتيجػػػػػة استخػػػػػداـ المصػػػػػارؼ ل ب ػػػػػة االنتػػػػػرنت كتػكسػػػػػيع النػػػػػطاؽ الجغرافػػػػي لػخدماتيػػػػػا خػػػػ
ي التػػي ػالصرؼ ا جنبي أ بر مف مخاطر سػػعر الصػػرؼ ا جنبػعر ػفيؤدم إلػى مخاطرس ،ةػحػدكدىا الكطني

  ػد تتػعرض ليػا المصارؼ نتيجة العمليػات المصرفيػة التقليدية.

  (0ا: إدارة المخاطر االلكترونية: رابعاً 

 :  ت تمؿ إدارة المخاطر على التقييـ كالر ابة كالمتابعة كذلؾ على النحك التالي

 :  Assessing risksتقييم المخاطر  (0

                                   
دارة المخاطر بالبنكؾ، 2118الخطيب، سمير، ( 0)  .274-269مرجع سابؽ، ص.  ياس كا 
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ككضػع حػدكد  صػكل  ،كمدل تأثيرىػا عليػو ،كي مؿ التقييـ تحديد المخاطر التي  د يتعرض ليا البنؾ
 لما يم ف للبنؾ أف يتحملو مف خسا ر نتيجة التعامؿ مع ىذه المخاطر.

 :  Controlling risk exposuresالرقابة عمى التعر  لممخاطر  (4

 :  النحك التاليت تمؿ ىذه الر ابة على ستة مجاالت على 
جراءات التأميف مايلي . أ جراءات التأميف ب  ؿ جيد. كتستيدؼ سياسات كا   :  تنفيذ سياسات كا 
 تحديد  خصية المتعامؿ مع النظـ/ التصديؽ. . ب

 ضماف عدـ إجراء تعديمت على رسا ؿ العممء أثناء انتقاليا عبر القنكات. . ت

 ضماف الحفاظ على سرية معاممت العممء. . ث

 مرسؿ الرسالة ليا.  ضماف عدـ إن ار . ج

 :  كيراعى في ىذا المجاؿ مايلي  

لػػى الػػنظـ لمنػػع أك الحػػد مػػف اختػػراؽ  . أ جػػراءات تحقػػؽ تػػأميف االتصػػاالت مػػف كا  اتبػػاع سياسػػات كا 
 غير المرخص ليـ للنظـ أك إساءة استخداميا.

 الر ابة على دخكؿ النظـ كتحديد  خصية المستخدميف ليا. . ب

مارسات غير مرخص بيا مف  بػؿ العػامليف بالبنػؾ السػابقيف حماية النظـ مف احتماالت القياـ بم . ت
 أكالجدد أك المؤ تيف.

كيتطلػػب ا مػػر بالنسػػبة يصػػدار كسػػا ؿ دفػػع النقػػكد ال تركنيػػة اتخػػاذ إجػػراءات إضػػافية للتػػأميف  . ث
 :  كي مؿ ذلؾ

 االتصاؿ المبا ر مع مصدر البطا ات أك الم غؿ المر زم للحماية مف التزييؼ. -

 الفردية.متابعة العمليات  -

 االحتفاظ بقاعدة بيانات مر زية لتتبع عمليات غسؿ ا مكاؿ. -

مػػػع مراعػػاة كضػػػع حػػد أ صػػػى لمػػػا  ،أك غيرىػػا ،تػػكافر  ػػػركط ا مػػاف فػػػي البطا ػػات الذ يػػػة -
 يخزف على البطا ة.

دارة عليػػا -  ،تػػدعيـ االتصػػاالت بػػيف المسػػتكيات ايداريػػة المختلفػػة بالبنػػؾ مػػف مجلػػس إدارة كا 
 ب أف سممة أداء النظـ كتكفير التدريب المستمر للعامليف.كبيف العامليف 

 .استمرار تقييـ كتطكير الخدمات االل تركنية . ج
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كضع  كاعد ك ضكابط للحد مف المخاطر فػي حالػة االعتمػاد علػى مصػادر خػارج البنػؾ لتقػديـ   . ح
 :  كت تمؿ ىذه الضكابط على ما يلي ،الدعـ الفني ليا

 ي لمقدمي الدعـ الفني.متابعة ا داء المالي كالت غيل  . أ

 التأ د مف تكافر اتفا يات تعا دية مع مقدمي الدعـ الفني تحدد التزامات ا طراؼ تفصيليا. . ب

التأ ػد مػف مقػدرة مقػدمي الػدعـ الفنػي علػى تػكفير التػأميف بمػا يتفػؽ كالمتبػع داخػؿ البنػؾ فػػي  . ت
ياسػػاتيـ كذلػػؾ مػػف خػػمؿ مراجعػػة س ،حالػػة تعػػرفيـ علػػى بيانػػات ذات حساسػػية تخػػص البنػػؾ

جراءاتيـ في ىذا المجاؿ.  كا 

 تكفير ترتيبات طكارئ لتغطية احتماالت حدكث تغيير مفاجئ في مقدمي الدعـ الفني. . ث

 ،مػػػف  بػػػؿ البنػػػؾإحاطػػػة العمػػػمء بمعلكمػػػات عػػػف العمليػػػات المصػػػرفية ايل تركنيػػػة المقدمػػػة  . ج
 ك يفية استخداميا.

 :  إعداد خطط طكارئ . ح

إخفػاؽ الػنظـ عػف أداء الخػدمات كذلػؾ فيمػا يتعلػؽ اعداد خطط طكارئ بديلة في حالػة   -0
 :  بما يلي

إعادة البيانات إلى الكضع الذم  انت عليو  بػؿ ايخفػاؽ. كتػكفير  ػدرات بديلػة لت ػغيؿ 
 .الظركؼ الطار ة ك ذلؾ تكفير عامليف لمكاجية .البيانات

 اختبار نظـ الت غيؿ البديلة بصفة دكرية للتأ د مف فاعليتيا. -2

ف الػمـز فػي حالػة تنفيػذ خطػط الطػكارئ ك ػذا تػكافر تعليمػات السػتخداـ ىػذه تكافر التأمي -3
 الخطط لدل مقدمي الدعـ الفني.

إبػػػػػراـ عقػػػػػكد بديلػػػػػة مػػػػػع مقػػػػػدمي دعػػػػػـ فنػػػػػي آخػػػػػريف تنفػػػػػذ فػػػػػي حالػػػػػة إخفػػػػػاؽ المقػػػػػدميف  -4
 ا ساسييف.

 :  Monitoring risk متابعة المخاطر اإللكترونية (3

كذلػؾ مػف  ،كالقياـ بػءجراءات المراجعػة الداخليػة كالخارجيػة ليػا ،كتتمثؿ ىذه المتابعة في اختبار النظـ
 :  خمؿ ا مكر التالية
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إجػراء مراجعػػة  ،إجػراء اختبػػارات يم ػاف االختػراؽ: )مثػؿ ،إجػراء اختبػارات دكريػة كمسػػتمرة للػنظـ -0
غيػر العاديػة دكرية للتأ د مف فاعلية إجراءات تأميف النظـ(. كذلؾ بيػدؼ حمايػة تلػؾ الػنظـ مػف المحػاكالت 

جراءات التأميف المقررة مف  بؿ المصرؼ.  لمختراؽ كالك كؼ على مدل انسجاميا مع سياسات كا 

إجػػراءات المراجعػػة الداخليػػة كالخارجيػػة للػػنظـ. بحيػػث تسػػيـ تلػػؾ المراجعػػات الداخليػػة كالخارجيػػة  -2
مػػف تػكافر سياسػػات  كذلػػؾ بيػدؼ التحقػؽ ،فػي تتبػع الثغػػرات كحػاالت عػػدـ ال فػاءة كتخفػيض حجػػـ المخػاطر
جراءات متطكرة كالتزاـ المصرؼ بتلؾ السياسات كايجراءات  .  كا 

عػػػرض المصػػػارؼ ايسػػػممية لمخػػػاطر أخػػػرل ناتجػػػة عػػػف صػػػيم تتباإلضبببافة لممخببباطر السبببابقة  -
التمكيػػػػػؿ كاالسػػػػػتثمار ايسػػػػػممية التػػػػػي تتعامػػػػػؿ بيػػػػػا ىػػػػػذه المصػػػػػارؼ  المرابحػػػػػة كاالستصػػػػػناع كالم ػػػػػار ة 

 مف الصيم .كالمضاربة كغيرىا 

المثػػاؿ ىػػذه المصػػارؼ بايضػػافة إلػػى تعرضػػيا لمخػػاطر بالنسػػبة لمخػػاطر عػػدـ االلتػػزاـ علػػى سػػبيؿ  
بالمعػػايير المحاسػػبية كالر ابيػػة داخػػؿ البلػػد كمػػا تصػػدره الجيػػات كالسػػلطات الماليػػة  المعنيػػػة ، عػػدـ االلتػػزاـ 

ؾ ا مػػػر بالنسػػػبة لمخػػػاطر السػػػكؽ فءنيػػػا تتعػػػرض لمخػػػاطر عػػػدـ االلتػػػزاـ بأح ػػػاـ ال ػػػريعة ايسػػػممية ،  ػػػذل
،حيػػث تتعػػرض المصػػارؼ ايسػػممية للمخػػاطر الناتجػػة عػػف تغيػػر أسػػعار السػػلع السػػك ية، كأثػػر ىػػذا التغيػػر 

 فيما ا تراه المصرؼ مف السلع ، حيث أف ىذه السلع يمتل يا المصرؼ  بؿ بيعيا للعميؿ .

 قياس المخاطر المصرفيةالمطمب الثالث: 

التػػػي يتعػػػرض ليػػػا المصػػػرؼ تعػػػد مػػػف ا مػػػكر ذات ا ىميػػػة البالغػػػة كذلػػػؾ لفيػػػـ إف  يػػػاس المخػػػاطر 
كتفيػد أيضػا فػي معرفػة االجػراءات  الخسا ر المحتملة للمصرؼ في حاؿ تعرض  م نكع مف ىػذه المخػاطر

 مػػا تسػػاعده ، التػػي يتكجػػب علػػى المصػػرؼ القيػػاـ بيػػا للحػػد أكالك ايػػة  ػػدر ايم ػػاف مػػف آثػػار ىػػذه المخػػاطر
 .العكامؿ كالمتغيرات المؤثرة في ا نكاع المختلفة للمخاطر التي يتعرض ليا على معرفة

ىنالػػػؾ طػػػرؽ عديػػػدة كمختلفػػػة تتبعيػػػا المصػػػارؼ لقيػػػاس مخاطرىػػػا العديػػػدة كتختلػػػؼ ىػػػذه الطػػػرؽ مػػػف 
كالظػػركؼ الداخليػة كالخارجيػػة التػي تحػػيط بالمصػػرؼ ، مصػرؼ آلخػػر حسػب سياسػػاتو كالعكامػؿ الخاصػػة بػو

 يتيا.كينبغي عليو مكاج
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 : قياس المخاطر االئتمانيةالفرع األول: 

يبقاء الخسا ر الناجمة عف المخاطر اال تمانية ضمف الحدكد المقبكلة بالنسػبة للمصػرؼ فءنػو يحتػاج 
 .إلى نظاـ  ياس كمرا بة فعاؿ

كحتػػى لػػك تػػـ اتخػػاذ  ػػرار  –كعلػػى الػػرغـ مػػف الدراسػػات التػػي تقػػكـ فييػػا المصػػارؼ  بػػؿ مػػنح اال تمػػاف 
إال أف احتماؿ الف ؿ المالي للمقترض كعدـ مقدرتو علػى السػداد يبقػى  –ال تماف كفؽ ا سس السليمة منح ا

كذلػؾ بسػبب احتمػاؿ ك ػكع أحػداث أك مػؤثرات تعيػؽ المقتػرض أك تمنعػو مػف  ، ا ما كلك مف الناحيػة النظريػة
ذا مػػا تحقػػؽ ىػػذا االحتمػػاؿ فػػءف حقػػكؽ المصػػرؼ ،الكفػػاء بالتزاماتػػو تجػػاه المصػػرؼ علػػى المقتػػرض تصػػبح  كا 

فػػػي حالػػػة خطػػػرة أك م ػػػ كؾ فييػػػا. كىػػػذا يتطلػػػب مػػػف المصػػػرؼ إجػػػراء دراسػػػات ا تمانيػػػة للمن ػػػأة الطالبػػػة 
كالضػػػمانات التػػػي يجػػػب فرضػػػيا علييػػػا لضػػػماف  ،للقػػػركض لمعرفػػػة  ػػػدرتيا باالسػػػتمرار فػػػي مزاكلػػػة ن ػػػاطيا

 استرداد  يمة القركض الممنكحة.

 تنبػػػػػؤ فيػػػػػو مػػػػػف  بػػػػػؿ المعيػػػػػد ا مري ػػػػػيالف ػػػػػؿ كال ك ػػػػػد تػػػػػـ كضػػػػػع مجمكعػػػػػة مػػػػػف النمػػػػػاذج لقيػػػػػاس
في أعقاب ايفمسات ال بيػرة التػي اجتاحػت الكاليػات  SEC كىي ة سكؽ ا كراؽ المالية AICPAللمحاسبيف

 .(kidaكنمكذج  Sherrordكمف أ ير ىذه النماذج )نمكذج  ،المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية

 :  المنشرة طالبة القرو بفشل  نماذج قياس والتنبؤأواًل: 

 نموذج KIDA:(0)   

 :  كيعتمد ىذا النمكذج على خمسة نسب مالية مف خمؿ المعادلة التالية

Z=1.024X1+0.42X2+0.461X3+0.463X4+0.271X5 

 =صافي الربح بعد الضريبة مقسكـ على مجمكع المكجكدات X1: حيث أف

X2 صافي حقكؽ المل ية مقسكـ على مجمكع المكجكدات = 

X3المكجكدات السا لة مقسكمة على المطلكبات المتداكلة= 

X4 المبيعات مقسكمة على مجمكع المكجكدات= 

X5مجمكع المكجكدات = النقدية مقسكمة على 

                                   
 مخاطر اال تماف المصرفي،  لية التمكيؿ كايدارة، جامعة الخليؿ، فلسطيف. .2115،  رش،  ريؼ مصباحأبك ( 0)
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 ي كف الف ؿ متك عان. الصفرأصغر مف zفءذا  انت  يمة 

 ،ضكيم ػػف  يػػاس مخػػاطر اال تمػػاف مػػف خػػمؿ مخصػػص الػػديكف الم ػػ كؾ فييػػا إلػػى إجمػػالي القػػرك 
أم عندما يزيػد مخصػص الػديكف  ،كمخصص الديكف الم  كؾ فييا يرتبط بعم ة طردية مع حجـ القركض

 كى ذا. ،الم  كؾ فييا فءف مخاطر اال تماف تزيد

 مخاطر اال تماف= مخصص الديكف الم  كؾ فييا كالفكا د المعلقة مقسكمة على إجمالي القركض.

  (0): ا  ياس مخاطر اال تماف ىيكىناؾ مقاييس كمؤ رات  مية يم ف بكاسطتي

 إجمالي القركض. صافي أعباء القركض مقسكمة على 

 إجمالي القركض. مخصص الديكف الم  كؾ فييا مقسكمة على 

 القركض التي استحقت كلـ تسدد. مخصص الديكف الم  كؾ فييا مقسكمة على 

 ا صكؿ. متكسط القركض مقسكمة على 

 إجمالي الخسا ر. القركض غير المسددة مقسكمة على 

 إجمالي الخسا ر. خسا ر القركض مقسكمة على 

 القركض. احتياطي خسا ر القركض مقسكمة على 

 : المقاييس المتقدمة لقياس مخاطر القرو ثانيًا: من 

 .درجة تر ز القركض 

 .معدؿ نمك القركض 

 .معدالت اي راض المرتفعة 

 القركض غير المسددة. ايحتياطيات مقسكمة على 

  

                                   
 .الدار الجامعية، االس ندرية، مصربنكؾ(،  – ر ات  –إدارة المخاطر )أفراد  .2118، حماد، طارؽ عبد العاؿ( 0)
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  (0ا: أىم اإلجراصات التي يجب أن تقوم فييا إدارة مخاطر االئتمانثالثًا: 

 :  إعداد تقييم دور  لمحفية استثمارات البنك ومحفيتو االئتمانية (0

كمػا تػـ مػف إجػراءات ، مف خمؿ إجراء تقيػيـ دكرم لمخػاطر اسػتثمارات البنػؾ كمحفظػة اال تمػاف لديػو
ا مػر الػذم يتطلػػب كضػع نظػػاـ تفصػيلي يػػتـ ، يسػػتجد مػف مخػػاطرفػي  ػأنيا كمػػا سػيتـ اتخػػاذه لمكاجيػة مػا 

دارات  بمكجبػػو إعػػداد التقيػػيـ بالسػػرعة كالد ػػة المزمػػة. كيتعػػيف أف يػػتـ التنسػػيؽ بػػيف إدارة مخػػاطر اال تمػػاف كا 
دارة نظػػـ المعلكمػػات كذلػػؾ بغػػرض ، اال تمػػاف المختلفػػة بالبنػػؾ ك ػػذلؾ ايدارات الم ػػرفة علػػى االسػػتثمارات كا 

 لجداكؿ التي تستخدـ في عملية التقييـ ىذه.تصميـ ا

 :  إعداد تقييم لمخاطر النشاط االقتصاد  (4

، تيػػدؼ عمليػػػة تقيػػيـ المخػػػاطر إلػػى إيجػػػاد معيػػار مكضػػػكعي لقيػػاس المخػػػاطر علػػى مسػػػتكل الن ػػػاط
كيسػػاعد نظػػاـ تقيػػيـ المخػػاطر فػػي مػػنح اال تمػػاف الجيػػد علػػى أسػػس ، كعلػػى مسػػتكل المحفظػػة   ػػؿ، كالعميػػؿ

كتحديػػد ، كالر ابػػة علػى جػػكدة المحفظػػة كتحديػد إسػػتراتيجية التعامػؿ مػػع المخػػاطر المسػتقبلية ليػػا ،مكضػكعية
كتسػػعير ، ا ن ػػطة اال تصػػادية المسػػتيدؼ التكسػػع اال تمػػاني فييػػا كتلػػؾ المػػراد تقلػػيص اال تمػػاف المكجػػو ليػػا

لطات التقديريػة فػي مجػاؿ ككضػع أسػاس ىػاـ لتحديػد السػ، التمكيؿ أساسان على العم ة بيف العا ػد كالمخػاطرة
 منح اال تماف.

إف نظػػػاـ التقيػػػيـ الر مػػػي للجػػػدارة اال تمانيػػػة لػػػيس بػػػديمن للتحليػػػؿ اال تمػػػاني حيػػػث أنػػػو ال ي ػػػمؿ  افػػػة 
 التصكرات كاالحتماالت المتك ع حدكثيا.

 :  قياس مخاطر السيولةالفرع الثاني: 

 الطرؽ المتبعة في  ياس مخاطر السيكلة المصرفية.: أكال

 .محددات مخاطر السيكلة المصرفية: ثانيا

 :  الطرق المتبعة في قياس مخاطر السيولة المصرفية: أوال

 :  ىنالؾ طريقتيف أساسيتيف لقياس مخاطر السيكلة المصرفية

 .نسب السيكلة -2. فجكة السيكلة -0
                                   

دارة المخاطر بالبنكؾ، مرجع ي . 2118، الخطيب، سمير( 0)  .085سابؽ، صاس كا 
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 : فجوة السيولة (0

زمنيػػة معينػػة أم الفػػرؽ بػػيف كىػي الفػػرؽ بػػيف مصػػادر ا مػػكاؿ فػػي المصػػرؼ كاسػػتخداماتيا فػػي فتػػرات 
فيػي تقػػاس بمقػدار الفػػرؽ بػيف مجمػػكع مصػادر السػػيكلة ، ا صػكؿ كالخصػػكـ فػي تػػكاري  الحاضػر كالمسػػتقبؿ

اسػػػتخدامات  ،(ة )زيػػػادة الكدا ػػػع كانخفػػػاض القػػػركضكعنػػػدما تفػػػكؽ مصػػػادر السػػػيكل، كمجمػػػكع اسػػػتخداماتيا
المصػػرؼ فجػػكة سػػيكلة مكجبػػة ك ػػذلؾ فػػي حػػاؿ في ػػكف لػػدل ، (السػػيكلة )انخفػػاض الكدا ػػع كزيػػادة القػػركض

 .رارات المزمة لمكاجية ىذا العجزكيتطلب منو اتخاذ الق ،الع س ي كف لدل المصرؼ فجكة سيكلة سالبة
 :  نسب السيولة (4

كىػػي نسػػب مختلفػػة لقيػػاس مخػػاطر السػػيكلة المصػػرفية كب ػػ ؿ أساسػػي تػػدرس لمعرفػػة العكامػػؿ التػػي 
 .تخدـ  ذلؾ لتحديد االتجاىات الر يسية للسيكلةكتس، تؤثر على السيكلة في المصرؼ

  (0): كبالتالي ىنالؾ أربع نسب أساسية للسيكلة
 إجمالي األصول مقسومة عمىاألصول السائمة  = نسبة السيولة األولى -0

 .تساعدنا ىذه النسبة في التعرؼ على مدل  درة المصرؼ على امتصاص صدمة السيكلة
نسػبة ا صػكؿ السػا لة إلػى إجمػالي ا صػكؿ  لمػا ارتفعػت  ػدرة البنػؾ   لمػا ارتفعػت: ك قاعدة أساسية

. إال أف ارتفػػاع ىػػذه النسػػبة  ػػد ()أم  درتػػو علػػى مكاجيػػة مخػػاطر السػػيكلة علػػى امتصػػاص صػػدمة السػػيكلة
حيػػث يػػؤدم ارتفاعيػػا إلػػى انخفػػاض الػػدخؿ ، ي ػػكف مؤ ػػر علػػى عػػدـ  فػػاءة البنػػؾ فػػي إدارة أصػػكلو السػػا لة

 .بالتالي ربحية المصرؼالمتكلد للمصرؼ ك 
 قرو  قصيرة األجل  الودائع + مقسومة عمى= األصول السائمة  نسبة السيولة الثانية -4

تقػػيس ىػػذه النسػػبة مػػدل حساسػػية سػػيكلة المصػػرؼ لعمليػػات سػػحب الكدا ػػع. فمػػف خػػمؿ ىػػذه النسػػبة 
ركض  صػيرة ا جػؿ علػى الكدا ػع كالقػ كمدل اعتماده فءنو يم ف الح ـ على ضعؼ أك  كة سيكلة المصرؼ

 . مصدر للسيكلة
% أك أ ثػػر فيػػذا يػػدؿ علػػى أف لػػدل المصػػرؼ أصػػكؿ سػػا لة  ػػادرة علػػى 011فػػءذا بلغػػت ىػػذه النسػػبة 

أم بعبػػارة ، التػػي تطػػرأ علػػى التػػدفقات النقديػػة المتكلػػدة مػػف الكدا ػػع كالقػػركض  صػػيرة ا جػػؿ تغطيػػة التغيػػرات
 .فءف المصرؼ ال يكاجو أم م  لة بالسيكلةأخرل عندما تنخفض الكدا ع كالقركض  صيرة ا جؿ 

                                   
(1) Pavala, V., 2011. Determinats of Commercial Bank's Liquidity in Slovakia, Czech Science 
Foundation (project GACR P403/11/ P243), PP. 741 -743. 
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%فػػءف ذلػػؾ يعنػػي أف المصػػرؼ ال يملػػؾ سػػيكلة  افيػػة لمكاجيػػػة 011أمػػا اذا  انػػت النسػػبة أ ػػؿ مػػف 
يػػػػداع الكدا ػػػػع فسػػػػيكلتو تتػػػػأثر، عمليػػػػات سػػػػحب الكدا ػػػػع بمعنػػػػى زيػػػػادة حساسػػػػية سػػػػيكلة ، بعمليػػػػات سػػػػحب كا 

 .المصرؼ المرتبطة بعمليات سحب الكدا ع

 إجمالي األصول  مقسومة عمى القرو  الثالثة = يولةنسبة الس -3

غيػػػر السػػػا لة مػػػف  كت ػػػير إلػػػى ا صػػػكؿ، تقػػػيس ىػػػذه النسػػػبة حصػػػة القػػػركض مػػػف إجمػػػالي ا صػػػكؿ
أم أف ارتفاعيػا ، كبالتػالي يعػد ارتفػاع ىػذه النسػبة مؤ ػرا علػى انخفػاض سػيكلة المصػرؼ ،أصػكؿ المصػرؼ

 .يقلؿ مف سيكلة المصرؼ

 تمويل قصير األجل  الودائع +مقسومة عمى القرو   الرابعة =نسبة السيولة  -2

تػربط ىػػذه النسػػبة ا صػكؿ غيػػر السػػا لة مػػع االلتزامػات السػػا لة حيػػث ارتفاعيػػا يػؤدم إلػػى سػػيكلة أ ػػؿ 
فيػػذا ،  ف سػػيكلة المصػػارؼ تػػنخفض عنػػدما تػػزداد القػػركض كترتفػػع نسػػبتيا إلػػى الكدا ػػع، بالنسػػبة للمصػػرؼ

 .نخفاض نسبة المكجكدات السا لة إلى الكدا عاالرتفاع سيؤدم إلى ا

 .ىذه النسبة تعطي إنذار لإلدارة في المصرؼ يعادة دراسة السياسات الخاصة بءدارة سيكلتو

وباإلضافة إلى نسب السيولة السابقة يمكن إضافة مؤشرات ماليبة تسبتخدميا المصبارف لتقيبيم  -
 ، وقياس مخاطر السيولة لدييا

 : المؤشرات الماليةومن أىم ىذه 

 :  نسبة االحتياطي القانوني .0

كتعبػػػر عػػػف ا رصػػػدة  ،تحسػػب ىػػػذه النسػػػبة كفقػػػا للتعليمػػػات التػػػي يصػػػدرىا البنػػؾ المر ػػػزم ل ػػػؿ دكلػػػة
 :  كالتي ت  ؿ ضماف لحقكؽ المكدعيف كتعطى بالعم ة التالية، النقدية المكجكدة لدل المصرؼ المر زم

 011×(الكدا ع كما في ح ميا مقسكمة على لدل البنؾ المر زمنسبة االحتياطي القانكني=)النقد 

كتػػدؿ علػػى حجػػـ االحتياطيػػات النقديػػة المحتجػػزة لػػدل البنػػؾ المر ػػزم مقابػػؿ كدا ػػع المصػػرؼ كتمثػػؿ 
   (0). درة ا رصدة المكجكدة في البنؾ المر زم على الكفاء بااللتزامات المالية بذمة المصرؼ

                                   
 .400رية، مصر، صاالس ند ، الطبعة الثالثة،إدارة البنكؾ التجارية مدخؿ اتخاذ القرارات. 2111 ىنيدم، منير إبراىيـ،( 0)
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 (:  االحتياجات النقدية لمعمالصاتسمى : نسبة النقدية. 4

تع س ىذه النسبة  ػدرة المصػرؼ علػى مكاجيػة التزاماتػو مػف خػمؿ النقديػة المتػكفرة فػي خزينتػو كىػي 
  (0): تعطى بالعم ة التالية

 011× (الودائع ومافي حكميا مقسكمة علىنسبة النقدية= االنقد في الصندوق 

 : نسبة الرصيد النقد  .3

ا رصدة النقدية ب افة أنكاعيا إلى مجمكع الكدا ػع كمػافي ح ػـ الكدا ػع كتع ػس  ػدرة كىي تمثؿ نسبة 
   (2)المصرؼ على تكفير سيكلة لمكاجية التزاماتو مف دكف أف يضطر إلى تسييؿ ا صكؿ.

مقسومة  النقد لد  المركز  + النقد في الصندوق + األرصدة السائمة األخر (انسبة الرصيد النقد =
 011×  (ومافي حكميا الودائع عمى

 : نسبة السيولة القانونية .2

كىػػي تع ػػس  ػػدرة المصػػرؼ علػػى مكاجيػػة التزاماتػػو مػػف خػػمؿ االحتياطيػػات ا كليػػة كالثانكيػػة كمػػدل 
  (3): كىي تقاس بالعم ة التالية،  فاية تلؾ االحتياطيات

الودائع ومافي حكم ا مقسومة عمى نسبة السيولة = ااالحتياطيات األولية + االحتياطيات الثانوية(
 011×  (الودائع

 محددات مخاطر السيولة المصرفية : ثانيا

يم ػػػف اسػػػتخمص المحػػػددات ا ساسػػػية للسػػػيكلة المصػػػرفية مػػػف خػػػمؿ التعمػػػؽ فػػػي دراسػػػة مصػػػادر 
 .مخاطر السيكلة كنسب  ياس ىذه المخاطر

 :  كمف بيف ىذه الدراسات، للسيكلة كىنالؾ عدد مف الدراسات التي بحثت في تحديد العكامؿ المحددة

  

                                   
دار كا ػؿ للن ػر، الطبعػة الثالثػة، عمػاف، إدارة البنكؾ مدخؿ  مي كاستراتيجي معاصر، . 2116، الدكرم، مؤيدك الحسيني، فمح، ( 0)

 .97، صا ردف
 .239صجامعة المكصؿ، العراؽ،  إدارة المصارؼ،. 2115م عؿ،  دكرم، فا ؽ صاحب ك أبك حمد، رضا، ( 2)
 .022إدارة المصارؼ مدخؿ كظيفي، عماف، ا ردف، ص . 2110 عباس،العمؽ، ب ير ( 3)
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 :  Valla and Saes (2006)دراسة  (0

 :  كفؽ ىذه الدراسة فءنو يم ف اعتبار العكامؿ التالية  محددات لمخاطر السيكلة المصرفية

ا مػػػر الػػػذم يحػػػد مػػػف الرغبػػػة باالحتفػػػاظ با صػػػكؿ  ،كجػػػكد مصػػػدر لم تػػػراض بت لفػػػة منخفضػػػة - أ
 السا لة 

 لمحتفاظ بالنقد. البديلة ت لفة الفرصة ىامش الفا دة الذم يقيس - ب

 .ربحية المصرؼ حيث ىنالؾ عم ة ع سية بيف ربحية المصرؼ كسيكلتو - ت

نمك القركض حيػث المؤ ػرات علػى زيػادة القػركض تػدؿ علػى نقػص فػي سػيكلة المصػرؼ كزيػادة   - ث
 .بيف زيادة القركض كسيكلة المصرؼ في سيكلة المصرؼ غير السا لة أم ىنالؾ عم ة ع سية

سػمعة جيػدة  حجـ البنؾ لو دكر في جذب االيداعات ك سب ثقػة الجميػكر كبالتػالي حصػكلو علػى - ج
 .با كساط المصرفية

دكرة ا عمػػػاؿ  حيػػث نمػػػك النػػػاتج أك تراجعػػػو فيػػي مؤ ػػػرات علػػػى: نمػػك النػػػاتج المحلػػػي االجمػػػالي  - ح
   .مع سيكلة المصرؼ حيث يرتبط نمكالناتج المحلي االجمالي بعم ة ع سية

السياسػػية النقديػػة المتمثلػػة بنسػػبة االحتيػػاطي االلزامػػي كالمرتبطػػة بمعػػدؿ الفا ػػدة علػػى المػػدل تػػأثير  - خ
ف لمػا زادت نسػبة االحتيػاطي االلزامػي ، فيػي تػرتبط بعم ػة ع سػية مػع سػيكلة المصػرؼ، القصير

   (0).انخفضت سيكلة المصرؼ

 :  Bunda and Desquilbet((2008الدراسة التي قام بيا  (4
 :  على العكامؿ التالية  محددات للسيكلة فيياحيث اعتمدا 

ف لمػػا ، حجػـ البنػػؾ المقػػاس علػػى أسػػاس إجمػػالي أصػػكلو حيػث يػػرتبط بعم ػػة ع سػػية مػػع سػػيكلتو  - ب
 .ازدادت أصكؿ البنؾ أدل ذلؾ إلى انخفاض سيكلتو

تقػػيس ىػػذه النسػػبة مػػدل  فايػػة رأس المػػاؿ كليػػا : إلػػى االصػػكؿ (نسػبة المل يػػة )حقػػكؽ المسػػاىميف  - ت
 .ة طردية مع السيكلةعم 

كبالتػالي ىػذه ، االجراءات التحكيطية التي يتخذىا البنؾ باحتفاظػو بأصػكؿ سػا لة بمػا فييػا ال فايػة  - ث
 .أم ا مكاؿ السا لة المكجكدة بحكزتو االجراءات تزيد مف سيكلة المصرؼ

                                   
(1) Vall, N, and Saes, B, 2006. Bank Liquidity and Financial Stability, Banque de France, pp. 89-
104. 
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م ػة حيػث تػرتبط بع، ربحية اال راض التي يم ػف  ياسػيا عػف طريػؽ معػدؿ الفا ػدة علػى اال ػراض  - ج
ف لمػػا ارتفػػع معػػدؿ الفا ػػدة علػػى اال ػػراض أم تكظيػػؼ أ بػػر  مػػكاؿ ، ع سػػية مػػع سػػيكلة المصػػرؼ

 .كبالتالي ىذا يقكد إلى زيادة في ربحيتو كل ف يخفض مف سيكلتو، المصرؼ

ف لمػػػا ارتفعػػػت ىػػذه النسػػػبة تػػػؤدم إلػػػى زيػػػادة ، نسػػبة االنفػػػاؽ العػػػاـ مػػػف النػػاتج المحلػػػي االجمػػػالي  - ح
كمنػػو  ػػد تقػػكد إذا ذىبػػت ىػػذه السػػيكلة ب ػػ ؿ إيػػداعات أك اسػػتثمارات فػػي ، ادالسػػيكلة فػػي اال تصػػ

   .البنكؾ إلى زيادة سيكلة ىذه البنكؾ

، حيػػث يزيػػد مػػف حساسػػية المصػػارؼ للقػػيـ االسػػمية للقػػركض المقدمػػة للعمػػػمء: معػػدؿ التضػػخـ  - خ
يػػؤدم  ممػػا، فزيػػادة معػػدالت التضػػخـ  ػػد تػػؤدم إلػػى تخفػػيض البنػػكؾ مػػف منحيػػا القػػركض للعمػػمء

بيػػػذه الطريقػػػػة إلػػػػى زيػػػػادة سػػػيكلة ىػػػػذه المصػػػػارؼ عػػػػف طريػػػؽ اتخاذىػػػػا القػػػػرارات بتخفػػػػيض حجػػػػـ 
 .حيث ارتبط ىذا القرار بزيادة معدالت التضخـ، القركض

ا زمػات الماليػة التػػي ربمػا تحػػدث بسػبب بنػػؾ ضػعيؼ السػيكلة أم  ػػد ي ػكف أحػػد أسػباب ا زمػػات  - د
 سيكلة البنؾ. المالية ىك ضعؼ

فػػػالبنكؾ المكجػػػكدة فػػػي ، أم السياسػػػات المتبعػػػة فػػػي تحديػػػد سػػػعر الصػػػرؼ: رؼنظػػػاـ سػػػعر الصػػػ - ذ
مػف البنػكؾ المكجػكدة ، البلداف التي تعتمد على التدخؿ في تحديد أسعار الصرؼ ت كف أ ؿ سيكلة

   (0)في البلداف التي تتبع أنظمة أسعار الصرؼ العا مة أك الثابتة.
 :  Rauch et al (2010)دراسة  (3

 :  السيكلة لبنكؾ االدخار ا لمانية كاعتمدكا المحددات التالية لسيكلة تلؾ البنكؾدرسكا محددات 

 .السياسة النقدية المصرفية حيث ت ديد السياسة النقدية يقلؿ السيكلة المصرفية - أ
إف زيػػػادة الطلػػػب علػػػى القػػػركض المػػػرتبط  .حيػػػث يػػػرتبط بالطلػػػب علػػػى القػػػركض، مسػػػتكل البطالػػػة  - ب

 م إلى انخفاض في سيكلة المصرؼ.بزيادة معدالت البطالة يؤد
 نيػا تػؤدم إلػى تكليػد الػدخكؿ كىػذا بػدكره ، تػؤدم إلػى زيػادة السػيكلة المصػرفية، زيادة فرص العمػؿ - ت

 ػػد يػػؤدم إلػػى زيػػادة االنفػػاؽ أم ترتفػػع نسػػبتو مػػف النػػاتج المحلػػي االجمػػالي كبالتػػالي زيػػادة السػػيكلة 

                                   
(1) Bunda, I, and Desquilbet, J, 2008. The Bank Liquidity Smile Across Exchange Rate Regimes, 
International Economic Journal, vol. 22, no. 3, pp. 361-386. 
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سػػػتثمارات فػػػي البنػػػكؾ يػػػؤدم ذلػػػؾ إلػػػى زيػػػادة فػػػءذا اسػػػتخدمت ىػػػذه الزيػػػادة  ءيػػػداعات كا، باال تصػػػاد
 .سيكلة ىذه البنكؾ

 .دليؿ على كجكد سيكلة لدل المصرؼ فعندما ي كف مرتفع فيذا، مستكل السيكلة في الفترة السابقة - ث
 .حيث يرتبط بعم ة ع سية مع السيكلة، حجـ البنؾ المقاس على أساس إجمالي عدد عمم و - ج
   (0).بعم ة ع سية مع السيكلةترتبط ربحية البنؾ : ربحية البنؾ - ح

 Fielding and Shortland (4115االدراسة التي أجراىا كل من (2

فزيادتػػػو تػػػؤدم إلػػػى : مسػػػتكل اينتػػػاج اال تصػػػادم أف محػػػددات ا ساسػػػية للسػػػيكلة ىػػػي حيػػػث اعتبػػػرا
"بزيػػادة ممػػا يقلػػؿ مػػف نسػػبة الطلػػب علػػى القػػركض مقارنػػة ، كبالتػػالي زيػػادة فػػرص العمػػؿ، ازدىػػار باال تصػػاد

كمعػدؿ  ،االيداعات بنسبة أ بر مف نسبة الطلب على القركض كىذا بدكره يؤدم إلى زيػادة سػيكلة المصػرؼ
كمتطلبػػات االحتيػػاطي فقػػد تقػػكد إلػػى زيػػادة السػػيكلة أك نقصػػيا  ،الخصػػـ فارتفاعػػو يػػؤدم إلػػى زيػػادة السػػيكلة

 ػػػة ع سػػػية بػػػيف ىػػػذه النسػػػبة كسػػػيكلة النقػػػد إلػػػى الكدا ػػػع فالعم ك ػػػذلؾ ،حيػػػث يعػػػكد ا مػػػر للسياسػػػة المتبعػػػة
 ،يػرتبط بعم ػة طرديػة مػع سػيكلة المصػارؼ، كمعدؿ انخفاض سعر الصرؼ في السكؽ السػكداء ،المصرؼ

   (2).االضطرابات السياسيةك  ،يث العم ة ع سية مع السيكلةتأثير االصمح اال تصادم ح كيضاؼ ليا

 :  د إلىفإن تحديد السيولة في البنوك يستن واستنادا لما سبق

 .( فاية رأس مالو ،ربحية البنؾ ،)حجـ البنؾعوامل متعمقة بالبنك مثل  -

 ،)أسػػعار الفا ػػدة العوامبل التببي تببؤد  إلببى مخبباطر قببد تواجببو البنببك وىببي عوامببل االقتصباد الكمببي -
حػػدكث : عوامببل أخببر  يمكببن إضببافتيا أيضببا ك ،(العػػرض النقػػدم ،المؤ ػػرات اال تصػػادية، ىػػامش الفا ػػدة

 كاالضطرابات السياسية. ،ك التغيرات بالت ريعات، المالية ا زمات

 : قياس مخاطر السوقالفرع الثالث: 

 حيث يندرج تحت مخاطر السكؽ مخاطر أسعار الفا دة كمخاطر سعر الصرؼ كمخاطر التسعير 

                                   
(1) Rauch, C., Steffen, S, Hackethal, A, and Tyrell, M, 2010. Deterninants of Bank Liquidity 
Creation. 
(2) Fielding, D, and Shortland, A, 2005. Political Violence and Excess Liquidity in Egypt, Journal of 
development Studies, vol. 41, no. 4, pp. 542-557. 
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 : قياس مخاطر أسعار الفائدة: أوال

تقليػؿ اآلثػار السػلبية لتقلبػات أسػعار ىنالؾ طرؽ كمؤ ػرات تسػتخدميا المصػارؼ لتحديػد  ػدرتيا علػى 
 :  الفا دة كمف ىذه الطرؽ

 : تحميل الفجوة (0

تحليؿ الفجػكة ىػك أحػد الطػرؽ المسػتخدمة لقيػاس ك إدارة مخػاطر أسػعار الفا ػدة عبػر  يػاس الفرك ػات 
تصػنيؼ ا صػكؿ ك الخصػكـ  جػكة فػيحيػث يعتمػد علػى تقػارير الف ،في مكاعيد االستحقاؽ ك إعادة التسعير

دكات خػارج الميزانيػػة ضػمف مجمكعػات زمنيػػة معينػة باالسػتناد إلػى تػاري  ايسػػتحقاؽ أك إعػادة التسػػػعير ا ك 
حيػػث تعطػػى ا صػػػكؿ ) الخصػػكـ ضػػمف  ػػؿ مجمكعػػػة زمنيػػػةثػػـ يػػتـ جمػػع ا صػػكؿ ك ، الخػػاص ب ػػؿ منيػػا

يػػتـ  .ة زمنيػػةلينػػتج مقػػدار صػػػافي الفجػػكة ل ػػؿ مجمكعػػ ( يمػػة مكجبػػة فػػي حػػيف تعطػػى الخصػػػكـ  يمػػة سالبػػػة
 يػػػاس الخطػػػر بكاسػػػػطة تقػػػارير الفجػػػػكة عػػػف طريػػػؽ  يػػػاس  ػػػؿ مػػػف حجػػػـ الفجػػػكة ك مػػػدة الفجكة.كضػػػمف  ػػػؿ 

. كي ػكف لػػدل المصػرؼ فجػكة فجػكة أحاديػة ،ة مكجبة أك سػالبة أمجمكعة زمنية  د ي كف لدل المصرؼ فجك 
نيػػػة مػػػا أ بػػػر مػػػف  يمػػػة ضمػػػػف مجمكعػػػة زمالمكجػػػكدات الحساسػػػة لسػػػعر الفا ػػػدة مكجبػػػة عنػػػدما ت ػػػكف  يمػػػة 

االلتزامػػػات الحساسػػػة لسػػػعر الفا ػػػدة. ىػػػذا المصػػػرؼ مػػػف المتك ػػػع أف يسػػػػتفيد مػػػف ارتفػػػاع أسػػػعار الفا ػػػدة  ف 
بينمػا ي ػكف لديػو فجػػكة سػػالبة عنػدما ت ػػكف  يمػػة المكجػكدات .أصكلو يتـ تسػعيرىا ب ػ ؿ أسػرع مػف خصػكمو

ف االلتزامػات الحساسػة لسػعر الفا ػدة. ىػذا المصػرؼ ضمف مجمكعػة زمنيػة مػا أ ػؿ مػ الحساسة لسعر الفا دة
أمػا ، مف المتك ع أف يستفيد مػف انخفػاض أسػعار الفا ػدة  ف خصػكمو يػتـ تسػعيرىا ب ػ ؿ أسػرع مػف أصػكلو

عنػػدما ت ػػػكف  يمػػػة المكجػػكدات الحساسػػة لسػػعر الفا ػػدة ضػػمف مجمكعػػػة زمنيػػػة مػػا مساكيػػػة  الفجػػكة الحياديػػة
عنػػدما  .ة لسػػعر الفا ػدة ضػػمف نفػس المجمكعػػة ي ػكف لػػدل المصػرؼ فجػػكة حياديػةلقيمػػة االلتزامػػات الحساسػ

   (0).ت كف الفجػكة حياديػة ال يعني ذلؾ أف المصرؼ  د تخلص مف مخاطر أسػعار الفا دة

 :  عدد المجموعات الزمنية -أوال 

 لمػػػا  .الفجػػػكةعلػػػى المصػػػرؼ أف يقػػػرر عػػػدد المجمكعػػات الزمنيػػػة التػػػي سػػػكؼ يسػػػتخدميا فػػي تقػػػرير 
لقيػاس الخطػر علػى  . انت المجمكعات الزمنيػة أضيػؽ  لمػا تم ػف المصػػرؼ مػف  يػػاس الخطػر ب ػ ؿ أدؽ

                                   
(1) Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk, Supporting document to the 
New Basel Capital Accord, Previous reference. 
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يجب أف يحتػكم تقرير الفجكة مجمكعات زمنيػة  ػيرية عػف السػنة ا كلػى ك ربػع سػػنكية عػف السػػنة ، ا رباح
 يػػاس الخطػػػر علػػى القيمػػة السػػػك ية فءنػػو  أمػػا إذا أراد المصػػرؼ  يػػاس الخطػػر علػػى مػػػدل أطػػػكؿ ك، الثانيػػػة

 يجػب أف يحتػكم تقرير الفجكة على مجمكعات زمنية تمتد حتى أجؿ استحقاؽ آخر أصؿ أك خصـ. 

استخدام تقبارير الفجبوة فبي قيباس خطبر أسبعار الفائبدة عمبى ربحيبة البنبك اصبافي البدخل  -ثانيا 
 : من الفوائد(

 : صيغة التاليةاللقياس الفجكة ب  ؿ  مي يتـ استخداـ 

 ()مدة الفجكة× ( التغير في سعر الفا دة)× ( لدخؿ مف الفكا د = ) يمة الفجكةالتغير في صافي ا

ك ػذلؾ  ،حيث يتـ تحديد  يمة الفجكة ضمف  ؿ مجمكعة زمنيػة مػثم  يمػة الفجػكة فػي أ ػؿ مػف  ػير 
سػػعر الفا ػػدة المكافػػؽ ل ػػؿ  ك ػػذلؾ يػػتـ تحديػػد مقػػدار التغيػػر فػػي....الػػ ، مػػف  ػػير إلػػى ثػػمث أ ػػير  يمتيػػا

بايضافة لحساب مدة الفجكة المكافقة ل ػؿ مجمكعػة زمنيػة أيضػا )مػدة الفجػكة  جػزء  ،محددة مجمكعة زمنية
كفػي النيايػة يػتـ جمػع  يمػة  ،ثـ  يمة التغيير في حساب الػدخؿ مػف الفكا ػد ل ػؿ مجمكعػة زمنيػة، (مف السنة

 .عات الزمنية المحددةالتغير في صافي الدخؿ مف الفكا د ل ؿ المجمك 

 :  استخدام تقارير الفجوة في قياس خطر أسعار الفائدة عمى القيمة السوقية - ثالثاً 

يتػػػـ  .يم ػػػف للمصػػػرؼ اسػػػتخداـ تقػػارير الفجػػػكة فػػي  يػػاس خطػػػر أسػػػعار الفا ػػدة علػػى القيمػػػة السػػػك ية
العامػػؿ بتقػػدير التغيػػر  حيػػث يقػػكـ ىػػذا، ذلػػؾ عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ كسػػيط جديػػد ىػػك عامػػؿ حساسػػية السػػعر

ك يػػتـ حسػػػاب ، النسػػبي فػػي القيمػػة السػػػك ية  صػػػؿ أك خصػػػـ مػػا نتيجػػة تغيػػر أسػػػعار الفا ػػػدة بمقػػػدار معػػيف
 . يمػة التغيػر في القيمة السك ية عف طريؽ حساب جداء ىذا العامؿ بمقدار الفجكة

 :  عيوب طريقة تحميل الفجوة -رابعا 

ة جػػدا ك تقػػكـ علػػى افتراضػػات يقػػة فػػي  يػػاس خطػػر سػػعر فا ػػدة بسػػيطيجػػب االنتبػػاه إلػػى أف ىػػذه الطر 
 :  مبسطة

جميػػع عمليػػات إعػػادة التسػػعير أك االسػػتحقاؽ ضػػمف المجمكعػػة الكاحػػدة تػػتـ معػػا فػػي ك ػػت كاحػػد فػػي  -0
 بداية المدة أك منتصفيا أك أخرىا 

 .جميع أسعار الفا دة ستتغير بمقدار كاحد -2
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 .بسعر فا دة كاحد جميع ا صكؿ ك الخصكـ سكؼ يعاد تسعيرىا -3

 .ىناؾ تغير فكرم في أسعار الفا دة بمقدار ثابت -4

 .ال تأخذ ىذه الطريقة بعيف االعتبار أن طة المصرؼ المستقبلية -5

 Durationالحساسية الزمنية  (4

 .تقيػػس الحساسػػية الزمنيػة حساسػػية القيمػػة السػػك ية لألصػػكؿ ك الخصػػكـ للتغيػرات فػي أسػػعار الفا ػػدة
، سػػػػعار الفا ػػػدة فػػػءف القيمػػػػة السػػػك ية  صػػػؿ أك خصػػػـ مػػػا سػػػكؼ تتغيػػػر ارتفاعػػػا أك انخفاضػػػاعنػػػدما تتغيػػػر أ

 .الحساسية الزمنية تقيس مقدار ىذا التغير

الحساسػية الزمنية  صؿ أك خصـ مػا ىػي النسػػبة الم كيػة للتغيػر فػي القيمػة السػك ية ليػذا ا صػؿ أك 
 .الخصـ نتيجة التغير في أسعار الفا دة

 :  اسػية الزمنيػة بعيػف االعتبار ثمث عكامؿتأخذ الحس

 التدفقات النقدية المتبقية  -3، مسػتكيات أسػعار الفا دة -2، لإلسػتحقاؽ الزمف المتبقي -0

تحسػػػب الحسػػػاسية الزمنيػػة عػػف طريػػػؽ تػػرجيح القيمػػػة الحاليػػػة للتػػدفقات النقديػػػة الناتجػػػة عػػف أصػػؿ أك 
 .خصـ ما بمكعد استمـ تلؾ التدفقات

= مجمػػكع القػػيـ الحاليػػة للتػػدفقات النقديػػة مرجحػػة بك ػػت إسػػتحقا يا  (Macaulay)الحساسػػية الزمنيػػة 
 (مجمكع القيـ الحالية للتدفقات النقدية)مقسكمة على القيمة الحالية 

إلػى معػدؿ العا ػد ) + 0مقسكمة علػى  (Macaulay)الحساسية الزمنية المعدلة = الحساسية الزمنية 
 (.2ى مقسكمة عل تاري  ايستحقاؽ

اسببتخدام الحساسببية الزمنيببة لقيبباس حساسببية القيمببة السببوقية لممحفيببة لمتغيببرات فببي أسببعار  -أ 
 الفائدة

يم ػػػف اسػػػػتخداـ الحساسػػػية الزمنيػػػة لقيػػػػاس حساسػػػػية القيمػػػػة السػك يػػػػة للمحفظػػػػة للتغيػػػرات فػػػي أسػػػػعار 
   .زنو النسبي في المحفظةالفا ػدة عف طريؽ ترجيح الحساسية الزمنية ل ؿ أصؿ أك خصـ بك 

 خصائص الحساسية الزمنية  -ب 

   .ي كف لألصكؿ أك الخصكـ ذكات فترات ايستحقاؽ ا  صر حساسية زمنية أ ؿ -
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حساسػية زمنيػة ، أم المتكلد عنيا تػدفقات نقديػة  بيػرة ،ي كف لألصكؿ ذكات معدالت الفا دة ا على -
 .أ ؿ

ا دة على عػدد أ ػبر مف الفتػرات حساسػػية زمنيػػة ي كف لألصكؿ ك الخصكـ التي تعطي مدفكعػات ف -
 (.أ ؿ مف تلؾ التي تعطي مدفكعات فا دة أ ؿ تكاترا )ت رارا

 :  و المعدلة Macaulayعيوب الحساسية الزمنية  -ث 

كىػػذا غيػػر صحيػػح بالنسػبػػة لألصػػكؿ ك ، تفتػرض أف التػدفقػات النقديػة ثابتػػة مػع تغيػػر سػػعر الفا ػػدة -
 . السندات القابلة لإلستدعاء ك  ركض الرىف العقارم، التي تتضمف خطر الخيارالخصكـ 

أم أف جميػع أسػعار الفا ػدة تتغيػر ب ػ ؿ متسػاك ، تفتػرض أف منحنيػػات العا ػػد تتحػػرؾ ب ػػ ؿ متػكاز -
 .كىذا ا مر ليس صحيحا

 Simulation Modelsنماذج المحاكاة  (3

فػػي محفظتيػػا أدكات ماليػػة متنكعػػة التػػي تمتلػػؾ ب ػػ ؿ خػػاص المصػػارؼ )تقػكـ العديػػد مػػف المصػػارؼ 
تطػػكرا مػػف تلػػؾ مػػة لقيػػاس الخطػػػر أ ػػػثر تعقػػػيدا ك باسػػػتخداـ أنظ (متطػػكرة تعرضػػيا إلػػى مخػػاطر أ ثػػر تعقيػػداك 

تسػػػمى ىػػذه ، حليػػؿ الفجػػكة أك الحساسػػية الزمنيػػة(ت)التػػي تعتمػػػد علػػى جػػداكؿ ايسػػػتحقاؽ ك إعػػادة التسػػػعير 
تنػػتج ىػػذه ا نظمػػة تقػػديرات مفصػػلة لمثػػار المحتملػػة للتغيػػرات فػػي أسػػعار الفا ػػدة  .ا نظمػػة نمػػاذج المحا ػػاة

علػػى  ػػؿ مػػف ا ربػػاح ك القيمػػة السػػك ية عػػف طريػػؽ محا ػػاة المسػػار المسػػتقبلي المحتمػػؿ  سػػعار الفا ػػدة ك 
 .أثرىا على التدفقات النقديػة

ة علػػى جميػػػع ف ػػات ا صػػػكؿ ك تنػػتج نمػػاذج المحا ػػاة تقػػديرات أ ثػػر تفصػػيم عػػف تػػأثير أسػػعار الفا ػػد
حيػػػث تتضػػمف ىػػػذه النمػػاذج افتراضػػػات محػػددة عػػػف أسػػعار الفا ػػػدة ك ، الخصػػػكـ ك ا دكات خػػػارج الميزانيػػة

الػػدخؿ مػػػف الفكا ػػػػد ك غيػػػر الفكا ػػػػد ك  ػػػذلؾ النفقػػات مػػػف الفكا ػػػػد ك غيػػر الفكا ػػػػد التػػػي تػػرتبط ب ػػػؿ أصػػػػؿ أك 
ك  ػػذلؾ تتضػمف ىػذه النمػاذج افتراضػات أ ثػر د ػػة ك ، المصػػرؼخصػـ أك أداة مف خػارج الميزانيػػة يمل ػػيا 

 :  كتقسـ نماذج المحا اة إلى نكعيف ر يسييف ىما.تنكعػا عف التغيػرات في أسعار الفا دة

تأخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار التػػػدفقات النقديػػػة المرتبطػػػػة بالن ػػػػاط الحػػػالي : نمببباذج المحاكببباة السببباكنة -أ 
يقػػػكـ  .صػػػكـ ك ا دكات خػػػارج الميزانيػػػة التػػػي يمل يػػػا المصػػػرؼ حاليػػػاأم ا صػػػكؿ ك الخ، للمصػػػػرؼ فقػػػط

المصػػػرؼ لقيػػاس خطػػر أسػػعار الفا ػػدة بتقديػػػر التدفقػػػات النقديػػػة ك ا ربػػاح الناتجػػػة مػػف خػػمؿ تطبيػػؽ عػػػدة 
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يم ف  يػاس خطػر أسػعار الفا ػدة علػى القيمػة  .سيناريكىات مفترضػة  سػعار الفا دة خمؿ مدة زمنية محددة
 ك ية مف خمؿ حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية الناتجة بحسب النمكذج.الس

تأخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار التغيػػػرات المتك عػػػػة فػػػي الن ػػػػاط المسػػػػتقبلي : نمببباذج االحتكببباك المتحركبببة -ب 
أك ، حيػػػػػػث تتضمػػػػػػف ىػػػػػذه النمػػػػػػاذج افتراضػػػػػات عػػػػػف اسػػػػػتراتيجيات إعػػػػػادة االسػػػػػتثمار المحتملػػػػػة، للمصػػػػػرؼ
أك التغيػػػر (، علػػػى كدا ػػػع االدخػػػار مػػػثم)ات تغييػػػر أسػػػػعار الفا ػػػػدة التػػػي يملػػػؾ المصػػػػرؼ إدارتيػػػا اسػػػتراتيجي

تأخػػذ النمػػػاذج المتحر ػػػة مػػػثؿ ىػػػذه االفتراضػػات  .المحتمػػػؿ فػػي سػػػلكؾ الزبػػا ف أك ظيػػكر أدكات ماليػػة جديػػدة
 .ية معينةبعيػف االعتبار لتقديػر التدفقات النقدية ك ا رباح المتك عة خمؿ مدة زمن

  (0ا: قياس مخاطر أسعار الصرف: ثانياً 

ل ػؿ عملػة علػى حػدة  تقاس مخاطر أسعار الصػرؼ باسػتخداـ مؤ ػر حجػـ مرا ػز العمػمت المفتكحػة
 .إلى القاعدة الرأسمالية للمصرؼ

 .كيقصد بالمرا ز المفتكحة كجكد فا ض أك عجز في عملة معينة 

 مخاطر أسعار الصرف =المركز المفتوح في كل عممة مقسومة عمى القاعدة الرأسمالية لممصرف 

 مخاطر أسعار الصرف =إجمالي المراكز المفتوحة مقسومة عمى القاعدة الرأسمالية لممصرف أو

 :  قياس مخاطر التسعير: ثالثاً 

 .محاسبية كسك ية: المؤ راتفي  ياس مخاطر التسعير على نكعيف مف  تعتمد إدارة المصرؼ

 :  المؤشرات المحاسبية (0

حيػػث تعػػد ربحيػػة السػػيـ مػػف المؤ ػػرات المحاسػػبية التػػي يستر ػػد بيػػا المسػػتثمركف  :ربحيػػة السػػيـ -أ
 ػػػاف تقػػػدير  ،ف لمػػػا  انػػػت ربحيػػػة السػػػيـ مرتفعػػػة، بالسػػػكؽ المػػػالي  غػػػراض االسػػػتثمار فػػػي ا سػػػيـ العاديػػػة

 .لمستقبلي جيد مما ينع س إيجابيا على سعر السيـ بالسكؽالمستثمريف  داء المصرؼ الحالي كا

ك لمػػا  انػػت نسػػبة ، ىػػك مقيػػاس للربحيػػة مػػف كجيػػة نظػػر المػػال يف: العا ػػد علػػى حقػػكؽ المل يػػة -ب 
 ػػاف المػػردكد علػػػى ىػػذه االسػػتثمارات مناسػػػبا ، الػػربح المتحقػػؽ علػػى ا مػػػكاؿ المسػػتثمرة فػػي المصػػػرؼ أ بػػر

                                   
دارة 2118، الخطيب، سمير( 0)  .266-259مرجع سابؽ، ص المخاطر بالبنكؾ،،  ياس كا 
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كتتمثػؿ حقػكؽ المل يػة فػي ، رؼ كدافعػا علػى اسػتثمار المزيػد مػف ا مػكاؿكم جعا على االستمرار في المصػ
 .كا رباح المحتجزة ،كاالحتياطيات، رأس الماؿ المستثمر

ة علػػػى  ػػػؿ ليػػػرة مسػػػتثمرة فػػػي يقػػػيس ىػػػذا المعػػػدؿ نسػػػبة الػػػربح المحققػػػ: العا ػػػد علػػػى ا صػػػكؿ -ت 
أم العم ػػة بػػيف ا صػػكؿ ، حػػة لػػإلدارةحيػػث يعبػػر عػػف العم ػػة بػػيف ا ربػػاح كحجػػـ ا مػػكاؿ المتا ،ا صػػكؿ

 .كا رباح مف استخداـ ىذه ا صكؿ

صػػافي التػػدفقات النقديػػة مػػف  ػػؿ  حيػػث يعبػػرعف: نسػػبة صػػافي التػػدفقات النقديػػة علػػى ا صػػكؿ -ث 
 .ية مستثمرة في ا صكؿدالعمليات ل ؿ كحدة نق

الخارجيػػة فػػي تمكيػػؿ تقػػيس ىػػذه النسػػبة مػػدل اعتمػػاد المصػػرؼ علػػى المصػػادر : نسػػبة المديكنيػػة -ح
 انػػػػت مقػػػػدرة ، ف لمػػػػا  انػػػت ىػػػػذه النسػػػػبة أ ػػػػؿ بالمقارنػػػػة مػػػع المصػػػػارؼ المماثلػػػػة، عملياتػػػو كأصػػػػكلو الثابتػػػػة

كب ػػ ؿ عػػاـ تختلػػػؼ ىػػذه النسػػبة مػػػف ، المصػػرؼ أفضػػؿ علػػى تحمػػػؿ خسػػا ر دكف ايضػػراربحقكؽ الػػػدا نيف
 . طاع  خر تبعا لطبيعة القطاع

ة م ملة لنسبة المديكنيػة حيػث أنيػا تبػيف ذلػؾ الجػزء مػف ا صػكؿ تعتبر ىذه النسب: نسبة المل ية -ج
، تقػػيس ىػػذه النسػػبة مقػػدرة المصػػرؼ علػػى االسػػتمرار فػػي الن ػػاط لفتػػرات طكيلػػة فػػي المسػػتقبؿ .الممكلػػة ذاتيػػا

 .كانخفضت نسبة المديكنية ف لما زادت ىذه النسبة زادت ثقة المستثمريف في اليي ؿ التمكيلي للمصرؼ

تع ػػس ىػػذه النسػػبة سياسػػة المصػػرؼ فػػي : بػػاح المكزعػػة إلػػى صػػافي ا ربػػاح المحققػػةنسػػبة ا ر  -خ
انخفاضيا يعني احتفاظ المصرؼ بقدر مف أرباحو المحققػة فػي نيايػة السػنة الماليػة  غػراض ، تكزيع أرباحو

فػي بينمػا ارتفاعيػا يػدؿ علػى زيػادة نصػيب السػيـ مػف ا ربػاح المكزعػة كنقػص  ،االسػتثمار كالتكسػع مسػتقبم
 .كىي مف المؤ رات الميمة للمستثمريف كالمصرؼ، نصيب ا رباح المحتجزة لدل المصرؼ

 :  المؤشرات السوقية (4

 :  ت مؿ ما يلي

يبػػػيف مؤ ػػػر القيمػػػة السػػػك ية إلػػػى القيمػػػة الدفتريػػػة مػػػا : نسػػػبة القيمػػػة السػػػك ية إلػػػى القيمػػػة الدفتريػػػة -أ 
ؿ  قيمػػة دفتريػػة فػػي سػػجمت المصػػرؼ كتقػػاس يضػػيفو السػػكؽ المػػالي علػػى  يمػػة السػػيـ  ياسػػا لمػػا ىػػك مسػػج

فػءف ىػذا يعنػي أف المصػرؼ يقػكـ بػأداء جيػد ، فػءذا  انػت  يمػة ىػذه النسػبة مرتفعػة، ىذه النسبة بعدد المػرات
 .كأف ذلؾ ينع س على سعر السيـ فيرتفع بالسكؽ، حسب تقييـ المستثمريف
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عليػػو حامػػؿ السػػيـ العػػادم يبػػيف ىػػذا المؤ ػػر مػػا يحصػػؿ : حصػػة السػػيـ العػػادم مػػف التكزيعػػات-ب 
حيػث يقػيس الػربح المػكزع للسػيـ مػف الػدخؿ النػاتج عػف االسػتثمار فػي ، مف ا رباح المكزعة في نياية العػاـ

فزيػادة أربػاح المصػرؼ ، تع س ا رباح المكزعة أداء المصرؼ كسياستو فػي تكزيػع ا ربػاح .أسيـ المصرؼ
 .ـ مف التكزيعات أيضاكفقا لسياسة التكزيع  د تؤدم إلى زيادة حصة السي

يعتبػػر ىػػذا المؤ ػػر ىامػػا بالنسػػبة للمتعػػامليف با سػػكاؽ الماليػػة : مضػػاعؼ سػػعر السػػيـ العػػادم -ت 
كالسػػبب ىػػك تك عػػات المسػػتثمريف .كي ػػكف ىػػذا المضػػاعؼ عاليػػا فػػي المصػػارؼ التػػي تنمػػك بمعػػدالت مرتفعػػة
ا ربػػػاح المكزعػػػة ممػػػا يػػػؤدم إلػػػى  فػػػي ا سػػػكاؽ الماليػػػة لنمػػػك سػػػريع فػػػي ا ربػػػاح المسػػػتقبلية للمصػػػرؼ كفػػػي

 مػػػػا يسػػػػتخدـ ىػػػػذا المؤ ػػػػر فػػػػي تقيػػػػيـ مػػػػدل التضػػػػخـ ، اي بػػػػاؿ علػػػػى  ػػػػراء السػػػػيـ فيرتفػػػػع سػػػػعره بالسػػػػكؽ
 .كمف ثـ التنبؤ بحر ة ا سعار، أكاالن ماش الحاصؿ في سعر السيـ

ثم فػي يبيف ىػذا المؤ ػر مػدل إ بػاؿ المسػتثمريف علػى ا سػيـ متمػ: معدؿ دكراف السيـ العادم -ث 
ف لمػػا  ػػاف معػػدؿ دكراف السػػيـ ، عػػدد ا سػػيـ المتداكلػػة فػػي الصػػفقات الماليػػة مقارنػػة با سػػيـ الم تتػػب فييػػا

 .مرتفعا زاد إ باؿ المستثمريف على أسيـ ىذا المصرؼ

تعتبر مف المؤ رات اليامػة للمسػتثمريف ل ػكف كجػكد ال ػريؾ ا جنبػي : نسبة المساىمة ا جنبية -ح 
كعليػػو  لمػػا ارتفعػػت ىػػذه النسػػبة مقارنػػة بالمصػػارؼ  ،تنظػػيـ ك ػػكة المر ػػز المػػالي للمصػػرؼيػػكحي بنػػكع مػػف ال

كزيػادة الطلػب علػى أسػيـ ىػذا المصػرؼ يػؤدم ، المماثلة  ػاف ذلػؾ دافعػا لمسػتثمار فػي ألىػـ ذلػؾ المصػرؼ
 .إلى ارتفاع سعر ىذه ا سيـ بالسكؽ

فزيػادة عػدد أيػاـ التػداكؿ  ػد ، المصػرؼحيث تع س ىذه النسػبة حر ػة أسػيـ : نسبة أياـ التداكؿ -ج 
 .كاستمرارية في تداكؿ أسيمو في السكؽ يفسر على أنو زيادة في ن اط المصرؼ

 : قياس المخاطر التشغيمية: الرابع الفرع

تقػػػكـ المصػػػارؼ عػػػادة باسػػػتخداـ عػػػدة مؤ ػػػرات لقيػػػاس مخػػػاطر الت ػػػغيؿ كذلػػػؾ مػػػف خػػػمؿ اسػػػتخداـ 
مراجعػة دكريػة الختبػار  ،تقػارير منتظمػة، نظػاـ  يػاس داخلػي: مثػؿ ،يةنماذج داخلية تعتمد على معايير نكع

 .صمحية النظاـ

صػػػػمحية أسػػػػلكب القيػػػػاس بيانػػػػات تفصػػػػيلية عػػػػف بيانػػػػات الخسػػػػا ر الداخليػػػػة ، :كمعػػػػايير  ميػػػػة مثػػػػؿ
 .كالخارجية كتكاري  حدكثيا كتكاري   طبيا كالم اف الذم ك عت بو الخسا ر
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  (0): اطر الت غيؿ في المصرؼ ما يليكمف ىذه المؤ رات التي تقيس مخ

 إجمالي األصول مقسومة عمى عدد العاممين مخاطر التشغيل =

 .كالمقصكد بءجمالي ا صكؿ ا مكاؿ المكظفة بالنسبة للمصرؼ

 مصروفات العمالة مقسومة عمى عدد العاممين مخاطر التشغيل = أو

، الت لفػػة عنػد أداء ا ن ػطة فػي المصػػرؼكيم ػف  يػاس مخػاطر الت ػغيؿ مػػف زاكيػة مػدل  فػاءة إدارة 
كىي ت مؿ الر ابػة علػى الت ػاليؼ اينتاجيػة كالتر يػز علػى بعػض المؤ ػرات التػي تقػيس نصػيب العامػؿ مػف 

كمػػػع ذلػػػؾ فػػػءف المؤ ػػػرات ال تتػػػيح  يػػػاس .إجمػػػالي ا صػػػكؿ أك نصػػػيب العامػػػؿ مػػػف إجمػػػالي المصػػػركفات
ك ػػذلؾ ا خطػػاء التػػي تحػػدث  ،مػػكظفي المصػػرؼ احتمػػاالت االحتيػػاؿ كالتزكيػػر التػػي  ػػد تحػػدث مػػف بعػػض

بايضػػافة إلػػى أف ىػػذه ، نتيجػػة ممارسػػة العمػػؿ المصػػرفي اليػػكمي كالػػذم  ػػد يحمػػؿ المصػػرؼ ت ػػاليؼ  بيػػرة
 .المؤ رات ال تقيس عدـ ال فاءة في إنجاز ا عماؿ التي تتـ بالمصرؼ

                                   
دارة المخاطر بالبنكؾ، 2118الخطيب، سمير، ( 0)  .266مرجع سابؽ، ص.  ياس كا 
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 : المقدمة

كىػػػذا  ،فػػػي حػػػد ذاتػػػو ك ػػػذلؾ كسػػػيلة لضػػػماف بي ػػػة ماليػػػة مناسػػػبة، االسػػػتقرار المػػػالي غايػػػة ك كسػػػيلة
كذلػؾ مػف خػمؿ  ،االستقرار يتك ؼ أساسا على استقرار النظػاـ المصػرفي الػذم ي ػ ؿ الدعامػة ا ساسػية لػو

 .تكجيو ا مكاؿ مف المدخريف للمستثمريف كالذم يعد مف أىـ كظا ؼ العمؿ المصرفيتحقيؽ ال فاءة في 

 أ ثػػػر مػػػف  ػػػاف أف بعػػػد ،المسػػػتمر كالتغييػػػر بالدينامي يػػػة الحػػػالي بالك ػػػت المصػػػرفي العمػػػؿ كيتصػػػؼ
 مػػع المترافقػة المصػرفي للعمػؿ التنظيميػػة ا سػس الخػتمؼ ذلػؾ كيعػػكد ،كالمرا بػة للتنظػيـ خضػكعا ا عمػاؿ
 ب ػ ؿ كاالنت ػار بالتكسػع أخػذت التػي ،العالميػة المصػارؼ لػدل التعامػؿ فػي كالمركنػة الحرية مستكل ارتفاع
  بػػػؿ مػػػف ليػػػا ال ػػػديدة المنافسػػػة كلمقابلػػػة ،السػػػك ية الحصػػػص مػػػف مم ػػػف  ػػػدر أ بػػػر علػػػى للحصػػػكؿ  بيػػػر

 .العمم ة ال بيرة ال ر ات

دارتيػا كالحصػكؿ علػى عكا ػد أعلػى كالحفػاظ ك  علػى يتمر ز جكىر العمؿ المصػرفي حػكؿ المخػاطرة كا 
 .ؿ كخصكـ المصرؼبينما  اف سابقا متمر زا حكؿ ايدارة الحريصة  صك  ،حقكؽ المل ية كالبقاء بالسكؽ

نظػػاـ سػػعت البنػػكؾ المر زيػػة للمحافظػػة علػػى ال 2118كخػػمؿ ا زمػػة الماليػػة العالميػػة منتصػػؼ عػػاـ 
إال أف ىػػذا الػػدعـ لػػـ يحػػؿ دكف إفػػمس ، المػػالي عػػف طريػػؽ تػػكفير مسػػتكيات  افيػػة مػػف السػػيكلة للمصػػارؼ

بايضػػافة إلػػى ذلػػؾ  ػػد أظيػػرت تػػداعيات ا زمػػة أف طبيعػػة مخػػاطر ، بعػػض المصػػارؼ أك لجك يػػا لمنػػدماج
نع س سػػلبا علػػى تقيػػيـ السػػيكلة تتفػػا ـ بسػػرعة ممػػا يػػؤدم إلػػى تم ػػي سػػريع للمػػكارد الماليػػة للمصػػارؼ ممػػا يػػ

 .أصكليا

 ،كفػػي ضػػكء التغيػػرات التػػي لحقػػت بالعمػػؿ المصػػرفي كالػػدركس المسػػتفادة مػػف ا زمػػة الماليػػة العالميػػة
دارتيا م انة ىامة ك غدت مف أىـ المكضػكعات الكاجػب علػى المصػارؼ االىتمػاـ  احتلت السيكلة النقدية كا 
ميػػة مم نػػة مػػف الكدا ػػع بيػػدؼ اسػػتثمار ىػػذه حيػػث تسػػعى المصػػارؼ مػػف خػػمؿ عمليػػا لجػػذب أ بػػر  ، بيػػا

كل ػف ال تسػتطيع المصػارؼ تكظيػؼ  امػؿ اييػداعات لػدييا حيػث يفػرض  ،الكدا ع كالحصكؿ على عكا ػدىا
ممػػا ، علييػػا االحتفػػاظ بنسػػبة معينػػة منيػػا علػػى  ػػ ؿ سػػا ؿ لمكاجيػػة لسػػحكبات الطار ػػة مػػف  بػػؿ المػػكدعيف

ة الجيػدة لمخػػاطر السػيكلة باسػتخداـ ا سػػاليب المناسػبة فػػي يترتػب علػى ذلػػؾ ضػركرة  يػاـ المصػػارؼ بػايدار 
ك بعػػد أف تػػـ  .كاسػػتراتيجياتيا كالمنسػػجمة مػػع سياسػػاتيا كظركفيػػا الداخليػػة كالخارجيػػة المحيطػػة بيػػا إدارتيػػا

سػػػيتـ فػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ  ،(الفصػػػؿ السػػػابؽ )الثػػػانيكأسػػػبابيا ب ك مخاطرىػػػا التعػػػرض بالتفصػػػيؿ إلػػػى السػػػيكلة
 .إدارة السيكلة المصرفية عف أساليب الحديث
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 : أساليب إدارة مخاطر السيولة المصرفيةالمبحث األول: 

إف معالجػػة م ػػ مت السػػيكلة فػػػي المصػػرؼ يحملػػو مجمكعػػػة مػػف الت ػػاليؼ بمػػػا فييػػا ت لفػػة ا مػػػكاؿ 
المقترضػػة كت لفػػة المعػػاممت الممثلػػة بالك ػػت كالمصػػركفات المزمػػة لجػػذب ا مػػكاؿ السػػا لة الجديػػدة كت لفػػة 
الفرصػػة البديلػػػة التػػػي تتمثػػؿ با ربػػػاح المسػػػتقبلية المطلػػكب التضػػػحية بيػػػا عنػػدما تبػػػاع المكجػػػكدات المربحػػػة 

كمػف جيػة أخػرل إذا مػا كجػد المصػرؼ فػي ك ػت مػا أنػو .لتساعد المصرؼ على مكاجيػة احتياجػات السػيكلة
ريع لتفػػادم تحمػػؿ سػػيكاجو سػػيكلة فا ضػػة فػػءف إدارتػػو سػػت كف مسػػتعدة السػػتثمار ا مػػكاؿ الفا ضػػة ب ػػ ؿ سػػ

 .ت لفة الفرصة البديلة المتكلدة مف ا مكاؿ المعطلة التي ال تحقؽ أم ربح للمصرؼ

، المزمػػػة بت لفػػػة معقكلػػػة علػػى  درتػػػو علػػػى تػػػكفير ا مػػكاؿ إف إدارة السػػيكلة بالنسػػػبة للمصػػػرؼ تعتمػػػد
، فػػي أم ك ػػت أراد كىػػذه القػػدرة تتحػػدد مػػف خػػمؿ مػػا يمل ػػو المصػػرؼ مػػف مكجػػكدات  ابلػػة للتحكيػػؿ إلػػى نقػػد

 .كزيادة برأس الماؿ كغيرىا كيضاؼ لذلؾ ما يم ف للمصرؼ الحصكؿ عليو مف اال تراض

احتياجاتيػا  تػدؿ علػى أنػو ال يم ػف ليػا إىمػاؿ، كنػة ا خيػرةإف ا زمة التي كاجيتيا المصػارؼ فػي اآل
فػػي المصػػرؼ ا كلكيػػة فػػي لػػذلؾ احتلػػت إدارة السػػيكلة ، االعتمػػاد علػػى أطػػراؼ أخػػرل فػػي تأمينيػػا الماليػػة أك

 مػػا حػػدث لمصػػارؼ ،  ف الف ػػؿ بءدارتيػػا  ػػد يػػؤدم إلػػى إغػػمؽ المصػػرؼ ك إفمسػػو، العمليػػات المصػػرفية
 .عديدة

كمػػف ىنػػا تػػأتي أىميػػة مكضػػكع إدارة مخػػاطر السػػيكلة للحفػػاظ علػػى الثقػػة بالمصػػارؼ كبالتػػالي الحفػػاظ 
 .على االستقرار المالي مف جية أخرل

 :  مخاطر السيولة ما يمي وتتضمن عممية إدارة -
 نظريات كاستراتيجيات إدارة السيكلة المصرفية. 
 إدارة المر ز النقدم في المصرؼ. 
 تقدير احتياجات المصرؼ للسيكلة. 
 استخداـ التأميف يدارة مخاطر السيكلة. 
 استخداـ الم تقات المالية للتحكط مف مخاطر السيكلة. 
 استخداـ اختبارات التحمؿ المصرفية. 
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 : نيريات واستراتيجيات إدارة السيولة المصرفيةمب األول: المط

بمػػػػػا أف إدارة السػػػػػيكلة تعنػػػػػي التعػػػػػرؼ علػػػػػى احتياجػػػػػات المصػػػػػرؼ مػػػػػف النقػػػػػد ك يفيػػػػػة مكاجيػػػػػة ىػػػػػذه 
حيػث مػف الناحيػة التطبيقيػة ، االحتياجات فينالؾ نظريات كاستراتيجيات تتبعيا المصارؼ لتحقيؽ ىذه الغاية

حيػػث لػػكحظ أف أغلػػب المصػػارؼ ، بنظريػػة أك اسػػتراتيجية محػػددة يدارة سػػيكلتوال يم ػػف أف يلتػػـز المصػػرؼ 
كيرجػػع ذلػػؾ لقناعػػات أصػػحاب الػػرأم أك لظػػركؼ خاصػػة ، تسػػتعمؿ مزيجػػا مػػف النظريػػات أك االسػػتراتيجيات

 .تحيط بالمصرؼ

 :  نيريات إدارة السيولة المصرفيةالفرع األول: 

 :  يكجد خمس نظريات يدارة السيكلة كىي

 :  COMMERCIAL LOAN THEORY نيرية القر  التجار أواًل: 

 مػػػػا يحػػػب بعضػػػيـ أف يطلػػػػؽ ، أك نظريػػػػة ا صػػػكؿ ذات التصػػػفية الذاتيػػػة، نظريػػػة القػػػرض التجػػػارم
تقػػكـ علػػى أسػػاس أف سػػيكلة المصػػرؼ التجػػارم تتحقػػؽ تلقا يػػا مػػف خػػمؿ التصػػفية الذاتيػػة لقركضػػو ، علييػػا

حيػػػث يقػػػكـ المقترضػػػكف بػػػرد مػػػا ، كلغايػػػات تمكيػػػؿ رأس المػػػاؿ العامػػػؿ، التػػي يجػػػب أف ت ػػػكف لفتػػػرات  صػػػيرة
 .ا ترضكه مف أمكاؿ بعد إ ماليـ لدكرتيـ التجارية بنجاح

أك ، المعمػػػرةأك السػػػلع ، العقػػػاراتاالسػػػتثمار فػػػي ال تقػػػرض المصػػػارؼ لغايػػػات ، كطبقػػػا ليػػػذه النظريػػػة
تك عػػة. كتناسػػب ىػػذه النظريػػة فػػي السػػيكلة كذلػػؾ لطػػكؿ فتػػرة االسػػترداد الم، االسػػتثمار فػػي ا سػػيـ كالسػػندات

حيػػث ت ػػكف الغالبيػػة العظمػػى مػػف عمػػمء المصػػرؼ مػػف التجػػار الػػذم يحتػػاجكف إلػػى ، المجتمعػػات التجاريػػة
   (0)التمكيؿ لصفقات محددة كلفترات  صيرة.

 :  كيؤخذ على ىذه النظرية

لتر يػز اي ػراض ، ييؿ نمػكهإخفا يا في أف تأخذ في االعتبار احتياجات اال تصاد القكمي المزمة لتس
عػادة ، أنيا تحكؿ دكف تقديـ المصػارؼ القػركض المزمػة لتكسػيع الم ػاريع الصػناعية ما .للقطاع التجارم كا 

، كبالتػػػالي عػػػدـ إم انيػػػة ت ػػػغيليا خػػػمؿ فتػػػرة  صػػػيرة، كذلػػػؾ لطػػػكؿ مػػػدة ىػػػذه القػػػركض، تجييزىػػػا بػػػاآلالت
خفا يػػا فػػي أف تأخػػذ بعػػيف االعتبػػار االسػػتقرار ك  كعػػدـ إ ػػداـ المػػكدعيف علػػى ، النسػػبي فػػي كدا ػػع المصػػارؼا 

                                   
 .95-94النقكد كالمصارؼ كاال تماف، دار الجامعة الجديدة للن ر، االس ندرية، مصر، ص .0999،  يحة، مصطفى ر دم( 0)
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 مػاؿ الػدكرة التجاريػة إ ياميػا علػى افتػراض إم انيػة  ما أف إال فػي حالػة ا زمػة.، سحب أمكاليـ دفعة كاحدة
نظريػػة تصػػلح كىػػي .كىػػك افتػػراض ال يتحقػػؽ دا مػػا خاصػػة فػػي أك ػػات ال سػػاد كا زمػػات اال تصػػادية، بنجػػاح

إذ غالبػا مػا ت ػيد فتػرات ال سػاد كا زمػات ، الجياز المصرفي بأ ملوتعميميا على  كال يم فلمصرؼ منفرد 
  .كليس على مستكل مصرؼ كاحد، اال تصادية م  لة سيكلة على مستكل الجياز المصرفي

 :  LIABILITY MANAGEMENTنيرية إدارة الخصوم ثانيًا: 

سػيكلتو مػف خػمؿ  ػراء ا مػكاؿ مػف  المصرؼ التجارم المحافظة على قدكرتقكؿ ىذه النظرية انو بم
أك لمكاجيػػة طلبػػات المػػكدعيف. أم أف ىػػذه النظريػػة طرحػػت ، السػػكؽ الماليػػة لمكاجيػػة احتياجاتػػو لإل ػػراض

أ ثػر مػف اعتمػاده علػى سػػيكلة ، يقػكـ علػى أسػاس  ػدرة المصػرؼ علػى جػذب أمػكاؿ جديػدة، مفيكمػا للسػيكلة
 . لػذاكتقكيـ المجتمػع المػالي  دا ػو، ؼ بير بسمعة المصر كيرتبط ىذا المفيكـ في السيكلة إلى حد  .أصكلو

كالتػػي  ػػدمت ، المكجػػكدة فػػي المرا ػػز الماليػػة الر يسػػة، تر ػػزت فػػي المصػػارؼ ال بيػػرة انجػػد أف االسػػتفادة منيػػ
ا مػػر الػػذم سػػاعد علػػى انت ػػارىا لدرجػػة أنيػػا أصػػبحت المصػػدر الر يسػػي ، ىػػي بػػدكرىا دعمػػا ليػػذه النظريػػة

   (0).خاصة في المرا ز المالية المتطكرة،  بيرةلمصارؼ الالسيكلة 

لمكاجيػػػة ، كيػػػرل مؤيػػػدك ىػػػذه النظريػػػة أف ال ضػػػركرة العتمػػػاد المصػػػرؼ  ليػػػا علػػػى أصػػػكلو السػػػا لة
أك اال تػػراض مػػػف سػػكؽ مػػا بػػػيف ، أف يلجػػػأ إلػػى بيػػع  ػػػيادات إيػػداعقػػدكره حيػػث بم، احتياجاتػػو مػػف السػػػيكلة

فيػركف أف الم ػ لة ا ساسػية فييػا ىػي ، أمػا خصػكـ ىػذه النظريػة . لما  انت ىناؾ حاجػة لػذلؾ، المصارؼ
كذلػؾ  سػباب مػف ، صعكبة الحصكؿ على السػيكلة مػف ىػذا المصػدر عنػدما ت ػكف الحاجػة إلييػا فػي الػذركة

ال تلػػػؾ المصػػػارؼ التػػػي تعػػػاني مػػػف ، أىميػػػا رغبػػػة المصػػػارؼ فػػػي اييػػػداع لػػػدل المصػػػارؼ ا  ثػػػر صػػػمبة
 .ضغط على سيكلتيا

 : SHIFTABILITY THEORY األصولنقل  نيرية ثالثًا:

كتقػػػػكـ ىػػػػذه النظريػػػػة علػػػػى أسػػػػاس إم انيػػػػة محافظػػػػة المصػػػػارؼ التجاريػػػػة علػػػػى سػػػػيكلتيا مػػػػف خػػػػمؿ 
كتعػكد ىػذه النظريػة فػي أصػكليا  ،أك لمسػتثمريف آخػريف نقػدا، احتفاظيا بأصكؿ يم ف بيعيا لمصارؼ أخرل

تلػػػؾ التػػػي  لفتػػػرات أطػػػكؿ مػػػف إ ػػػراض ال ػػػر اتعنػػػدما تكسػػػعت المصػػػارؼ فػػػي ، إلػػػى مطلػػػع القػػػرف الحػػػالي

                                   
صػػارؼ )اسػػتراتيجية تعب ػػة الكدا ػػع كتقػػديـ اال تمػػاف(، مؤسسػػة الػػكراؽ، الطبعػػة ا كلػػى، إدارة الم :2111دم، حمػػزة محمػػكد، يػػالزب( 0) 

 .241ص
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 امػػت المصػػارؼ بالبحػػث عػػف ، . كنتيجػػة ليػػذا التكسػػع فػػي اي ػػراض طكيػػؿ ا جػػؿاعتػػادت تقػػديميا للتجػػار
ا مػر الػذم م ػف ، ف اف أف تطػكرت أسػكاؽ ماليػة لتػداكؿ ا صػكؿ بمختلػؼ أنكاعيػا، كسا ؿ لحماية سيكلتيا

 .صكليا في ىذه ا سكاؽ عند الحاجةخمؿ إم انية بيع بعض أالمصارؼ مف المحافظة على سيكلتيا مف 

كيعتبػػر  .أخػذ ىػذه النظريػػة بعػيف االعتبػار القيمػػة الدفتريػة كالقيمػػة السػك ية لألصػكؿ المم ػػف تػداكلياتك 
، إذا مػا ا تربػت القيمتػاف مػف بعضػيما. أمػا إذا  انػت القيمػة السػك ية أ ػؿ مػف القيمػة الدفتريػة المصدر سا من 

 .ا مر الذم يؤثر في سيكلتو، سارةتفاديا للك كع في الخ، المصرؼ يتردد  ثيرا في بيع أصكلو فنجد أف

الػػػذم بءم انػػػو أف يعػػػزز ، كيم ػػػف ليػػػذه النظريػػػة أف تعمػػػؿ ب ػػػ ؿ جيػػػد علػػػى مسػػػتكل المصػػػرؼ الفػػػرد
كل ػػف يبػػدك مثػػؿ ىػػذا ا مػػر صػػعبا عنػػدما ي ػػكف الجيػػاز المصػػرفي بأ ملػػو  .سػػيكلتو ببيػػع بعػػض مكجكداتػػو

إذ ال بػػػد فػػػي ىػػػذه الحالػػػة مػػػف تػػػدخؿ البنػػػؾ المر ػػػزم كبػػػالرغـ مػػػف كجاىػػػة ىػػػذه ، يعػػػاني مػػػف م ػػػ لة سػػػيكلة
بسػػبب عػػدـ  ػػدرتيا علػػى ، إال أف تطبيقيػػا لػػـ يمنػػع حػػدكث م ػػ مت سػػيكلة لػػدل بعػػض المصػػارؼ، النظريػػة

ا كراؽ  ف انػػػت الصػػػكرة المعدلػػػة ليػػػذه النظريػػػة التر يػػػز علػػػى االحتفػػػاظ بمزيػػػد مػػػف، تسػػػييؿ بعػػػض أصػػػكليا
   (0).المالية الح كمية ذات السيكلة العالية لمكاجية احتياجات السيكلة

 :  ANTICIPATED INCOME THEORYنيرية الدخل المتوقع رابعًا: 

 .قػركض كمكاعيػد تحقػؽ الػدخؿ للمقتػرضتقكـ ىذه النظرية على ف رة التزامف بيف مكاعيػد اسػتحقاؽ ال
دكف اىتمػػاـ  بيػػر ، ىتمػػاـ بحالػػة العمػػمءاالكأىػػـ مػػا فػػي ىػػذه النظريػػة نقليػػا االىتمػػاـ فػػي إدارة السػػيكلة إلػػى 

يتطػػػابؽ كالنمػػػك ك ، كىنػػػاؾ ال ثيػػػريف ممػػػف يؤيػػػدكف ىػػػذا التكجػػػو كيعتبركنػػػو تكجيػػػا عقمنيػػػا، لألصػػػكؿ ا خػػػرل
   (2).ال بير في حجـ القركض

 :  االقترا  من البنك المركز خامسًا: 

تلجأ إليػو المصػارؼ لمػدىا بالسػيكلة ، ا خير للجياز المصرفيكالممذ  بر البنؾ المر زم المقرضيعت
كفػػي أك ػػات ا زمػػات الطار ػػة إمػػا بكاسػػطة عمليػػة  نقػػص السػػيكلة ،فػػي حػػاالت ، المزمػػة عنػػد الحاجػػة إلييػػا

لحػيف  يػاـ  السػيكلة قػدـيحيػث ، مؤقبت كأىـ مػايميز ىػذا المصػدر أنػو .أك اال تراض المبا ر، إعادة الخصـ

                                   
 .031صبيركت، لبناف، ا تصاديات النقكد كالماؿ، الدار الجامعية، . 0994، عكض اهلل، زينب حسيف( 0)
عػػػة كالن ػػر كالتكزيػػع، الطبعػػػة إدارة المصػػػارؼ مػػدخؿ  مػػي تحليلػػػي معاصػػر، دار الف ػػر للطبا. 2112آؿ علػػي، رضػػا صػػاحب، ( 2)

 .094ا كلى، عماف، ا ردف، ص
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 ف البنػػػؾ المر ػػػزم لػػػيس مصػػػدرا ، كبعػػدىا يػػػتـ تسػػػديده، المصػػارؼ بتعػػػديؿ أكضػػػاعيا كتجػػػاكز فتػػػرة ا زمػػػة
 دا ما للسيكلة للجياز المصرفي.

 : استراتيجيات السيولة الفرع الثاني:

 :  ىنالك ثالث استراتيجيات أساسية إلدارة السيولة المصرفية

دارة المطلكبات ،إدارة سيكلة المكجكدات دارة المكجكدات كالمطلكبات ب  ؿ متكازف، كا   .كا 

 :  إدارة سيولة الموجودات إستراتيجية أواًل:

 تعريف استراتيجيات إدارة سيولة الموجودات  . أ

تعتبػر إدارة سػػيكلة المكجػكدات أ ػػدـ مػدخؿ لمكاجيػػة احتياجػات السػػيكلة المصػرفية كفػػي أبسػط أ ػػ الو 
السػيكلة بصػكرة مكجػكدات سػا لة كبخاصػة النقديػة )االحتياطيػات ا كليػة(كا كراؽ يقػكـ المػدخؿ علػى تخػزيف 

كعنػدما تن ػأ الحاجػة للسػيكلة يػتـ بيػع مكجػكدات مختػارة كتسػييليا  المالية القابلة للبيع )االحتياطيات الثانكية(
دارة سػػػػيكلة نقػػػدان حتػػػى يػػػتـ الكفػػػػاء بطلبػػػات السػػػيكلة المنصػػػػبة علػػػى المصػػػرؼ تسػػػمى ىػػػػذه ايسػػػتراتيجية بػػػء

المكجكدات أك تحكيؿ المكجكدات  ف ا مكاؿ السا لة يتـ تدبيرىا مف خمؿ تحكيؿ المكجػكدات غيػر النقديػة 
   (0).إلى مكجكدات نقدية

 :  خصائص الموجودات السائمة . ب

 أف ت كف  صيرة ا جؿ أم   ؿ مف سنة كاحدة. 

  تن أ الحاجة لذلؾ قدان عندمانكجكد سكؽ جاىز لبيعيا ك را يا حتى يم ف تحكيليا  . 

  التمتػػػػع بأسػػػػعار مسػػػػتقرة بغػػػػض النظػػػػر عػػػػف السػػػػرعة المطلكبػػػػة لتحكيػػػػؿ المكجػػػػكدات نقػػػػدان أك حجػػػػـ
 .المكجكدات السا لة المطلكبة

  التمتع بخاصية إم انية تنفيذ معاملة معا سة كأف ي ػكف البػا ع  ػادران علػى اسػتعادة أصػؿ المبلػم مػع
 .تحمؿ مخاطرة محدكدة

 المخاطر اال تمانية(ضةخالية مف )أك منخف. 
 مخاطر سعر الصرؼ(خالية مف )أك منخفضة. 

                                   
 .537، مرجع سابؽ، صةالمصرفي ياتأساسيات العمل .2117، ال ماع، خليؿ( 0)
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 : مكونات الموجودات السائمة . ت

تضػػػـ المكجػػػكدات السػػػا لة العديػػػد مػػػف ا دكات الماليػػػة كتعتمػػػد كفرتيػػػا علػػػى مػػػدل التقػػػدـ المؤسسػػػاتي 
أكراؽ  ،زينػػة ػػيادات ديػػف الخ، أذكنػػات خزينػػة الح كمػػة: كا سػػكاؽ الماليػػة كمػػف بػػيف ىػػذه ا دكات مػػا يػػأتي

ا كراؽ  ،ا كراؽ التجاريػػػػة المباعػػػػة فػػػػي السػػػػكؽ المفتػػػػكح ،اييػػػػداع ػػػػيادات  ،المصػػػػرفية القبػػػػكالت ،الخزينػػػػة
   (0).الكدا ع لدل المصارؼ المراسلة ،المالية السا لة الم تراة بمكجب اتفا يات إعادة ال راء

 : المبادلة بين المخاطرة والعائد في إدارة الموجودات السائمة . ث

علػػى الػػرغـ مػػف أف المصػػرؼ يسػػتطيع دعػػـ سػػيكلتو مػػف خػػمؿ االحتفػػاظ بػػالمكجكدات ا  ثػػر سػػيكلة 
إذا مػػػا فعػػػؿ ذلػػػؾ  ف مر ػػػز سػػػيكلتو يتػػػأثر  ػػػذلؾ  لديػػػو مر ػػػز سػػػيكلة جيػػػدفءنػػػو ال يغػػػدك بالضػػػركرة مصػػػرفان 

علػى الحصػكؿ كالتي يكاجييا باستمرار أم أف المصرؼ السا ؿ ىػك ذلػؾ القػادر  النقد السا ؿبالطلبات على 
علػػػػػى السػػػػػيكلة بت لفػػػػػة مناسػػػػػبة كبالمبػػػػػالم التػػػػػي يحتاجيػػػػػا كبالتك يػػػػػت المطلػػػػػكب منػػػػػو ذلػػػػػؾ  مػػػػػا أف تحكيػػػػػؿ 

 :  المكجكدات عملية ال تتـ بدكف ت لفة بؿ إف ىناؾ عدة ت اليؼ يتحمليا ىذا ا سلكب مف بينيا مايأتي

 ية التػػػي  ػػػاف يتك ػػػع ف بيػػػع المكجػػػكدات المصػػػرفية يعنػػػي أف المصػػػرؼ يضػػػحي بعكا ػػػدىا المسػػػتقبلإ
تحقيقيػػػػا لػػػػك احػػػػتفظ بيػػػػا أم أف ىنػػػػاؾ ت لفػػػػة فرصػػػػة نا ػػػػ ة عػػػػف تخػػػػزيف السػػػػيكلة مػػػػف خػػػػمؿ بيػػػػع 

 .المكجكدات المربحة

  د تباع ىػذه المكجػكدات فػي سػكؽ ي ػيد انخفػاض أسػعارىا ممػا يعػرض المصػرؼ لمخػاطرة تحقيػؽ 
 ا كراؽ المالية في السكؽ  الخسا ر الرأسمالية بسبب الحر ة المتعا سة  سعار الفا دة كأسعار

  دارة المصػػرؼ أف بيػػع المكجػػكدات يجػػب أف يبػػدأ بتلػػؾ التػػي تحقػػؽ أدنػػى العكا ػػػد إال بػػد أف تراعػػي
بيػػدؼ تقليػػؿ اآلثػػار السػػلبية المترتبػػة علػػى عكا ػػدىا المفقػػكدة ممػػا يتطلػػب جدكلػػة مسػػبقة الحتمػػاالت 

 البيع 

  ميزانيتػػو  فػػييػػؤدم بيػػع المكجػػكدات السػػا لة إلػػى إضػػعاؼ مر ػػز سػػيكلة المصػػرؼ  مػػا يظيػػر ذلػػؾ
العمكميػػة إذ أف مثػػؿ ىػػذه المكجػػكدات غالبػػان مػػات كف علػػى  ػػ ؿ أكراؽ ماليػػة ح كميػػة ذات مخػػاطرة 

 منخفضة التي يكلد كجكدىا االنطباع الجيد عف المتانة المالية للمصرؼ 

                                   
دار الحامػػد، النقػكد كالمصػػارؼ كا سػكاؽ الماليػة، الطبعػة ا كلػى،  .2114، العيسػػى، نػزار سػعد الػديفك السػيد علػي، عبػد المػنعـ، ( 0)

 .000-019صعماف، ا ردف، 
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  عػػػادة أدنػػػى العكا ػػػد  ياسػػػان بػػػالمكجكدات الماليػػػة ا خػػػرل ممػػػا يعنػػػي أف تحقػػػؽ المكجػػػكدات السػػػا لة
 .مكجكدات أخرلبعكا د أعلى  د تتحقؽ مف  االستثمار فييا ال بد ي كف على حساب التضحية

 .(المطموباتإدارة استراتيجيات إدارة السيولة المقترضة اثانيًا: 

 :  تعريف إدارة السيولة المقترضة من الغير . أ

رؼ كبخاصػة ال بيػرة منيػا خػمؿ السػػتينات كالسػبعينات تعب ػة ا مػكاؿ السػا لة مػف خػػمؿ بػدأت المصػا
تسػػػمى ىػػػذه ايسػػػتراتيجية بالسػػػيكلة المقترضػػػة أك السػػػيكلة الم ػػػتراة أك إدارة ك اال تػػػراض فػػػي السػػػكؽ النقػػػدم 

لػى سػيكلة المطلكبات كىي تتضمف بأبسط صكرىا ا تراض ا مػكاؿ السػا لة لتغطيػة  ػؿ الطلبػات المتك عػة ع
   (0).المصارؼ

 : مزايا اقترا  األموال السائمة . ب

يقتػرض المصػرؼ فقػط عنػدما يحتػاج فعػم لألمػػكاؿ السػا لة كىػك بع ػس أسػلكب تخػزيف السػيكلة الػػذم 
يتػيح ا تػراض ا مػكاؿ السػا لة  مػا  .يتضمف االحتفاظ بالمكجكدات السػا لة طػكؿ الك ػت بانتظػار الحاجػة ليػا

ـ ك تر يبػة محفظػة مكجػكدات المصػرؼ بػدكف تغييػر إذا  ػاف راضػيان بمػا يحػتفظ المحافظة على حجػ إم انية
بو منيػا ىػذا فػي حػيف أف بيػع المكجػكدات للحصػكؿ علػى السػيكلة يعنػي ان مػاش المكجػكدات المربحػة كربمػا 

تخضػػػع إدارة السػػػيكلة المقترضػػػة لتغيػػػر أسػػػعار الفا ػػػدة أم أنػػػو إذا أراد المصػػػرؼ ك  .حجػػػـ المصػػػرؼ   ػػػؿ
لػػى المزيػػد مػف السػػيكلة فػػءف بءم انػو رفػػع أسػػعار الفا ػدة التػػي يعرضػػيا لجػذب المزيػػد مػػف الكدا ػػع الحصػكؿ ع

كغيرىا مف مصادر التمكيؿ حتػى تصػؿ إلػى الحجػـ المسػتيدؼ أمػا إذا  ػاف حجػـ ا مػكاؿ السػا لة المطلكبػة 
   (2).محدكدان فءف سعر الفا دة المعركض سي كف بمستكيات أ ؿ

 :  المقترضةمكونات مصادر السيولة  . ت

ا تراض االحتياطيػػات السػػا لة مػػف المصػػارؼ ا خػػرل أكمػػف المن ػػآت الماليػػة ا خػػرل التػػي ك تتمثػػؿ بػػ
صػػػدار  ػػػيادات اييػػػداعك  بيػػػع ا كراؽ الماليػػػة السػػػا لةك عػػػف طريػػػؽ  يم ػػػف الحصػػػكؿ علييػػػا فػػػكران   بػػػكؿ ك  ا 

ر تتحػػدد مػػف خػػمؿ عػػػرض الكدا ػػع مػػف المصػػارؼ الدكليػػة كمتعػػددة الجنسػػية كمػػف ال ػػر ات ال بيػػرة بأسػػعا

                                   
 .540أساسيات العمليات المصرفية، مرجع سابؽ، ص .2117 ال ماع، خليؿ( 0)

(2) Rose, P. and Hudings, S, 2005.  Bank Management & Financial Services, Previous reference, 
P353.  
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إعػادة خصػـ ا كراؽ التجاريػة لػدل المصػرؼ ك ػذلؾ عػف طريػؽ  ا مكاؿ كالطلب علييا في ا سكاؽ الدكليػة
 .المر زم

 :  مخاطر السيولة المقترضة . ث
يعتبػػر أسػػلكب السػػيكلة المقترضػػة أ ثػػر ا سػػاليب مخػػاطرة مػػف حيػػث معالجػػة م ػػ مت السػػيكلة كىػػك 

متك عػة كيعػكد ذلػؾ إلػى تقلبػات أسػعار الفا ػدة فػي السػكؽ النقػدم كسػرعة تغييػر يتمتع  ذلؾ بػأعلى العكا ػد ال
 ػػد يضػػطر المصػػرؼ ل ػػراء السػػيكلة عنػػدما ي ػػكف مػػف الصػػعب الحصػػكؿ علييػػا مػػف ك  ،السػػيكلة المتاحػػة فيػػو

المصػػرؼ  مػػا أف  عنصػػر الت لفػػة يعػػاني مػػف عػػدـ التأ ػػد.ال سػػيما كأف حيػػث  ػػؿ مػػف الت لفػػة كمػػدل الػػكفرة 
غيػػر إف إ ػػاعة مثػؿ ىػػذه ا كضػػاع أمػػاـ جميػػكر .و الم ػػ مت الماليػػة ىػػك ا  ثػر حاجػػة للسػػيكلةالػذم يكاجػػ

ىػػػذا إلػػػى جانػػػب انخفػػػاض رغبػػػة المصػػػارؼ كالمن ػػػآت الماليػػػة  ،المػػػكدعيف يػػػدفعيـ باتجػػػاه سػػػحب كدا عيػػػـ
 ا خرل في تقديـ السيكلة لمصرؼ يعاني مف الم  مت المالية.

 (السيولة المتوازنة االموجودات والمطموباتاستراتيجيات إدارة  :ثالثاً 
علػػى تخػػزيف السػػيكلة فػػي المكجػػكدات كاالعتمػػاد علػػى ا تػػراض الناجمػػة مػػف االعتمػػاد نظػػرا للمخػػاطر 

فػػاف معظػػـ المصػػارؼ يكفػػؽ بػػيف خيػػارات إسػػتراتيجية إدارة السػػيكلة كبالتػػالي فيػػي تسػػتخدـ  ػػمن مػػف .السػػيكلة
دارة المطلكبات إدارة  .المكجكدات كا 

دارة السػػيكلة المتكازنػػة فػػاف بعػػض الطلبػػات المتك عػػة ك "المكجػػكدات  مكجػػب إسػػتراتيجيةكب المطلكبػػات "كا 
على السيكلة يتـ الكفاء بيا مف خمؿ تخزيف السػيكلة )كبكجػو خػاص االحتفػاظ بػا كراؽ الماليػة القابلػة للبيػع 

ا خػرل علػى السػيكلة مػف خػمؿ في حيف يتـ الكفػاء بالطلبػات  ،( ع ذات العا د في المصارؼ ا خرلكالكدا
اسػتبا يا كترتيػػب خطػكط اال تمػػاف مػػع المصػارؼ المراسػػلة كمػػع المصػرؼ المر ػػزم كغيػػر ذلػؾ مػػف مصػػادر 

لتػػي ا ، مػػا يم ػػف تخطػػيط االحتياجػػات ا طػػكؿ أجػػم للسػػيكلة مػػف خػػمؿ ترتيػػب بيػػع ا كراؽ الماليػػة.السػػيكلة
لمكاجيػة طلبػات أطػراؼ أخػرل ؿ على القػركض مػف تجدكؿ عملية تحكليا نقدا كبالك ت المناسب أك الحصك 

 السيكلة.

 .إدارة المركز النقد  في المصرف المطمب الثاني:

تعتبػػر إدارة المر ػػز النقػػدم فػػي المصػػرؼ مػػف أصػػعب ايدارات بسػػبب مػػا تتطلبػػو مػػف اتخػػاذ القػػرارات 
احتفػػاظ المصػػرؼ سػػريعة تػػؤثر فػػي الربحيػػة التػػي يحققيػػا المصػػرؼ فػػي ا جػػؿ الطكيػػؿ فيػػي مسػػؤكلة عػػف 

 .بالمسػتكل المطلػػكب مػػف االحتياطيػػات القانكنيػة كىػػي المكجػػكدات التػػي يجػب االحتفػػاظ بيػػا بمكجػػب القػػانكف
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كفػػي معظػػـ دكؿ العػػالـ ال بػػػد مػػف االحتفػػاظ باالحتياطيػػػات القانكنيػػة لػػدل المصػػػرؼ المر ػػزم فػػي حػػػيف أف 
 .ديؽ المصرؼ التجارم ذاتوصنا المصرؼ المر زم ا مري ي يكافؽ على االحتفاظ بجزء منيا في

  (0): كيتـ إدارة المر ز النقدم مف خمؿ إدارة  ؿ مما يلي  -

 :  ات األوليةياالحتياطالفرع األول: 

 ىػػػػػػذهكىػػػػػػي عبػػػػػػارة عػػػػػػف المكجػػػػػػكدات النقديػػػػػػة التػػػػػػي تمتل يػػػػػػا ايدارة المصػػػػػػرفية أك الماليػػػػػػة كتت ػػػػػػكف 
 :  االحتياطيات مف

لمن ػأة الماليػة في الصندكؽ كىي ا مكاؿ المكجكدة في خزا ف ا ا جنبيةالنقد بالعملة المحلية كالعملة 
تػدر عا ػد  كىػذه االحتياطيػات الالكدا ع التي لدل البنؾ المر ػزم كالمصػارؼ ا خػرل ك  .في صكرة نقد سا ؿ

حيػػث تلتػػػـز المصػػػارؼ  انكنػػا باالحتفػػػاظ بػػػأمكاؿ  ،لةكل ػػف تمثػػػؿ خػػط الػػػدفاع ا كؿ لمكاجيػػػة مخػػاطر السػػػيك 
سا لة على   ؿ احتيػاطي للمحافظػة علػى حقػكؽ المػكدعيف كيم ػف للمصػرؼ المر ػزم أف يحػدد حجػـ ىػذه 

 ،فػي نسػبة االحتيػاطي القػانكني كالتػأثير فػي حجػـ اال تمػاف الممنػكح التػأثيراالحتياطيات القانكنية مػف خػمؿ 
ضافة  يمتيا إلى حسابات العممءال ي ات برسـ التحصيؿ التي  دك   .مت مف  بؿ العممء لتحصيليا كا 

 :  مكونات االحتياطيات األولية

  :  مف نكعيف أساسييف تت كف االحتياطات

لمكاجيػػة  تمثػػؿ حجػػـ ا مػػكاؿ النقديػػة السػػا لة التػػي يحػػتفظ بيػػا المصػػرؼ: االحتياطببات القانونيببة -أ
ىا البنػػؾ المر ػػزم كىػػذه تػػدخؿ ضػػمف إطػػار  يػػاـ البنػػؾ المر ػػزم التػػي يصػػدر  عليمػػاتااللتزامػػات القانكنيػػة كالت

بمسػػؤكليتو نحػػك مرا بػػػة المصػػارؼ كبيػػاف درجػػػة التزاميػػا بتعليماتػػو كلػػػذلؾ فيػػي ت ػػتمؿ النقػػػد فػػي الصػػػندكؽ 
 :  كالكدا ع لدل المر زم كتحقؽ عملية االحتفاظ بيا الفكا د اآلتية

علػػى سػػممة المر ػػز التنافسػػي لػػو كذلػػؾ مػػف تعتبػػر عػػامم كا يػػا لسػػيكلة المصػػرؼ كالمحافظػػة حيػػث 
تعػزز ثقػة السػلطات الر ابيػة  مػا  .عليو في مكاعيد االسػتحقاؽ المتفػؽ علييػا المترتبةخمؿ تأدية االلتزامات 

ا طػراؼ كثقة الزبا ف بقدرة المصرؼ في المحافظة على أمكاؿ المكدعيف كعػدـ المغػاالة فػي تكظيػؼ أمػكاؿ 
فػػي أن ػػطة معينػػة  ػػد يػػنجـ عنيػػا مخػػاطر معينػػة إال أنػػو بػػذات الك ػػت يم ػػف أف تػػؤثر ىػػذه الحالػػة  ا خػػرل

                                   
 .96-94، صمرجع سابؽإدارة البنكؾ مدخؿ  مي كاستراتيجي معاصر،  .2116 الدكرم، مؤيدك الحسيني، فمح، ( 0)
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فػػي حجػػـ اال تمػػاف الممنػػكح أم فػػي تخفػػيض حجػػـ  بصػػكرة سػػلبية علػػى ربحيػػة المصػػرؼ مػػف خػػمؿ التػػأثير
 االحتياطات النقدية الفا ضة.

قديػػة  نسػػبة م كيػػة مػػف الكدا ػػع ال تفػػرض  ػػؿ المصػػارؼ فػػي العػػالـ نظػػاـ االحتياطيػػات القانكنيػػة النك 
كىنػػػاؾ اتجػػػػاه عػػػالمي نحػػػػك حػػػذؼ ىػػػػذه االحتياطيػػػػات أك تخفيضػػػيا أك تقليػػػػؿ اسػػػتخداميا  ػػػػأداة مػػػػف أدكات 
السياسػػة النقديػػة  مػػا إف ىنػػاؾ بعػػض المصػػارؼ المر زيػػة القليلػػة فػػي العػػالـ التػػي تفػػرض ىػػذه االحتياطيػػات 

 .منيا مصرؼ سكريا المر زم، على غير الكدا ع

كتمثػػؿ مجمػػكع ا رصػػدة النقديػػة ك ػػبو النقديػػة كالتػػي يم ػػف تكظيفيػػا فػػي : حتياطيببات العاممببةاال -ب 
أن ػػطة اسػػتثمارية كافتراضػػية متعػػددة كي ػػير العديػػد مػػف البػػاحثيف بػػأف االحتياطػػات العاملػػة إنمػػا تمثػػؿ فقػػط 

حتياطيػػػات علػػػى م كنػػػات ىػػػذه االتحديػػػد  ا مػػػكاؿ النقديػػػة سػػػكاء بالعملػػػة المحليػػػة أك ا جنبيػػػة ك ػػػذلؾ يم ػػػف
 مستكل مصرؼ كاحد أك على مستكل الجياز المصرفي   ؿ.

النقػػػد فػػػي الصػػػندكؽ لػػػدل : تت ػػػكف االحتياطيػػػات العاملػػػة مػػػف علػػػى مسػػػتكل الجيػػػاز المصػػػرفي   ػػػؿك 
االحتيػػػاطي القػػػانكني المحػػػتفظ بػػػو لػػػدل –المصػػػرؼ المر ػػػزم +الكدا ػػػع المكجػػػكدة لػػػدل المصػػػارؼ ا جنبيػػػة 

 المصرؼ المر زم

النقد في الصندكؽ+ الحساب الجػارم لػدل المصػرؼ : فتت كف مف مستكل المصرؼ الكاحد أما علىك 
المر ػػزم +الكدا ػػع لػػدل المصػػارؼ التجاريػػة ا خػػرل + ال ػػي ات برسػػـ التحصػػيؿ +الكدا ػػع لػػدل المصػػارؼ 

 .ا جنبية

  (0ا: االحتياطيات الثانويةالفرع الثاني: 

البػػا مات ػػمؿ علػػى ا كراؽ الماليػػة كا كراؽ التجاريػػة كىػػي عبػػارة عػػف االسػػتثمارات القصػػيرة ا جػػؿ كغ
المخصػػكمة كالتػػي يم ػػف أف يػػتـ تحكيليػػا إلػػى نقػػد سػػا ؿ عنػػد الحاجػػة كتحقػػؽ ىػػذه االحتياطيػػات فػػي مجػػاؿ 

ا ربػاح فػي المصػرؼ كيػدخؿ تػدعـ تساىـ في تدعيـ االحتياطيات ا كليػة ك ػذلؾ أنيا السيكلة فكا د متعددة 
ت ضػػمف االحتياطيػػات القانكنيػػة حيػػث أف المصػػرؼ المر ػػزم يلػػـز المصػػارؼ فػػي جػػزء مػػف ىػػذه االحتياطيػػا

بعػػػض ا حيػػػاف أف تسػػػاىـ فػػػي إ ػػػراض مؤسسػػػات الدكلػػػة مػػػف خػػػمؿ  ػػػراء السػػػندات الح كميػػػة أك حػػػكاالت 

                                   
 ليػػة اال تصػػاد، من ػػكرات جامعػػة دم ػػؽ، إدارة االسػػتثمارات كالمحػػافظ االسػػتثمارية، . 2118،  اسػػـ، عبػػد الػػرزاؽك العلػػي، أحمػػد، ( 0)

 .56، ص دم ؽ، سكرية
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الخزينػػة خاصػػة عنػػدما تحتػػاج الدكلػػة إلػػى تمكيػػؿ جػػزء مػػف العجػػز الحاصػػؿ فػػي ميزانيتيػػا نتيجػػة زيػػادة حجػػـ 
 عف اييرادات المتحققة كضمف إطار مايسمى بمسؾ الديف العاـ. اينفاؽ

السػػػندات القصػػػػيرة ا جػػػػؿ التػػػي تصػػػػدرىا الدكلػػػػة لغػػػرض الحصػػػػكؿ علػػػػى  كيقصػػػد بحػػػػكاالت الخزينػػػػة
. أمػا مسػؾ الػديف العػاـ فيػك المحصلة لتغطية النفقات اييراداتا مكاؿ في ظركؼ معينة أىميا عدـ  فاية 

المصارؼ إلى الح كمة كت كف آلجاؿ  صيرة ا جػؿ  مػا فػي حػكاالت الخزينػة عبارة عف  ركض مقدمة مف 
كت ػكف طكيلػة ا جػؿ  مػا ىػك الحػػاؿ فػي السػندات كىػي تمثػؿ دينػا علػػى الدكلػة لتغطيػة العجػز الحاصػؿ فػػي 

 الميزانية.

 :  االحتياطيات االختيارية لد  المصرف المركز الفرع الثالث: 

القانكنيػة النقديػة تحػتفظ المصػارؼ بأرصػدة نقديػة اختياريػة فػي المصػػرؼ بايضػافة إلػى االحتياطيػات 
 :  المر زم لألغراض التالية

 .المقاصة اليكمية بكاسطة المصرؼ المر زم اتمكاجية متطلبات عملي . أ
 .تعديؿ نسبة االحتياطي القانكني النقدم . ب
التجػػارم  عنػػد حاجػػة المصػػرؼ(اال تػػراض علػػى أسػػاس الكدا ػػع كبمػػا يماثػػؿ )الجػػارم المػػديف . ت

 .لذلؾ
فػػػػتح االعتمػػػػادات المسػػػػتندية كأداء المػػػػدفكعات الخارجيػػػػة ضػػػػمف نظػػػػاـ الر ابػػػػة علػػػػى النقػػػػد  . ث

 .ا جنبي

بعػػػض المصػػػارؼ المر زيػػػة حػػػدا أدنػػػى للرصػػػيد المخصػػػص لمكاجيػػػة  تفػػػرضمػػػف ناحيػػػة أخػػػرل  ػػػد 
 أكدعذا يسػػػتند إلػػػى حجػػػـ المقاصػػػة بحسػػػب أخػػػر مبلػػػم لعملياتيػػػا اليكميػػػة ) متكسػػػط(فء، متطلبػػػات المقاصػػػة

للمػدة التػي بقيػت فييػا ا رصػدة بمػا ، تسػتحؽ الفا ػدةفءنيامبػالم تفػكؽ ذلػؾ لدل المصرؼ المر زم المصرؼ 
 .يفكؽ الحد ا دنى المطلكب

 .تقدير احتياجات المصرف لمسيولة المطمب الثالث:

حيػث .للمصػرؼتـ تطكير العديػد مػف ا سػاليب فػي اآلكنػة ا خيػرة لتقػدير احتياجػات السػيكلة المزمػة 
يقكـ  ؿ أسلكب منيا على مجمكعة مف االفتراضات كيؤدم إلى التقدير التقريبػي للمتطلبػات الفعليػة للسػيكلة 

لػػذلؾ يترتػػب علػػى مػػدير السػػيكلة ممارسػػة المزيػػد مػػف الد ػػة فػػي تقػػدير االحتياجػػات للسػػيكلة ، فػػي ك ػػت محػػدد
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تأ ػد مػف إف احتياجػات السػيكلة تتضػمف  ػم بؿ إف على المصارؼ أف ت .استنادا إلى المعلكمات المتاحة لو
مػػػف )الم ػػػكف المخطػػػط( المتضػػػمف االحتياطيػػػات المطلكبػػػة حسػػػب أخػػػر تنبػػػؤ للسػػػيكلة ك )الم ػػػكف الك ػػػا ي( 
المت كف مف اليامش ايضافي للسيكلة كبما يفكؽ الم كف المخطط كالمستند للتنبؤ  د ي كف الم ػكف الك ػا ي 

أم  ػػػـ ىػػػي  ،يػػػات ايدارة نحػػػك مػػػدل اسػػػتعدادىا لتحمػػػؿ المخػػػاطرة بيػػػرا أك صػػػغيرا كذلػػػؾ يعتمػػػد علػػػى تكج
  (0)؟مستعدة لتحمؿ تبعات العجز في السيكلة تجاه الطلبات علييا

 .البديل األول –أسموب مصادر واستخدامات األموال  الفرع األول:

 : العالقة بين الودائع والقرو  أواًل:

حقيقتػػػيف بسػػػيطتيف  ػػا متيف علػػػى الحر ػػػة  يقػػكـ أسػػػلكب مصػػػادر كاسػػتخدامات أمػػػكاؿ المصػػػرؼ علػػى
 ،ارتفػػػػاع مسػػػػتكل السػػػػيكلة عنػػػػدما تػػػػزداد الكدا ػػػػع كتػػػػنخفض القػػػػركض: المتعا سػػػػة للقػػػػركض كالكدا ػػػػع ىمػػػػا

عنػػػدما يتحقػػػؽ عػػػدـ التطػػػابؽ بػػػػيف ف ،انخفػػػاض مسػػػتكل السػػػيكلة عنػػػدما تػػػنخفض الكدا ػػػع كتػػػػزداد القػػػركضك 
كىػػػي تقػػػاس بحجػػػـ الفػػػرؽ بػػػيف مجمػػػكع  (سػػػيكلةمصػػػادر كاسػػػتخدامات السػػػيكلة فػػػاف لػػػدل المصػػػرؼ )فجػػػكة 

لػػػدل  ي ػػػكفاسػػػتخدامات السػػػيكلة  كمجمػػػكع اسػػػتخداماتيا كعنػػػدما تفػػػكؽ مصػػػادر السػػػيكلة ،مصػػػادر السػػػيكلة
 .كفي حاؿ الع س ي كف لدل المصرؼ فجكة سيكلة سالبة، (المصرؼ)فجكة سيكلة مكجبة

 :  موالالخطوات األساسية لتنفيذ أسموب مصادر واستخدامات األ ثانيًا:
 :  ىناؾ ثمثة خطكات أساسية لتنفيذ أسلكب مصادر كاستخدامات ا مكاؿ ىي

 .البد مف التنبؤ بالقركض كالكدا ع خمؿ مدة محددة لتخطيط السيكلة -أ  
 .يجب حساب التغيير في القركض كالكدا ع خمؿ تلؾ المدة التخطيطية -ب 
سػػػكاء أ انػػػت فػػػكا ض أك عجػػػكزا (صػػػافيةيجػػػب إف يقػػػرر مػػػدير السػػػيكلة )ا مػػػكاؿ السػػػا لة ال -ج 

كذلػػػؾ للمػػػدة التخطيطيػػػة مػػػف خػػػمؿ المقارنػػػة بػػػػيف التغييػػػر المتك ػػػع فػػػي الكدا ػػػع كالتغييػػػر المتك ػػػع فػػػػي 
 .القركض

 :  نماذج التنبؤ بمجموع الودائع ومجموع القرو  ثالثًا:

قػدير الحاجػة كبالتػالي يم ػف لػإلدارة ت ،تستخدـ المصارؼ مجمكعػة متنكعػة مػف ا سػاليب ايحصػا ية
 :  للسيكلة مف خمؿ حساب ما يأتي

                                   
 .544، صأساسيات العمليات المصرفية، مرجع سابؽ .2117، ال ماع، خليؿ( 0)



 إدارة مخاطر السٍىلت المصرفٍت  الفصل الثالث
 

 

103 

 

النمػػػك المتك ػػػع فػػػي اال تصػػػاد الػػػكطني مػػػثم (القادمػػػة = للفتػػػرةالتغيػػػر المتك ػػػع فػػػي مجمػػػكع القػػػركض 
معػػػدؿ التضػػػخـ ، النمػػك فػػػي العػػػرض النقػػدم نسػػػبة، ا ربػػػاح المتك عػػة لل ػػػر ات، معػػدؿ نمػػػك النػػاتج المحلػػػي

 .الفا دة المتك ع(معدؿ التغير في أسعار ، المتك ع

، )النمػػك المتك ػػع فػػي الػػدخؿ الفػػردم لم تصػػاد القادمػػة = فتػػرةالتغيػػر المتك ػػع فػػي مجمػػكع الكدا ػػع لل
العا ػػػد المتك ػػػع علػػػى الكدا ػػػع فػػػي ، نسػػػبة النمػػػك فػػػي العػػػرض النقػػػدم، الزيػػػادة المتك عػػػة فػػػي مبيعػػػات التجز ػػػة

 .نسبة التضخـ( ،النقدم سكؽال

التغييػر المتك ػػع فػي مجمػػكع –=التغييػر المتك ػػع فػي مجمػػكع الكدا ػع   ػععجػز أك فػا ض السػػيكلة المتك 
 .القركض

إف الزيػػادة فػػي الكدا ػػع كاالنخفػػاض فػػي القػػركض يكلػػداف فا ضػػا فػػي السػػيكلة فػػي حػػيف أف االنخفػػاض 
 .في الكدا ع كالزيادة في القركض يكلداف عجزا في السيكلة

المصػرؼ البحػث عػف مصػادر إضػافية لتػكفير فعندما ي ػكف ىنالػؾ عجػز بالسػيكلة فءنػو يتكجػب علػى 
 كفي حاؿ الفا ض فيتكجب البحث عف أكجو استثمار ليذا الفا ض. ،السيكلة

 : البديل الثاني –أسموب مصادر واستخدامات األموال الفرع الثاني: 

 :  االحتياطيات الثانوية لالحتياجات المحتممة وبعيدة االحتمالأواًل: 

االحتياطيػػات الثانكيػػة  :بحسػػب الحاجػػة التػػي تػػدعك لمحتفػػاظ بيػػا ىمػػا، نكعػػافاالحتياطيػػات الثانكيػػة 
االحتياطيػػات ك  ،التػػي يحػػتفظ بيػػا المصػػرؼ لمكاجيػػة احتياجاتػػو إلػػى السػػيكلة المحتملػػة أك المم ػػف التنبػػؤ بيػػا

 .الثانكية التي يحتفظ بيا المصرؼ لمكاجية االحتياجات بعيدة االحتماؿ

 :  ياجات المحتممةاالحتياطيات الثانوية لالحت (0

 :  ىناؾ عدة عكامؿ تدعك المصرؼ لمحتفاظ بيذه االحتياطيات نذ ر منيا

يم ننػػا ممحظػػة التقلبػػات المكسػػمية فػػي مجػػاالت  ثيػػرة فالزراعػػة معرضػػة : التقمبببات الموسببمية -أ 
لتقلبػػات مكسػػمية كاضػػحة بسػػبب العكامػػؿ المناخيػػة كالصػػناعة معرضػػة لتقلبػػات مكسػػمية بسػػبب تبػػدؿ طلػػب 

لمسػػتيل يف مكسػػميا كالتقلبػػػات المكسػػمية ظػػػاىرة تيػػتـ بيػػػا المصػػارؼ بسػػػبب تأثيرىػػا فػػػي الكدا ػػع كالقػػػركض ا
كذلػؾ  فالمصارؼ تيتـ  ثيػرا بتغطيػة الطلبػات للقػركض المكسػمية  نيػا تصػفي نفسػيا بنفسػيا ،كاالستثمارات

مػف المعػركؼ أف ك  ،عف طريؽ االيداعات المكسمية حيث تزداد إيداعات ا فراد في مكاسـ معينة مف السػنة
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المصارؼ في المدف ىي أ ؿ تعرضا للتقلبات المكسمية مف المصارؼ الريفيػة أك العاملػة فػي منػاطؽ تعتمػد 
تتقابػؿ لحػد مػا االنخفاضػات فػي  على  طاع كاحد أك  طاعات مترابطة مكسميا كذلؾ بسبب تنكع كدا عيا إذ

كدا ػػع بعػػض العمػػمء مػػع االرتفاعػػات فػػي كدا ػػع اآلخػػريف كيقػػاؿ نفػػس ال ػػيء عػػف تقلبػػات حجػػـ القػػركض 
كتؤدم التقلبات المكسػمية فػي أك ػات االنتعػاش اال تصػادم إلػى ضػغطيف متعا سػيف علػى المصػرؼ الكاحػد 

اال تػػراض منػػو مػػف جيػػة أخػػرل ذلػػػؾ الف  فيػػي تػػؤدم إلػػى زيػػادة سػػحب الكدا ػػع منػػو مػػف جيػػة كالػػى زيػػادة
بػػاال تراض أمػػا فػػي أك ػػات الر ػػكد فتعػػكد الكدا ػػع  يبػػدؤكفالعمػػمء يسػػحبكف كدا عيػػـ أكال إلػػى حػػدكد دنيػػا ثػػـ 

   .تدريجيا إلى المصارؼ في ك ت تنخفض فيو طلبات اال تراض

د أسػػػباب معينػػػة بالع ػػػكا ية لعػػػدـ كجػػػك إالىنػػػاؾ تقلبػػػات ال يم ػػػف كصػػفيا : التقمببببات العشبببوائية -ب 
متك عػة أك معركفػػة كراءىػػا كىػػي مكجػػكدة علػػى  ػػ ؿ تقلبػػات صػػغيرة متتاليػػة ضػػمف التقلبػػات المكسػػمية كىػػذه 

 التقلبات الع كا ية في  ؿ مف حجـ الكدا ع كالقركض.

كدا ػػع المصػػػارؼ ا خػػػرل التػػي تؤلػػػؼ جػػزءا مػػػف االحتياطيػػػات  كىػػػي: الودائببع ريبببر المسبببتقرة -ج 
كدا ػػػع ك  .ب ػػػ ؿ مفػػػاجئ كعليػػػو فيػػػي عرضػػػة لتقلبػػػات سػػػيكلة المصػػػارؼ المكدعػػػةا كليػػػة لتلػػػؾ المصػػػارؼ 

كدا ػػع أمنػػاء االسػػتثمار أك ك  ،الح كمػػة كالقطػػاع العػػاـ التػػي تمتػػاز ب بػػر حجميػػا ك لػػة عػػددىا ك ػػدة تقلباتيػػا
تعتمػد فػبعض المصػارؼ  ،الكديعػة ال بيػرة فػي المصػرؼ الصػغير ك ، ػديدة يػاا فراد ا ثرياء إذ ت كف تقلبات

علػػػى صػػػناعة كاحػػػػدة أك مجمكعػػػة  ليلػػػػة مػػػف المن ػػػػآت ممػػػا يضػػػطر إلػػػػى االعتمػػػاد علػػػػى ن ػػػاطيا كالتػػػػأثر 
ف ي ػػكف مثػػؿ ىػذا المصػػرؼ مسػػتعدا دا مػػا لخسػػارة كديعػة  بيػػرة دكف التػػأثير فػػي سػػيكلتو أكيجػػب  ،بمسػتكياتو

 .مف حيث الحجـيسعى لتنكيع كدا عو  أفلدرجة خطيرة كىذا يعني أف عليو 

 :  المحتممة لالحتياجاتكونات االحتياطيات الثانوية تقدير م (4

، لػػيس مػػف السػػيؿ علػػى المصػػرؼ تقػػدير احتياجاتػػو مػػف االحتياطيػػات الثانكيػػة لمحتياجػػات المحتملػػة
المصرؼ إتباع عدة طرؽ للتكصؿ إلى حجـ احتياطياتو الثانكية المحتملػة بصػكرة تقريبيػة ك ػد يستطيع لذلؾ 

 يرة في ىذا ال أف أك االستفادة مف خبرة المصارؼ القريبة.يسعى إلى تقليد المصارؼ ال ب

 :  تقدير االحتياطيات الثانوية لألررا  الموسمية .0

 ثيرا ما تعد إدارة المصرؼ تك عاتيا حػكؿ مسػحكبات كدا عػو كطلبػات : استخدام الطريقة االبتدائية - أ
القػػركض فػػي  ػػير  اال تػػراض منػػو فػػءذا  انػػت تتك ػػع مػػثم كىػػي فػػي  ػػير ت ػػريف الثػػاني أف ترتفػػع
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عػف مسػتكاىا الحػالي كاف الكدا ػع سػتنخفض بمقػدار مليػكف كنصػؼ  ليػرة انكف ا كؿ بمقدار مليكف 
 كبالتػاليمليػكف فػي  ػير  ػانكف ا كؿ  2.5ف علييا أف تكفر نقدا ما مقػدار ءعف مستكاىا الحالي ف

تياطيػػات الثانكيػػة مليػكف مػػف االح 2.5علػى إدارة السػػيكلة فػػي المصػػرؼ أف تحػتفظ بمػػا ال يقػػؿ عػػف 
 بحيث يم ف تحكيليا إلى نقد عند الحاجة.، ليذا الغرض

كالػػذم أساسػػو   ػذلؾ يػػتـ اسػػتخداـ الخطػػكط البيانيػػة ذات المقيػػاس ا فقػػي :طريقببة الخطببوط البيانيببة - ب
 مسػػافة أفقيػػة( أمػػا المقيػػاس العمػػكدم 52مسػػافة أفقيػػة أك  02عػػدد أ ػػير السػػنة أك عػػدد أسػػابيعيا )

كتحسػػب  يمػػة بقيػػة  ( نسػػب م كيػػة) أسػػبكعيةادير المطلقػػة أك معػػدالت  ػػيرية أك يسػػتخدـ المقػػفءنػػو 
ا  ػػير أك ا سػػابيع بالنسػػبة لػػو ككضػػعيا علػػى المقيػػاس العمػػكدم كتسػػتعمؿ ىػػذه الطريقػػة لمتابعػػة 
تقلبات  ؿ مف الكدا ع كالقركض كيتـ رسػـ الخطػكط البيانيػة لعػدة سػنكات لغػرض التأ ػد مػف طبيعػة 

 .تقلبات القركض كالكدا ع

زيػادة د ػة خطػة السػيكلة المكسػمية باالسػتفادة مػف  مػف المم ػف: الخطة الدقيقة لمسيولة الموسبمية -ج
عػػف طريػؽ االسػػتناد إلػػى ، مقػاييس التقلبػػات المكسػمية التػػي تقػكـ بءعػػدادىا إدارة الدراسػات فػػي المصػرؼ

 .خبرة ىذه االدارة

 :  تقدير االحتياطيات الثانوية الالزمة لمودائع رير المستقرة .4

لفة كيػنع س ذلػؾ علػى مقػدار االحتياطيػات الثانكيػة تتفاكت م كنات ىذه الكدا ع بيف المصارؼ المخت
بعػػض المصػػارؼ مبػػالم تعػػادؿ ثلػػث أك  المزمػة ليػػا  مػػا يعتمػػد تقػػديرىا تقريبػػا علػػى الح ػػـ ال خصػػي كتضػػع

علػػػى ىػػذا ا سػػاس يحسػػب مقػػدار القػػركض كالكدا ػػع تحػػػت ، نصػػؼ مبلػػم ىػػذه الكدا ػػع  احتياطيػػات ثانكيػػة
 ، الطلب المتك عة لأل ير القادمة

 :  ناؾ نكعيف مف خطط السيكلة ىماكى

 ركض مع الحد ا دنى للكدا ع بال ير ذاتو.قتطابؽ الحد ا  صى لل :الحالة األولى - أ

ف مقػػػاييس التقلبػػػات المكسػػػمية   ػػػير السػػػنة ىػػػك الػػػر ـ القياسػػػي للتقلبػػػات أنفػػػرض  فػػػي ىػػػذه الحالػػػة
   :كيتـ حسابو مف خمؿ العم ة التالية ،المكسمية ال يرية في مصرؼ ما

ضػرب  عدد أ ير السنة ضرب  ركض ال ير المراد حساب الر ـ لو مقسكمة علػى مجمػكع القػركض
القػػركض  ت ػػكيف خطػػة السػػيكلة المكسػػمية كذلػػؾ إذا أخػػذنا مبػػالم كبنػػاءا علػػى ىػػذه العم ػػة يم ػػف، 011%
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 المكسػػميكباسػػتعماؿ ىػػذيف المبلغػػيف كالػػر ـ القياسػػي أم  ػػير مػػف أ ػػير السػػنة فػػي  كالكدا ػػع تحػػت الطلػػب
 .ت الطلب المتك عة لأل ير القادمةل ؿ منيا يصبح بايم اف حساب مقدار القركض كالكدا ع تح

االحتياطيػػػات  و يػػػتـ تخفػػيضفانػػفػػي حػػاؿ  انػػػت ا مػػكاؿ الفا ضػػػة مكسػػميا فػػػي أحػػد ا  ػػير صػػػفرا ك 
 .كلية ليذا ال يراالحتياطيات ا  كتحكيليا إلى الثانكية بمقدار المبلم الفا ض مكسميا في ال ير السابؽ

المبػػالم التػػي تصػػؿ إلػػى القػػركض فػػي  ػػؿ  ػػير  أكال فءننػػا نقػػدر لتقػػدير ا مػػكاؿ التػػي تفػػيض مكسػػمياك 
المبالم التي تصؿ إلييا الكدا ػع تحػت الطلػب فػي  ػؿ  ػير فػكؽ  ذلؾ ك  دكف مبلم ال ير ا  صى للقركض

 يايػتـ تخفيضػا الكدا ػع تحػت الطلػب كىػذه المبػالم التػي تصػؿ إلييػ مبلم ال ػير ا دنػى للكدا ػع تحػت الطلػب
ثػػـ القيػػاـ بجمػػع ىػػذا المبلػػم ا خيػػر مػػع المبػػالم التػػي كصػػلت إلػػى االحتيػػاطي القػػانكني كاالختيػػارم  تيبنسػػب

 .( صى للقركض )الذم تـ حسابو سابقاالقركض في  ؿ  ير دكف مبلم ال ير ا 

اسػػا بال ػػير السػػابؽ كمػػف كبعػػد ذلػػؾ يػػتـ إجػػراء حسػػاب التغيػػرات مػػف  ػػير إلػػى أخػػر أم  ػػؿ  ػػير  ي
كىػػذه عمليػػة الحسػػاب ا خيػػرة تػػتـ بايسػػتناد إلػػى  ،ضػػمنيا ال ػػير المػػراد تقػػدير ا مػػكاؿ الفا ضػػة مكسػػميا لػػو

فضػػة بنسػػبتي الكدا ػػع المخ ،المبػػالم الناتجػػة عػػف عمليػػة الجمػػع السػػابقة )المبػػالم التػػي كصػػلت ليػػا القػػركض
 (.  االحتياطي

 ارة مكجبػة فيػي دليػؿ علػى المبػالم التػي تفػيض مكسػميا عػف كبعد حساب التغيرات كالحصكؿ على إ
أمػػا اي ػارة السػػالبة ، حاجػة المصػرؼ مػػف االحتياطيػات ا كليػػة كتتطلػب إضػػافتيا إلػى االحتياطيػػات الثانكيػة

 .لثانكية إلى االحتياطيات ا كليةفيي دليؿ على المبالم التي يحتاج المصرؼ تحكيليا مف االحتياطيات ا

نػػى للكدا ػػػع تحػػت الطلػػػب عػػدـ تطػػػابؽ الحػػد ا  صػػػى للقػػركض مػػع الحػػػد ا د :لثانيبببةالحالببة ا –ب 
 :  بنفس ال ير

كبيػذه الحالػة الطريقػة الكاجػب اتباعيػا ىػي ، أم أف ا مكاؿ الفا ضة مكسميا تحقؽ  يمػة غيػر الصػفر
فػػي  ػػؿ  ػػير اختيػػار أ ػػؿ المبػػالم مػػف المبػػالم الناتجػػة بعػػد عمليػػة الجمػػع )للمبػػالم التػػي تصػػؿ إلػػى القػػركض 

بعػػػد تخفيضػػػيا  زا ػػػد المبػػػالم التػػػي تصػػػؿ إلػػػى الكدا ػػػع تحػػػت الطلػػػب ،دكف مبلػػػم ال ػػػير ا  صػػػى للقػػػركض
كبعػػد ذلػػؾ نقػػكـ بػػءجراء حسػػاب للتغيػػرات مػػف  ػػير  خػػر كنتػػابع  ،(بنسػػبتي االحتيػػاطي القػػانكني كاالختيػػارم

 بنفس الطريقة السابقة 
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 :  استثمار األموال الفائضة موسميا -جب

قاعػػدة ا ساسػػية ىنػػا علػػى االسػػتثمار فػػي المكجػػكدات التػػي تفػػي ب ػػركط االحتياطيػػات الثانكيػػة تقػػكـ ال
طريقػػة تقػػدير ا مػػكاؿ التػػي  مػػا انػػو فػػي حالػػة الحاجػػة للسػػيكلة تبػػاع ىػػذه المكجػػكدات كيم ػػف االسػػتفادة مػػف 

الثانكيػػة فػػي صػػياغة جػػدكؿ االسػػتحقا ات فيمػػا يخػػص االحتياطيػػات  تفػػيض مكسػػميا كالتػػي تػػـ  ػػرحيا سػػابقا
المحػػتفظ بيػػا لألغػػراض المكسػػمية ك يتكافػػؽ مػػع جدكلػػة االحتياجػػات ليػػذه ا مػػكاؿ كتتبلػػكر ىػػذه االحتياجػػات 

فجدكلػػػة اسػػػتحقا ات  ،يحػػػدث فييػػػا االحتياجػػػات لألمػػػكاؿ( يأم ا  ػػػير التػػػعنػػػدما تتحقػػػؽ ا  ػػػير السػػػالبة )
( يم ػف إف تمتػد لتغطيػة ا  ػير المكجبػة)ا  ير ذات اي ارة  أم ا مكاؿ الفا ضة مكسميا لأل ير القادمة

 ذات اي ارات السالبة 

ف مدة استثمار االحتياطيات الثانكية  د اتجيت نحك الزيػادة مػف  ػير آلخػر كىػك دليػؿ أكبالتالي نجد 
. تقليصػػيا  لػػيم بزيػػادة حجػػـ القػػركضعلػػى إف االحتياطيػػات الثانكيػػة ىػػي أ ثػػر مػػف الحاجػػة كمػػف المم ػػف 

 حالة االنخفاض التدريجي لفترة االستثمار.كالع س بالع س في 

 :  انوية لالحتياجات بعيدة االحتمالاالحتياطيات الث (3

يسػػتعمؿ النػػكع الثػػاني مػػف االحتياطيػػات الثانكيػػة لمكاجيػػة حاجػػات المصػػرؼ للسػػيكلة فػػي ظػػركؼ ال 
ات ليػػػذه حتياطيػػػكمػػػف أسػػػباب ت ػػػكيف ىػػػذه اال .يحتمػػػؿ ت رارىػػػا بانتظػػػاـ أك ال يتك ػػػع حػػػدكثيا بصػػػكرة أ يػػػدة

 :  االحتياجات مايلي

كمػػف أىػػـ خػػكاص التقلبػػػات اال تصػػادية التػػي تػػؤثر فػػػي : التقمبببات االقتصببادية أو دورة األعمبببال -أ
تكافؽ ازدياد سػحب الكدا ػع مػف  بػؿ العمػمء مػف حيػث الك ػت مػع ازديػاد الطلػب علػى القػركض : المصارؼ

للضػػػغط علػػػى المصػػػارؼ أيػػػاـ سػػػعي المصػػػرؼ المر ػػػزم ك  .لنػػػكعيف مػػػف الضػػػغطممػػػا يعػػػرض المصػػػارؼ 
االنتعػاش الػدكرم كخاصػة فػػي  متػو عػف طريػؽ تقليػػؿ احتياطياتيػا النقديػة بكسػا ؿ عديػػدة ممػا يجعليػا تكاجػػو 

زيػػػادة اسػػػتثمارات المصػػػارؼ ك  ،صػػػعكبة فػػػي تكسػػػيع  ركضػػػيا فػػػكؽ حػػػدكد معينػػػة كالع ػػػس فػػػي حالػػػة ال سػػػاد
ة االنخفػػػاض فػػػي القػػػركض بأسػػػعار عاليػػػة اال تصػػػادم ممػػػا يعنػػػي  ػػػراء االسػػػتثمارات لمكاجيػػػ الر ػػػكدخػػػمؿ 

: زيػػػادة منافسػػػة المن ػػػآت الماليػػػةك  ،كتعػػػرض المصػػػارؼ بعػػػد ذلػػػؾ لمخػػػاطرة السػػػكؽ()أسػػعار فكا ػػػد منخفضػػػة
تعرض المصػارؼ لصػعكبات السػيكلة كتػزاحـ المػكدعيف لسػحب  ذلؾ  ،ا خرل للمصارؼ في جذب الكدا ع

 .النظر عف  كنيا جارية أك تكفير أك  جؿبغض .كدا عيـ حيث تتعرض  ؿ أنكاع الكدا ع للسحب
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 ػػد تتر ػػز فػػركع مصػػرؼ فػػي منػػاطؽ متػػدىكرة أك غيػػر مسػػتقرة : النمببو أو التببدىور طويببل األجببل -ب 
كيعتبػر ىػذا العامػػؿ تػدريجي المفعػػكؿ إذ إف ()بمعنػى إنيػا تعتمػػد علػى ن ػاط ا تصػػادم محػدكد كتتػأثر بتػػدىكره

 .المزدىرة عبر الك ت بحيث تسمح للمصرؼ تخطيط سيكلتوالكدا ع تنتقؿ مف المناطؽ المتدىكرة إلى 

تضػػػطر المصػػػارؼ أثنػػػاء الحػػػرب لمكا بػػػة السياسػػػة اال تصػػػادية : الحبببرب وخطبببر نشبببوص الحبببرب -ج
تكجو المصارؼ لتمكيػؿ المجيػكد الحربػي  مػا تسػتعد الح كمػة لقػاء ذلػؾ  بحيثتفرض القيكد التي الح كمية 

 طر.لحماية سيكلة المصارؼ ل م تتعرض للخ

نسػػػػبة االحتيػػػػاطي القػػػػانكني بحسػػػػب  تغيػػػػرىنػػػػاؾ احتمػػػػاؿ : تبببببدل نسبببببة االحتيبببباطي القببببانوني -د 
 .مقتضيات السياسة النقدية فاحتماؿ ارتفاع ىذه النسبة يفرض الضغكط على سيكلة المصرؼ

ىػػذه االحتياجػػػات غيػػر مسػػتعجلة بحيػػث إف المصػػارؼ تسػػتطيع تخطػػػيط  افػػة ممػػا سػػبؽ نػػرل إف  -
عليػو فػاف االحتياطيػات الثانكيػة مػف ىػذا القبيػؿ تتكسػط بػيف ك تدريجية لمكاجية ىػذه الطػكارئ سيكلتيا بصكرة 

كبػيف اسػتثمارات المصػػرؼ كيبػرز فييػا عامػؿ الربحيػة أ ثػر مػف النػػكع  االحتياطيػات الثانكيػة مػف النػكع ا كؿ
النػػػكع ا كؿ مػػػف أجػػاؿ اسػػػتثمار  عػػػفا كؿ مػػف االحتياطيػػػات  مػػػا انػػو مػػػف المم ػػػف تمديػػػد أجاليػػا لمػػػا يزيػػػد 

 .االحتياطيات

 :  أسموب ىيكل األموالالفرع الثالث: 

 :  تجزئة مصادر األموال في شرائح أواًل:

تتمثؿ الخطكة ا كلى في أسلكب ىي ػؿ ا مػكاؿ بتقسػيـ كدا ػع المصػرؼ كغيرىػا مػف مصػادر التمكيػؿ 
مثػاؿ ذلػؾ يم ػف تقسػيـ الكدا ػع كغيػر الكدا ػع  .إلى أجػزاء انطم ػا مػف احتمػاؿ سػحبيا كفقػداف المصػرؼ ليػا

 :   را ح ىي 3في 

 كىػػي الكدا ػػع تحػػت الطلػػب كغيرىػػا مػػف ا مػػكاؿ المقترضػػة (المطلكبػػات علػػى  ػػ ؿ )أمػػكاؿ سػػاخنة
أك تلؾ التي تتك ع ايدارة ب ػ ؿ أ يػد أنيػا سػكؼ تسػحب  ،الحساسة جدا للتقلبات في أسعار الفا دة

 خمؿ المدة الحالية 

 (31-25يتك ػػع سػػحب جػػزء منيػػا مػػثم ) لمعرضػػة للسػػحب كىػػي كدا ػػع العمػػمء التػػيا مػػكاؿ ا% 
 منيا خمؿ المدة الحالية 
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  ا مػػػكاؿ المسػػػتقرة كي ػػػار إلييػػػػا  ػػػذلؾ علػػػى إنيػػػا الكدا ػػػػع القاعديػػػة أك المطلكبػػػات القاعديػػػة كىػػػػي
 .  ا مكاؿ التي تتك ع ايدارة إنيا سكؼ ال تسحب باستثناء نسبة بسيطة منيا

 :  االحتفاي باحتياطيات نقدية مقابل كل شريحة من مصادر األموال :ثانياً 

كذلػػؾ ل ػػؿ  ػػريحة ، باسػػتخداـ  اعػػدة عمليػػة، يجػػب علػػى مػػدير السػػيكلة إف يخصػػص ا مػػكاؿ السػػا لة
%علػػى  ػػ ؿ احتياطيػػات نقديػػة مقابػػؿ ا مػػكاؿ 95مػػف مصػػادر ا مػػكاؿ الثمثػػة أعػػمه فقػػد يخصػػص مػػثم 

 ػػػد يأخػػػذ ذلػػػؾ  ػػػ ؿ االحتفػػػاظ بكدا ػػػع  ابلػػػة ك  (فظ بيػػػا مقابليػػػاتطيػػػات أكليػػػة يحػػػالسػػػاخنة )نا صػػػا أيػػػة احتيا
للسػػحب بسػػرعة لػػػدل المصػػارؼ المراسػػلة مقابػػػؿ عا ػػد متكاضػػػع كاالسػػتثمار فػػي أذكنػػػات الخزينػػة كاتفا يػػػات 

أمػػا بالنسػػبة )لألمػػكاؿ  .حيػػث يم ػػف سػػحب ا مػػكاؿ بسػػاعات(إعػػادة ال ػػراء )أنػػكاع مػػف االحتياطيػػات الثانكيػػة
%علػػػى  ػػػ ؿ احتياطيػػػات سػػػا لة )نا صػػػا 31عرضػػػة للسػػػحب(مف كدا ػػػع كغيػػػر كدا ػػػع فقػػػد ت ػػػكف النسػػػبة الم

%فقػط علػى  ػ ؿ 05كبخصكص ا مكاؿ المستقرة فاف المصرؼ  ػد يخصػص (االحتياطيات ا كلية مقابليا
 .(احتياطيات سا لة )نا صا االحتياطيات ا كلية مقابليا

الكدا ػػع كغيػػر الكدا ػػع مػػف ا نػػكاع الثمثػػة يم ػػف إف تقػػدر علػػى ذلػػؾ فػػاف احتياطيػػات السػػيكلة مقابػػؿ 
 :  بالمعادلة اآلتية

–الكدا ػػػػػػع السػػػػػػاخنة كا مػػػػػػكاؿ السػػػػػػاخنة ا خػػػػػػرل )1.95احتيػػػػػػاطي السػػػػػػيكلة مقابػػػػػػؿ المطلكبػػػػػػات =
 + (االحتياطيػػػػػات ا كليػػػػػة –رضػػػػػة للسػػػػػحب )الكدا ػػػػػع كغيػػػػػر الكدا ػػػػػع المع(1.31+)(االحتياطيػػػػػات ا كليػػػػػة

 .االحتياطيات ا كلية(–غير الكدا ع المستقرة )الكدا ع ك  (1.05)

 : تقدير القرو  ثالثاً 

 أم االحتياجػػات ،يجػػب إف ي ػػكف المصػػرؼ مسػػتعدا فػػي  ػػؿ ا ك ػػات لتلبيػػة طلبػػات القػػركض الجيػػدة.
إذ ال بد للمصػرؼ أف يحػتفظ باالحتياطيػات ، لعمم و ممف يستكفي منيـ معايير )الجكدة اال تمانية( الجديدة
كىػي أمػكاؿ  ػد تػذىب إلػى المصػارؼ ا خػرل  ،ال افية لمكاجيػة طلبػات سػحب القػركض بعػد منحيػاالثانكية 

 ف العميػؿ المقتػرض ىػك عميػؿ .مثػؿ ىػذه القػركض مػنح أك للتداكؿ بيد الجميػكر فالمصػرؼ ال يريػد رفػض
أك مػػكدع أيضػػا. ما إف مثػػؿ ىػػؤالء العمػػمء ىػػـ مصػػدر اييرادات.سػػكاء مػػف اسػػتخدـ مػػنيـ أمػػكاؿ المصػػرؼ 

 مف دفع الرسكـ مقابؿ خدماتو ليـ.
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علػػى المصػػرؼ أف يمػػنح  ػػؿ القػػركض  أف ىنػػاؾ فػػي الصػػناعة المصػػرفية المعاصػػرة اليػػكـ مػػف يػػرل
يطلػػؽ علػػى ىػػذا التكجػػو جيػػات أخػػرل ك الجيػػدة حتػػى كلػػك  ػػاف ذلػػؾ يتطلػػب منػػو ا تػػراض ىػػذه ا مػػكاؿ مػػف 
لقػركض الجيػدة بيػدؼ بنػاء عم ػة دا مػة )عقيدة العم ة مع العميؿ(كىي تتضمف  يػاـ المصػرؼ بمػنح  ػؿ ا

ف ىنػػاؾ مفيػكـ )العم ػػة أ مػا .تػؤدم باسػػتمرار إلػى تكليػػد الكدا ػع كالقػػركض فػي المسػػتقبؿبحيػػث .مػع العميػؿ
المصرفية(الذم ي ير إلى انو بعد مػنح القػرض للعميػؿ فػاف المصػرؼ. يتحػرؾ لبيػع خدماتػو ا خػرل للعميػؿ 

معػػو التػػي تكلػػد دخػػؿ مػػف الرسػػكـ ايضػػافية كزيػػادة اعتمػػاد العميػػؿ فػػي إطػػار إ امػػة عم ػػة متعػػددة ا بعػػاد 
أم  ،المصرؼ لتقدير أ صى مبلػم للقػرض يم ػف أف يمنحػو للعميػؿ يسععلى ككالءه للمصرؼ.لذلؾ يترتب 

االحتفاظ باالحتياطيات الثانكية أك القدرة على ا تراض ا مكاؿ مف الغيػر لسػد الفػرؽ بػيف مبػالم المكازنة بيف 
 .للقركض المحتمؿ منحياالقركض القا مة حاليا كالحد ا  صى 

 :  مجموع متطمبات السيولة رابعًا:

متطلبات السيكلة الخاصة باحتماالت السحب مػف ال ػرا ح الػثمث للكدا ػع كغيػر الكدا ػع  يم ف تكحيد
 :  في المعادلة اآلتية  ما كمتطلبات منح القركض

)متطلبػػػػػػات السػػػػػػيكلة مقابػػػػػػؿ سػػػػػػحب الكدا ػػػػػػع كغيػػػػػػر  مجمػػػػػػكع متطلبػػػػػػات السػػػػػػيكلة فػػػػػػي المصػػػػػػرؼ=
 (الكدا ع(+)متطلبات السيكلة مقابؿ منح القركض

القػػػػركض القا مػػػػة –% )القػػػركض القا مػػػػة المحتملػػػة 011مقابػػػؿ مػػػػنح القػػػػركض = متطلبػػػات السػػػػيكلة
 (الفعلية

–الكدا ػػػػػػع السػػػػػػاخنة كا مػػػػػػكاؿ السػػػػػػاخنة ا خػػػػػػرل )1.95احتيػػػػػػاطي السػػػػػػيكلة مقابػػػػػػؿ المطلكبػػػػػػات =
 + االحتياطيػػػػػات ا كليػػػػػة( –)الكدا ػػػػػع كغيػػػػػر الكدا ػػػػػع المعرضػػػػػة للسػػػػػحب (1.31+)(االحتياطيػػػػػات ا كليػػػػػة

 .االحتياطيات ا كلية(–كغير الكدا ع المستقرة  )الكدا ع (1.05)

 :  اتحميل الحساسية(استخدام االحتماالت في تقدير متطمبات السيولة  خامسًا:

يرغػػػب بعػػػض المصػػػارؼ فػػػي اسػػػتخداـ االحتمػػػاالت عنػػػد تقػػػدير الحاجػػػة لمحتياطيػػػات النقديػػػة مقابػػػؿ 
: أك مرا ػز السػيكلة علػى أسػػاس اريكىات(كىنػا يقػكـ مػػدير السػيكلة بصػياغة م ػاىد )سػػين، الكدا ػع كالقػركض

 أسكأ حالة كالحالة المعتدلة كأفضؿ حالة كتحديد احتماالت تحقؽ أم منيا 
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 :  أسوأ مركز سيولة محتمل في المصرف -أ

نسػػبة نمػك الكدا ػػع فػي المصػرؼ ىػػي أدنػى ب ثيػػر مػف تك عػات إدارتػػو بحيػث إف مجمػػكع  ت ػكف عنػدما
ف طلبػات القػػركض مػػف أالكدا ػع يقػػؿ عػف أدنػػى نقطػة تحققػػت فػي تػػاري  الكدا ػػع فػي المصػػرؼ أضػؼ لػػذلؾ 

العممء الجيديف تفكؽ  ثيرا تك عات ايدارة بحيػث إف مجمػكع القػركض يفػكؽ أعلػى نقطػة تحققػت فػي تػاري  
ض في المصرؼ في حالو  يذه يكاجػو المصػرؼ أ صػى ضػغط علػى أمكالػو السػا لة المتاحػة  ف نمػك القرك 

الكدا ع ال يسػد النمػك فػي القػركض ىنػا يسػتعد مػدير السػيكلة لمر ػز عجػز فػي السػيكلة كبحجػـ  بيػر كيتػكلى 
 .صياغة خطة عمؿ لتعب ة مصادر السيكلة ايضافية كبءحجاـ  بيرة

 :  تمل في المصرفأفضل مركز سيولة مح -ب 

بحيػث إف مجمػكع الكدا ػع  ،نسػبة نمػك الكدا ػع فػي المصػرؼ تفػكؽ  ثيػرا تك عػات ايدارةعندما ت ػكف  
قػػػارب أعلػػػى نقطػػػة تحققػػػت فػػػي تػػػاري  الكدا ػػػع بالمصرؼ.أضػػػؼ لػػػذلؾ إف طلبػػػات القػػػركض مػػػف ييفػػػكؽ أك 

 ثيرا عػف أدنػى نقطػة تحققػت العممء الجيديف تقؿ  ثيرا عف تك عات ايدارة بحيث إف مجمكع القركض يقؿ 
ىنػا يسػتعد مػدير السػيكلة لمر ػز فػا ض فػي السػيكلة ، في السيكلة الف نمك الكدا ع يفػكؽ  ثيػرا نمػك القػركض

كبحجـ  بير كيتكلى كضع خطػة عمػؿ السػتثمار ىػذه ا مػكاؿ الفا ضػة فػي مكجػكدات مربحػة لتعظػيـ العا ػد 
 .للمصرؼ

   :المركز الوسط المحتمل لسيولة المصرف-ج 

ىنػا يقػؼ المصػرؼ كسػطا بػيف المر ػزيف السػابقيف كت ػاد إف تتػكازف نسػب نمػك الكدا ػع مػع نسػب نمػػك 
 القركض أك إف احدىما يفكؽ اآلخر بمبالم محدكدة كىك المر ز ا  ثر احتماال في التحقؽ 

فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا ايطػػػػػػػار كاسػػػػػػػتنادا إلػػػػػػػى أسػػػػػػػلكب االحتمػػػػػػػاالت البػػػػػػػد مػػػػػػػف حسػػػػػػػاب "متطلبػػػػػػػات السػػػػػػػيكلة 
 .المتك عة"باستخداـ احتماالت تحقؽ أم مف المرا ز الثمثة أعمه

 :  على ىذا ا ساس تحسب "متطلبات السيكلة المتك عة "بمكجب معادلة االحتماالت اآلتية

= احتماؿ تحقؽ النتيجة أ * العجز أك الفا ض المتك ع في  متطلبات السيكلة المتك عة في المصرؼ
 السيكلة للنتيجة أ

 تحقؽ النتيجة ب * العجز أك الفا ض المتك ع في السيكلة للنتيجة باحتماؿ  +

 احتماؿ تحقؽ النتيجة ج * العجز أك الفا ض المتك ع في السيكلة للنتيجة ج +
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 : أسموب مؤشرات السيولة الفرع الرابع:

تستند بعض المصارؼ في تقدير االحتياجات للسيكلة على الخبػرات السػابقة كعلػى متكسػطات ا داء 
 .(المتحققة في الصناعة المصرفية كيسمى ىذا ا سلكب )بمؤ رات السيكلة

 :  المركز النقد  أواًل:

حيث يعنػي ارتفػاع النسػبة مر ػزا أ ػكل ، االحتياطيات ا كلية إلى مجمكع المكجكداتكىك يمثؿ نسبة  
تتضػمف النقديػة كالكدا ػع لػدل االحتياطيػات ا كليػة  كبمػا أف ،للسيكلة في مكاجية االحتياجات اآلنية للسيكلة

مجمػكع  / (ديػة كالكدا ػع لػدل المصػارؼ ا خػرل)النق: لذلؾ ي كف المر ز النقدم يسػاكم، المصارؼ ا خرل
 .المكجكدات

 : األوراق المالية السائمةثانيًا: 

كيسػػػمى  ػػػذلؾ  .ذات ا جػػػؿ القصػػػير.ماليػػػة السػػا لةيتضػػمف ا كراؽ الح كميػػػة كغيرىػػػا مػػػف ا كراؽ ال
 .كيعني ارتفاع النسبة مر ز سيكلة أفضؿ للمصرؼ (ات الثانكية إلى مجمكع المكجكدات)بنسبة االحتياطي

 :  نسبة األوراق المالية المرىونة لمحصول عمى الودائع الحكومية ثالثًا:

حيث ت ترط بعض الح كمات رىف ما يحتفظ بو المصرؼ مف ا كراؽ الماليػة التػي أصػدرتيا كبمبلػم 
الكدا ػػع الح كميػػة التػػي تػػكدع فيػػو كىػػي بالتػػالي مؤ ػػر سػػلبي عػػف مر ػػز السػػيكلة الف ارتفػػػاع  يسػػاكم مبلػػم

ا كراؽ  كتسػػاكم ىػػذه النسػػػبة، النسػػبة يعنػػي مبلغػػا أ ػػؿ مػػف ىػػذه ا كراؽ المتػػاح للبيػػع عنػػد الحاجػػة للسػػيكلة
فػػػػي محفظػػػػة الماليػػػػة  مجمػػػػكع ا كراؽ مقسػػػػكمة علػػػػىالماليػػػػة المرىكنػػػػة للحصػػػػكؿ علػػػػى الكدا ػػػػع الح كميػػػػة 

 المصرؼ.

 :  نسبة األموال الساخنة رابعًا:

ىػذه النسػبة مػا  ك تػدؿ، المطلكبػات بالسػكؽ النقػدم إلػىالمكجكدات بالسكؽ النقدم ىذه النسبة تساكم 
 اف المصرؼ  د حقؽ التكازف بيف استقراضو في السكؽ النقدم كالزيادات في مكجكداتػو بالسػكؽ النقػدم  إذا

   .غطي مطلكباتو بالسكؽ النقدمالقابلة للبيع السريع لت

)النقديػػػػة +ا كراؽ الماليػػػػة الح كميػػػػة  صػػػػيرة ا جػػػػؿ تسػػػػاكم المكجػػػػكدات بالسػػػػكؽ النقػػػػدم حيػػػػث أف  
أم  يػػاـ المصػػرؼ بمػػنح القػػركض مػػف خػػمؿ : +القػػركض بالسػػكؽ النقػػدم +مع ػػكس اتفا يػػات إعػػادة ال ػػراء

) ػيادات اييػداع + الكدا ػع تسػاكم كؽ النقػدم المطلكبػات بالسػفي حيف أف  (ال راء المؤ ت لألكراؽ المالية
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 يػػػاـ المصػػػرؼ باالسػػػتقراض مػػػف : بالسػػػكؽ الػػػدكلي + االسػػػتقراض بالسػػػكؽ النقػػػدم +اتفا يػػػات إعػػػادة ال ػػػراء
 .(خمؿ البيع المؤ ت لألكراؽ المالية

 : نسبة الودائع القاعدية خامسًا:

يػيف )كدا ػع ا فػراد كالعػا مت كالمن ػآت الكدا ع القاعدية ىي ذات المبالم الصػغيرة مػف العمػمء المحل
التػػي ال يحتمػػؿ سػػحبيا بء ػػعار  صػػير ا جػػؿ كبالتػػالي فيػػي ال تتطلػػب (الصػػغيرة كالمتكسػػطة كالصػػغيرة جػػدا

 مجمكع الكدا ع إلىالكدا ع القاعدية  كىذه النسبة تساكم.سيكلة عالية

 :  التكوين النسبي لمودائع أو مزيج الودائع سادسًا:

مجمػػكع الكدا ػع ذلػػؾ الف الكدا ػػع الجاريػػة سػػريعة السػػحب مػػف  الجاريػػة كالكدا ػػع آلجػػؿ أكىػي الكدا ػػع 
خمؿ ال ي ات في حػيف أف الكدا ػع آلجػؿ ليػا آجػاؿ محػدكدة كىنػاؾ غرامػات مقابػؿ سػحبيا المب ػر كتع ػس 

ثػػر النسػػبة ا علػػى للكدا ػػع  جػػؿ مػػدل اسػػتقرار  اعػػدة تمكيػػؿ المصػػرؼ أم أف انخفاضػػيا يعنػػي اسػػتقرار أ 
 .بالكدا ع كبالتالي متطلبات سيكلة أ ؿ

 :  الرقم القياسي لمودائع المباعة من خالل السمسرة سابعًا:

تعتبػػر ىػػذه الكدا ػػع حساسػػة جػػدا للتقلبػػات فػػي أسػػعار الفا ػػدة كبالتػػالي فيػػي  ابلػػة للسػػحب السػػريع ممػػا 
الكدا ػػع المباعػػة مػػف  كىػػي تسػػاكم إلػػى.النسػػبة يعنػػي حاجػػة أ بػػر للسػػيكلة بالمصػػرؼىػػذه يعنػػي أف ارتفػػاع 
 .مجمكع الكدا ع إلىخمؿ السمسرة 

 : استخدام الترمين إلدارة مخاطر السيولةالمطمب الرابع: 

تلجػػػػأ المصػػػػارؼ للتػػػػأميف عنػػػػدما ي ػػػػكف  سػػػػط التػػػػأميف الػػػػذم يػػػػتـ دفعػػػػو أ ػػػػؿ مػػػػف الخسػػػػارة المحتملػػػػة 
االدارة المختصػػػػة بػػػػءدارة  فبالنسػػػػبة لمخػػػػاطر السػػػػيكلة تقػػػػكـ .عػػػػة أم التػػػػي تتك ػػػػع المصػػػػارؼ حػػػػدكثياكالمتك 

لمخػػػػاطر السػػػػيكلة باسػػػػتخداـ طػػػػرؽ  يػػػػاس  (المخػػػػاطر فػػػػي المصػػػػارؼ بقيػػػػاس الخسػػػػارة المتك عػػػػة )المحتملػػػػة
 .مخاطر السيكلة كتقارف ىذه الخسارة مع مبلم التأميف الكاجب دفعو

، ا ػعالتي تلجأ ليا المصارؼ  كسيلة مف كسا ؿ إدارة مخػاطر السػيكلة تػأميف الكد ومن طرق الترمين
السػيكلة. كيعتبػر ىػذا  باعتبار أف الكدا ع كالطلب علييػا ب ػ ؿ مفػاجىء ي ػ ؿ مصػدر مػف مصػادر مخػاطر

كيعػد تػأميف الكدا ػع كسػيلة تضػمف ال ػعكر با مػاف لػدل  ػؿ مػف المػكدعيف .التأميف اختيػارم بالنسػبة للبنػكؾ
مػػػا يػػػؤدم لزيػػػادة ، بػػػأف أمػػػكاليـ لػػػف تضػػػيع فػػػي حػػػاؿ إفػػػمس المصػػػرؼ حيػػػث ي ػػػعر المكدعػػػكف.كالمصػػػرؼ
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أمػػؿ بالنسػػبة للمصػػرؼ فسػػكؼ يسػػتطيع . اييػػداعات مػػف  ػػبليـ كبالتػػالي يػػؤدم إلػػى زيػػادة سػػيكلة المصػػرؼ
)أم عػدـ كجػكد م ػ لة  مقابلة السػحب مػف الكدا ػع بػأم لحظػة دكف أف يػؤثر ذلػؾ علػى ن ػاطاتو ا ساسػية.

 .(سيكلة لديو بأم لحظة

 (: من مخاطر السيولة اترمين الودائع آلية استخدام الترمين لمحمايةالفرع األول: 

ىػك مكضػكع تػأميف  إف مف أىـ المكضكعات المطركحة على السػاحة المصػرفية فػي السػنكات ا خيػرة
الكدا ػػع كالسػػبب فػػي ذلػػؾ ا زمػػات الماليػػة التػػي  ػػيدتيا معظػػـ الػػدكؿ كالتػػي أدت إلػػى ظيػػكر التعثػػر المػػالي 

   (0).متحدة ا مري يةلدل العديد مف المصارؼ كخصكصا في الكاليات ال
كدا ػػػػع  ػػػػد يػػػؤدم إلػػػػى زيػػػػادة ا عبػػػػاء الماليػػػػة علػػػػى  ػػػػؿ مػػػػف (كبػػػالرغـ مػػػػف أف نظػػػػاـ تػػػػأميف )ضػػػػماف

المكدعيف المستثمريف كالمقترضيف كربما الخزينة إال إف اليدؼ في النياية ىك زيػادة الضػماف كالػتخلص مػف 
  (2)ظركؼ المخاطرة كعدـ التأ د.

كيػػػو مػػف سػػلبيات مػػػف حيػػث كضػػػع حػػدكد  صػػكل للتعػػػكيض الػػذم  ػػػد إف نظػػـ تػػأميف الكدا ػػػع بمػػا تح
ظػػػاـ أفضػػػؿ مػػػف عدمػػػو بالنسػػػبة يصػػػرؼ للمػػػكدع فػػػي حػػػاؿ إخفػػػاؽ البنػػػؾ فػػػي السػػػداد إال أف كجػػػكد ىػػػذا الن

 .  للمكدع
بمػا تحكيػو ىػذه ، مما يترتب على البنكؾ إدارة فاعلة  مكاليا لعدـ االعتمػاد علػى المسػاندة مػف الدكلػة

مػػػف االسػػػتمرار فػػػي (علػػػى سػػػلبية أداء البنػػػكؾ فتػػػؤدم إلػػػى تخػػػكؼ العمػػػمء )المػػػكدعيفالمسػػػاندة مػػػف مؤ ػػػر 
 .االيداع لدييا

حمايػة  المفيػكـ ا ساسػي لنظػاـ التػأميف علػى الكدا ػع فػي الػدكؿ التػي تطبػؽ ىػذا النظػاـ إلػى ينصرؼ
خػمؿ مسػاىمة صغار المكدعيف بالعملة المحلية للدكلة مف مخاطر إفمس البنكؾ أك تك فيا عػف الػدفع مػف 

الم تر ة في النظاـ في صندكؽ لتأميف على الكدا ػع كالػذم يغػذل بمكجػب رسػكـ أك ا ػترا ات تلتػـز  البنكؾ
البنػػكؾ سػػدادىا أك مػػف خػػمؿ تقػػدير حقػػكؽ امتيػػاز للمػػكدعيف علػػى حصػػيلة التصػػفية للبنػػؾ فػػي حػػاؿ إفمسػػو 

تقػػكـ تلػػؾ ا نظمػػة علػػى أسػػاس  كفػػي معظػػـ ا حػػكاؿ، كفػػي حػػدكد مبػػالم معينػػة مػػف كدا عيػػـ  حػػدكد  صػػكل
كضع حد أ صى مف كدا ع العميؿ الكاحد لدل البنؾ ل ي ي ملو التػأميف كذلػؾ تأ يػد الغػرض ا ساسػي مػف 

 .النظاـ كىك حماية صغار المكدعيف

                                   
 .044. إدارة البنكؾ مدخؿ  مي كاستراتيجي معاصر، مرجع سابؽ، ص2116الحسيني، فمح، كالدكرم، مؤيد، ( 0)
 .481مرجع سابؽ، ص. أساسيات العمليات المصرفية، 2117ال ماع، خليؿ، ( 2)
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كتتلخص ف رة التأميف على الكدا ع فػي أف يقػكـ  ػؿ بنػؾ بػدفع نسػبة معينػة مػف إجمػالي الكدا ػع التػي 
ة ين ػػ يا البنػػؾ المر ػػزم أك ي ػػارؾ فػػي إدارتيػػا كفػػي حػػاؿ تعثػػر البنػػؾ فػػي رد الكدا ػػع لديػػو إلػػى جيػػة معينػػ

 .تتكلى ىذه الجية رد الكدا ع في حدكد المبالم المؤمف علييا ( صحابيا )م  لة سيكلة

كبيذا يتفادل المصرؼ تعرضػو لمخػاطر السػيكلة المتمثلػة بعػدـ  درتػو علػى سػداد التزاماتػو للمػكدعيف 
 .جكء للتأميف على الكدا ععف طريؽ الل

 كي ػػػكف تقػػػديـ الرسػػػكـ علػػػى المصػػػارؼ الم ػػػتر ة فػػػي أنظمػػػة الكدا ػػػع التػػػي لصػػػناديقيا أرصػػػدة بنسػػػبة
م كية ثابتة مػف الكدا ػع. إال أنػو تكجػد اسػتثناءات لػذلؾ حيػث تفػرض الرسػكـ علػى المؤسسػات الم ػتر ة فػي 

كـ للمصػارؼ اعتمػادا علػى المػدل الػذم حافظػت تعاد الرس: ففي حالة ا رجنتيف مثم.التأميف بنسب مختلفة
كفي ألمانيا نجد أف الرسػكـ علػى مؤسسػات التعػاكف اال راضػي ، لألصكؿ المحتفظة بيا بو على نسب معينة

 .تختلؼ باختمؼ درجة المخاطرة التي تتحمليا المؤسسة

ات الدا نػة بالعملػة  نسبة مف مجمكع الحسػاب فيم ف تحديدىا ()أ ساط التأميف أما اال ترا ات السنكية
الخاضػعة للضػماف ميمػػا  ػاف نكعيػا أك مصػػدرىا أك أصػليا اك مقػدارىا كيم ػػف أف يػدفع المصػرؼ المر ػػزم 
سػػػنكيا للمؤسسػػػة مبلغػػػا يعػػػادؿ مجمػػػكع حصػػػيلة اال ػػػتراؾ السػػػنكم المفػػػركض علػػػى المصػػػارؼ كمؤسسػػػات 

 .(0)حسب الحاجة لذلؾ  اال راض المتخصصة كال ر ات المالية كيجكز زيادة  يمة اال تراؾ السنكم

 مػػػػا البػػػػد مػػػػف إلػػػػزاـ المصػػػػرؼ المر ػػػػزم كالمصػػػػارؼ المرخصػػػػة كمؤسسػػػػات اال ػػػػراض المتخصصػػػػة 
   (2).(كال ر ات المالية التي تقبؿ الكدا ع بالمساىمة برأسماؿ المؤسسة )مؤسسة ضماف الكدا ع

ت الف ػات النقديػة  ما يساىـ نظاـ تأميف الكدا ع في الحيلكلػة دكف حػدكث عمليػات سػحب للكدا ػع ذا 
كب ػػ ؿ خػػاص فػػءف التػػأميف علػػى الكدا ػػع كالسياسػػات التنظيميػػة تزيػػداف مػػف سػػيكلة البنػػؾ كىػػذا مػػا ، الصػػغيرة

   (3)يقلؿ مف مقدار التمكيؿ المطلكب بحقكؽ المل ية.

                                   
 للمساىمة في تخفيؼ أعباء المصرؼ كاستقرار النظاـ المالي.( 0)
 .484أساسيات العمليات المصرفية، مرجع سابؽ، ص. 2117ال ماع، خليؿ، ( 2)
 .505التجارب(، مرجع سابؽ، ص –المبادئ  –. حك مة ال ر ات )المفاىيـ 2118حماد، طارؽ عبد العاؿ، ( 3)
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 : استخدام المشتقات المالية لمتحوط من مخاطر السيولة المطمب الخامس:

الم ػػتقات الماليػػة يم ػػف اسػػتخداـ الم ػػتقات الماليػػة فػػي إدارة مخػػاطر السػػيكلة عػػف طريػػؽ بيػػع ك ػػراء 
المسػػػػتخدمة فػػػػي التحػػػػكط مػػػػف مخػػػػاطر أسػػػػعار الفا ػػػػدة كأسػػػػعار  (خيػػػػارات، عقػػػػكد مبادلػػػػة ،)عقػػػػكد مسػػػػتقبلية

ة لػػى االسػػتقرار المػػالي مػػف جيػػا مػػر الػػذم يػػنع س علػػى سػػيكلة المصػػرؼ مػػف جيػػة كمػػف ثػػـ ع ،الصػػرؼ
حيػػث أف ايدارة كالمعالجػػة الجيػػدة ل ػػؿ مػػف مخػػاطر السػػكؽ كمخػػاطر التسػػعير باسػػتخداـ الم ػػتقات  .أخػػرل

المالية  أداة مف أدكات التحكط مف ىذه المخاطر يؤثر بصػكرة إيجابيػة علػى سػيكلة المصػرؼ كبالتػالي يقلػؿ 
 .مف احتماالت تعرضو لمخاطر سيكلة

 ،داـ الم ػػتقات  ػػأداة مػػف أدكات إدارة مخػػاطر السػػيكلةكبعبػػارة أخػػرل ي ػػكف المصػػرؼ  ػػد  ػػاـ باسػػتخ
كل ػػف عبػػر  نػػاة غيػػر مبا ػػرة أم بصػػكرة غيػػر مبا ػػرة عبػػر اسػػتخداـ الم ػػتقات الماليػػة للتحػػكط مػػف مخػػاطر 

 السكؽ.

 : استخدام اختبارات التحمل المصرفية المطمب السادس:

دات الر يسػػػػية لعػػػػدـ االسػػػػتقرار كالحاجػػػػة لفيػػػػـ أفضػػػػؿ للمحػػػػد ،نتيجػػػػة لزيػػػػادة ك ثافػػػػة ا زمػػػػات الماليػػػػة
دارتيػا، ك ياس لحجػـ المخػاطر الماليػة، المالي  ،أصػبح التكجػو نحػك تطػكير أدكات جديػدة لقيػاس المخػاطر كا 

كبيػػدؼ تحقيػػؽ ىػػذه الغايػػة بػػرز اسػػتخداـ اختبػػارات التحمػػؿ المصػػرفية  ممارسػػة  ػػا عة مػػف  بػػؿ المؤسسػػات 
 .المالية الدكليةالمالية الفردية كالمصارؼ المر زية كالمؤسسات 

 ،يم ػػػػف أف ت ػػػػكف اختبػػػػارات الجيػػػػد مفيػػػػدة فيمػػػػا يتعلػػػػؽ باي ػػػػراؼ الفعػػػػاؿ علػػػػى المؤسسػػػػات الماليػػػػة
كتكصػؼ ىػذه االختبػارات علػى أنيػا تقنيػة تحكطيػػة م ملػة للممارسػات اي ػرافية التقليديػة ك ىميتيػا المتزايػػدة 

الجيد علػى أنيػا إضػافة لػألدكات الك ا يػة التػي حيث ينظر الى اختبارات  ،كاستقرار البي ة المالية ،في حماية
كتساعد السلطات اال ػرافية بػأف ت ػكف علػى بينػة عنػد اتخػاذ القػرارات كالتػدابير  ،تستخدميا الر ابة المصرفية

 .المتعلقة بالمخاطر للحفاظ على االستقرار المالي

كمػػا يتكجػػب فعلػػو  ،لفجا يػػةفاختبػػار التحمػػؿ ىػػك أداة  ػػادرة علػػى تقيػػيـ رد الفعػػؿ االسػػتبا ي لألحػػداث ا
كبالتالي أصبح ليا  يمػة بالنسػبة للبنػكؾ علػى المسػتكل الفػردم فػي البحػث عػف ، لمكاجية أثار ىذه االحداث

حيػث تسػاعد فػي اتبػاع .أفضؿ سبؿ السػيطرة علػى المخػاطر مػف حيػث إدارتيػا ك ياسػيا كالتخفيػؼ مػف أثارىػا
 مػا تسػاىـ فػي فيػـ ا حػداث المحتملػة الحػدكث فػي ، سياسات أ ثر انسجاما مع المخاطر التي تتعرض ليا
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كمف ىنا فقد اتخذت اختبارات التحمؿ على كجو الخصػكص أىميػة متزايػدة فػي ، كتقييـ أثرىا بد ة ،المستقبؿ
فػػي برنػػامج اسػػتقرار الػػنظـ الماليػػة العالميػػة فػػي البلػػداف  بحيػػث خصػػص ليػػا دكر ر يسػػي، السػػنكات ا خيػػرة

   (0).صندكؽ النقد الدكلي البرنامج برعاية كىذا، ا  ةالمتقدمة كاال تصاديات الن

 المفاىيم األساسية الختبارات التحمل المصرفية.الفرع األول: 

في ضكء ما أظيرتو االحداث االخيرة مف تأثير مبا ر لمزمػات علػى النظػاـ المػالي كتػداعياتيا علػى 
كنقػاط الضػعؼ فػي النظػاـ المػالي لػيس كمػا بينتػو االزمػات مػف أف المخػاطر ، صػناعة المصػارؼ فػي العػالـ

كانػػو ، مصػػدرىا فقػػط التطػػكرات الحاليػػة كانمػػا  ػػد ت ػػكف نتيجػػة لتغيػػرات فػػي البي ػػة اال تصػػادية ال ليػػة كالماليػػة
مػػف ىنػػا نبعػػت أىميػػة اسػػتخداـ أدكات .لػػيس  افيػػا أف تػػتـ إدارة المخػػاطر علػػى اسػػاس أكضػػاع العمػػؿ العاديػػة

لػػذلؾ تعتبػػر ، كىػػذه االدكات ىػػي اختبػػارات التحمػػؿ ،ض ليػػا المصػػارؼجديػػدة فػػي إدارة المخػػاطر التػػي تتعػػر 
كىػػػػي مػػػػف ، غنػػػػى عنيػػػػا فػػػػي ادارة المخػػػػاطر للحػػػػد مػػػػف احتمػػػػاالت كتػػػػأثير حػػػػدكث االزمػػػػات أداة اساسػػػية ال

 .العناصر االساسية في نظـ إدارة مخاطر المصارؼ كخصكصا بعد االزمات المتمحقة

بػؿ ىػي مجػرد تطػكير منطقػي للتف يػر البػدا ي القػا ـ علػى  فاختبػارات التحمػؿ بحػد ذاتيػا ليسػت جديػدة
 .تساؤؿ )ماذا لك؟(

 : تعريف اختبارات التحمل المصرفيةأواًل: 
ُتعرؼ اختبػارات التحمػؿ المصػرفية علػى أنيػا عبػارة عػف مجمكعػة مػف التقنيػات كا دكات كاالجػراءات 

رافية لقيػػاس الكضػػع المػػالي المحتمػػؿ اي ػػ السػلطات المكضػكعية المسػػتخدمة مػػف  بػػؿ المؤسسػػات الفرديػػة أك
 .(2)البحث كالدراسة للنظاـ  يد

المعبػػػػػر عنيػػػػػا ب ػػػػػ ؿ ) اف ىػػػػػذه االختبػػػػػارات ال تيػػػػػدؼ فقػػػػػط الػػػػػى تحديػػػػػد نقػػػػػاط الضػػػػػعؼ المحتملػػػػػة
 المالي.كل ف أيضػا لتقػدير كتقيػيـ بػأ بر على الحالة المالية للمؤسسة المعنية أكالنظاـ التي تؤثر ((3)صدمات

باختصػػار فػػاف اليػػدؼ منيػػا ىػػك اختبػػار اسػػتقرار كمركنػػة النظػػاـ  ،ال مػػي لتلػػؾ الصػػدمات مم ػػف ا ثػػر  ػػدر
 .كتقييـ المؤسسة كتحليليا عند حدكث الصدمة

                                   
 (اختبارات التحمؿ كفؽ المنيجية التي كضعيا صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي.FSAPيستخدـ برنامج تقييـ النظـ المالية )( 0)

(2) Marcelo, A., 2008. Stress Tests and Their Contribution to Financial Stability, The Journal of 
Banking Regulation, Madrid, Spain, p67. 

 الصدمة: كىي حدث فجا ي أم الحدث الغير متك ع حدكثو.( 3)
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علػػػى أنيػػػا اسػػػتخداـ البنػػػؾ لتقنيػػػات مختلفػػػة لتقيػػػيـ  درتػػػو علػػػى مكاجيػػػة : كتعػػػرؼ اختبػػػارات التحمػػػؿ
كذلػؾ مػف خػمؿ  يػاس أثػر ىػذه التغيػرات  ،التغيرات التي يتعرض ليا في ظؿ ظركؼ كأكضاع عمؿ صعبة

   .(0)كبصفة خاصة ا ثر على  فاية رأس الماؿ كالربحية ،على مجمكعة المؤ رات المالية للمصرؼ

أداة تسػػتخدـ مػػف  بػػؿ السػػلطات اال ػػرافية فػػي النظػػاـ المػػالي كالمصػػارؼ : كيم ػػف تعريفيػػا علػػى أنيػػا
اك حر ػة غيػر اعتياديػة فػي مجمكعػة مػف المتغيػرات  ،يفكلتقييـ التأثير المحتمؿ لحػدث معػ ،يدارة المخاطر

 .(2)المالية على المصارؼ كالنظاـ المالي   ؿ 

باآلليػػة المعتمػدة لتقيػػيـ الكضػػع المػػالي : للر ابػػة المصػػرفية اختبػارات التحمػػؿ 2 مػا عرفػػت لجنػػة بػازؿ 
نمػػا معقكلػػة أك مم ػػف حػػدكثيا كاالسػػتفادة مػػف نتا جيػػا فػػي  ،للمصػػرؼ كربحيتػػو فػػي ظػػؿ افتراضػػات صػػعبة كا 

 اتخاذ القرارات المناسبة.

المصػػػػارؼ يدارة مخاطرىػػػػا أمػػػػا التعريػػػػؼ ا خػػػػر للجنػػػػة بػػػػازؿ فيػػػػي أداة يدارة المخػػػػاطر تسػػػػتخدميا 
رأس  كتعطػػػي مؤ ػػػر عػػػف مقػػػدار، فاختبػػػارات التحمػػػؿ تنبػػػو المصػػػرؼ للمخػػػاطر غيػػػر المتك عػػػة (3).الداخليػػػة

 .الماؿ المـز عند حدكث الصدمات

 ػامؿ الختبػارات التحمػؿ علػى انيػا أداة تسػتخدميا المصػارؼ  ما سػبؽ يم ػف التكصػؿ الػى تعريػؼكم
أك السػػلطة الر ابيػػة فػػي إدارة المخػػاطر كتقيػػيـ االثػػار المحتملػػة لتلػػؾ المخػػاطر علػػى كضػػع المصػػرؼ نتيجػػة 

كىػػذه  حصػػكؿ تغيػػرات محػػددة فػػي ا كضػػاع اال تصػػادية العامػػة أك نتيجػػة متغيػػرات معينػػة داخػػؿ المصػػرؼ
 المتغيرات  اسية كل ف معقكلة.

كت ػير ىػذه االختبػارات للحػد االدنػى مػف رأس المػاؿ الكاجػب تػكافره المتصػاص الخسػا ر عنػد حػػدكث 
المخػػػػاطر ينبغػػػػي تػػػػكافر  كل ػػػػي تػػػػؤدم اختبػػػػارات التحمػػػػؿ كظيفتيػػػػا االساسػػػػية فػػػػي عمليػػػػة إدارة الصػػػػدمات.

 .قة مف  بؿ المصرؼ أك السلطة الر ابيةالمطب المكضكعية في أم نكع مف اختبارات التحمؿ سكاء

                                   
 .37المصرفية، ال كيت العدد الخامس، ديسمبر، صاختبارات التحمؿ، معيد الدراسات . 2101اضاءات مالية كمصرفية، ( 0)

(2) Quagliariello, M., 2009. Stress-Testing The Banking System Methodologies and Application,  
Cambridge University Press, New York, p24. 
(3) Princples for Sound Stress Testing Practices and Supervision, 2009. Basel Committee on 
Banking Supervision,  Bank for International Settlements, May, PP. 2-3. 
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كالمقصػػكد بػػذلؾ أف يػػتـ بنػػاء االختبػػار ضػػمف حػػدكد المنطقيػػة كأف ي ػػكف احتمػػاؿ حػػدكث الصػػدمات 
كىػػذا  ،مم نػػا كليسػػت مسػػتحيم كبالتػػالي أف ت ػػمؿ افتراضػػات االختبػػار تحر ػػات كا عيػػة فػػي عكامػػؿ الخطػػر

 .في تقييـ االختبار كنتيجتو المعيار ىك أساسي

 : القيمة المعرضة لمخطر واختبارات التحمل المصرفيةيًا: ثان

تعرؼ القيمة المعرضة للخطر على أنيا أ صى خسػارة يم ػف أف يتحمليػا المصػرؼ فػي ظػؿ ظػركؼ 
 .(0)العمؿ العادية خمؿ فترة زمنية محددة كباحتماؿ محدد

معينػػة مػػف ا صػػكؿ أم أنيػػا تػػؤمف  يػػاس إحصػػا ي للخسػػا ر القصػػكل التػػي يم ػػف أف تطػػاؿ محفظػػة 
   (2)خمؿ فترة زمنية محددة كذلؾ نتيجة للتغيرات التي تطرأ على ا سعار أك على معدالت الفكا د.

كمػػف جيػػة أخػػرل ، كبالتػالي فػػءف حجػػـ ىػػذه الخسػػا ر تعتمػػد علػػى الحجػػكـ المعرضػػة للخطػػر مػػف جيػػة
طػػردا ف لمػػا زادت  يمػػة  (ةكىػػي تتناسػػب معيػػا )الحجػػكـ كمسػػتكل الثقػػ ،علػػى مسػػتكل الثقػػة كتقلبػػات ا سػػعار

ك ػذلؾ ا مػر بالنسػبة لمسػتكل الثقػة المحػدد  ، لمػا زادت القيمػة المعرضػة للخطػر الحجػكـ المعرضػة للخطػر
 .ف لما  بر ىذا المستكل أدل ذلؾ لزيادة احتماالت التعرض للخسا ر

كا ػػػد التػػػي  مػػػا تر ػػػز القيمػػػة المعرضػػػة للخطػػػر علػػػى العم ػػػة الترابطيػػػة بػػػيف ا سػػػعار أك معػػػدالت الف
كيعػػػد ىػػػذا ا مػػػر مقبػػػكال فػػػي ا جػػػؿ القصػػػير فػػػي حػػػيف أنػػػو ال  ،حػػػدثت فػػػي الماضػػػي لتقيػػػيـ محفظػػػة معينػػػة

  (3).يتناسب مع فترات طكيلة مف الزمف كدخكؿ متغيرات كعكامؿ  ثيرة تؤثر في تقلبات العكا د
  مػػػػا أف حسػػػػاب القيمػػػػة المعرضػػػػة للخطػػػػر يتصػػػػؼ بالصػػػػعكبة مػػػػف حيػػػػث صػػػػعكبة تحديػػػػد التكزيػػػػع

كالحصػػكؿ علػػى سلسػػلة مػػف ا سػػعار التاريخيػػة لػػألدكات الماليػػة لتحديػػد  ،ايحتمػػالي المػػرتبط بقػػيـ المحفظػػة
 .القيمة المتك عة للخطر كاينحراؼ المعيارم كمعامؿ االرتباط بيف مخاطر ا دكات المالية

                                   
 لمعلكمات إضافية عف القيمة المعرضة للخطر( 0)

- Baron, G, Giannopoulos, K, and Vosper, L., 2000. Backtesting Derivative Portfolios with FHS, 
Mimeo, July. 
(2) Gabbi, G., 2004. Mesuring Liquidity Risk In a Banking Management Framework, Vol. 30, Siena, 
Italy, p2. 
(3) Buder, A, Lauffe, A, and others, 2011. Instrument of Volks Bank AG'S Treasury Department, 
P62. 
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علػػى ىػػذه إال أنيػػا تتصػػؼ بسػػيكلة كبسػػاطة فػػي الفيػػـ حيػػث تعطػػي الخسػػارة المتك عػػة  قيمػػة كبنػػاءان 
حػػدكد للخسػارة المتك عػػة بالنسػبة للمصػػرؼ كفػي ضػػكء ىػذا يػػتـ اتخػاذ القػػرارات كايجػػراءات  القيمػة يػػتـ كضػع

 .(0)المناسبة

كتعطي ام انية التح ـ با دكات المالية المكجكدة فػي المحفظػة ايسػتثمارية كاختيػار المحفظػة المثلػى 
 .(2)تزيد مف القيمة المعرضة للخطربحيث يتـ استبعاد مف المحفظة ا داة المالية التي 

خاصػػػة بمػػػا يتعلػػػؽ  ،ال تأخػػػذ القيمػػػة المعرضػػػة للخطػػػر بعػػػيف ايعتبػػػار ا حػػػداث ايسػػػتثنا ية بالسػػػكؽ
حيػػػث تعتمػػػد القيمػػػة المعرضػػػة ، مختلػػػؼ عمػػػا  انػػػت عليػػػو فػػػي الماضػػػي بتغيػػػر أسػػػعار عػػػدة أصػػػكؿ ب ػػػ ؿ

للتنبػػػؤ بالمسػػػتقبؿ بػػػافتراض اسػػػتمرار تلػػػػؾ للخطػػػر علػػػى ارتباطػػػات العكا ػػػد التاريخيػػػة مػػػع تغيػػػرات ا سػػػعار 
 .االرتباطات كذلؾ في ظؿ الظركؼ العادية

مػػف ىنػػا تػػأتي أىميػػة اختبػػارات التحمػػؿ  ػػأداة ت ميليػػة فػػي إدارة مخػػاطر المحػػافظ المصػػرفية كبالتػػالي 
، تػػكفير معلكمػػات حػػكؿ المخػػاطر التػػي تقػػع خػػارج نطػػاؽ المخػػاطر المحتملػػة كفػػؽ القيمػػة المعرضػػة للخطػػر

س اختبػػػارات التحمػػػؿ أداء المحػػػافظ خػػػمؿ أحػػػداث اسػػػتثنا ية كبفتػػػرة زمنيػػػة طكيلػػػة نسػػػبيان خمفػػػان للقيمػػػة كتع ػػػ
كتتميػز ىػػذه االختبػارات بالقػدرة علػى تكضػػيح ، المعرضػة للخطػر التػي تع ػس المخػػاطر خػمؿ فتػرات  صػيرة

 .ية لك كع ىذه الخسارةالعم ة بيف الخسارة المتك عة كالعكامؿ المتعلقة بيا كل ف دكف تحديد االحتمال

كيضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ أف اختبػػارات التحمػػؿ تلعػػب دكران ىامػػان فػػي ابػػمغ المصػػرؼ عػػف المخػػاطر ال امنػػة 
 .(3)عممة تحذير مب رة عف خطر غير متك ع كبالتالي يم ف أف ت كف

 :  أساليب وأىمية اختبارات التحمل المصرفيةالفرع الثاني: 

التػػي تيػػدؼ إلػػى  يػػاس حساسػػية محفظػػة  عػػة مػػف ا سػػاليبتضػػـ اختبػػارات التحمػػؿ المصػػرفية مجمك 
كبعبػػػػارة أخػػػػرل فػػػػءف ، كل ػػػػف ىػػػػذه ا حػػػػداث معقكلػػػػة أم منطقيػػػػة ،معينػػػػة لمجمكعػػػػة مػػػػف ا حػػػػداث الفجا يػػػػة

                                   
(1) Xiogwei, J, and  Neil, P, 1998. Using Value-at-Risk to Control Risk Taking: How Wrong Can 
You Be, University of IIIinois at Urbana-Champaign, P4. 
(2) Jorion, Ph., 2002. Value at Risk: The New Bench Mark for Managing Financial Risk, 2nd Editdon, 
McGrow Hill, USA, P107. 
(3) Quagliariello, M., 2009. Stress-Testing The Banking System Methodologies and Application,  
Previous reference, p19. 
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مػػػف حيػػػث الد ػػػة العلميػػػة( بػػػؿ ىػػػي فػػػف يتطلػػػب  ميػػػة مػػػف ) اختبػػػارات التحمػػػؿ المصػػػرفية ليسػػػت أداة د يقػػػة
 .يرية التي تخضع لح ـ اينساف في الدرجة ا كلىالتقنيات كسلسلة مف االفتراضات التقد

كتسػػتخدـ اختبػػارات التحمػػؿ إمػػا لتحليػػؿ أثػػر التغيػػرات فػػي عامػػؿ خطػػر كاحػػد مػػثم انخفػػاض أسػػعار 
ا سػيـ كىػػك مػػا يطلػػؽ عليػػو )تحليػػؿ الحساسػػية( أك تػػأثير متغيػرات عديػػدة تحػػدث فػػي ك ػػت كاحػػد فػػي العديػػد 

النػػاتج المحلػػي االجمػػالي مػػع انخفػػاض أسػػعار االسػػيـ كارتفػػاع مػػف عكامػػؿ الخطػػر مجتمعػػة مثػػؿ انخفػػاض 
كيضػػػاؼ إلػػػى ىػػػذه االسػػػاليب نظريػػػة القيمػػػة القصػػػكل ، أسػػػعار الفا ػػػدة كىػػػذا مػػػا يػػػدعى )بتحليػػػؿ السػػػيناريك(

 كأسلكب الحد اال صى للخسا ر.
يك كتتك ػػؼ الطريقػػة المعتمػػدة مػػف  بػػؿ المصػػرؼ فيمػػا اذا  انػػت بكاسػػطة تحليػػؿ الحساسػػية أك السػػينار 

 على حجـ المصرؼ كتعقد عملياتو.

 :  أساليب اختبارات التحمل أواًل:
 :  تحميل الحساسية (0

يسػتخدـ تحليػػؿ الحساسػية لتحليػػؿ أثػػر التغيػرات فػػي عامػؿ خطػػر كاحػػد أم تقػيس تغيػػر نػكع كاحػػد مػػف 
كيم ػػف أف تعتمػػد ، كبالتػػالي تػػأثيره علػػى الكضػػع المػػالي للمصػػرؼ ،المخػػاطر كأثػػر ذلػػؾ علػػى محفظػػة معينػػة

 .(اختبارات الحساسية على أحداث ماضية )صدمات تاريخية
كعػػػػادة مػػػػا تلجػػػػأ المصػػػػارؼ المتكسػػػػطة كصػػػػغيرة الحجػػػػـ ذات الن ػػػػاط المصػػػػرفي التقليػػػػدم إلػػػػى ىػػػػذا 

إال أف  لة البيانات التاريخيػة كاال تصػادية التػي يعتمػد علييػا تحليػؿ الحساسػية ال يسػاعد فػي اتخػاذ  ،التحليؿ
أم أنػػػو التسػػػتفيد إدارة المخػػػاطر مػػػف ىػػػذا ، تـ التخطػػػيط للطػػػكارلء علػػػى أساسػػػو ػػػرارات بعيػػػدة المػػػدل كأف يػػػ

 .في  راراتيا ذات ا جؿ الطكيؿ ا سلكب
كىػػذا االفتػػراض غيػػر  ،إضػػافة إلػػى أف تحليػػؿ الحساسػػية يػػدرس تغيػػر عامػػؿ كاحػػد مػػف عكامػػؿ الخطػػر

 .(0)امؿ خطر كاحد فعند حدكث صدمة ما فءنو يتأثر أ ثر مف ع، منطقي في أ ثر الظركؼ الطار ة
 :  تحميل السيناريو (4

دة تقػػػع فػػػي ك ػػػت كاحػػػد لعكامػػػؿ يػػػتـ االعتمػػػاد علػػػى تحليػػػؿ السػػػيناريك فػػػي دراسػػػة تػػػأثير متغيػػػرات عديػػػ
غطػػػػي أ ثػػػػر مػػػػف نػػػػكع كاحػػػػد مػػػػف كت، أم تعتمػػػػد علػػػػى متغيػػػػرات عػػػػدة تحػػػػدث فجػػػػأة كفػػػػي أف كاحػػػػد ،الخطػػػػر

                                   
(1) Quagliariello, M., 2009. Stress-Testing The Banking System Methodologies and Application,  
Previous reference, PP. 74-77. 
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إلى ىذا ا سػلكب المصػارؼ ال بيػرة الحجػـ  كعادة ما تلجأ، أك تغطي منتجات أك خدمات مختلفة ،المخاطر
 ذات الن اط المعقد كالمتقدـ.

كعند تصميـ السيناريك مف الميـ تحديد ما اذا  اف يقكـ على التخميف ب أف إم انيػة حػدكث تطػكرات 
 ،التاريخيػةأك أنػو يقػكـ علػى ا حػداث  ،(يطلػؽ عليػو )السػيناريك االفتراضػي كىػذا مػا ،مستقبلية في اال تصاد

 كىذا ما يطلؽ عليو )السيناريك التاريخي(. ،لصدمات الماضية  د تحدث مرة أخرلؽ افتراض أف اكف

كفػػػي الكا ػػػع تسػػػتند ب ػػػ ؿ أساسػػػي علػػػى  ،إف السػػػيناريكىات التاريخيػػػة ىػػػي أسػػػيؿ مػػػف حيػػػث التنفيػػػذ
خيػة ال كأف اسػتخداـ البيانػات التاري، افتراض أف ا زمػات فػي الماضػي سػي كف ليػا حتمػا  ػبيو فػي المسػتقبؿ

 مػػػػػا أف ىػػػػػذه السػػػػػيناريكىات تحتػػػػػكم علػػػػػى  ػػػػػدر  بيػػػػػر مػػػػػف المصػػػػػدا ية  ،معنػػػػػى لػػػػػو دكف ىػػػػػذا االفتػػػػػراض
ك لػػػة ىػػػذه  ،كل ػػػف يؤخػػػذ علييػػػا عػػػدـ أخػػػذىا بعػػػيف االعتبػػػار المخػػػاطر المسػػػتقبلية المحتملػػػة ،كالمكضػػػكعية

المسػػػػتقبؿ السػػػػيناريكىات القابلػػػػة للتطبيػػػػؽ علػػػػى الكضػػػػع الحػػػػالي بسػػػػبب تبػػػػايف سػػػػلكؾ عكامػػػػؿ الخطػػػػر فػػػػي 
 مػػا أنػػو ال يم ػػف مقارنػػة نتػػا ج ىػػذه السػػيناريكىات مػػع المخػػاطر الحاليػػة كتضػػمينيا فػػي التقنيػػات ، كالماضػػي

 .الحديثة للتحكط مف المخاطر المالية

ح ىػػك نقػػاط ضػػعؼ فػػي ىي ليػػة النظػػاـ بينمػػا فػػي السػػيناريكىات االفتراضػػية ي ػػكف الخيػػار الكحيػػد المتػػا
حديػػػد حجػػػـ ىػػػذه كمػػػع ىػػػذا يم ػػػف اسػػػتخداـ السمسػػػؿ التاريخيػػػة فػػػي ت ،فػػػاض  يمػػػة العملػػػةالمػػػالي مثػػػؿ انخ

 .الصدمات االفتراضية

فػػءف اختيػػار السػػيناريك ، أك ىجػػيف مػػف االثنػػيف (السػػيناريكىات )تػػاريخي أك افتراضػػيفػػي أم نػػكع مػػف 
كمػػع ىػػذا يبقػػى معيػػار  ،كتحديػػد  ػدة الصػػدمات ،ىػك ذاتػػي بح ػػـ طبيعتػػو السػػيما فػي اختيػػار عكامػػؿ الخطػػر

حيػػػث ال يم ػػف الكصػػكؿ إلػػى معلكمػػػات ، مكضػػكعية السػػيناريك عنصػػرا اساسػػيا فػػػي تقيػػيـ االختبػػار كنتا جػػو
   . يمة مف االختبار الذم يفتقر للمكضكعية

كيتكجػػب أف ي ػػكف االختبػػار ذك طبيعػػة نكعيػػة ك ميػػة كاف تحػػدد المعػػايير ال ميػػة سػػيناريكىات معقكلػػة 
ايير النكعيػػة علػػى ىػػدفيف ىمػػا تقيػػيـ  ػػكة إيػػرادات المصػػرؼ كأف تؤ ػػد المعػػ، يم ػػف أف يتعػػرض ليػػا المصػػرؼ

أمػا اليػدؼ الثػاني فيػك تحديػد ، ك درة رأس الماؿ على استيعاب الخسا ر المم نػة التػي  ػد يت بػدىا المصػرؼ
 .الخطكات التي يتعيف على المصرؼ اتخاذىا يدارة المخاطر كتحديد رأس الماؿ المناسب
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 :  تصميم السيناريو -

يػذ االختبػار يـ السيناريك على سلسلة مػف القػرارات التػي تعتبػر حاسػمة بالنسػبة لصػحة تنفينطكم تصم
كأخػذ درجػات  ،فينالؾ مجمكعة مف عكامؿ الخطر التي يفتػرض اختيارىػا ب ػ ؿ مناسػب ،كالمكثك ية بالنتا ج

ي تصػميـ كيعتبػر تفسػير متغيػرات الصػدمة خػط ا سػاس فػ ،تصػميـ السػيناريك مف ىذه العكامػؿ عنػد متفاكتة
 .السيناريك

كل ػف بصػكرة عامػة يجػب  ،ريح للح ـ على معقكلية السيناريككمف الصعكبة كضع معيار كاضح كص
كبالتػػالي أف ت ػكف احتماليػػة حػدكثيا مم نػػة كليسػت مسػػتحيلة  ،أف تبنػى السػػيناريكىات ضػمف حػػدكد المنطقيػة

نما غير مؤ دة.  كا 

بػػػؿ  ،متسػػػاكية فػػػي جميػػػع المؤسسػػػات الماليػػػة فلػػػيس مػػػف الضػػػركرة أف ت ػػػكف سػػػيناريكىات االختبػػػارات
 يجب أف ت مؿ ما ي في مف المعلكمات عند تقييـ ا كضاع الطار ة المم ف التعرض ليا.

كيفضػػػؿ أف تغطػػػي ىػػػذه السػػػيناريكىات مسػػػتكيات مختلفػػػة لمثػػػار المعا سػػػة كبالتػػػالي يقػػػيس السػػػيناريك 
طػػر كيحػػدد االفتراضػػات المناسػػبة للعناصػػر فػػي عػػدد مػػف عناصػػر الخ عا سػػةللتحر ػػات الم اآلثػػار المترابطػػة

المختلفػػة لمخػػاطر اختبػػار التحمػػؿ التػػي يػػتـ إدخاليػػا فػػي سػػيناريك معػػيف كيقػػدر التػػأثير النػػاتج علػػى المر ػػز 
   .المالي للمصرؼ

 ،كمنا  ػػػة بػػػيف مػػػدراء المصػػػارؼ، كيفضػػػؿ عنػػػد بنػػػاء السػػػيناريكىات أف ي ػػػكف ىنالػػػؾ اتصػػػاؿ كثيػػػؽ
جيػػػة نظػػػر م ػػػتر ة حػػػكؿ السػػػيناريكىات المعقكلػػػة كفػػػؽ المنطػػػؽ كمػػػا يم ػػػـ كمػػػدراء إدارة المخػػػاطر لكضػػػع ك 

 المصرؼ.

  (0ا:نيرية القيمة القصو  (3

كىي أسلكب إحصا ي يتـ مف خملو تحديد الخسا ر الناجمة عف المخاطر محتملة الحػدكث فػي ظػؿ 
 .ظركؼ معينة

أم ال ، فػػي الماضػػي كالم ػػ لة فػػي اسػػتخداـ ىػػذه النظريػػة أنيػػا ال تعتمػػد علػػى سػػلكؾ عكامػػؿ الخطػػر
 مػػا أنيػػا تفتػػرض أنػػو يكجػػد تغييػػر ىي لػػي ليػػذه ، تتناسػػب مػػع عكامػػؿ الخطػػر المبنيػػة علػػى بيانػػات تاريخيػػة

                                   
(1) Taher, M., 2004. Modern Risk Manegement Banking and Finance, Union of Arab Banks, 
Lebanon, Beirut, PP. 146-147. 
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إال أف افتراضػػات ىػػذه النظريػػة فػػي  ثيػػر مػػف ا حيػػاف ال تقػػكـ بػػربط الخطػػر ، العكامػػؿ خػػمؿ الفتػػرة ب امليػػا
 ػػػة بػػػيف احتماليػػػة ك ػػػكع الخطػػػر كنتػػػا ج كمػػػع ىػػػذا فيػػػي  ػػػادرة علػػػى ايجػػػاد عم ،بك ػػػت حػػػدكث ىػػػذا الخطػػػر

 .لذلؾ تكصؼ على أنيا أفضؿ ا ساليب المستخدمة في اختبارات التحمؿ ،اختبارات التحمؿ ليذا الخطر

 :  أسموب الحد األقصى (2

ا سػػلكب لمعرفػػة تػػأثير تغيػػر عكامػػؿ الخطػر كيػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػمؿ تحديػػد احتماليػػة ك ػػكع  يسػتخدـ ىػػذا
التػػالي فػػءف ىػػذا ا سػػلكب يلقػػي الضػػكء علػػى تقيػػيـ مخػػاطر المحفظػػة المصػػرفية كب ،العكامػػؿىػػذا التغيػػر فػػي 

كنتػػا ج الصػػدمات المرافقػػة ليػػذه المخاطر.فعنػػد اللجػػكء ليػػذا ا سػػلكب ال يػػتـ االعتمػػاد علػػى نتا جػػو لكضػػع 
 .حدكد للتعرض للمخاطر كانما أيضا على نتا ج العكامؿ التي تعرضت للصدمة

 :  مل المصرفيةأىمية اختبارات التحثانيًا: 

   :(0ااألىمية (0

تسمح اختبارات التحمػؿ بتكظيػؼ لغػة م ػتر ة بػيف البنػكؾ تسػتخدميا السػلطات الر ابيػة مثػؿ صػياغة 
المبػػادلء التكجيييػػة التنظيميػػة الختبػػارات التحمػػؿ. حيػػث أنيػػا تعتبػػر مػػف ا دكات ا ساسػػية التػػي تسػػتخدميا 

اتخػػاذ القػػرارات كاالجػػراءات كفػػؽ ىػػذه االختبػػارات حيػػث كفػػي  ،المصػػارؼ فػػي إدارتيػػا للمخػػاطر االسػػتثنا ية
كتفيػػد فػػي تقيػػيـ المخػػاطر فػػي ظػػؿ  ،تلعػػب اختبػػارات التحمػػؿ دكرا ر يسػػيا فػػي تحسػػيف عمػػؿ إدارة المخػػاطر

إدارة  فيػي تسػاعد فػي  يفيػة، كتقيس مدل صمكد المصرؼ كمقاكمتػو عنػد ىػذه الظػركؼ، الظركؼ الصعبة
فيػػي  ،كتقيػػيـ مػػدل تػػأثر ا ربػػاح بػػذلؾ، ثيػػة رأس المػػاؿ أمػػاـ ىػػذه ا حػػدانتػػا ج ا حػػداث القاسػػية كمػػدل  فا

كتسػتخدـ اختبػارات التحمػؿ عنػد تحديػد  .يػداتقنيػة مفيػدة لت ػخيص حالػة المخػاطر لػدل المصػرؼ كفيميػا ج
 مػػا أف التطبيػػؽ الجيػػد ، ا دكات الك ا يػػة المسػػتخدمة مػػف  بػػؿ المصػػرؼ كانع ػػاس ذلػػؾ علػػى النظػػاـ المػػالي

 .رلء كاستخداميا في فترات ا زماتت التحمؿ يكفر البي ة المناسبة كالصحيحة لكضع خطط الطكاالختبارا

   :(2)ك د أ دت لجنة بازؿ للر ابة المصرفية على أىمية اختبارات التحمؿ كعلى دكرىا في 

 إعطاء نظرة مستقبلية لتقييـ المخاطر.  -أ 

                                   
 .ةدكرة اختبارات الجيد، البنؾ المر زم، دم ؽ، سكري. 2102الراضي، أحمد، ( 0)

(2) Princples for Sound Stress Testing Practices and Supervision, 2009. Basel Committee on 
Banking Supervision,  previous reference, PP. 2-3. 
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 التغلب على محدكدية النماذج كالبيانات لتاريخية.  -ب 
االتصػاؿ الػداخلي كالخػارجي كبالتػالي إضػافة  يمػة للر ابػة. الداخليػة التػي تمارسػيا إدارة  دعـ -ج 

 .المخاطر في البنكؾ
 تغذية اجراءات تخطيط السيكلة كرأس الماؿ.  -د 
 تكفير معلكمات عف الظركؼ التي تعرض المصارؼ للخطر.  -ق 
مػػػػؿ خػػػػمؿ رارية العأك لكضػػػػع خطػػػػط السػػػػتم، تطػػػػكير تقنيػػػػات للتخفيػػػػؼ مػػػػف حػػػػدة المخػػػػاطر -ك 

كأف ت ػػػكف بمثابػػة أسػػػاس لتعزيػػز التقنيػػػات المتبعػػة فػػػي مجػػاؿ الحمايػػػة  ،الظػػركؼ الضػػاغطة
 .الك ا ية مف الحاالت السلبية غير المتك عة

 :  متطمبات اختبارات التحمل (4

   :(0)يجب ا خذ بعيف االعتبار ما يلي ل ي تؤدم االختبارات كظا فيا

 .السيناريكىات المحددة الجراء اختبارات الجيدضركرة معرفة كمكافقة مجلس ايدارة على  -
 م ار ة االدارة العامة كالدكا ر التنفيذية في إعداد ىذه السيناريكىات. -
جراء كمتابعة نتا ج اختبارات الجيد.  -  م ار ة دا رة المخاطر في إعداد كا 
 معرفة العم ة الترابطية بيف المخاطر كتأثير بعضيا على بعض.  -
 ا خذ باالعتبار العكامؿ الخارجية كتأثيرىا على مخاطر المصرؼ  -
 إجراء ىذه االختبارات كمعرفة أثرىا على المدل القصير ك ذلؾ أثارىا على المدل الطكيؿ. -
مراجع السيناريكىات السابقة كمعرفة مدل فاعليتيا كما إذا  انت ا حػداث كالك ػا ع الحاصػلة بعػدىا  -

 ت كبالتالي العمؿ على تصحيح كتعديؿ ىذه السيناريكىات طبقا لذلؾ.مغايرة ليذه السيناريكىا
 :  سمبيات اختبارات التحمل (3

 :(2)يلي إال أنو يؤخذ علييا ما على الرغـ مف ا ىمية البالغة الختبارات التحمؿ بالنسبة للمصارؼ

نمػػا فقػػط تسػػاعد علػػى تقػػدير ، إف اختبػػارات التحمػػؿ ال تعطػػي احتماليػػة لك ػػكع الخسػػارة - حجػػـ التعػػرض كا 
 .للمخاطر خمؿ ا حداث الطار ة

                                   
 دكرة اختبارات الجيد، مرجع سابؽ.. 2102الراضي، أحمد، ( 0)

(2) Quagliariello, M., 2009. Stress-Testing The Banking System Methodologies and Application,  
Previous reference, p72. 
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 .تعلؽ بتجميع المعلكمات كمعالجتياما تتطلبو مف ت لفة كجيد عند اعداد االختبارات كخصكصا ما ي -
 ك ػػذلؾ ا مػػر بالنسػػبة التػػي يػػتـ اعتمادىػػا فػػي االختبػػاراتالح ػػـ ال خصػػي عنػػد كضػػع السػػيناريكىات  -

 السيناريكىات.للقرارات المتعلقة بنتا ج تطبيؽ ىذه 
 .رض ليا المصرؼ في آف كاحديربط جميع المخاطر التي يتع تطبيؽ اختبار تحمؿ عدـ ام انية -
الصػػعكبة فػػي تطبيػػؽ ىػػذه االختبػػارات علػػى بعػػض أن ػػطة المصػػرؼ كب ػػ ؿ خػػاص ا ن ػػطة اآلخػػذة  -

فظ بيػا أم الم ػاريع التػي دخليػا المصػرؼ كاعتمػد فػي تمكيليػا علػى اسػتخداـ السػيكلة المحػت، للمخاطر
مػف أجػؿ مقابلػة ىػذه  مما يترتب على ذلػؾ ضػركرة تػأميف رأس مػاؿ إضػافي ،لمكاجية الحاالت الطار ة

  (0).الجديدةالمخاطر الجديدة التي تحمليا المصرؼ نتيجة الدخكؿ في الم اريع 

   :أسس تطبيق اختبارات التحمل المصرفية امنيجية اجراص اختبارات التحمل المصرفية(الفرع الثالث: 

إف تنفيذ اختبارات التحمؿ المصرفية تعتبػر أداة م ملػة للممارسػات التقليديػة اال ػرافية كبالتػالي أصػبح 
تنفيػػذىا لػػو  يمػػة متزايػػدة فػػي رصػػد كحمايػػة كاسػػتقرار البي ػػة الماليػػة ففػػي ظػػؿ االسػػتخداـ المتزايػػد الختبػػارات 

 ،أسػػلكب منيجػػي الجرا يػػا التحمػػؿ يسػػلط الضػػكء علػػى ضػػركرة كضػػع مبػػادئ أساسػػية كتكجيييػػة تػػنص علػػى
حيػث يػػتـ فػي ىػػذا المبحػث عػػرض للمبػادئ ا ساسػػية التػػي يػتـ االعتمػػاد علييػا فػػي إجػراء اختبػػارات التحمػػؿ 
جػػراء ىػػذه االختبػػارات كيليػػو ترجمػػة للنتػػا ج التػػي يػػتـ الحصػػكؿ علييػػا كاسػػتخداميا فػػي  ك ػػرح ل يفيػػة إعػػداد كا 

 المصارؼ(.)ستقرار كسممة النظاـ المالي تحديد كاتخاذ التدابير المزمة في الحفاظ على ا

ينبغػػي ىنػػا البػػدء مػػف مرحلػػة التحديػػد الػػد يؽ كالتعريػػؼ بالصػػدمة التػػي سػػيتـ اعتمادىػػا فػػي اختبػػارات 
، التحمػؿ إلػى تقيػيـ  ثػر ىػذه الصػدمة المختػارة كبالتػالي اختيػار ا سػلكب المناسػب لمختبػار فػي ضػكء ذلػػؾ

كيليػو تنفيػذ االختبػار كصػكال الػى مرحلػة ، سػيتـ اجػراء االختبػار عليػوكمف ثػـ تحديػد النطػاؽ )المجػاؿ( الػذم 
التحليػػػؿ لنتػػػا ج االختبػػػار كتحديػػػػد التػػػدابير كاالجػػػراءات الكاجػػػػب اتخاذىػػػا باالعتمػػػاد علػػػػى النتػػػا ج التػػػي تػػػػـ 

 .الكصكؿ الييا في المرحلة السابقة

 :  أسس تطبيق اختبارات التحمل المصرفيةأواًل: 

 :  طكات التالية الجراء كتنفيذ اختبارات التحمؿكتتضمف ىذه ا سس الخ

                                   
(1) http://www.fsiconnect.org/Stress Testing- An Introduction. 
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  :(0اتحديد وتعريف الصدمة (0
يػػتـ فػػي ىػػذه المرحلػػة مراجعػػة لطبيعػػة االن ػػطة االساسػػية للبنػػؾ كالبي ػػة الخارجيػػة التػػي يعمػػؿ بيػػا مػػف 
أجػؿ معرفػة عناصػر المخػػاطر الر يسػية التػي يجػػب اخضػاعيا لمختبػار كذلػؾ فػػي ضػكء المخػاطر الخاصػػة 

مػػع معرفػػة عم ػػات االرتبػػاط مػػع ىػػذه المخػػاطر ك ػػذلؾ يتطلػػب مػػف المصػػرؼ معرفػػة عكامػػؿ ب ػػؿ محفظػػة 
ك معػػدالت البطالػػػة كالتضػػخـ كأثرىػػػا فػػػي  ،اال تصػػاد ال لػػػي كذلػػؾ مػػػف حيػػث نمػػػك النػػػاتج المحلػػي االجمػػػالي

 .المخاطر التي يتعرض ليا المصرؼ
لظػركؼ المحيطػة بيػا لتحديػد أم يتطلب مػف المصػرؼ ايلمػاـ بالن ػاطات ا ساسػية التػي يمارسػيا كا

أىػػػـ المخػػػاطر كعكامليػػػا كتأثيرىػػػا علػػػى ربحيتػػػو كسػػػيكلتو ك فايػػػة أمكالػػػو الخاصػػػة كالتػػػي يػػػتـ اعتمادىػػػا فػػػي 
اختبػػارات التحمػػؿ كبالتػػالي النظػػر بمؤ ػػرات التػػي يسػػتدؿ بيػػا علػػى حالػػة النظػػاـ المػػالي للك ػػكؼ علػػى أكجػػو 

ليػة عػف اال تصػاد حيػث يػتـ الحصػكؿ علػى معلكمػات كت مؿ ىذه المؤ ػرات مؤ ػرات   ،الخلؿ المحتملة بو
كالمؤ ػرات اليي ليػة .مف خمؿ التحليؿ ال لي لبي ة ىذا اال تصاد لفيـ  يفية حدكث ا زمات كالصػدمات فيػو

كىػػػي تتضػػػمف معلكمػػػات تخػػػص تر يبػػػة الميزانيػػػة العمكميػػػة كماىيػػػة المل يػػػة كالحصػػػص السػػػك ية كحسػػػابات 
الحالة المالية للمن آت ىنا يتـ الحصػكؿ علػى معلكمػات مػف خػمؿ التحليػؿ كالمؤ رات المالية عف ، التمكيؿ

الجز ػػي لم تصػػاد لمعرفػػة نقػػاط الضػػعؼ بالمصػػارؼ كالمن ػػآت الماليػػة كمػػف ىػػذه المعلكمػػات معلكمػػات عػػف 
   .السيكلة كرأس الماؿ كالرافعة المالية كالربحية

 :  تقييم الصدمة (4
ارة بعػػػػد مرحلػػػػة التعػػػػرؼ علػػػػى حتمػػػؿ للصػػػػدمة المختػػػػيػػػتـ فػػػػي ىػػػػذه المرحلػػػػة التعػػػػرؼ علػػػػى ا ثػػػػر الم

)التعػرؼ علػى  فيتـ االنتقاؿ إلى مرحلة تقييـ ليذه الصدمة لمعرفػة حجػـ ا ثػر المحتمػؿ ليػا كمػداه ،الصدمة
 .متغيرات الصدمة كتأثيرىا على المخاطر( بيدؼ تحديد ا سلكب المناسب ليا يجراء االختبار

  :(4ااختيار أسموب االختبار (3

كتػـ الحػديث سػابقا  ،اختيار االسلكب المناسب الجػراء االختبػار بعػد عمليػة تحديػد كتقيػيـ للصػدمةيتـ 
عػػػف ا سػػػاليب االساسػػػية الختبػػػارات التحمػػػؿ كبصػػػكرة أساسػػػية التر يػػػز علػػػى أسػػػلكبيف لمختبػػػار بنػػػاء علػػػى 

 .تحليؿ السيناريك ،متغيرات الصدمة كىما تحليؿ الحساسية

                                   
(1) Marcelo, A., 2008. Stress Tests and Their Contribution to Financial Stability, Previous reference, 
pp. 67-69. 
(2) Princples for Sound Stress Testing Practices and Supervision, 2009. Basel Committee on 
Banking Supervision,  previous reference, PP. 9-10. 
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جػػكء الػػى تحليػػؿ الحساسػػية عنػػد دراسػػة تػػأثير تغيػػر عامػػؿ كاحػػد علػػى يػػتـ الل: تحميببل الحساسببية .0
 محفظة اك عدة محافظ )تأثير متغير كاحد على محفظة معينة(.

أم عنػػد دراسػػة متغيػػر كاحػػد للصػػدمة تسػػتخدـ ب ػػ ؿ كاسػػع علػػى مسػػتكل محفظػػة المتػػاجرة كأن ػػػطة 
 .ك ذلؾ على أن طة المصرؼالعمؿ لقياس أثر التغير في عكامؿ الخطر على أداء محفظة المتاجرة 

يػػتـ اختيػػار تحليػػؿ السػػيناريك عنػػدما ي ػػكف ىنالػػؾ عػػدة متغيػػرات للصػػدمة تػػؤثر : تحميببل السببيناريو .4
علييػػا فػػي آف كاحػػد أم لمعرفػػة تػػأثير عػػدة تغيػػرات لعكامػػؿ المخػػاطرة تحػػدث فػػي نفػػس الك ػػت علػػى محفظػػة 

رفػػة صػػمكد القطػػاع المصػػرفي ب ػػ ؿ معينػة اك علػػى عػػدة محػػافظ ك ػػذلؾ علػػى الكضػػع العػػاـ للمصػػرؼ كلمع
 .عاـ أماـ ىذه التغيرات

كعنػػد ا خػػذ بعػػيف االعتبػػار التػػػأثير الػػذم تحدثػػو الصػػدمة علػػى المخػػاطر )عػػدد المخػػاطر التػػي تتػػأثر 
  :(0)فينالؾ اسلكبيف ىما  (بالصدمة

علػى  ػؿ أسلكب النيج المت امؿ كفؽ النيج المجزئ يتـ تقػدير تػأثير الصػدمة  ،أسلكب النيج المجزئ
خطر بمعزؿ عف االخطار االخرل مثم تأثير تغير سعر الفا دة على خطر السيكلة فقػط فالصػدمة ىنػا ىػي 

 تغير سعر الفا دة كالمتأثر ىك خطر السيكلة فقط.
أمػػا فػػي الػػنيج المت امػػؿ يػػتـ أخػػذ جميػػع المخػػاطر التػػي يتعػػرض ليػػا المصػػرؼ كالتػػي يم ػػف أف تػػؤثر 

كمخػػػاطر اال تمػػػاف كالسػػػيكلة كىػػػذا  ،سػػػعر الفا ػػػدة علػػػى مخػػػاطر السػػػكؽ علييػػػا الصػػػدمة مػػػثم تػػػأثير تغيػػػر
ا سػػلكب يػػتـ اعتمػػاده عنػػػدما ت ػػكف البيانػػات  افيػػػة كىنالػػؾ إم انيػػة لحسػػاب د يػػػؽ للعم ػػات المتبادلػػة بػػػيف 

أم حسػػػػاب د يػػػػؽ لمعػػػػاممت االرتبػػػػاط بػػػػيف أنػػػػكاع  ،المصػػػػرؼ()المخػػػػاطر التػػػػي تكاجػػػػو المؤسسػػػػة الماليػػػػة 
ة التػػي تتعػػرض ليػػا المؤسسػػة الماليػػة ك ػػذلؾ يتكجػػب معرفػػة التكزيػػع االحتمػػالي للمخػػاطر المخػػاطر المختلفػػ

 .ال لية
   :(4اتحديد مجال انطاق( االختبار (2

يتـ فػي ىػذه المرحلػة تحديػد المجػاؿ الػذم سػيطبؽ عليػو االختبػار كذلػؾ إمػا عػف طريػؽ اتبػاع أسػلكب 
   .دأك االختبار ذك الطابع المحد ،االختبار ذك الطابع العاـ

                                   
(1) Marcelo, A., 2008. Stress Tests and Their Contribution to Financial Stability, Previous reference, 
p69. 
(2) Quagliariello, M., 2009. Stress-Testing The Banking System Methodologies and Application,  
Previous reference, p25. 
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حيػػػث ي ػػػمؿ ىػػػذا التحليػػػؿ الجػػػزء ا علػػػى مػػػف النظػػػاـ المػػػالي أم علػػػى : اختببببار ذو طبببابع عبببام .0
مسػػتكل اال تصػػاد ال لػػي كمػػف ثػػـ ينحػػدر الػػى الجػػزء االدنػػى مػػف النظػػاـ المػػالي أال كىػػك المصػػرؼ حيػػث يػػتـ 

اسػتجابات كمعرفػة  ،) طاع ا تصػادم معػيف( الختبػار تحمػؿ معػيف كمحػدد اخضاع مجمكعة مف المصارؼ
كمػػف مزايػػا ىػػذا االسػػلكب  ،ىػذه المصػػارؼ لمختبػػار )معرفػػة كتحليػػؿ اثػػار الصػػدمات علػػى كضػػع المصػػرؼ(

ت  مػا يم ػف اجػراؤه عػف بعػد )مػف  بػؿ الغيػر( كسػيكلة مرا بػة م كنػا ،انو يتطلب  در محدد مػف المعلكمػات
االفتراضػػػات فػػػي تحديػػػػد كل ػػػف ىػػػذه الطريقػػػػة تعتمػػػد ب ػػػ ؿ  بيػػػر علػػػى  ،النمػػػاذج المسػػػتعملة فػػػي االختبػػػار

 ما تفترض حدكث نفس عكامؿ المخاطرة لػدل المصػارؼ  افػة اال أف السػلطات  ،مكاصفات تكزيع الخسا ر
الر ابيػػػة تلجػػػأ إلػػػى ىػػػذا االسػػػلكب لمعرفػػػة مػػػدل تػػػأثر القطػػػاع المصػػػرفي نتيجػػػة التغيػػػر الػػػذم  ػػػد يطػػػرأ علػػػى 

اع الماليػػػػة علػػػػى مػػػػدل صػػػػمكد القطػػػػاع العكامػػػػؿ اال تصػػػػادية أم معرفػػػػة آثػػػػار التغيػػػػرات المعا سػػػػة لألكضػػػػ
 المصرفي كعلى  فاية حجـ سيكلة القطاع.

ىنػا يػػتـ التحليػؿ علػى مسػػتكل المؤسسػة الماليػة )المصػػرؼ( كيػتـ تحليػػؿ : اختببار ذو طببابع محبدد. 4
آثػار الصػدمات علػى معلكمػات خاصػػة بمحفظػة المصػرؼ )محفظػة منفػردة( كدراسػػة نتػا ج ىػذه االثػار علػػى 

 .المصرؼ كربحيتو كسيكلتو كممءتو كضع
ىذه الطريقة تتيح استخداـ البيانات الخاصػة بالمصػرؼ إال أف السػلبية فػي ىػذا البيانػات ت ػكف مقدمػة 

كيعتمػػد ىػػػذا االسػػػلكب علػػػى الطػػػرؽ  ،مػػف  بػػػؿ المصػػػرؼ فقػػػد يعطػػػي بيانػػات غيػػػر صػػػحيحة كغيػػػر كاضػػػحة
لتقػدير العم ػات الترابطيػة بػيف مختلػؼ م كنػات  المتبعة في ادارة المخاطر كعلى عدد  بيػر مػف المعلكمػات

 .(اختبار التحمؿ )في ما بيف محفظة معينة اك عكامؿ مخاطرة
أيضػػػػا صػػػػعكبة تجميػػػػع المعلكمػػػػات كالنمػػػػاذج المسػػػػتعملة فػػػػي االختبػػػػار  كمػػػػف مسػػػػاكئ ىػػػػذا االسػػػػلكب

 .كتكحيدىا في حاؿ ا تر ت عدة مصارؼ في اختبار تحمؿ معيف

   :(0اإجراص االختبار  (5

 :  تؤخذ النقاط التالية بعيف االعتبار عند القياـ بءجراء كتنفيذ اختبار التحمؿ يجب أف
، المقصكد بذلؾ الجيػة التػي تقػكـ بػاجراء اختبػارات التحمػؿ: الجية المسؤولة عن تنفيذ االختبار. 0

رة المخػاطر فءما أف تقكـ المصارؼ بنفسيا بتطبيػؽ اختبػارات التحمػؿ كتفػكيض ىػذه المسػؤكلية إلػى لجنػة إدا

                                   
(1) Schmieder, Ch, and Hesse, H, 2012. Next Generation: System-Wide Liquidity Stress Testing, 
IMF working paper, WP/12/3. PP. 10-15. 
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أك أف تتػػػكلى السػػػلطة الر ابيػػػة كاي ػػػرافية ميمػػػة القيػػػاـ باجرا يػػػا  ،بالمصػػػرؼ كبنػػػاء سػػػيناريكىات خاصػػػة بيػػػا
للح ػػػـ علػػػى مػػػدل ، كذلػػػؾ كفػػػؽ سػػػيناريكىات مكضػػػكعة مػػػف طرفيػػػا كالقيػػػاـ بتطبيقيػػػا علػػػى المصػػػارؼ   ػػػؿ

 .سممة كاستقرار النظاـ المصرفي
فسػػي كف ، ظمػػة كنمػػاذج داخليػػة خاصػػة بيػػا يدارة مخاطرىػػاففػػي حالػػة المصػػارؼ التػػي ي ػػكف لػػدييا أن

بكضػػػع سػػػيناريكىات د يقػػػة تطبػػػؽ علييػػػا كذلػػػؾ لعػػػدـ درايتيػػػا ال املػػػة  مػػػف الصػػػعكبة  يػػػاـ السػػػلطة اال ػػػرافية
علػػى ع ػػس ، ليػػذا يفضػػؿ  يػػاـ المصػػارؼ بيػػذه الميمػػة، بالبيانػػات التػػي تخػػص  ػػؿ مػػف ىػػذه السػػيناريكىات

فيفضػػؿ ىنػػا  يػػاـ السػػلطة الر ابيػػة بكضػػع ، بعػػدـ ال ػػفافية كالد ػػة كاالفصػػاحبياناتيػػا  المصػػارؼ التػػي تتصػػؼ
 السيناريكىات كتطبيؽ االختبار.

أم عػػدد المصػػارؼ الخاضػػعة لمختبػػار )تحديػػد عينػػة االختبػػار( : المصببارف الخاضببعة لالختبببار .4
رؼ كيقػكـ بػءجراء فقد ي كف االختبار على مستكل مصرؼ منفرد فت كف عينة االختبار عبارة عف ىذا المصػ

أمػػا فػي حالػة رغبػة السػلطة الر ابيػة بػءجراء اختبػػار  ،السػلطة اال ػرافية ىػذا االختبػار امػا المصػرؼ بنفسػو أك
 مػػا يم ػػف أف تقػكـ باالختبػػار علػػى عػػدد ، فيجػػب تحديػػد ذلػػؾ ضػمف االختبػػار ،التحمػؿ علػػى مصػػرؼ محػدد

منطقيػػا ك افيػػا فػػػي التػػأثير علػػى النظػػػاـ كيجػػػب أف ي ػػكف ىػػذا العػػػدد  ،مػػف المصػػارؼ ضػػػمف النظػػاـ المػػالي
النسػػبي ليػػا  كيػػتـ تحديػػد عػػدد ىػػذه المصػػارؼ الخاضػػعة لمختبػػار كفػػؽ معػػايير محػػددة مثػػؿ الػػكزف ،المػػالي

حصػػػتيا السػػػك ية كمر زىػػػا المػػػػالي كالمنػػػافس ك  ػػػذلؾ عم ػػػات االرتبػػػاط بػػػيف ىػػػػذه ضػػػمف النظػػػاـ المػػػالي ك 
الكا عػػػػة ضػػػػمف النظػػػػاـ أك البي ػػػػة الماليػػػػة كالتػػػػي سػػػػيتـ  المصػػػػارؼ ك ػػػػذلؾ التػػػػأثير المتبػػػػادؿ بػػػػيف المصػػػػارؼ

 .اخضاعيا لمختبار
يػتـ فػي ىػذه المرحلػة تحديػد البيانػات المزمػة الجػراء االختبػار كمصػادر : نوعية بيانبات االختببار .3

كاالدكات المسػػتخدمة فػػي تقػػديرىا ك ياسػػيا بحيػػث يجػػب أف ت ػػكف ىػػذه البيانػػات صػػحيحة ، الحصػػكؿ علييػػا
اسػػبة لمختبػػار كالتأ ػػد مػػف  كنيػػا ذات أىميػػة بالنسػػبة لمختبػػار كيجػػب التأ يػػد علػػى نكعيػػة ىػػذه ك املػػة كمن

 .البيانات كمدل تكفرىا كما يتطلب تكفرىا مف ت اليؼ
كالمقصػػكد بيػػا الفتػػرة التػػي يغطييػػا االختبػػار حيػػث يتكجػػب علػػى المصػػارؼ القيػػاـ : فتببرة االختبببار .2

حيػػػث تتك ػػػؼ الفتػػػرة المزمػػػة الجػػػراء اختبػػػارات التحمػػػؿ علػػػى طبيعػػػة  ،باختبػػػارات تحمػػػؿ فػػػي فتػػػرات مناسػػػبة
عكامػػؿ المخػػاطر التػػي تػػـ اعتمادىػػا فػػي اختبػػارات التحمػػؿ كب ػػ ؿ خػػاص علػػى درجػػة ت ػػتت ىػػذه العكامػػؿ 

كالتغيػرات التػي  ػد تحػدث فػي البي ػة الداخليػة كالخارجيػة  ،ك ذلؾ ا ساليب المسػتخدمة فػي اجػراء االختبػارت
مة فءف اختبارات المحافظ ا  ثػر حساسػية لحر ػة السػكؽ مثػؿ )محفظػة ا كراؽ الماليػة بصفة عا ،للمصرؼ
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تخضػػع لتغيػػرات أسػػعار الصػػرؼ فت ػػكف اختباراتيػػا أ ثػػر  للمتػػاجرة( ك ػػذلؾ االصػػكؿ المقكمػػة بعملػػة أجنبيػػة
فيػػػتـ  (أسػػػبكعيا( فػػػي حػػػيف أف المحػػػافظ التػػػي ت ػػػكف طبيعتيػػػا أ ػػػؿ تقلبػػػا مثؿ)محفظػػػة التمكيػػػؿ ،ت ػػػرارا )يكميػػػا

 .سنكم( ،ربع سنكم ،اخضاعيا الختبارات تحمؿ على فترات أطكؿ) يرم
 مػػا أف فتػػػرة االختبػػػار تتك ػػػؼ علػػى ىي ليػػػة كبنيػػػة اسػػػتحقا ات أصػػكؿ المصػػػرؼ كتتػػػأثر بمػػػدل تػػػكفر 
المعلكمػػػػػات المزمػػػػػة لمختبػػػػػار فقػػػػػد ت ػػػػػكف ىػػػػػذه المعلكمػػػػػات متعلقػػػػػة بػػػػػبعض االحصػػػػػاءات التػػػػػي تصػػػػػدرىا 

 .المؤسسات الح كمية

يػػػرا  ػػػد تقػػػكـ السػػػلطة الر ابيػػػة بػػػاجراء اختبػػػػارات تحمػػػؿ معينػػػة كبتػػػاري  معػػػيف.  مػػػا يتعػػػيف علػػػػى كأخ
المصارؼ القياـ باجراء االختبارات المزمة لغرض محدد كفي ظركؼ معينػة مثػؿ حالػة التػدىكر السػريع فػي 

بلػد أك التػي ليػا االكضاع السياسية كاال تصادية في بلد معيف فيذا يتطلب مػف المصػارؼ الكا عػة فػي ىػذا ال
 .القياـ بسرعة إجراء تقييـ لمثر المحتمؿ ليذا التدىكر الحاصؿ على أكضاعيا ،فركع داخؿ ىذا البلد

 : الترثيرات الثانوية (ادراسة تحديد. 5

للمتغيػػرات المػػؤثرة  ُتعػػرؼ التػػأثيرات الثانكيػػة علػػى أنيػػا التغيػػرات الحاصػػلة فػػي تقػػدير المسػػار الطبيعػػي
ك ُتعػرؼ أيضػا علػى أنيػا اآلثػار الجانبيػة التػي  .ي كالمػالي عنػد االسػتجابة لسػيناريك معػيففي القطاع الحقيقػ

   (0).تتعرض ليا محفظة المصرؼ  التغيرات الحاصلة في تر يبة المحفظة كسلك يا  د

علػػى سػػبيؿ ، كىػػذه التػػأثيرات عبػػارة عػػف مجمكعػػة ايجػػراءات التػػي تُتخػػذ عنػػد ممحظػػة تػػأثير الصػػدمة
فػػػي ىػػػذه الحالػػػة يم ػػػف ، %ب ػػػ ؿ يػػػكمي01المصػػػرؼ لسػػػحب مت ػػػرر مػػػف كدا عػػػو بنسػػػبة تعػػػرض  المثػػػاؿ

 .يسمى التأثير الثانكم كىذا ايجراء ىك ما ،للصرؼ اتخاذ إجراء يك ؼ ىذا التأثير على انخفاض الكدا ع

المصػػػرفية لسػػػيكلة كتبسػػػيط  كغالبػػػا مػػػا يػػػتـ تجاىػػػؿ ىػػػذه التػػػأثيرات عنػػػد تطبيػػػؽ سػػػيناريكىات التحمػػػؿ
كب ػ ؿ  ،يم ػف تجاىلػو كل ف عند التعمؽ باختبارات التحمػؿ تصػبح ىػذه التػأثيرات أمػران ضػركريان ال ،التطبيؽ

للد ػػػػة فػػػػي  كأيضػػػػا عنػػػػد الحاجػػػػة ،(خػػػػاص مػػػػع ازديػػػػاد المػػػػدة الزمنيػػػػة يجػػػػراء االختبػػػػار)طكؿ مػػػػدة االختبػػػػار
 .االختبارات

 

                                   
(1) Hall, K., 2116. Stress Testing The Second- Round Effects, Reserve Bank of Australia, IMF 
working paper, Washington, May, p4. 
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 : تحميل النتائج واتخاذ اإلجراصات المناسبة .6

تحليػؿ النتػا ج التػي تػـ الكصػكؿ الييػا   نتيجة طبيعية للمراحػؿ السػابقة حيػث ينبغػيىذه المرحلة تأتي 
 ،نتيجػػة االختبػػػار لتحديػػػد تػػػأثير تطبيػػػؽ االختبػػػارات علػػى مركنػػػة كسػػػممة النظػػػاـ المػػػالي )كضػػػع المصػػػرؼ(

اصػر كالنظر في التدابير التي تساعد في كضع ا سس ال فيلة بالمحافظػة علػى اسػتقرار النظػاـ كتعػديؿ العن
التحكطية المكجػكدة حاليػا حيػث يتكجػب علػى المصػارؼ أف ت ػكف لػدييا معرفػة  افيػة بحػدكد تفسػيرىا لنتػا ج 
اختبػػارات التحمػػؿ الف ىػػذه االختبػػارات تقػػدر الخضػػكع الختبػػار حػػدث معػػيف دكف إعطػػاء االحتماليػػة لك ػػكع 

رؼ للسػيناريكىات الصػحيحة ىذا الحدث لذلؾ فءف فاعليػة االختبػار كنتا جػو تعتمػد علػى مػدل اختيػار المصػ
كمػدل تفسػػير ىػػذه النتػػا ج بصػػكرة صػػحيحة كيضػػاؼ ليػا مػػدل اتخػػاذه لإلجػػراءات الصػػحيحة فػػي ضػػكء تلػػؾ 

 .النتا ج

حيث يتـ في ىذه المرحلة كضع تقارير عف ىذه النتػا ج كتقػديميا الػى االدارة المعنيػة بػءدارة المخػاطر 
يػػاـ بيػػا فػػي مكاجيػػة المخػػاطر المحتملػػة التػػي تػػـ التعػػرؼ لتحديػػد اجػػراءات العػػمج المناسػػبة التػػي يتكجػػب الق

حيػػػث تختلػػػؼ االجػػػراءات العمجيػػػة التػػػي تتخػػػذىا البنػػػكؾ بحسػػػب الظػػػركؼ  ،علييػػػا مػػػف خػػػمؿ االختبػػػارات
 :  الخاصة ب ؿ حالة مف حاالت االختبار كبصفة عامة يم ف أف تتضمف االجراءات ما يلي

 التغطية(.إعادة ىي لة مرا ز البنكؾ )التصفية أك  -

 .تخفيض حدكد المخاطر -

 الت ديد في متطلبات التمكيؿ فيما يخص التخفيض مف المخاطر اال تمانية. -

 .كضع رأسماؿ إضافي لمكاجية اآلثار المحتملة لألكضاع السي ة -

اتخػػػاذ التػػػدابير المزمػػػة لمكاجيػػػة الػػػنقص فػػػي السػػػيكلة فػػػي ظػػػؿ ا كضػػػاع السػػػي ة مػػػف خػػػمؿ زيػػػادة  -
المتاحػة للبنػؾ ك ػذلؾ زيػادة مصػادر الحصػكؿ علػى ا مػكاؿ بمػا يضػمف الحصػكؿ خطكط اال تمػاف 

 على التمكيؿ المـز كال افي خمؿ ا زمات.

كل ػػي تػػؤدم ىػػذه ، كبمػػا أف اختبػػارات التحمػػؿ أصػػبحت أداة ميمػػة مػػف أدكات إدارة المخػػاطر بػػالبنكؾ
سػػػػيناريكىات اختبػػػػارات التحمػػػػؿ االختبػػػػارات اليػػػػدؼ المػػػػراد يتكجػػػػب القيػػػػاـ بمراجعػػػػة كتحػػػػديث افتراضػػػػات ك 

أسػػػاليب إجػػػراء االختبػػػارات كالػػػػتأ د مػػػف  كنيػػػا تأخػػػذ باالعتبػػػار ذلػػػؾ المراجعػػػة الدكريػػػة لم كنػػػات ك  كيتضػػػمف
كالتأ ػػد مػػف صػػحة كمكثك يػػة المعلكمػػات المسػػتخدمة فػػي  ،مخػػاطر المصػػرؼ الجديػػدة التػػي  ػػد يتعػػرض ليػػا

يغطيػػو االختبػػار كالتأ ػػد مػػف كضػػكح خطػػكط االتصػػاؿ االختبػػار كالػػكاردة فػػي التقػػارير ك ػػذلؾ النطػػاؽ الػػذم 
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المكجػػكدة فػػي اليي ػػؿ االدارم للمصػػرؼ كذلػػؾ لألطػػراؼ ذات العم ػػة بػػءجراء اختبػػارات التحمػػؿ مػػع متابعػػة 
التقػػػارير ذات الصػػػػلة ؽ ل افػػػة المعلكمػػػات كاالفتراضػػػات ك كالتكثيػػػػ، أم تغييػػػر فػػػي سياسػػػة اختبػػػارات التحمػػػؿ

ىتمػػاـ بأيػػة مخػػاطر أخػػرل يتعػػرض ليػػا المصػػرؼ كتضػػمينيا فػػي اختبػػارات كضػػركرة اال، باختبػػارات التحمػػؿ
 التحمؿ.

 : اختبارات التحمل لمخاطر السيولة ثانيًا:

إف  يػػاـ المصػػرؼ بتمكيػػؿ أصػػكلو ذات االسػػتحقاؽ الطكيػػؿ مػػف مصػػادره الماليػػة  صػػيرة االجػػؿ يػػؤدم 
 إلى ظيكر مخاطر السيكلة.

ت ػػكف ثابتػة أك دينامي يػػة كذلػػؾ بسػػبب عػػدـ تػػكفر بيانػػات إف اختبػارات التحمػػؿ لمخػػاطر السػػيكلة ت ػػاد 
 افيػػة يم ػػف االعتمػػاد علييػػا فػػي ظػػؿ أزمػػات مفترضػػة تػػؤثر علػػى محػػددات السػػيكلة كصػػعكبة إيجػػاد نمػػكذج 

 .محدد للسيكلة

كب  ؿ عاـ فءف ىذه االختبارات تر ز ب  ؿ أساسي على تقيػيـ المكجػكدات السػا لة عنػد تػاري  معػيف 
طريػػؽ تحليػػؿ فجػػكات السػػيكلة كذلػػؾ للتػػدفقات النقديػػة الداخلػػة كالخارجػػة ك الكضػػع  ك كضػػع محػػدد أك عػػف

علػػى سػػبيؿ المثػػاؿ مػػدل القػػدرة علػػى تسػػييؿ بعػػض االصػػكؿ  (0)المتك ػػع ليػػذه التػػدفقات خػػمؿ فتػػرات مختلفػػة 
 .عند الحاجة لتدفقات نقدية خارجة

حػدكد كمسػتكيات السػيكلة المحػددة مف مؤ رات االنذار المب ر لمخاطر السيكلة تجاكز مت رر علػى ك 
ارتفػػػاع فػػي التر يػػز فػػػي بعػػض عناصػػػر  ،ظيػػػكر سػػمعة سػػي ة حػػػكؿ المصػػرؼ ،مػػف  بػػؿ السػػػلطات الر ابيػػة

امتناع المصارؼ المراسلة عف اعطاء المصػرؼ خػط ا تمػاف اك تخفػيض خػط اال تمػاف  ،االصكؿ كالخصكـ
ات النقديػػة المزمػػة إال بعػػد التػػأثير علػػى كبالتػػالي عنػػد عػػدـ تم ػػف المصػػرؼ مػػف تػػأميف التػػدفق ،الممنػػكح لػػو

كيضػاؼ ليػا عػدـ القػدرة أك العجػز  ،عملياتو اليكمية ك علػى كضػعو المػالي كىػذا مػا يسػمى مخػاطر التمكيػؿ
 عف تسييؿ أصكلو بأ ؿ ت لفة مم نة كبالك ت المناسب )مخاطر تسييؿ ا صكؿ(.

يػداعات نمحظ أيا  اف نكع مخاطر السيكلة فءف مصدره ب ػ ؿ أساسػي تغ ييػر فػي إيػداعات الزبػا ف كا 
   .كالعكامؿ المؤثرة فييا (المصارؼ )التي ت كف معرضة للسحب مف  بؿ أصحابيا

                                   
(1) Abbink, J., 2011. Constructing Stress Tests, The Journal of Risk Finance, Vol. 12, Iss: 5, PP. 
421-434. 
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 :  من أمثمة اختبارات التحمل لمخاطر السيولة
انخفػػاض تصػػنيؼ المصػػرؼ كتػػأثر سػػمعتو  ػػذلؾ عػػدـ حصػػكؿ إعػػادة تكظيػػؼ لإليػػداعات المكجػػكدة  

ىػذه ا مثلػػة خاصػة بظػػركؼ  ، (0)المنتجػػة ىء بحجػـ الػػديكف غيػركيضػاؼ ليػػا ارتفػاع مفػػاج، لػدل المصػػرؼ
 .المصرؼ

الخاصػة بظػركؼ السػكؽ كالتػي تػنع س علػى المصػرؼ فيػي سػحكبات الكدا ػع مػف القطػاع  بينما تلؾ
كيضػاؼ ليػا عػدـ ، حصػكؿ عمليػات بيػع لألصػكؿ فػي السػكؽ مػع حسػكمات مرتفعػة، المصرفي إلى الخػارج

   ،ا جنبيةالقدرة على الحصكؿ العممت 

  :(2االخطوات العممية لتنفيذ اختبار تحمل لمخاطر السيولة (0

اف  ياـ المصرؼ بػءجراء اختبػار تحمػؿ مخػاطر السػيكلة كفػؽ طريقػة السػيناريكىات باعتبارىػا الطريقػة 
ا فضػػؿ مػػف حيػػث متغيػػرات الصػػدمة ك ػػذلؾ  كنيػػا ا  ثػػر كا عيػػة بالنسػػبة لمخػػاطر السػػيكلة يتضػػمف عػػدة 

 :  بما يليخطكات تتلخص 

المفترضػػة التػػي  ػػػد تػػؤثر علػػى السػػيكلة كمػػػف ثػػـ دراسػػة كتحليػػػؿ  (يػػتـ التف يػػر با زمػػة )الصػػػدمة -0
 .العناصر التي تأثرت بالصدمة

 التي ستتأثر مف جراء تطبيؽ الصدمة المفترضة )سيناريك(.(تحديد العناصر )العكامؿ -2
حيػػث يتحػػدد  ،تحديػد ا ثػػر المرافػؽ للصػػدمة علػػى  ػؿ مػػف المكجػكدات السػػا لة كالخصػػكـ السػا لة -3

ىذا ا ثر مف خمؿ انخفاض مفاجىء في أسعار المكجكدات السا لة كانتقػاؿ ىػذا التػأثير إؿ النقديػة الجػاىزة 
 .لدل المصرؼ

 :  الخطكات بالتفصيؿ

 .خمؿ دراسة محدداتياتحديد العكامؿ المؤثرة على مخاطر السيكلة مف  -
 .تحديد الصدمة المناسبة التي سيخضع ليا المصرؼ في ضكء تحديد ىذه العكامؿ -
 تحديد المكجكدات السا لة لدل المصرؼ الخاضعة لمختبار. -

                                   
 الديكف التي ت كف ت لفتيا أ بر مف العا د منيا.( 0)

(2) Quagliariello, M., 2009. Stress-Testing The Banking System Methodologies Application, previous 
reference, PP. 271-272. 
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 .تحديد المطاليب السا لة لدل المصرؼ الخاضعة لمختبار -
النقديػة الداخلػة كالخارجػة ل ػؿ  تحديد تأثير الصدمة المطبقة مف خمؿ تحديد التغيير في التدفقات -

 .كذلؾ  بؿ إجراء االختبار، فترة كعلى طكؿ الفترة الزمنية لمختبار
تحديد تأثير الصدمة المطبقة مف خمؿ تحديد التغيير في التدفقات النقديػة الداخلػة كالخارجػة ل ػؿ  -

 كذلؾ بعد إجراء االختبار.، فترة كعلى طكؿ الفترة الزمنية لمختبار
ل ػػؿ فتػػرة كعلػػى طػػكؿ المػػدة الزمنيػػة لمختبػػار  (ي التػػدفقات النقديػػة )فجػػكات السػػيكلةحسػػاب صػػاف -

 كذلؾ  بؿ كبعد االختبار. 
 .مقارنة النتا ج التي تـ الحصكؿ علييا بعد االختبار مع الحدكد المعيارية المكضكعة ليا -
 ،ل المصػػػرؼكاسػػػتراتيجية السػػػيكلة لػػػد اسػػػتخداـ ىػػػذه النتػػػا ج ليػػػتـ التعػػػديؿ علػػػى أساسػػػيا سياسػػػة -

 .كتجييز الخطط المزمة لمكاجية انخفاض أك فا ض السيكلة

ي ػػكف مصػػدر البيانػػات ىػػك الميزانيػػة العمكميػػة  كغالبػػا عنػػد اجػػراء اختبػػارات التحمػػؿ لمخػػاطر السػػيكلة
 .للمصرؼ الخاضع لمختبار كفي تكاري  محددة كخمؿ مدة االختبار

 :  تصميم السيناريو الختبار تحمل مخاطر السيولة (4

ىنالػػؾ العديػػد مػػف ا مػػكر الكاجػػب أخػػذىا فػػي االعتبػػار عنػػد البػػدء بتصػػميـ اختبػػار التحمػػؿ لمخػػاطر 
ك ػذلؾ دراسػة العكامػؿ المػؤثرة كالمتػأثرة بالسػيكلة ، حيث يتكجب أكال تحديد مجاؿ االختبار المناسب، السيكلة

  :(0)ييا كذلؾ  ما يلي في المصرؼ كا كضاع اال تصادية العامة )بي ة المصرؼ(لتحديد نقاط الخلؿ ف
 :  تحديد نطاق االختبار -0

يتـ تحديد نطاؽ االختبار المناسب يجراء االختبػار سػكاء  ػاف مػف ا علػى لألسػفؿ أم كفػؽ الطريقػة 
كذلػػؾ بنػػاءا علػػى بيانػػات االختبػػار كالمتعلقػػة ، أكمػػف ا سػػفؿ لألعلػػى أم كفػػؽ الطريقػػة التصػػاعدية، التنازليػػة

ف، بالتدفقات النقدية تكاجدت ىذه البيانات كبالتفصيؿ يم ف الحصػكؿ علييػا مػف القػكا ـ الماليػة للمصػارؼ  كا 
أمػػا فػػي حػػاؿ عػػدـ ، يفضػػؿ فػػي ىػػذه الحالػػة اسػػتخداـ أسػػلكب التحليػػؿ التصػػاعدم ()مكجػػكدة لػػدل المصػػارؼ

يػػػتـ التحليػػػؿ كفػػػؽ ا سػػػلكب التنػػػازلي كعػػػادة مػػػا يلجػػػأ ليػػػذا  كجػػػكد ىػػػذه البيانػػػات التفصػػػيلية فءنػػػو يفضػػػؿ أف
 ا سلكب الجيات الر ابية.

                                   
(1) Schmieder, Ch, and Hesse, H, 2012. Next Generation: system-Wide Liquidity Stress Testing, 
previous reference, P8. 
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 :  تحديد الصدمة االسيناريو المطبق( -4
ىنالػػػؾ عػػػدة اسػػػاليب يم ػػػف اتباعيػػػا لتحديػػػد الصػػػدمة مثػػػؿ تطبيػػػؽ أسػػػلكب الحػػػد ا  صػػػى للمخػػػاطر 
كتطبيػػػؽ الضػػػغط حتػػػػى الف ػػػؿ كالػػػذم يػػػػتـ مػػػف خملػػػو تحديػػػػد السػػػيناريك فػػػي ضػػػػكء اللجػػػكء للخبػػػرة كالح ػػػػـ 

حادثة تاريخية أما اختبارات التحمؿ المع كسة فءنيػا تخضػع لح ػـ كتقػدير  أك بناء على، ال خصي كالمعرفة
المصػػػرؼ بنػػػاءا علػػػى دراسػػػتو كمعرفتػػػو بالعكامػػػؿ المحيطػػػة كالمػػػؤثرة بالسػػػيكلة كصػػػياغة افتراضػػػات معقكلػػػة 
 تع س ماذا سيحدث في ظؿ ىذه االفتراضات مثؿ ىؿ تتأثر االيداعات لدل المصرؼ بسمعة المصرؼ.

 :  السيناريو جوانب تصميم -3
يجػػب كضػػع سػػيناريكىات لتمكيػػؿ مخػػاطر السػػيكلة للتأ ػػد مػػف أف مسػػتكيات السػػيكلة لػػدل المصػػرؼ  

معظػػػـ المصػػػارؼ تعتمػػػد ب ػػػ ؿ ر يسػػػي علػػػى ايػػػداعات ، تبقػػػى أعلػػػى مػػػف النتػػػا ج التػػػي تظيرىػػػا االختبػػػارات
كىػػذه  (بكظا فػػو ا ساسػػيةا مػػكاؿ للقيػػاـ الزبػػا ف كالمصػػارؼ لتمكيػػؿ السػػيكلة لػػدييا )حصػػكؿ المصػػرؼ علػػى 

االيداعات بدكرىا ت كف معرضة للسحب عند انخفاض سعر الفا دة علػى الكدا ػع فرضػا ىػذا مػا يػؤدم بػدكره 
 .إلى ارتفاع ت لفة ا مكاؿ بالنسبة للمصرؼ

لػػذلؾ يتكجػػب بنػػاء سػػناريكىات لمخػػاطر تمكيػػؿ السػػيكلة كالتأ ػػد مػػف أف مسػػتكيات السػػيكلة تبقػػى أعلػػى 
 مػػػا يتكجػػػب بنػػػاء سػػػيناريكىات لمخػػػاطر التسػػػييؿ بحيػػػث تعػػػالج ىػػػذه ، تػػػي تظيرىػػػا االختبػػػاراتمػػػف النتػػػا ج ال

 :  السيناريكىات ا مكر التالية

 .أصكلو بأسعار ك يـ معقكلة تم ف المصرؼ مف تسييؿ )بيع( -
عػػدـ الػػتم ف مػػف اسػػترجاع التكظيفػػات بػػالعممت ا جنبيػػة المكدعػػة لػػدل مصػػارؼ أخػػرل ك ػػذلؾ  -

 .اعاتيا لدل المصرؼ بعممت أجنبيةمصارؼ أخرل اليد سحب غير متك ع مف
 :  تطوير طرق تصميم سيناريوىات السيولة (3

تػػـ تطػػكير طػػرؽ للمسػػاعدة فػػي تصػػميـ السػػيناريكىات المزمػػة الختبػػارات تحمػػؿ مخػػاطر السػػيكلة مػػف 
  (0): خمؿ ما يلي

 .تكفير بيانات مفصلة تؤدم إلى االستخداـ ا مثؿ لعناصر الميزانية في االختبار  -ب 

                                   
 كآخركف. .Cihak, 2007,  and Schmieder, 2012تـ تطكير ىذه الطرؽ مف  بؿ ( 0)

Cihak, M., 2007. Introduction to Applied Stress Testing, IMF working paper, Monetary and Capital 
Markets Department, p/07/59, March, 2007. And Schmieder, previous reference, 2012. 
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 .عدـ تطابؽ أجاؿ االستحقاؽ لألصكؿ كالخصكـ السا لة باختبارات منفصلة تـ أخذ   -ج 

 .3اتفا ية بازؿ  تـ اخذ بعيف االعتبار نسب السيكلة الجديدة كفؽ   -د 

 .ما يؤدم لمعرفة نقاط ضعؼ المصارؼاالىتماـ ال بير باختبارات التدفقات النقدية م -ق 

 تحقيؽ الت امؿ كالربط بيف اختبارات التحمؿ للسيكلة كاختبارات الممءة. -ك 

 :  أىمية اختبارات تحمل مخاطر السيولة (2

اختبػػػارات التحمػػػؿ للسػػػيكلة بصػػػكرة دكريػػػة حيػػػث تسػػػاعد ىػػػذه  يتكجػػػب علػػػى المصػػػارؼ القيػػػاـ بػػػءجراء
 .السيكلة ليتـ التعديؿ بالسياسات كاستراتيجيات إدارة السيكلةاالختبارات في تحديد أسباب ندرة 

بمػػػػا فييػػػػا مػػػػدل تم ػػػػف ، تسػػػػاىـ ىػػػػذه االختبػػػػارات فػػػػي تقيػػػػيـ فعاليػػػػة سياسػػػػات إدارة مخػػػػاطر السػػػػيكلة
المصرؼ مف تأميف تدفقاتو النقدية المزمػة بالك ػت المناسػب دكف أف تتػأثر عملياتػو اليكميػة ككضػعو المػالي 

طراب السياسػػػػػي ك الر ػػػػػكد مػػػػػة ثقػػػػػة مػػػػػثم( ك ػػػػػذلؾ ا حػػػػػداث الفجا يػػػػػة مثػػػػػؿ االضػػػػػفػػػػػي ظػػػػػؿ ا زمػػػػػات )أز 
 .اال تصادم

تستخدـ  ذلؾ ىذه االختبارات في تقييـ مدل احتياجػات المصػرؼ للسػيكلة النقديػة بمػا يضػمف تحقيػؽ 
ة أم عدـ كجكد أمكاؿ زا دة عف حاجػة المصػرؼ تفقػده الفرصػة البديلػ ،التكازف بيف سيكلة المصرؼ كربحيتو

 في الربح كالع س أف ي كف لديو نقص سيكلة يعرضو لمخاطر السيكلة.

 : نتائج تطبيق اختبارات التحمل عالميا -3

 ػػد أثبتػػت نتػػا ج التطبيػػؽ الختبػػارات التحمػػؿ علػػى أنيػػا  ػػادرة علػػى إعػػادة الثقػػة بالنظػػاـ المػػالي ك ػػذلؾ 
حيػػػث بػػػات اجػػػراء اختبػػػارات ، بتعزيػػػز  ػػػدرة المصػػػارؼ علػػػى مكاجيػػػة مخاطرىػػػا الطار ػػػة )صػػػدمات فجا يػػػة(

التحمؿ المصػرفية إلزاميػا علػى بعػض البنػكؾ كالمؤسسػات الماليػة لتحديػد ك يػاس إم انيػة تعرضػيا لمجمكعػة 
 .(0)الكاليػػات المتحػػدة كاالتحػػاد االكركبػػي  مػػف المخػػاطر ك ػػد تػػـ تطبيػػؽ تقنيػػة اختبػػارات التحمػػؿ فػػي  ػػؿ مػػف

 .الستعادة الثقة مف جديد با سكاؽ  كف القطاع المصرفي العمكد الفقرم  م ا تصاد

كتػػـ االختبػػار بم ػػار ة لجنػػة  ،كتػػـ اختيػػار الػػدكؿ التػػي ستخضػػع لمختبػػار مػػف دكؿ االتحػػاد ا كركبػػي
ك ػػذلؾ سػػلطات ا  ػػراؼ  ،( بالتعػػاكف مػػع البنػػؾ المر ػػزم ا كركبػػيCEBSاال ػػراؼ المصػػرفي ا كركبيػػة )

بنػػػؾ مػػػف حيػػػث  يمػػػة  90كتضػػػمنت عينػػػة الختبػػػار أ بػػػر ، لمحليػػػة ب ػػػؿ دكلػػػة عضػػػك باالتحػػػاد ا كركبػػػيا

                                   
 اختبارات التحمؿ، مرجع سابؽ.. 2101 اضاءات مالية كمصرفية،ن رة  (0)
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( فلسػفة مػاذا لػػك)فػػي االختبػار علػى كتػـ االعتمػاد، ا صػكؿ كالحجػـ بالنسػبة للقطػاع المصػرفي فػػي  ػؿ دكلػة
-2101) فػي كضػع افتراضػات كتصػػكرات  سػكأ مػا  ػػد يحػدث فػي المسػتقبؿ كتمثلػػت فتػرة االختبػار بعػػاميف

 .سنة ا ساس كتـ كضع ثمث سيناريكىات مختلفة2119ك (2100

كييػػػدؼ ىػػػذا االختبػػػار لمعرفػػػة مػػػدل  ػػػكة المك ػػػؼ المػػػالي للبنػػػكؾ بعػػػد التعػػػرض للسػػػيناريكىات كذلػػػؾ 
 .استنادا لمعيار معدؿ  فاية رأسماؿ ك انت نتيجة االختبار ف ؿ سبعة بنكؾ

كبالتػػالي أظيػػر االختبػػار  ،فػػاع أسػػكاؽ ا سػػيـ عالميػػاأمػػا أثػػر ىػػذه االختبػػارت فػػي ا سػػكاؽ ف انػػت ارت
 . كة القطاع المصرفي ا كركبي كىذا ا مر مف  أنو أف يدعـ الثقة با سكاؽ

إذ أف تػػػداعيات ، القطػػػاع المصػػػرفي كحػػػده لػػػيس بػػػا مر ال ػػػافي لػػػدعـ الثقػػػة إال أف التعػػرؼ علػػػى  ػػػكة
د النسػبي فػي عمليػات اال ػراض كاال تػراض مػف  بػؿ ا زمة المالية العالمية ال تزاؿ مسػتمرة مػف حيػث الجمػك 

  (0)البنكؾ كىذا ا مر مف  أنو أف يساىـ في إضعاؼ  درة ا تصاديات الدكؿ على التعافي. 

                                   
(1) www.alphabeta.argaam.com 
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 : مقدمة

تطبيػػؽ اختبػػارات التحمػػؿ المصػػرفية لمخػػاطر السػػيكلة علػػى المصػػارؼ الخاصػػة  سػػبتناكؿ ىػػذا الفصػػؿ
مػػف حيػػث الت ػػريعات كالمراسػػيـ ، الحػػدبث عػػف النظػػاـ المصػػرفي السػػكرم ب ػػ ؿ عػػاـ حبػػث سػػيتـ ،السػػكرية

اختبػار فرضػػيات البحػث كذلػػؾ  ك ػػذلؾ تكضػيح للسػػيناريكىات المطبقػة ك، المصػرفية كبيػاف لبنيػػة ىػذا النظػاـ
مػف خػمؿ تطبيػؽ اختبػػارات التحمػؿ المصػرفية كصػكال إلػػى مجمكعػة مػف النتػا ج كالتكصػػيات فػي ضػكء ىػػذه 

 .االختبارات

 (: النيام المصرفي في سورية امالمح النيام المصرفي السور : المبحث األول
فػػي ن ػػكء النظػػاـ النقػػدم دكر ىػػاـ  28/3/0953( تػػاري  87 ػػاف لصػػدكر المرسػػكـ الت ػػريعي ر ػػـ )

كمصػػرؼ سػػكرية المر ػػزم المصػػرفي السػػكرم ب ػػ لو الحػػالي حيػػث أدل إلػػى تأسػػيس مجلػػس النقػػد كالتسػػليؼ 
باالضػافة إلػى تػأميـ جميػع المصػارؼ العاملػة فػي سػكرية كنقػؿ مل يتيػا للح كمػة السػكرية  ،0/8/0956فػي 

ه المرحلػػة ىػػك إعػػادة تنظػػيـ للجيػػاز كمػػا يميػػز ىػػذ، 2/5/0963تػػاري   37بمكجػػب المرسػػكـ الت ػػريعي ر ػػـ 
، صػػناعي ،زراعػػي ،عقػػارم ،ب القطاعػػات اال تصػػادية إلػػى تجػػارمالمصػػرفي علػػى أسػػاس التخصػػص بحسػػ

 تبع ذلؾ كمنذ مطلع القرف الحالي مجمكعػة مػف المراسػيـ كالقػرارات أعطػت للنظػاـ المصػرفي .تسليؼ  عبي
بايضػافة إلػى مصػرؼ سػكرية  ،ةمػة كالخاصػالسكرم   لو الحالي المؤلؼ مف مجمكعة مػف المصػارؼ العا

 .المر زم الذم يمارس دكر الم رؼ كالمرا ب على عمؿ المصارؼ

 : البنية التشريعية النايمة لمعمل المصرفيالمطمب األول: 
بعػػػػد أف عا ػػػػت سػػػػكرية فػػػػي ظػػػػؿ ا تصػػػػاد مر ػػػػزم مخطػػػػط عمػػػػؿ علػػػػى حصػػػػر جميػػػػع القطاعػػػػػات 

نتاجػػااال تصػػادية تخطيطػػا  حظػػي اال تصػػاد  ،كلػػة فقػػط كذلػػؾ علػػى مػػدل عقػػكد مػػف الػػزمفكتكزيعػػا بيػػد الد كا 
السػػكرم بسلسػػػلة مػػػف االصػػمحات التػػػي مسػػػت مختلػػؼ جكانػػػب الحيػػػاة اال تصػػادية فػػػي مختلػػػؼ القطاعػػػات 
كذلػػؾ منػػذ مطلػػع القػػرف الحػػالي ك ػػاف للقطػػاع المصػػرفي النصػػيب ا  بػػر مػػف خػػمؿ حزمػػة مػػف االجػػراءات 

سياسػػػة االحت ػػػار الح ػػػكمي إلػػػى إعطػػػاء دكر فاعػػػؿ للقطػػػاعيف اال تصػػػادية المتضػػػمنة تحػػػكالت جديػػػدة مػػػف 
الخػػاص كالم ػػترؾ فػػي التنميػػة اال تصػػادية كاالجتماعيػػة للعمػػؿ جنبػػا إلػػى جنػػب مػػع القطػػاع العػػاـ بء ػػراؼ 

 .كتدخؿ ذا ك ت ك  ؿ مناسب مف  بؿ الح كمة
لت ػػريعات كمػػف أبػػرز التطػػكرات كاالصػػمحات التػػي  ػػملت القطػػاع المصػػرفي كالمػػالي السػػكرم   ػػؿ ا

كالقاضػي بالسػػماح بءحػػداث مصػارؼ خاصػػة فػػي  2111 لعػػاـ 793كالقػكانيف المتمثلػػة بصػػدكر القػانكف ر ػػـ 
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ك ػذلؾ ا مػر السػػماح بتأسػيس مصػارؼ علػى  ػ ؿ  ػػر ات مسػاىمة مغفلػة سػكرية خاصػػة ، المنػاطؽ الحػرة
كتعمػػؿ  2114/ 06/4تػػاري  28أك علػػى  ػػ ؿ  ػػر ات م ػػتر ة مسػػاىمة مغفلػػة سػػكرية كفػػؽ القػػانكف ر ػػـ 

 87مصػػرؼ سػػكرية المر ػػزم كفقػػا  ح ػػاـ  ػػانكف النقػػد ا ساسػػي ر ػػـ  ىػػذه المصػػارؼ تحػػت إ ػػراؼ كمرا بػػة
كتعديمتػػو حيػػث اعتبػػر ىػػذا القػػانكف نقطػػة تحػػكؿ مفصػػلية فػػي مجػػاؿ العمػػؿ المصػػرفي السػػكرم  0953عػػاـ 

 كر  ػػانكف النقػػد ا ساسػػيكلحػؽ ىػػذه القػػكانيف صػد .عامػػا 35بعػد احت ػػاره مػػف  بػؿ القطػػاع العػػاـ   ثػر مػػف 
الخاص بءحياء دكر مجلس النقد كالتسليؼ على اعتباره السػلطة النقديػة العليػا  07/4/2112تاري   23ر ـ 

 فػػي الجميكريػػة السػػكرية فػػي سػػكرية كأك ػػؿ إليػػو بمكجبػػو ميمػػة العمػػؿ علػػى تنظػػيـ مؤسسػػات النقػػد كالتسػػليؼ
دارتيا كفقا لمس    .تراتيجية العامة للدكلة كحاجات اال تصاد الكطنيككضع السياسة النقدية في سكرية كا 

كتبػػػع ىػػػذه االصػػػمحات انطػػػمؽ المصػػػارؼ ايسػػػممية للعمػػػؿ فػػػي السػػػكؽ المصػػػرفية السػػػكرية كفػػػؽ 
. اال تصػػػػاد كتطػػػػكير القطػػػػاع المصػػػػرفي ىػػػػذه المصػػػػارؼ فػػػػي دعػػػػـ لتسػػػػاىـ 2115لعػػػػاـ  35القػػػػانكف ر ػػػػـ 

بمػػػا فييػػػا مؤسسػػػات التػػػأميف الت ػػػافلي ايسػػػػممي  باالضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ السػػػماح بءحػػػداث مؤسسػػػات التػػػػأميف
 ػػر ات كم اتػػب للصػػرافة كفػػؽ  ك ػػذلؾ السػػماح بءحػػداث، 2115لعػػاـ  43بمكجػػب المرسػػكـ الت ػػريعي ر ػػـ 

/ 443كيضاؼ إلى ىذه القػرارات كالت ػريعات  ػرار مجلػس النقػد كالتسػليؼ ر ػـ ).2116لعاـ  24 انكف ر ـ 
مصػػػػػارؼ القا مػػػػػة فػػػػػي المنػػػػػاطؽ الحػػػػػرة كتحكيليػػػػػا إلػػػػػى فػػػػػركع المتضػػػػػمف إلغػػػػػاء ال 2117لعػػػػػاـ (4ـ ف / ب

إف ىػػػذا القػػػرار مػػػف  ػػػأنو تكحيػػػد السػػػكؽ  .2110لعػػػاـ 28للمصػػػارؼ المػػػرخص ليػػػا بمكجػػػب القػػػانكف ر ػػػـ 
المصػػػرفي السػػػكرية كالممارسػػػات المتبعػػػة مػػػف  بػػػؿ جميػػػع المصػػػارؼ العاملػػػة كذلػػػؾ لحصػػػر اي ػػػراؼ علػػػى 

بمػػػا يضػػػمف تطبيػػػؽ ىػػػذه المصػػػارؼ للمعػػػايير المصػػػرفية  سػػػممة ا داء مػػػف  بػػػؿ مصػػػرؼ سػػػكرية المر ػػػزم
أ ػ اؿ المخػاطر كا زمػات  كالممارسات المتعارؼ علييا بيدؼ حماية النظاـ المصرفي السكرم مف مختلػؼ

كالمتضػػػمف إحػػػداث سػػػكؽ لػػػألكراؽ الماليػػػة فػػػي  2119لعػػػاـ  55كأخيػػػرا تػػػـ إصػػػدار  ػػػانكف ر ػػػـ .المصػػػرفية
لقػػكانيف  ػػد سػػاىمت فػػي تنكيػػع كتعميػػؽ البي ػػة الماليػػة المصػػرفية سػػكاء كا كنمحػػظ أف ىػػذه الت ػػريعات .سػكرية

 .مف حيث عدد المؤسسات المالية أك مف حيث نكعية الخدمات المصرفية المقدمة كأدا يا كجكدتيا

 : بنية النيام المصرفي السور المطمب الثاني: 

ح مػػو بال تلػػة النقديػػة مػػف يمثػػؿ النظػػاـ المصػػرفي أحػػد أىػػـ القطاعػػات اال تصػػادية فػػي سػػكرية نظػػرا لت
 ،جية كتمكيلو للقطاعات المختلفة بػالمكارد الماليػة الضػركرية لنمػك ىػذه القطاعػات كتطكرىػا مػف جيػة أخػرل

 : كيتألؼ النظاـ المصرفي السكرم حاليا مف
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 :  مصرف سورية المركز الفرع األول: 

الػذم يمثػػؿ السػػلطة النقديػػة العليػػا الم ػػرفة علػػى عمػػؿ المصػػارؼ العامػػة كالخاصػػة فػػي سػػكرية كرسػػـ  
السياسة النقدية مف خمؿ امتم و لسلطة القرار كاالم انيات كالكسا ؿ المتاحػة لػو للتػدخؿ كالتػأثير فػي عمػؿ 

   (0).المصارؼ

 (:  المصارف العامة االحكوميةالفرع الثاني: 

المصػػارؼ بتطػػػكير عمليػػا كمراجعتيػػػا لسياسػػػاتيا كخططيػػا الماليػػػة مػػع دخػػػكؿ المصػػػارؼ بػػدأت ىػػػذه 
لتتجػػاكز بػػذلؾ مػػا خلفتػػو العقػػكد الماضػػية مػػف  ،الخاصػػة التقليديػػة كايسػػممية إلػػى السػػكؽ المصػػرفية السػػكرية

عمػػؿ تراجػػع فػػي ا داء بسػػبب انعػػداـ المنافسػػة فػػي القطػػاع المصػػرفي كتر زىػػا لفتػػرات طكيلػػة علػػى أنمطػػة ال
 .المؤسساتي التقليدم الركتيني في القطاع العاـ السكرم

القطاعػػات أسػػاس التخصػص المصػػرفي فػي خدمػػة  كعػدد ىػػذه المصػارؼ سػػتة مصػارؼ مقسػػمة علػى
   :االنتاجية المختلفة إلى

فػػي سػػكرية كيسػػتحكذ  يعتبػػر أ بػػر المؤسسػػات المصػػرفية الح كميػػة: المصببرف التجببار  السببور ( 0
كميمتػػو تمكيػػؿ عمليػػات التجػػارة الداخليػػة كالخارجيػػة  ، (2) ػػاط المصػػرفي ايجمػػاليعلػػى حصػػة  بيػػرة مػػف الن

صػدار سػندات الػديف العػاـ  كاستقباؿ الكدا ع بأ  اليا المختلفة كالمتػاجرة بػالقطع ا جنبػي كالمعػادف الثمينػة كا 
 .كتسكيقيا لصالح الخزينة العامة

الصػػناعي كذلػػؾ عػػف طريػػؽ  يامػػو بتمكيػػؿ أن ػػىء بيػػدؼ ت ػػجيع اينتػػاج : المصببرف الصببناعي( 4
 .القطاع الصناعي العاـ كالخاص

تتمثػػػؿ ميمتػػػو فػػػي تمكيػػػػؿ عمليػػػات التجػػػارة الداخليػػػة ذات الن ػػػػاط : مصبببرف التسبببميف الشببببعبي (3
 .إضافة إلى تمكيؿ ذكم الدخؿ المحدكد كالميف الحرة كالحرؼ الصغيرة الحجـ ،كالحجـ المتكسط

                                   
 .0صدم ؽ، سكرية،  ،23القانكف ر ـ  .2112مصرؼ سكرية المر زم، ( 0)
%مف ن اط االيػدع 71%كيسيطر على أ ثر مف 81حيث تقدر حصتو مف إجمالي الميزانية العمكمية للقطاع المصرفي العاـ ب ( 2)

 كاال راض في السكؽ المحلية.
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، تو في تمكيؿ م اريع الس ف كالسياحة للقطػاعيف العػاـ كالخػاصتتلخص ميم: المصرف العقار ( 2
كأصػػبح ا ف مصػػرفا  ػػامم بعػػد السػػماح لػػو ، كدعػػـ الحر ػػة العمرانيػػة إلػػى جانػػب القطػػاع التعػػاكني السػػ ني

   (0).بالتعامؿ بالقطع ا جنبي

عاكنيػة عػف كميمتػو تمكيػؿ القطػاع الزراعػي كالجمعيػات الزراعيػة الت: المصرف الزراعي التعباوني( 5
 .طريؽ تقديـ القركض كالسلؼ النقدية كالعينية

يقػػػػكـ بقبػػػػكؿ كدا ػػػػع التػػػػكفير لػػػػذكم الػػػػدخؿ المحػػػػدكد كالمؤسسػػػػات المتكسػػػػطة : التببببوفير مصببببرف( 6
 .كالصغيرة الحجـ

 :  المصارف الخاصةالفرع الثالث: 

ا ىميػػة مػػف السػػكرية فػػي غايػػة  تعتبػػر خطػػكة مبا ػػرة القطػػاع الخػػاص بالعمػػؿ فػػي السػػكؽ المصػػرفية
حيػػث امػػتمؾ ىػػذا القطػػاع لمم انيػػات كالمػػكارد المزمػػة للنيػػكض بيػػذا القطػػاع باالضػػافة إلػػى مجمكعػػة مػػف 

 .الخبرات التي ا تسبتيا ىذه المصارؼ في بلدانيا ا ـ كالقياـ بنقليا إلى القطاع المصرفي السكرم

 :  كتقسـ ىذه المصارؼ إلى

ك ػػػد بػػػدأت ىػػػذه المصػػػارؼ عمليػػػا فعليػػػا فػػػي عػػػاـ : ةالخاصببب (المصبببارف التقميديبببة االتجاريبببة (0
كتقػكـ ىػذه المصػارؼ بتقػديـ الخػدمات ، 2103مصػرفا حتػى عػاـ  (00كبلم عدد ىذه المصػارؼ )، 2114

المصػػرفية المتعلقػػػة بالتجػػارة الداخليػػػة كالخارجيػػػة كمػػنح القػػػركض كالتسػػػييمت كالسػػلؼ للمؤسسػػػات التجاريػػػة 
كال فػػاالت كغيرىػػا مػػف  دات عػػف طريػػؽ تنظػػيـ االعتمػػادات المسػػتندية مػػا تقػػكـ بتمكيػػؿ المسػػتكر ، كالصػػناعية

 .الخدمات كا عماؿ المصرفية التقليدية

 ،2117بػػدأت المصػارؼ ايسػػممية عمليػػا فػػي سػكرية فػػي منتصػػؼ عػػاـ : المصببارف اإلسببالمية( 4
فػػي نيايػػة رية كبلػػم عػػدد ىػػذه المصػػارؼ العاملػػة فػػي سػػك ، كذلػػؾ بعػػد السػػماح بءحػػداث المصػػارؼ ايسػػممية

 .( مصارؼ3) 2103عاـ 

كيكضػح الجػػدكؿ التػالي تػػكزع المصػػارؼ العاملػة فػػي سػكرية بحسػػب تػػاري  تأسيسػيا كمبا ػػرتيا العمػػؿ 
 .بالسكؽ المصرفية

                                   
 ص )ؾ(.، 2118 ،الن رة الربعية ،سكرية المر زم ؼمصر ، 2117عاـ  4ب ـ ف / /310 رار ر ـ ( 0)
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 ي سورية بحسب الترسيس والمباشرة( المصارف الخاصة العاممة ف0.0جدول رقم ا

 تاريخ مباشرة العمل تاريخ الترسيس المصرف الخاص
 4/0/2114 29/02/2113 السعكدم الفرنسيبيمك 

 7/0/2114 03/9/2113 سكرية كالميجر
 6/6/2114 31/4/2113 الدكلي للتجارة كالتمكيؿ

 2/0/2116 22/9/2114 سكرية –العربي 
 28/9/2115 0/6/2115 سكرية -عكدة
 05/02/2115 21/01/2115 سكرية -بيبلكس

 03/6/2117 03/4/2116 سكرية كالخليج
 08/00/2118 28/5/2117 سكرية -ا ردف 
 05/0/2119 7/5/2118 سكرية –فرنسبنؾ
 3/5/2119 07/02/2118 سكرية –ال رؽ 

 05/00/2119 08/0/2119 سكرية – طر الكطني 
 05/9/2117 9/4/2117 سكرية الدكلي ايسممي

 27/8/2117 7/9/2116 ال اـ ايسممي
 0/6/2101 28/6/2117 سكرية –البر ة 

   .الباحث باالعتماد على مك ع ىي ة ا كراؽ كا سكاؽ المالية السكرية إعدادمف : المصدر
عػػادة ك  مػف المعػػركؼ أف  ػم المصػػرفيف ايسػممي كالتقليػػدم يسػعياف إلػػى ح ػد المػػكارد كالمػدخرات كا 

صػػ دار لل فػػاالت تكظيفيػػا كاسػػتثمارىا فػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ الػػربح عػػف طريػػؽ مػػا تقدمػػو مػػف خػػدمات مػػف  بػػكؿ كا 
كالحػػػػكاالت المصػػػػرفية كبيػػػػع ك ػػػػراء العمػػػػمت ا جنبيػػػػة  كخطابػػػػات الضػػػػماف كفػػػػتح لمعتمػػػػادات المسػػػػتندية

ن ػػػػاء المحػػػػافظ االسػػػػتثمارية كتقػػػػديـ الدراسػػػػات الماليػػػػة  صػػػػدار بطا ػػػػات االعتمػػػػاد كال ػػػػي ات المصػػػػرفية كا  كا 
إال أنػػػو ، قبلييف مػػػع ىػػػذه المصػػػارؼكالتقػػػارير الدكريػػػة عػػػف الكضػػػع اال تصػػػادم للمتعػػػامليف الحػػػالييف كالمسػػػت

 ىنالؾ أعماؿ كأن طة ال يم ف للمصارؼ التجاريػة التقليديػة ممارسػتيا فػي حػيف يم ػف للمصػارؼ ايسػممية
التقليديػة مػف  ذلؾ كتستطيع ىذه المصارؼ جذب مدخرات العممء الػذيف ال يرغبػكف فػي التعامػؿ مػع البنػكؾ

لػػذلؾ فػػءف كجػػكد ىػػذه  .تلػػؾ ا مػػكاؿ فػػي الم ػػاريع التنمكيػػةكىػػذا ا مػػر يترتػػب عليػػو تكظيػػؼ ، منطػػؽ دينػػي
 .يساىـ في تكظيؼ أمكاؿ ىذه ال ريحة مف المدخريف في العملية اال تصادية المصارؼ
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 ( النيام المصرفي في سورية0-2الشكل رقم ا

 
   لمصرؼ سكرية المر زم الل تركنيالباحث باالعتماد على المك ع اإعداد مف : المصدر

 النيام المصرفي السور  

  مصرف سورية المركز 

 المصارف الخاصة  المصارف العامة

 المصرف التجار 

 المصرف الصناعي 

 مصرف التسميف الشعبي 

 المصرف العقار  

 المصرف الزراعي

 التوفير  مصرف

 المصارف اإلسالمية  المصارف التقميدية

 مصرف بيمو السعود  الفرنسي

 مصرف سورية والميجر 

 والتمويل المصرف الدولي لمتجارة

 سورية -المصرف العربي

 سورية  –مصرف األردن 

 سورية  –مصرف عودة 

 سورية –مصرف بيبموس 

 سورية  –مصرف فرنسبنك

 بنك سورية الدولي اإلسالمي 

 مصرف سورية والخميج

 بنك الشام اإلسالمي

 سورية  –مصرف الشرق 

 سورية  –بنك قطر الوطني 

 سورية  –بنك البركة 
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 تحديد عينة البحث : مبحث الثانيال

 : اختيار عينة البحثالمطمب األول: 

بنػاءا علػى  سيتـ اختيار العينة التػي سػيتـ إجػراء االختبػار علييػا بالنسػبة للمصػارؼ الخاصػة التقليديػة
المصػػػػرفي الخػػػػاص التقليػػػػدم مػػػػف خػػػػمؿ نسػػػػبة إجمػػػػالي  مؤ ػػػػر الحصػػػػة السػػػػك ية للمصػػػػارؼ فػػػػي القطػػػػاع

ككفػػؽ ىػػذا المؤ ػػر سػػيتـ  ،مكجػػكدات المصػػرؼ إلػػى إجمػػالي مكجػػكدات القطػػاع المصػػرفي الخػػاص التقليػػدم
كمصػػػارؼ ، مصػػػارؼ حصػػػتيا السػػػك ية مرتفعػػػة ،تقسػػػيـ المصػػػارؼ الخاصػػػة التقليديػػػة إلػػػى ثػػػمث مسػػػتكيات

كمػػػف ثػػػـ اختيػػػار مصػػػرؼ يمثػػػؿ  ػػػؿ  ،منخفضػػػة كمصػػػارؼ ذات حصػػػة سػػػك ية ،حصػػػتيا السػػػك ية متكسػػػطة
بينما ست مؿ العينػة المدركسػة بالنسػبة للمصػارؼ ايسػممية العاملػة فػي السػكؽ .مستكل مف ىذه المستكيات

 .المصرفية السكرية جميع المصارؼ االسممية كىي عبارة عف ثمثة مصارؼ

بػػػأف  ،خاصػػػة التقليديػػػة( الػػػذم يمثػػػؿ الحصػػػص السػػػك ية للمصػػػارؼ ال0.2نمحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ ر ػػػـ )
%. كبنػػاءا علػػى ىػػذا سػػيتـ تضػػميف فػػي العينػػة 4كأ ػػؿ حصػػة سػػك ية ىػػي  ،%09أعلػػى حصػػة سػػك ية ىػػي 

ك ػػذلؾ مصػػرؼ بيبلػػكس سػػكرية الػػذم يمثػػؿ  ،مصػػرؼ بيمػػك السػػعكدم الفرنسػػي ذا الحصػػة السػػك ية المرتفعػػة
 .كمصرؼ ال رؽ الذم يمثؿ الحصة السك ية المنخفضة، الحصة السك ية المتكسطة
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 (.االقيم برالف الميرات السورية ة( الحصص السوقية لممصارف الخاصة التقميدي0.4جدول رقم ا

 البيان
 المصرف

 الحصة السوقية لممصرف إجمالي موجودات المصرف

 19% 83892286 بيمك
 13% 57218783 الدكلي للتجارة كالتمكيؿ

 13% 56754214 سكرية كالميجر
 11% 49674901 سكرية –عكدة 
 8% 37387265 سكرية –العربي 
 10% 43528654 سكرية –بيبلكس 

 6% 26083406 سكرية كالخليج
 4% 17109098 سكرية –ا ردف 
 7% 33798545 سكرية –فرنسبنؾ
 4% 16353368 سكرية –ال رؽ 

 5% 24130524  طر الكطني
  445931044 إجمالي المكجكدات

باالعتمػاد علػػى التقػػارير الماليػة للمصػػارؼ المن ػػكرة فػي سػػكؽ دم ػػؽ لػػألكراؽ الباحػػث إعػػداد مػف : المصببدر
  .30/02/2102المالية بتاري  

 . ما كيبيف الجدكؿ التالي المصارؼ التي ست مليا العينة

 .( المصارف المشمولة في العينة0.3جدول رقم ا

 المصارف اإلسالمية المصارف التقميدية

 ال اـبنؾ  بيمك السعكدم الفرنسي

 سكرية الدكلي ايسممي سكرية –بيبلكس 

 سكرية –البر ة  سكرية –ال رؽ 

 .الباحثإعداد مف : المصدر
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 : توصيف عينة البحثالمطمب الثاني: 

كغيػػر  كمنا  ػػة البيانػات المتعلقػػة بالمصػارؼ المدركسػػة مػف حيػػث بيػاف أصػػكليا السػا لة سػيتـ عػرض
ك ذلؾ  ػرح كحسػاب النسػب الماليػة الخاصػة بالسػيكلة ليػذه المصػارؼ السا لة كحجـ مكجكداتيا كمطلكباتيا 

 .كل ف سيتـ أكال  رح مبسط للنسب التي سيتـ استخداميا

 :  نسب السيولةالفرع األول: 

تقػػيس نسػػب السػػيكلة مخػػاطر عػػدـ القػػدرة علػػى مقابلػػة االلتزامػػات الماليػػة للمصػػرؼ المتمثلػػة بالسػػحب 
 :  كيم ف حسابيا  مايلي .مفاجىءمف الكدا ع سكاء ب  ؿ اعتيادم أك 

 :  نسبة الموجودات السائمة إلى إجمالي األصول أواًل:
كتسػػاكم النقػػد  ،تقػػيس حجػػـ ا مػػكاؿ السػػا لة لػػدل المصػػرؼ مقارنػػة مػػع إجمػػالي مكجػػكدات المصػػرؼ

 .كا رصدة كاييداعات لدل المصرؼ المر زم كالمصارؼ ا خرل مقسكما على إجمالي ا صكؿ
يتمتػع بيػػا المصػرؼ كعلػػى ضػعؼ اسػػتغمؿ مصػػادر  ه النسػبة إلػػى درجػة سػػيكلة عاليػػةي ػيرارتفاع ىػػذ
  (0).ا مكاؿ المتكفرة لديو

 :  نسبة األوراق المالية المتاحة لمبيع إلى إجمالي األصول ثانيًا:
كت ػػػير ىػػػذه النسػػػبة إلػػػى ا صػػػكؿ ا  ثػػػر  ابليػػػة للتحػػػكؿ لنقػػػد لمكاجيػػػة التزامػػػات المفاج ػػػة كتسػػػاكم 

كيفضػػؿ أف .الماليػػة المتاحػػة للبيػػع كاالسػػتثمارات فػػي ىػػذه ا كراؽ مقسػػكما علػػى إجمػػالي المكجػػكداتا كراؽ 
ت ػػػكف ىػػػذه النسػػػبة أ بػػػر مػػػف النسػػػبة السػػػابقة لسػػػيكلة تحكيػػػؿ ىػػػذه ا كراؽ إلػػػى نقػػػد بايضػػػافة إلػػػى العكا ػػػد 

ف  انت منخفضة  .المحققة منيا كا 

  (4ا: باتنسبة الودائع الجارية إلى إجمالي المطمو ثالثًا: 
إلػى ، مػف إجمػالي مصػادر ا مػكاؿ الخارجيػة (3)كتدؿ على نسبة مصػادر ا مػكاؿ الخارجيػة المجانيػة 

 .مدل سيكلة أصكؿ المصرؼ

                                   
(1) Pavala, V., 2011. Determinants of Commercial Bank's Liquidity in Slovakia, previous reference, 
P741. 

، ، دار المسػيرة للن ػر كالتكزيػع (تطبيقاتيػا المصػرفية -مباد يػا  -أح اميػا )البنػكؾ ايسػممية . 2118محمكد،  العجلكني، محمد( 2)
 .416-414صعماف، ا ردف، كالطباعة، الطبعة ا كلى، 

 المقصكد بالمجانية: بأف المصرؼ اليتحمؿ مف امتم يا أم عبء أك ت لفة.( 3)
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كتسػػػاكم مجمػػػكع الحسػػػابات الجاريػػػة للعمػػػمء كالبنػػػكؾ كالمؤسسػػػات المصػػػرفية مقسػػػكما علػػػى إجمػػػالي 
مػػف ا صػػكؿ السػػا لة لػػدل المصػػرؼ كبنسػػبة  كارتفػػاع ىػػذه النسػػبة يتطلػػب كجػػكد حجػػـ  ػػافي .(0)المطلكبػػات

 .عالية لمكاجية السحكبات مف الحسابات الجارية سكاء المفاج ة أك االعتيادية

 :  نسبة الودائع الجارية إلى إجمالي األصولرابعًا: 

كمػػدل سػػيكلة ىػػذه  ،تػػدؿ علػػى نسػػبة المصػػادر الخارجيػػة المجانيػػة مػػف إجمػػالي اسػػتثمارات المصػػرؼ
اكم مجمػػػكع الحسػػػابات الجاريػػػة للعمػػػمء كالبنػػػكؾ كالمؤسسػػػات المصػػػرفية مقسػػػكما علػػػى كتسػػػ ،االسػػػتثمارات

 .إجمالي المكجكدات

 :  نسبة السيولة السريعةخامسًا: 

كتػػػدؿ علػػػى  ػػػدرة المصػػػرؼ علػػػى مكاجيػػػة سػػػحكبات الكدا ػػػع باالعتمػػػاد علػػػى ا مػػػكاؿ الجػػػاىزة لديػػػو 
كارتفػػػاع ىػػػذه  .سػػػكما علػػػى الحسػػػابات الجاريػػػةزيػػػة مقكتسػػػاكم النقػػػد كا رصػػػدة لػػػدل المصػػػرؼ كالبنػػػكؾ المر 

النسػػبة يػػدؿ علػػى كضػػع سػػيكلة أفضػػؿ بالنسػػبة للمصػػرؼ عنػػد التعػػرض للسػػحب مػػف كدا عػػو حيػػث يجػػب أال 
 %.011تقؿ ىذه النسبة عف 

 :  نسبة السيولةسادسًا: 

ت كتدؿ ىذه النسبة على  درة المصػرؼ تغطيػة سػحكبات الكدا ػع مػف النقديػة الجػاىزة أك مػف االيػداعا
 .لدل المر زم كالمؤسسات المصرفية ا خرل

 : نسبة األصول السائمة إلى إجمالي الودائعسابعًا: 

 فارتفػاع ىػذه النسػػبة ،حيػث تقػيس ىػذه النسػػبة مػدل حساسػية سػػيكلة المصػرؼ لعميػات سػحب الكدا ػػع
المصػػرؼ يػػدؿ علػػى حيػػازة المصػػرؼ  صػػكؿ سػػا لة  ػػادرة علػػى تغطيػػة التغيػػرات فػػي التػػدفقات النقديػػة لػػدل 

 (كزيػادة ىػذه النسػبة عػف الكاحػد دليػؿ اىتمػاـ المصػرؼ بجانػب السػيكلة )ا مػاف ،الناتجة عػف سػحب الكدا ػع
 بدرجة أ بر مف جانب الربحية.

 

                                   
االسػػتثمار المطلػػؽ للعمػػمء كالسػػبب فػػي ذلػػؾ معرفػػة بالنسػػبة للمصػػارؼ ايسػػممية تؤخػػذ مجمػػكع المطاليػػب بعػػد اسػػتبعاد حسػػابات ( 0)

 المطلكبات المستحقة في أم لحظة مف إجمالي المطلكبات المتداكلة فقط.
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 وصف بيانات عينة الدراسة (0.2جدول رقم ا

 المصرف

 البيان
سورية الدولي  البركة

بيمو السعود   الشام اإلسالمي
 الفرنسي

بيبموس 
 الشرق سورية

المصرؼ  نقد كأرصدة لدل
 5157350 15398082 29276193 3569100 15978456 11593129 المر زم كالمصارؼ ا خرل

أرصدة لدل المصارؼ 
 1869724 5738964 15116366 12482715 43723819 19853268 كمؤسسات مالية أخرل

 0 0 1583600 2170785 1708123 3869094 ايداعات لدل المصارؼ

حسابات العممء الجارية 
 3927604 13310836 39538973 2647085 13481415 16084249 كتحت الطلب

حسابات البنكؾ كالمؤسسات 
 387651 85617 1854076 10106391 30481852 (1)- المصرفية تحت الطلب

 13850836 37068220 76831898 16956163 52329464 30925202 مجمكع المطلكبات

 12504353 28081192 71986847 12956135 44583052 21907306 الكدا عإجمالي 

 16353368 43528654 83892286 26109153 88041750 42350352 مجمكع المكجكدات

 1101991 1235482 80747 - 1297 - اكراؽ مالية متاحة للبيع

 حساب النسب
      

نقد كارصدة كايداعات 
 %43 %49 %55 %80 %80 %83 مجمكع المكجكدات\

االكراؽ المالية متاحة للبيع 
كاستثماراتيا فييا /مجمكع 

 (2)المكجكدات
- 

0.001% 

 
- 0.0009% 0.028% 0.067% 

 إجمالي\ (3)الحسابات الجارية 
 %31 %36 %54 %75 %84 %52 المطلكبات

                                   
 عدـ تكفر بيانات تفصيلية عف حسابات الحارية في افصاحات التقارير المالية لمصرؼ البر ة.( 0)
لعػػدـ تػػكفر تفاصػػيؿ  نػػكاع االسػػتثمارات الماليػػة مػػف حيػػث ا كراؽ عػػدـ إم انيػػة حسػػاب ىػػذه النسػػبة ل ػػؿ مػػف بت ػػي البر ػػة كال ػػاـ ( 2)

 .2102المالية المتاحة للبيع في التقرير السنكم لعاـ 
 .حسابات العممء الجارية كحسابات البنكؾ الجاريةعبارة عف ( 3)
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/ إجمالي  الحسابات الجارية
 %26 %31 %49 %49 %50 %38 ا صكؿ

لنقد كا رصدة لدل المصرؼ ا
كالمر زم كااليداعات لدل 
مصارؼ كمؤسسات مالية 

 الكدا ع الجارية\أخرل 

- 140% 143% 111% 158% 162% 

 %161 %157 %107 %126 %136 - نسبة السيكلة السريعة

ا صكؿ السا لة / إجمالي 
 %56 %75 %63 %140 %138 %161 الكدا ع

 7027074 21137046 45976159 18222600 61410398 35315491 ا صكؿ السا لة

 9326294 22391608 37916127 7886553 26631352 7034861 ا صكؿ غير السا لة

 .الباحثإعداد مف : المصدر

مػف خػػمؿ الجػػدكؿ السػػابؽ نمحػظ أف ا صػػكؿ السػػا لة لػػدل  افػة المصػػارؼ الخاصػػة مرتفعػػة اال أف 
ممػػا يػػدؿ علػػى انيػػا أ ثػػر  ػػدرة علػػى مكاجيػػة ، أ بػػر مػػف االصػػكؿ السػػا لةالمصػػارؼ ايسػػممية تمتلػػؾ  ميػػة 

بينمػا يختلػػؼ االمػر بالنسػػبة لألصػكؿ غيػػر السػػا لة  ،أم سػحكبات مفاج ػػة تطػرأ علػػى حسػابات الكدا ػػع لػػدييا
علػػى انيػػا ا ثػػر  حجػػـ أ بػػر مػػف االصػػكؿ غيػػر السػػا لة ممػػا يػػدؿ حيػػث تمتلػػؾ المصػػارؼ الخاصػػة التقليديػػة

 .در ا مكاؿ المكجكدة لدييااستثمارا لمصا

 :نسب السيولةالفرع الثاني: تحميل 

 :  التي تـ حسابيا في الجدكؿ تبيف ما يليعند تحليؿ نسب السيكلة 

يػػداعات لػػدل المصػػارؼ -0 حيػػث (: اجمػػالي المكجػػكدات \ كمؤسسػػات ماليػػة أخػػرل )نقػػد كأرصػػدة كا 
% مػػف اجمػالي اصػػكليا اك 51ا ثػػر مػف يظيػر أف  افػػة المصػارؼ  ػػد  ػ لت لػػدييا االصػكؿ السػػا لة نسػبة 

 ريبػػػة منيػػػا أم اف االصػػػكؿ السػػػا لة لػػػدل المصػػػارؼ المدركسػػػة ت ػػػ ؿ مػػػا يقػػػارب نصػػػؼ مػػػا تمتل ػػػو ىػػػذه 
لػػػدل بنػػػؾ البر ػػػة ، %83لػػػدل المصػػػارؼ المدركسػػػة  حيػػػث بلغػػػت أعلػػػى نسػػػبة ،المصػػػارؼ مػػػف مكجػػػكدات

الػػى كجػػكد درجػػة عاليػػة جػػدا مػػف  %. ممػػا ي ػػير43بينمػػا أدنػػى نسػػبة  انػػت لبنػػؾ ال ػػرؽ كىػػي ، ايسػػممي
السػػػيكلة لػػػدل المصػػػارؼ ك الػػػى ضػػػػعؼ فػػػي اسػػػتغمؿ مصػػػادر االمػػػػكاؿ فػػػي اسػػػتثمارات تحقػػػؽ للمصػػػػرؼ 

 .ايرادات كىذا االمر ينع س سلبا على ربحية المصرؼ
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نمحػػػظ انخفػػػاض ىػػػذه النسػػػبة جػػػدا لػػػدل (: مجمػػػكع المكجػػػكدات \االكراؽ الماليػػة المتاحػػػة للبيػػػع ) -2
بينمػػا  انػػت  ،كىػػي لبنػػؾ ال ػػرؽ %0.067نسػػبة بػػيف المصػػارؼ  حيػػث بلغػػت أعلػػى ،المدركسػػةالمصػػارؼ 
يػػػدؿ علػػػى كجػػػكد  كىػػػذا االنخفػػػاض بالنسػػػب، كىػػػي لبنػػػؾ بيمػػػك السػػػعكدم الفرنسػػػي %0.0009أ ػػػؿ نسػػػبة 

كاف ىػذه  ،احتياطيات ض يلة جدا لػدل المصػارؼ الخاصػة مػف االصػكؿ غيػر السػا لة كالقابلػة للتحكيػؿ النقػد
ا ػػؿ مػػف النسػػبة السػػابقة مػػع انػػو مػػف االفضػػؿ اف ت ػكف ا بػػر لمػػا تتميػػز بػػو ىػػذه االصػػكؿ مػػف ميػػزات  النسػبة

   .مف حيث  ابلية التحكيؿ الى نقد بسيكلة كتحقيؽ عا د للمصرؼ كاف  اف منخفضا نكعا ما

نمحػػػظ اف مطلكبػػات المصػػارؼ الخاصػػة المدركسػػػة  (اجمػػالي المطلكبػػات \الجاريػػة  الحسػػابات) -3
حيػث بلغػت ىػذه  ،% مف اجمالي المطلكبات المتداكلة51الدفع في أم لحظة ت  ؿ نسبة ا ثر مف  الكاجبة

بينمػا  انػت لػدل ، كىػي أعلػى نسػبة بػيف نسػب المصػارؼ ،%84النسبة لدل بنػؾ سػكرية الػدكلي ايسػممي 
بنػػؾ بيبلػػػكس سػػكريا كال ػػػرؽ   مػػػا أف ،% كىػػي أ ػػػؿ نسػػبة بػػػيف نسػػب المصػػػارؼ المدركسػػة30بنػػؾ ال ػػػرؽ 

 ت ػػ ؿ نسػػبة المطلكبػػات الكاجبػػة الػػدفع ا ػػؿ مػػف نصػػؼ المطلكبػػات المسػػتحقة علييػػا كىػػذا االمػػر يتطلػػب مػػف
 .ىذه المصارؼ االحتفاظ بحجـ  اؼ مف االصكؿ السا ؿ لدييا كل ف ليس على حساب الربحية

عنػػػػد حسػػػػاب ىػػػػذه النسػػػػبة تبػػػػيف أف  افػػػػة المصػػػػارؼ  (اجمػػػػالي االصػػػػكؿ \الجاريػػػػة  الحسػػػػابات) -4
ت ػػ ؿ مصػػادر امػكاؿ خارجيػػة مجانيػػة نسػبة مرتفعػػة مػػف إجمػالي أصػػكليا حيػػث تعتمػد ب ػػ ؿ  بيػػر الخاصػة 

كنمحػػػػظ اف ىػػػػذه النسػػػػبة مرتفعػػػػة لػػػػدل المصػػػػارؼ  ،علػػػػى المصػػػػادر الخارجيػػػػة المجانيػػػػة  مصػػػػدر للسػػػػيكلة
% كىػي أعلػى 51حيػث بلغػت لػدل بنػؾ سػكرية الػدكلي ايسػممي ، االسممية ا ثر مف المصػارؼ التقليديػة

ايسػػممية  أم أف المصػػارؼ ،%26بيػػنـ حقػػؽ بنػػؾ ال ػػرؽ أ ػػؿ نسػػبة كىػػي ، نسػػبة بػػيف النسػػب المحسػػكبة
 الخارجية المجانية أ ثر مف اعتماد المصارؼ التقليدية. تعتمد على مصادر ا مكاؿ

نمحػػػظ اف النسػػػب المحققػػػة لػػػدل المصػػػارؼ الخاصػػػة (: نسػػػبة السػػػيكلة السػػػريعة كنسػػػبة السػػػيكلة) -5
حيػػػث  انػػػت نسػػػبة ، %011ديػػػة اك االسػػػممية ىػػػي نسػػػب ا بػػػر مػػػف المسػػػتكل المطلػػػكب كىػػػك سػػػكاء التقلي

% كىػي 017بينمػا بنػؾ بيمػك حقػؽ نسػبة  ،كه أعلى نسبة محققػة ،%060السيكلة السريعة لدل بنؾ ال رؽ 
% لبنػؾ 000كأ ػؿ نسػبة ىػي  ،%062أما أعلى نسبة سيكلة  انت لدل بنػؾ ال ػرؽ  ،أ ؿ نسبة بيف النسب

لػػػدل ىػػػذه المصػػػارؼ اصػػػكؿ سػػػا لة ب ميػػػة ا بػػػر مػػػف الكدا ػػػع  ممػػػا يػػػدؿ علػػػى أف، سػػػعكدم الفرنسػػػيبيمػػػك ال
الجارية المكجكدة لدييا فيي  ادرة على مكاجية السػحكبات مػف الكدا ػع الجاريػة بػأم لحظػة كبػأم  ميػة دكف 

 أم كجػػػكد اصػػػكؿ سػػػا لة تغطػػػي  امػػػؿ سػػػحكبات الكدا ػػػع ،يػػػؤدم ىػػػذا االمػػػر الػػػى ضػػػغط علػػػى سػػػيكلتيا أف
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الجارية كل ف ىذه الحالة ىي حالة غير طبيعية بالنسبة لمصارؼ مف حيث اىتماميػا ال بيػر بجانػب االمػاف 
 .ب  ؿ ا بر ب ثير مف جانب الربحية كالمخاطرة (السيكلة)

مػػػف خػػػمؿ الجػػػدكؿ تبػػػيف اف  افػػػة النسػػػب المحققػػػة لػػػدل  (اجمػػػالي الكدا ػػػع \االصػػػكؿ السػػػا لة ) -6
ك انػػت أعلػى نسػبة ىػػي  ،%011ي نسػب ا بػر مػػف النسػبة المعياريػة كىػي لمصػارؼ الخاصػة االسػممية ىػػ

ممػػػا يػػػدؿ علػػػى اف المصػػػارؼ ، % لبنػػػؾ ال ػػػرؽ56بينمػػػا أ ػػػؿ نسػػػبة ىػػػي  ،% لبنػػػؾ البر ػػػة ايسػػػممي060
االسػػممية تمتلػػؾ  ميػػات  بيػػرة مػػف االصػػكؿ السػػا لة ت فػػي لتغطيػػة سػػحكبات ت ػػمؿ  افػػة الكدا ػػع المكجػػكدة 

مػا االمػر يختلػؼ بالنسػبة لمصػارؼ الخاصػة التقليديػة حيػث ىػذه لنسػبة دكف المعياريػة بين ،لدييا كبأم لحظة
كل ػػػف ب ػػػ ؿ عػػػاـ ىػػػي نسػػػبة جيػػػدة كتػػػدؿ علػػػى حالػػػة طبيعيػػػة بالنسػػػبة للمصػػػارؼ مػػػف حيػػػث اىتمػػػاـ ىػػػذه 

كمػع ىػذا فيػي  ػادرة علػى مكاجيػة أم  .المصارؼ بجانب الربحية كالمكازنة بػيف عنصػرم المخػاطرة كاالمػاف
تطػػرأ علػػى اجمػػالي كدا عيػػا كل ػػف بقػػدرة ا ػػؿ مػػف المصػػارؼ االسػػممية أم اضػػطرارىا الػػى اللجػػكء سػػحكبات 

 .الى ا صكؿ الغير سا لة لتأميف السيكلة ال افية

 السيناريوىات المطبقة الختبار فرضيات البحث : المبحث الثالث

تقػػكـ علػى تك ػػع إم انيػػة كالتػي  ،سػيتـ اختبػػار فرضػيات البحػػث بءتبػاع طريقػػة السػيناريكىات المفترضػػة
ا حػػداث الماضػػية  علػػى ع ػػس السػػيناريكىات التاريخيػػة التػػي تبنػػى علػػى أسػػاس، حػػدكث تطػػكرات مسػػتقبلية

كفػػػي ىػػػذا البحػػػث سػػػيتـ افتػػػراض ثػػػمث سػػػيناريكىات علػػػى ، دكف أم اعتبػػػار للمخػػػاطر المسػػػتقبلية المحتملػػػة
أدت إلػػػى صػػػدمة تتمثػػػؿ  ، تصػػػاديةتعػػػرض المصػػػرؼ  زمػػػة ثقػػػة سػػػببيا االضػػػطرابات السياسػػػية كاال أسػػػاس

الجاريػػة ك ػػذلؾ مػػف إجمػػالي الكدا ػػع علػػى التػػكالي  ػػؿ  بسػػحكبات مفاج ػػة مػػف حسػػابات العمػػمء كالحسػػابات
كاضطرار المصرؼ الستخداـ مػا يتػكفر لديػو مػف أصػكؿ لتػأميف التػدفقات النقديػة المزمػة لػو فػي  ،على حده

 .ظؿ ىذه الصدمة

 : ي تصميم السيناريو األولاآللية المتبعة فالمطمب األول: 

حيػػػػث يفتػػػػرض ىػػػػذا السػػػػيناريك انخفػػػػاض ، سػػػػيتـ تصػػػػميـ السػػػػيناريك ا كؿ الختبػػػػار الفرضػػػػية ا كلػػػػى
مفػػػاجىء فػػػػي كدا ػػػػع العمػػػػمء لػػػدل المصػػػػرؼ كلجك ػػػػو للبيػػػػع السػػػػريع لألصػػػكؿ التػػػػي يمل يػػػػا لمكاجيػػػػة ىػػػػذا 

 .االنخفاض
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 :  خطوات تنفيذ السيناريو األول -

كذلػػؾ بػػالتطبيؽ علػػى ، لػػدل المصػرؼلػى افتػػراض انخفػػاض فػػي كدا ػع العمػػمء ىػذا السػػيناريك يقػػكـ ع
 :  كذلؾ مف خمؿ افتراض ما يلي، كخمؿ ثمثة أياـ متعا بة، 2102بيانات نياية عاـ 

 .أياـ متعا بة كذلؾ خمؿ ثمثة، % يكميا5انخفاض حجـ كدا ع العممء بمعدؿ  -0

مثػػػؿ بسػػػحكبات كدا ػػػػع العمػػػمء حيػػػػث يػػػتـ تػػػػكفير  يػػػاـ المصػػػرؼ بمكاجيػػػػة ىػػػذا االنخفػػػػاض المت -2
أم  يامػو بالتسػييؿ فػي ، %0%ك صػكلو الغيػر سػا لة بمعػدؿ 99السيكلة مػف تسػييؿ أصػكلو السػا لة بمعػدؿ 

اليكـ ا كؿ مف االختبار كاستخداـ المتبقي مف ىذه ا صكؿ المسيلة بعػد مكاجيػة سػحكبات اليػكـ ا كؿ فػي 
 .تغطية سحكبات اليكـ الثاني

يقػكـ المصػرؼ بالتسػػييؿ فقػط فػػي اليػكـ التػالي عنػػد عػدـ  فايػػة الرصػيد المػدكر مػػف اليػكـ السػػابؽ  -3
 .في تغطية سحكبات اليكـ الحالي

 .2102سيتـ تطبيؽ ىذه االفتراضات على بيانات نياية عاـ  -4

 .أياـ متعا بة 3الفترة المزمة لتطبيؽ ىذا االختبار  -5

 .في  ؿ يكـ مف أياـ االختبار بعد إجراء االختبارحساب صافي التدفقات النقدية  -6

فيػػذا يػػدؿ علػػى أف المصػػرؼ  فػػي حػػاؿ  ػػاف صػػافي التػػدفقات النقديػػة بعػػد إجػػراء االختبػػار مكجبػػا -7
 ، يتمتع بسيكلة  افية

كفػػي حػػاؿ  ػػاف صػػافي التػػدفقات النقديػػة بعػػد إجػػراء االختبػػار سػػالبا )عػػدـ  فايػػة الرصػػيد المػػدكر مػػف 
 .فيذا يدؿ على عدـ تمتعو بالسيكلة ال افية (اـ المصرؼ بالتسييؿثـ   اليكـ السابؽ

كذلػػػؾ ، بعػػػد إجػػػراء االختبػػػار سػػػيتـ تقيػػػيـ مخػػػاطر السػػػيكلة لػػػدل المصػػػرؼ بعػػػد تعرضػػػو للصػػػدمة -8
 :  مف االختبار في التقييـ مف خمؿ االعتماد على نسبتيف في التقييـ كىما باالعتماد على اليكـ الثالث

 .ة ا صكؿ السا لة إلى الكدا ع الجاريةنسب: النسبة ا كلى

ففػػػػي حػػػػاؿ  انػػػػت النسػػػػبة .% حسػػػػب تعليمػػػػات البنػػػػؾ المر ػػػػزم41يبلػػػػم الحػػػػد ا دنػػػػى ليػػػػذه النسػػػػبة 
أمػا  ،مخػاطر السػيكلة لػدل المصػرؼ منخفضػةالمحسكبة عند التقييـ تساكم ىذه النسبة أك أ بر منيا تعتبػر 

 .سيكلة لدل المصرؼ مرتفعةفي حاؿ  انت أ ؿ مف ىذه النسبة فتعتبر مخاطر ال
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، نسػبة ا صػكؿ السػا لة إلػى مجمػكع إجمػالي الكدا ػع كبنػكد خػارج الميزانيػة بعػد التثقيػؿ: النسبة الثانية
 .كتسمى ىذه النسبة نسبة مخاطر التسييؿ

ففي حػاؿ  انػت النسػبة المحسػكبة ، حسب تعليمات البنؾ المر زم%  31حيث الحد ا دنى ليذه النسبة 
ك فػي حػاؿ  انػت ىػذه  ،خػاطر السػيكلة لػدل المصػرؼ مرتفعػةمنيػا فتعتبػر م أ ػؿ ،التقييـ )أم بعد االختبػار(عند 

فتعتبػر مخػاطر سػيكلة  % 71أ ثر مف  أك ،% فتعتبر مخاطر سيكلة المصرؼ متكسطة(71- 31) النسبة بيف
  (0).المصرؼ منخفضة

 : نياآللية المتبعة في تصميم السيناريو الثاالمطمب الثاني: 

ىػػػػذا السػػػػيناريك انخفػػػػاض  سػػػػيتـ تصػػػػميـ السػػػػيناريك الثػػػػاني الختبػػػػار الفرضػػػػية الثانيػػػػة بحيػػػػث يفتػػػػرض
 .كلجك و للبيع السريع لألصكؿ التي يمل يا لدل المصرؼ الحسابات الجارية

 : خطوات تنفيذ السيناريو الثاني -

كذلػػػؾ  ،المصػػػرؼ حػػدكث انخفػػػاض فػػي الحسػػػابات الجاريػػػة لػػدليقػػكـ ىػػػذا السػػيناريك علػػػى افتػػػراض  
 :  كذلؾ كفؽ افتراض ما يلي ،كخمؿ ثمثة أياـ متعا بة ،2102بالتطبيؽ على بيانات نياية عاـ 

أيػػػاـ  كذلػػػؾ خػػػمؿ ثمثػػػة ،% يكميػػػا5بمعػػػدؿ  انخفػػػاض فػػػي الحسػػػابات الجاريػػػة لػػػدل المصػػػرؼ -0
 .متعا بة

كذلػػؾ عػػف ، جاريػػة يػػاـ المصػػرؼ بمكاجيػػة ىػػذا االنخفػػاض المتمثػػؿ بالسػػحكبات مػػف الحسػػابات ال -2
أم  يامػػػو ، %0ك صػػػكلو غيػػػر السػػػا لة بمعػػػدؿ ، %99طريػػػؽ تػػػكفير السػػػيكلة مػػػف أصػػػكلو السػػػا لة بمعػػػدؿ 

بالتسػػييؿ فػػي اليػػكـ ا كؿ مػػف االختبػػار كاسػػتخداـ المتبقػػي مػػف ىػػذه ا صػػكؿ المسػػيلة بعػػد مكاجيػػة سػػحكبات 
 .اليكـ ا كؿ في تغطية سحكبات اليكـ الثاني

ييؿ فقػػػط عنػػػد عػػػدـ  فايػػػة الرصػػػيد المػػػدكر مػػػف اليػػػكـ السػػػابؽ فػػػي تغطيػػػة يقػػػكـ المصػػػرؼ بالتسػػػ -3
 .سحكبات اليكـ الحالي

 .2102سيتـ تطبيؽ ىذه االفتراضات على بيانات عاـ  -4

                                   
لعاـ  73، كالقرار ر ـ 09/9/2119بتاري   9الحدكد الدنيا للنسب المعتمدة في التقييـ ىي كفؽ  رارات مجلس النقد كالتسليؼ ر ـ ( 0)

2114. 
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 .أياـ متعا بة 3الفترة المزمة لتطبيؽ ىذا االختبار  -5

 .ختبارفي  ؿ يكـ مف أياـ اال حساب صافي التدفقات النقدية بعد إجراء االختبار -6

فيػػذا يػػدؿ علػػى أف المصػػرؼ  فػػي حػػاؿ  ػػاف صػػافي التػػدفقات النقديػػة بعػػد إجػػراء االختبػػار مكجبػػا -7
 ، يتمتع بسيكلة  افية

كمػع ىػذا  ػد حقػؽ  ،ك يػاـ المصػرؼ بالتسػييؿ كفػي حػاؿ عػدـ  فايػة الرصػيد المػدكر مػف اليػكـ السػابؽ
 .بالسيكلة ال افيةالمصرؼ صافي تدفقات نقدية سالبة فيذا يدؿ على عدـ تمتعو 

ذلػػػؾ ك  ،كلة لػػدل المصػػرؼ بعػػد تعرضػػو للصػػدمةبعػػد إجػػراء االختبػػار سػػيتـ تقيػػيـ لمخػػاطر السػػي -8
 :  على نسبتيف في التقييـ كىما مف االختبار في التقييـ مف خمؿ االعتمادباالعتماد على اليكـ الثالث 

 .صكؿ السا لة إلى الكدا ع الجاريةنسبة ا : النسبة ا كلى

ففػػػػي حػػػػاؿ  انػػػػت النسػػػػبة  .% حسػػػػب تعليمػػػػات البنػػػػؾ المر ػػػػزم41ة الحػػػػد ا دنػػػػى ليػػػػذه النسػػػػب يبلػػػػم
أمػا  ،مخػاطر السػيكلة لػدل المصػرؼ منخفضػةالمحسكبة عند التقييـ تساكم ىذه النسبة أك أ بر منيا تعتبػر 

 .في حاؿ  انت أ ؿ مف ىذه النسبة فتعتبر مخاطر السيكلة لدل المصرؼ مرتفعة

 ،بنػكد خػارج الميزانيػة بعػد التثقيػؿنسػبة ا صػكؿ السػا لة إلػى مجمػكع إجمػالي الكدا ػع ك : النسبة الثانية
 .كتسمى ىذه النسبة نسبة مخاطر التسييؿ

، ففي حاؿ  انػت النسػبة المحسػكبة عنػد التقيػيـ )أم بعػد االختبػار(، % 31حيث الحد ا دنى ليذه النسبة 
تعتبػر % ف(71- 31)ك فػي حػاؿ  انػت ىػذه النسػبة بػيف مرتفعػةمنيا فتعتبر مخاطر السػيكلة لػدل المصػرؼ  أ ؿ

 .فتعتبر مخاطر سيكلة المصرؼ منخفضة % 71أ ثر مف  أك ،مخاطر سيكلة المصرؼ متكسطة

 : األلية المتبعة في تصميم السيناريو الثالثالمطمب الثالث: 

سػػػػيناريك انخفػػػػاض حيػػػػث يفتػػػػرض ىػػػػذا ال، سػػػػيتـ تصػػػػميـ السػػػػيناريك الثالػػػػث الختبػػػػار الفرضػػػػية الثالثػػػػة
لػػػدل المصػػػرؼ كلجك ػػػو للبيػػػع السػػػريع لألصػػػكؿ التػػػي يمل يػػػا لمكاجيػػػة ىػػػذا  مفػػػاجىء فػػػي إجمػػػالي الكدا ػػػع

 (.االنخفاض ) يامو بالتسييؿ
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 : خطوات تنفيذ السيناريو الثالث -

ىػذا السػيناريك يقػكـ علػى افتػػراض انخفػاض فػي حجػـ إجمػالي الكدا ػػع لػدل المصػرؼ كذلػؾ بػػالتطبيؽ 
 ، كخمؿ ثمثة أياـ متعا بة، 2102نياية عاـ  على بيانات

 :  كذلؾ مف خمؿ افتراض ما يلي

 .أياـ متعا بة كذلؾ خمؿ ثمثة، % يكميا5بمعدؿ  انخفاض الكدا ع ايجمالية -0

 يػػػاـ المصػػػرؼ بمكاجيػػػة ىػػػذا االنخفػػػاض المتمثػػػؿ بالسػػػحكبات مػػػف إجمػػػالي الكدا ػػػع عػػػف طريػػػؽ  -2
أم  يامػو بالتسػييؿ فػي ، %0%ك صػكلو غيػر السػا لة بمعػدؿ 99السػا لة بمعػدؿ تكفير السػيكلة مػف أصػكلو 

اليكـ ا كؿ مف االختبار كاستخداـ المتبقي مف ىذه ا صكؿ المسيلة بعػد مكاجيػة سػحكبات اليػكـ ا كؿ فػي 
 .تغطية سحكبات اليكـ الثاني

السػػػابؽ فػػػي تغطيػػػة يقػػػكـ المصػػػرؼ بالتسػػػييؿ فقػػػط عنػػػد عػػػدـ  فايػػػة الرصػػػيد المػػػدكر مػػػف اليػػػكـ  -3
 .سحكبات اليكـ الحالي

 .2102سيتـ تطبيؽ ىذه االفتراضات على بيانات نياية عاـ  -4

 .أياـ متعا بة 3الفترة المزمة لتطبيؽ ىذا االختبار  -5

 .حساب صافي التدفقات النقدية بعد إجراء االختبار في  ؿ يكـ مف أياـ االختبار -6

فيػػذا يػػدؿ علػػى أف المصػػرؼ  ديػػة بعػػد إجػػراء االختبػػار مكجبػػافػػي حػػاؿ  ػػاف صػػافي التػػدفقات النق -7
 ، يتمتع بسيكلة  افية

كمػع ىػذا  ػد حقػؽ  ،ك يػاـ المصػرؼ بالتسػييؿ كفػي حػاؿ عػدـ  فايػة الرصػيد المػدكر مػف اليػكـ السػابؽ
 .المصرؼ صافي تدفقات نقدية سالبة فيذا يدؿ على عدـ تمتعو بالسيكلة ال افية

كذلػػػؾ ، ـ تقيػػيـ لمخػػاطر السػػيكلة لػػدل المصػػرؼ بعػػد تعرضػػو للصػػدمةبعػػد إجػػراء االختبػػار سػػيت -8
 :  مف االختبار في التقييـ مف خمؿ االعتماد على نسبتيف في التقييـ كىما باالعتماد على اليكـ الثالث

 .نسبة ا صكؿ السا لة إلى الكدا ع الجارية: النسبة ا كلى
ففػػػػي حػػػػاؿ  انػػػػت النسػػػػبة .بنػػػػؾ المر ػػػػزم% حسػػػػب تعليمػػػػات ال41يبلػػػػم الحػػػػد ا دنػػػػى ليػػػػذه النسػػػػبة 

أمػا ، المحسكبة عند التقييـ تساكم ىذه النسبة أك أ بر منيا تعتبػر مخػاطر السػيكلة لػدل المصػرؼ منخفضػة
 .في حاؿ  انت أ ؿ مف ىذه النسبة فتعتبر مخاطر السيكلة لدل المصرؼ مرتفعة
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 ،بنػكد خػارج الميزانيػة بعػد التثقيػؿك  نسػبة ا صػكؿ السػا لة إلػى مجمػكع إجمػالي الكدا ػع: النسبة الثانية
 .كتسمى ىذه النسبة نسبة مخاطر التسييؿ

، ففي حاؿ  انػت النسػبة المحسػكبة عنػد التقيػيـ )أم بعػد االختبػار(، % 31حيث الحد ا دنى ليذه النسبة 
فتعتبػر % (71- 31)ك فػي حػاؿ  انػت ىػذه النسػبة بػيف، منيا فتعتبر مخاطر السيكلة لدل المصرؼ مرتفعة أ ؿ

 .فتعتبر مخاطر سيكلة المصرؼ منخفضة % 71أكأ ثر مف ، مخاطر سيكلة المصرؼ متكسطة

 : تنفيذ اختبار التحملالمطمب الرابع: 

الختبػػار التحمػػؿ لمخػػاطر السػػيكلة كذلػػؾ مػػف خػػمؿ تعريضػػيا  سػػيتـ إخضػػاع بنػػكؾ العينػػة المدركسػػة
 .2102بيانات نياية عاـ كباستخداـ  ،يكلة على مدل ثمثة أياـ متعا بةلصدمة س

 :  البيانات المستخدمة في إجراص االختبارالفرع األول: 

 .  كىي البيانات المبينة كفؽ ىذا الجدكؿ )القيـ بآالؼ الليرات السكرية(

 القيم بآالف الميرات السورية. ،البيانات الالزمة الختبار التحمل (0.5جدول ا

 المصرف
 البيان

سورية الدولي 
 اإلسالمي

 –البركة 
 سورية

 الشامبنك 
بيمو السعود  

 الفرنسي
 –بيبموس 
 سورية

 -الشرق 
 سورية

 7027074 21137046 45976159 18222600 35315491 61410398 األصول السائمة

األصول رير 
 (0االسائمة

26631352 7034861 7886553 37916127 22391608 9326294 

 11116702 25785195 70067771 2647085 16084249 13481415 حسابات العمالص

 4315255 13396453 41393049 12753476 (2)- 43963267 الحسابات الجارية

 12504353 28081192 71986847 12956135 21907306 44583052 إجمالي الودائع

 16353368 43528654 83892286 26109153 42350352 88041750 إجمالي األصول

 554685 (4)8134368 (3)13310845 145349 133414 1439802 الكفاالت

                                   
 ا صكؿ غير السا لة تساكم إجمالي ا صكؿ مطركحا منيا ا صكؿ السا لة.( 0)
 عدـ تكفر بيانات عف الحسابات الجارية.( 2)
 مجمكع  فاالت العممء كالمصارؼ.( 3)
 مجمكع  فاالت العممء كالمصارؼ( 4)



 الذراست التطبٍقٍت على المصارف الخاصت السىرٌت  الفصل الرابع
 

 

159 

 

 المصرف
 البيان

سورية الدولي 
 اإلسالمي

 –البركة 
 سورية

 الشامبنك 
بيمو السعود  

 الفرنسي
 –بيبموس 
 سورية

 -الشرق 
 سورية

 27734.25 406718.4 665542.25 7267.45 6670.7 71990.1 (0االقيمة بعد التثقيل

 427456 290439 581830 2768845 4802174 4171060 االعتمادات الصادرة

 128236.8 87131.7 174549 830653.5 1440652.2 1251318 (4االقيمة بعد التثقيل

 68499 137493 252886 15265 5796 109612 القبوالت

 20549.7 41247.9 75865.8 4579.5 1738.8 32883.6 القيمة بعد التثقيل

سقوف تسييالت رير 
 مستعممة

8633690 1267341 4737124 6792217 3861053 1118848 

 335654.4 1158315.9 2037665.1 1421137.2 380202.3 2590107 القيمة بعد التثقيل

مجموع البنود خارج 
 الميزانية بعد التثقيل

3946298.7 1829264 2263637.65 2953622.2 1693413.9 512175.15 

 الباحث مف إعداد: المصدر

 :  االختبار وفق السيناريو األول الفرع الثاني:

علػػى كضػػع السػػيكلة سػػيتـ ىنػػا تكضػػيح  يفيػػة تػػأثير الصػػدمة التػػي تتعػػرض ليػػا المصػػارؼ المدركسػػة 
لػدييا كذلػػؾ مػف خػػمؿ  ػػرح اآلليػة التػػي يػػتـ بيػا انتقػػاؿ الصػػدمة إلػى عناصػػر ميزانيػػة ىػذه المصػػارؼ كالتػػي 
تحػػدد سػػيكلة المصػػرؼ فػػي  ػػؿ يػػكـ مػػف أيػػاـ ىػػذا االختبػػار كذلػػؾ مػػف خػػمؿ الجػػداكؿ التاليػػة التػػي تكضػػح 

 .االختبار في  ؿ يكـ

 -سيناريو أول  – ( يوضح االختبار في اليوم األول0.6جدول ا

 المصرف
 البيان

سورية الدولي 
 اإلسالمي

 الشامبنك  سورية- البركة
بيمو السعود  

 الفرنسي
 سورية –بيبموس 

 -الشرق
 سورية

 األصول السائمة
61410398 35315491 18222600 45976159 21137046 7027074 

A 

 األصول رير السائمة
26631352 7034861 7886553 37916127 22391608 9326294 

B 

                                   
 %.5نسبة تثقيؿ ال فاالت ( 0)
 %.31نسبة تثقيؿ االعتمادات كالقبكالت كسقكؼ التسييمت اال تمانية ( 2)
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 المصرف
 البيان

سورية الدولي 
 اإلسالمي

 الشامبنك  سورية- البركة
بيمو السعود  

 الفرنسي
 سورية –بيبموس 

 -الشرق
 سورية

النسبة المفترضة 
لترمين األصول 

 %99 %99 %99 %99 %99 %99 السائمة

C 
النسبة المفترضة 
لترمين األصول رير 

 %1 %1 %1 %1 %1 %1 السائمة

D 

 ودائع العمالص
13481415 16084249 2647085 70067771 25785195 11116702 

E 
المعدل اليومي 

المفتر  النخفا  
 %5 %5 %5 %5 %5 %5 ودائع العمالص

F 
األصول السائمة بعد 

 70270.74 211370.46 459761.59 182226 353154.91 614103.98 االختبار
G=A-(C*A) 

األصول رير السائمة 
 9233031.06 22167691.92 37536965.73 7807687.47 6964512.39 26365038.48 بعد االختبار

H= B-(B*D) 
 التدفقات النقدية

 555835.1 1289259.75 3503388.55 132354.25 804212.5 674070.75 الخارجة
I=F*E 

التدفقات النقدية 
 7050066 21149592 45895559 18119240 35032685 61062608 الداخمة

J=A+B-G-H 
صافي التدفقات 
 6494231 19860332 42392170 17986885 34228472 60388537 النقدية بعد االختبار

K=J-I 

 مف إعداد الباحث: المصدر

كذلػؾ  ،%0% كغيػر السػا لة بنسػبة 99 ياـ المصارؼ بتسييؿ أصكؿ سا لة بنسػبة ىذا الجدكؿ يبيف 
إلػػى انخفػػػاض ا صػػكؿ السػػا لة لػػػدل ممػػا أدل ، %5لمكاجيػػة سػػحكبات كدا ػػػع العمػػمء بالنسػػبة المفترضػػػة 

 (.0.6ىػػك ا صػػكؿ السػػا لة بعػػد االختبػػار المكضػػحة فػػي ىػػذا الجػػدكؿ ) كمػػا يكضػػح انخفاضػػيا ،المصػػارؼ
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الجػدكؿ  نفػس فػي المكضػحة االختبػار بعػد غيػر السػا لة ا صكؿ إلى السا لة غير انخفاض ا صكؿ ك ذلؾ
(0.6.) 

 ػػػير إلػػػى نجػػػاح  افػػة البنػػػكؾ باالختبػػػار حيػػػث حققػػػت كيبػػيف الجػػػدكؿ نفسػػػو نتػػػا ج اليػػكـ ا كؿ التػػػي ت
ىػػػذا  كىػػػك مايسػػػمى الرصػػػيد المتبقػػػي لػػػدل المصػػػارؼ فػػػي اليػػػكـ ا كؿ فػػػي ،صػػػافي تػػػدفقات نقديػػػة مكجبػػػة

كبنػػػاءا عليػػػو فػػػءف جميػػػع المصػػػارؼ المدركسػػػة تتمتػػػع بالسػػػيكلة ال افيػػػة لمكاجيػػػة سػػػحكبات كدا ػػػع  .الجػػػدكؿ
 .عمم يا في اليكـ ا كؿ مف االختبار

 -سيناريو أول  – ( نتائج االختبار في اليوم الثاني0.7دول اج

 المصرف
 البيان

سورية الدولي 
 اإلسالمي

بيمو السعود   لشامابنك  سورية- البركة
 الفرنسي

 سورية -الشرق سورية –بيبموس 

 األصول السائمة
614103.98 353154.91 182226 459761.59 211370.46 70270.74 

A 
رير األصول 
 9233031.06 22167691.92 37536965.73 780768.47 6964512 26365038.5 السائمة

B 
النسبة المفترضة 
لترمين األصول 

 %99 %99 %99 %99 %99 %99 السائمة

C 
النسبة المفترضة 
لترمين األصول 
 %1 %1 %1 %1 %1 %1 رير السائمة

D 

 ودائع العمالص
12807344.25 15280036.55 2514730.75 66564382.45 24495935.25 10560866.9 

E 
المعدل اليومي 
المفتر  

النخفا  ودائع 
 العمالص

5% 5% 5% 5% 5% 5% 

F 
األصول السائمة 
 70270.74 211370.46 459761.59 182226 353154.91 614103.98 بعد االختبار

G=A0ا) 

                                   
 كذلؾ بسبب عدـ اضطرار المصرؼ للتسييؿ أم عدـ حاجتو الستخداـ ا صكؿ السا لة في ىذا اليكـ.( 0)
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 المصرف
 البيان

سورية الدولي 
 لشامابنك  سورية- البركة اإلسالمي

بيمو السعود  
 سورية -الشرق سورية –بيبموس  الفرنسي

األصول رير 
السائمة بعد 
 9233031.06 22167691.92 37536965.73 7807687.47 6964512.39 26365038.48 االختبار

H= B0ا) 
 التدفقات النقدية

 528043.345 1224796.763 3328219.123 125736.5375 764001.8 640367.213 الخارجة
I=F*E 

التدفقات النقدية 
 0 0 0 0 0 0 (2) الداخمة

J=A+B-G-H 
صافي التدفقات 
النقدية بعد 
 االختبار

-K=J (3ا 5966188 18635535 39063951 17861149 33464470 59748170
I+Last 

balance 

 مف إعداد الباحث: رالمصد
( انخفػػاض حجػػـ كدا ػػع العمػػمء لػػدل  افػػة البنػػكؾ بسػػبب السػػحب المفػػاجىء ليػػا 0.7يبػػيف الجػػدكؿ )

ىذه البنكؾ  د استطاعت مكاجيػة ىػذه السػحكبات كذلػؾ مػف خػمؿ تػدكير الرصػيد المتبقػي  %، كأف5بنسبة 
مػػف ا صػػكؿ السػػا لة كغيػػر السػػا لة بعػػد القيػػاـ بعمليػػة التسػػييؿ بػػاليكـ ا كؿ، كلػػـ تضػػطر  افػػة البنػػكؾ إلػػى 

ت، حيػػػث التسػػييؿ مػػػرة أخػػػرل فػػػي اليػػػكـ الثػػػاني، كذلػػػؾ بسػػػبب  فايػػػة الرصػػػيد المتبقػػػي لتغطيػػػة ىػػػذه السػػػحكبا
نجحػػت ىػػذه البنػػػكؾ فػػي االختبػػػار ليػػذا اليػػػكـ مػػف خػػمؿ صػػػافي التػػدفقات المكجبػػػة المحققػػة لػػػدييا  مػػا ىػػػك 

 مكضح في نفس الجدكؿ.

 -سيناريو أول  – ( نتائج االختبار في اليوم الثالث0.8جدول ا
 المصرف

 البيان
سورية الدولي 
 لشامابنك  سورية- البركة اإلسالمي

بيمو السعود  
 سورية -الشرق سورية –بيبموس  الفرنسي

 األصول السائمة
614103.98 353154.91 182226 459761.59 211370.46 70270.74 

A 

                                   
 يا.كذلؾ بسبب عدـ  ياـ المصرؼ في التسييؿ ليذا اليكـ أم عدـ حاجتو الستخداـ ا صكؿ غير السا لة كتسييل( 0)
 سبب ذلؾ عدـ كجكد أصكؿ مسيلة جديدة.( 2)
(3) Last balance.ىكالرصيد المتبقي بعد االختبار في اليكـ السابؽ كالمدكر الستخدامو في تغطية سحكبات ىذا اليكـ : 
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 المصرف
 البيان

سورية الدولي 
 اإلسالمي

 لشامابنك  سورية- البركة
بيمو السعود  

 الفرنسي
 سورية -الشرق سورية –بيبموس 

األصول رير 
 9233031.06 22167691.92 37536965.73 7807687.47 6964512 26365038 السائمة

B 
النسبة المفترضة 
لترمين األصول 

 %99 %99 %99 %99 %99 %99 السائمة

C 
النسبة المفترضة 
لترمين األصول 
 %1 %1 %1 %1 %1 %1 رير السائمة

D 

 ودائع العمالص
12166977.04 14516034.72 2388994.213 63236163.33 23271138.49 10032823.56 

E 
المعدل اليومي 
المفتر  

النخفا  ودائع 
 العمالص

5% 5% 5% 5% 5% 5% 

F 
األصول السائمة 
 70270.74 211370.46 459761.59 182226 353154.91 614103.98 بعد االختبار

G=A0ا) 
األصول رير 
السائمة بعد 
 9233031.06 22167691.92 37536965.73 7807687.47 6964512.39 26365038.48 االختبار

H= B4ا) 
 التدفقات النقدية

 501641.1778 1163556.924 3161808.166 119449.7106 725801.7 608348.852 الخارجة
I=F*E 

                                   
 كذلؾ بسبب عدـ اضطرار المصرؼ للتسييؿ أم عدـ حاجتو الستخداـ ا صكؿ السا لة في ىذا اليكـ.( 0)
 عدـ  ياـ المصرؼ في التسييؿ ليذا اليكـ أم عدـ حاجتو الستخداـ ا صكؿ غير السا لة كتسييليا. كذلؾ بسبب( 2)
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 المصرف
 البيان

سورية الدولي 
 اإلسالمي

 لشامابنك  سورية- البركة
بيمو السعود  

 الفرنسي
 سورية -الشرق سورية –بيبموس 

التدفقات النقدية 
 0 0 0 0 0 0 (1) الداخمة

J=A+B-G-
H 

صافي التدفقات 
النقدية بعد 
 االختبار

-K=J (4ا 5464547 17471978 35902143 17741699 32738669 59139821
I+Last 

balance 

 .مف إعداد الباحث: المصدر

ممػا يػدؿ  ( أف  افػة البنػكؾ  ػد حققػت صػافي تػدفقات نقديػة مكجبػة0.8نمحظ مف ىػذا الجػدكؿ ر ػـ )
على تخطي ىذه البنػكؾ لمختبػار فػي ىػذا اليػكـ ك درتػو علػى تحمػؿ السػحكبات المت ػررة مػف كدا ػع العمػمء 

% فػي  ػؿ 5كذلػؾ بمعػدؿ  ،ا ػع عمم يػا% مػف كد05كالتي بلغت نسبتيا المترا مػة فػي نيايػة اليػكـ الثالػث 
 مػا كيػػبف ىػذا الجػػدكؿ تمتػع البنػػكؾ بالسػيكلة ال افيػػة  ،يػكـ مػف أيػػاـ االختبػار كعلػػى مػدار ثػػمث أيػاـ متتاليػػة
( الخػػػػاص بتكصػػػػيؼ العينػػػػة 0.4كبػػػػالعكدة للجػػػػدكؿ ) ،عنػػػػد حػػػػدكث سػػػػحكبات مفاج ػػػػة مػػػػف كدا ػػػػع العمػػػػمء

 .يرة مف ا صكؿ السا لةالمدركسة يتبف امتمؾ ىذه المصارؼ ل مية  ب

 : االختبار وفق السيناريو الثانيالفرع الثالث: 

سػػيتـ ىنػػا تكضػػيح  يفيػػة تػػأثير الصػػدمة المفترضػػة التػػي تتعػػرض ليػػا المصػػارؼ علػػى كضػػع السػػيكلة 
الميزانيػة التػي تحػدد سػيكلة ىػذه  لديو كذلؾ مف خمؿ  رح اآلليػة التػي يػتـ بيػا انتقػاؿ الصػدمة إلػى عناصػر

 ؿ يكـ مف أياـ ىذا االختبار. حيػث تػـ اسػتخداـ الحسػابات الجاريػة لػدل  افػة المصػارؼ فػي  المصرؼ في
 .ختبار الثمثة كفؽ ىذا السيناريككالجداكؿ التالية تكضح آلية االختبار كنتا جو في أياـ اال ،ىذا السيناريك

  

                                   
 سبب ذلؾ عدـ كجكد أصكؿ مسيلة جديدة.( 0)
(2 )Last balance: .ىكالرصيد المتبقي بعد االختبار في اليكـ السابؽ كالمدكر الستخدامو في تغطية سحكبات ىذا اليكـ 
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 -سيناريو ثاني  – ( نتائج االختبار في اليوم األول0.9جدول ا

 المصرف
 (0االبيان

سورية الدولي 
 الشامبنك  اإلسالمي

بيمو السعود  
 سورية –بيبموس  الفرنسي

 -الشرق
 سورية

 األصول السائمة
61410398 18222600 45976159 21137046 7027074 

A 

 األصول رير السائمة
26631352 7886553 37916127 22391608 9326294 

B 
األصول النسبة المفترضة لترمين 

 %99 %99 %99 %99 %99 السائمة
C 

النسبة المفترضة لترمين األصول 
 %1 %1 %1 %1 %1 رير السائمة

D 

 الحسابات الجارية
43963267 12753476 41393049 13396453 4315255 

E 
المعدل اليومي المفتر  النخفا  

 %5 %5 %5 %5 %5 الحسابات الجارية
F 

 األصول السائمة بعد االختبار
614103.98 182226 459761.59 211370.46 70270.74 

G=A-(C*A) 

 األصول رير السائمة بعد االختبار
26365038.48 7807687.47 37536965.73 22167691.92 9233031.06 

H= B-(B*D) 

 الخارجة التدفقات النقدية
2198163.35 637673.8 2069652.45 669822.65 215762.75 

I=F*E 

 التدفقات النقدية الداخمة
61062608 18119240 45895559 21149592 7050066 

J=A+B-G-H 
صافي التدفقات النقدية بعد 

 6834303 20479769 43825906 17481566 58864444 االختبار
K=J-I 

 .مف إعداد الباحث: المصدر

                                   
 بنؾ بر ة مف سيناريك الحسابات الجارية لعدـ تكفرىا.سيتـ استثناء ( 0)



 الذراست التطبٍقٍت على المصارف الخاصت السىرٌت  الفصل الرابع
 

 

166 

 

( أف البنػػػػكؾ الخاضػػػػعة لمختبػػػػار  ػػػػد نجحػػػػت فػػػػي اليػػػػكـ ا كؿ كتمتعػػػػت 0.9)نمحػػػػظ مػػػػف الجػػػػدكؿ 
جميعيػا بالسػػيكلة ال افيػػة لمكاجيػػة التزاماتيػػا الماليػػة المتمثلػة بالسػػحب المت ػػرر مػػف الحسػػابات لجاريػػة بنسػػبة 

كذلػػػؾ مػػػف خػػػمؿ تسػػػييليا لألصػػػكؿ السػػػا لة كغيػػػر السػػػا لة كبالنسػػػبة  ،%يكميػػػا كلمػػػدة ثػػػمث أيػػػاـ متتاليػػػة5
ف ىػذا السػيناريك يمثػؿ تعػرض ىػذه المصػارؼ لسػيناريك أصػعب نكعػا  ،الجػدكؿ مفترضة كالمبينة في ىػذاال كا 

كعػػػؿ الػػرغـ مػػف ىػػػذا يبػػيف الجػػػدكؿ  ،مػػا مقارنػػة بالسػػػيناريك ا كؿ المتمثػػؿ باالنخفػػاض فقػػػط بكدا ػػع العمػػمء
 .ا كؿ بار في اليكـتتخطي ىذه المصارؼ لمختبار كتحقيؽ صافي تدفقات مكجبة بعد االخ

 -سيناريو ثاني  – ( االختبار في اليوم الثاني4.0جدول رقم ا

 المصرف
 البيان

سورية الدولي 
 اإلسالمي

بيمو السعود   الشام اإلسالمي
 الفرنسي

 سورية -الشرق سورية –بيبموس 

 األصول السائمة
614103.98 182226 459761.59 211370.46 70270.4 

A 

 األصول رير السائمة
26365038.48 7807687.47 37536965.73 22167691.92 9233031.06 

B 

النسبة المفترضة لترمين األصول 
 %99 %99 %99 %99 %99 السائمة

C 

النسبة المفترضة لترمين األصول 
 %1 %1 %1 %1 %1 رير السائمة

D 

 الحسابات الجارية
41765103.65 12115802.2 39323396.55 12726630.35 4099492.25 

E 
المعدل اليومي المفتر  النخفا  

 %5 %5 %5 %5 %5 الحسابات الجارية
F 

 األصول السائمة بعد االختبار
614103.98 182226 459761.59 211370.46 70270.74 

G=A0ا) 

 األصول رير السائمة بعد االختبار
26365038.48 7807687.47 37536965.73 22167691.92 9233031.06 

H= B4ا) 

                                   
 كذلؾ بسبب عدـ اضطرار المصرؼ للتسييؿ أم عدـ حاجتو الستخداـ ا صكؿ السا لة في ىذا اليكـ.( 0)
 كذلؾ بسبب عدـ  ياـ المصرؼ في التسييؿ ليذا اليكـ أم عدـ حاجتو الستخداـ ا صكؿ غير السا لة كتسييليا.( 2)
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 المصرف
 البيان

سورية الدولي 
 الشام اإلسالمي اإلسالمي

بيمو السعود  
 سورية -الشرق سورية –بيبموس  الفرنسي

 الخارجة التدفقات النقدية
2088255.183 605790.11 1966169.828 636331.5175 204974.6125 

I=F*E 

 0 0 0 0 0 (0) التدفقات النقدية الداخمة
J=A+B-G-H 

 صافي التدفقات النقدية بعد االختبار
56776189 16875776 41859736 19843437 6629329 

 K=J-I+Last balance (4ا

 .مف إعداد الباحث: المصدر

( عدـ  ياـ المصػارؼ الخاضػعة لمختبػار بالتسػييؿ مػرة أخػرل كفػؽ ىػذا السػيناريك 2.0يبيف الجدكؿ )
نمػػػا اسػػػتخداـ الرصػػػيد النقػػػدم المتبقػػػي مػػػف اليػػػكـ ا كؿ فػػػي تغطيػػػة السػػػحكبات المفاج ػػػة مػػػف  الحسػػػابات كا 

المصػارؼ فػي االختبػار كتحقيقيػا صػافي تػدفقات نقديػة  كتبيف نتا ج اختبارات ىػذا اليػكـ نجػاح ىػذه ،الجارية
تمثػؿ السػحب المفػاجىء مػف  ،كأف ىذه التدفقات النقدية الخارجػة.مكجبة كفؽ ما ىك مكضح في ىذا الجدكؿ

يػػة الداخلػػة فتمثػػؿ ىنػػا ا صػػكؿ المسػػيلة بينمػػا التػػدفقات النقد ،الحسػػابات الجاريػػة لػػدل المصػػارؼ المدركسػػة
المتػكفرة  مػف ا صػكؿ إضػافي حيث يبيف الجدكؿ عدـ اضطرار المصارؼ لتسػييؿ ،لمكاجية ىذه السحكبات

ك ػػدرة ىػػذا الرصػػيد علػػى  .بسػػبب اسػػتخداـ الرصػػيد المتبقػػي فػػي اليػػكـ السػػابؽ مػػف ا صػػكؿ المسػػيلة ،لػػدييا
حيػػػث بلغػػػت ، (2.0جػػػدكؿ )كفػػػؽ مػػػا ىػػػك مبػػػيف فػػػي  ،(الخارجػػػةة )التػػػدفقات النقديػػػ تغطيػػػة ىػػػذه السػػػحكبات

 ،( لسػكرية الػدكلي ايسػممي2088255.1) ،يرات السكرية للبنكؾ على الترتيػبالتدفقات الخارجة بأالؼ الل
( لبنػػػػػػؾ 636331.5) ،السػػػػػػعكدم الفرنسػػػػػػي ( لبنػػػػػػؾ بيمػػػػػػك1966169.8) ،( لبنػػػػػػؾ ال ػػػػػػاـ605790.1)

 .( لبنؾ ال رؽ204974.6) ،بيبلكس

  

                                   
 عدـ كجكد أصكؿ مسيلة جديدة.سبب ذلؾ ( 0)
(2 )Last balance: .ىكالرصيد المتبقي بعد االختبار في اليكـ السابؽ كالمدكر الستخدامو في تغطية سحكبات ىذا اليكـ 
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 -سيناريو ثاني  – ( االختبار في اليوم الثالث4.4دول رقم اج

 المصرف
 البيان

سورية الدولي 
بيمو السعود   الشامبنك  اإلسالمي

 سورية -الشرق سورية –بيبموس  الفرنسي

 األصول السائمة
614103.98 182226 459761.59 211370.46 70270.74 

A 

 األصول رير السائمة
26365038.48 7807687.47 37536965.73 22167691.92 9233031.06 

B 
النسبة المفترضة لترمين األصول 

 %99 %99 %99 %99 %99 السائمة
C 

النسبة المفترضة لترمين األصول 
 %1 %1 %1 %1 %1 رير السائمة

D 

 الحسابات الجارية
39676848.47 11510012.09 37357226.72 12090298.83 3894517.638 

E 
المعدل اليومي المفتر  النخفا  

 %5 %5 %5 %5 %5 الحسابات الجارية
F 

 األصول السائمة بعد االختبار
614103.98 182226 459761.59 211370.46 70270.74 

G=A0ا) 

 األصول رير السائمة بعد االختبار
26365038.48 7807687.47 37536965.73 22167691.92 9233031.06 

H= B4ا) 

 الخارجة التدفقات النقدية
1983842.423 575500.6045 1867861.336 604514.9416 194725.8819 

I=F*E 

 التدفقات النقدية الداخمة
(3) 0 0 0 0 0 

J=A+B-G-H 

 صافي التدفقات النقدية بعد االختبار
54792347 16300275 39991875 19238923 6434603 

 K=J-I+Last balance (2ا

 .مف إعداد الباحث: المصدر
                                   

 كذلؾ بسبب عدـ اضطرار المصرؼ للتسييؿ أم عدـ حاجتو الستخداـ ا صكؿ السا لة في ىذا اليكـ.( 0)
 في التسييؿ ليذا اليكـ أم عدـ حاجتو الستخداـ ا صكؿ غير السا لة كتسييليا. كذلؾ بسبب عدـ  ياـ المصرؼ( 2)
 سبب ذلؾ عدـ كجكد أصكؿ مسيلة جديدة.( 3)
(4 )Last balance.ىك الرصيد المتبقي بعد االختبار في اليكـ السابؽ كالمدكر الستخدامو في تغطية سحكبات ىذا اليكـ : 
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( أف المصػػارؼ الخاصػػة المدركسػػة  ػػد تخطػػت االختبػػار فػػي اليػػكـ 2.2نمحػػظ مػػف الجػػدكؿ ر ػػـ ) -
الثالػػث كا خيػػر كاسػػتطاعت تػػأميف سػػيكلة  افيػػة لمكاجيػػػة السػػحكبات التػػي تعرضػػت ليػػا حسػػاباتيا الجاريػػػة 

لػػدييا بعػػد تغطيػػة سػػحكبات اليػػكـ  المسػػيلة كذلػػؾ عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ مػػا تبقػػى مػػف ا صػػكؿب ػػ ؿ مفػػاجىء 
كبالتػػالي فػػءف  ،فػػي تغطيػػة سػػحكبات اليػػكـ الثالػػث دكف اللجػػكء إلػػى مزيػػد مػػف تسػػييؿ ا صػػكؿ ،الثػػانيا كؿ 

 ، ػػػةىػػذه المصػػػارؼ تتمتػػػع بسػػيكلة  افيػػػة لمكاجيػػػة مػػػايطرأ علػػى الحسػػػابات الجاريػػػة لػػدييا مػػػف تغيػػػرات مفاج
، (0.4ىػػذه المصػػارؼ  ميػػة  افيػػة مػػف ا صػػكؿ السػػا لة  مػػا ظيػػر فػػي جػػدكؿ ) كيعػػكد سػػبب ذلػػؾ يمػػتمؾ

حيػث بلغػت ا صػكؿ السػا لة بعػد تغطيػة سػحكبات ، كىذه ا صكؿ  ادرة على امتصاص الصدمة المفترضة
كالمكضػحة فػي ، كـاليكميف ا كؿ كالثاني كالتي استخدمت لتغطية السحكبات مػف الحسػابات الجاريػة ىػذا اليػ

 ،سػػػػػػػػكريا الػػػػػػػػدكلي ايسػػػػػػػػممي لبنػػػػػػػػؾ ألػػػػػػػػؼ ليػػػػػػػػرة سػػػػػػػػكرية(56776189حيػػػػػػػػث بلغػػػػػػػػت )، (2.0جػػػػػػػػدكؿ )
ألػػػؼ ليػػػرة سػػػكرية لبنػػػؾ بيمػػػك السػػػعكدم  (41859736)ك ،لبنػػػؾ ال ػػػاـ (ألػػػؼ ليػػػرة سػػػكرية(16875776ك

 ال رؽ.لبنؾ  ألؼ ليرة سكرية (6629329ك)، لبنؾ بيبلكس ألؼ ليرة سكرية (19843437)، الفرنسي

 : االختبار وفق السيناريو الثالثالفرع الرابع: 

تكضػػيح  يفيػػة تػػأثير الصػػدمة المفترضػػة التػػي تتعػػرض ليػػا المصػػارؼ علػػى  كفػػؽ ىػػذا السػػيناريك سػػيتـ
كضػػػع السػػػيكلة لػػػػدييا كذلػػػؾ مػػػف خػػػػمؿ  ػػػرح لمليػػػػة التػػػي يػػػتـ بيػػػػا انتقػػػاؿ الصػػػدمة إلػػػػى عناصػػػر ميزانيػػػػة 

د سػػػيكلة المصػػرؼ فػػػي  ػػػؿ يػػكـ مػػػف أيػػػاـ ىػػذا االختبػػػار. حيػػػث تػػػـ تحديػػػ المصػػارؼ المدركسػػػة كعليػػػو سػػيتـ
ىػػػػذا  لي ػػػػ ؿ، ، اسػػػػتخداـ إجمػػػػالي الكدا ػػػػع بػػػػدال مػػػػف الحسػػػػابات الجاريػػػػة ككدا ػػػػع العمػػػػمء لػػػػدل المصػػػػارؼ

لتكاجػػػو عػػػبء أ بػػػر بالنسػػػبة لكضػػػع السػػػيكلة لػػػدييا أم ، االفتػػػراض ضػػػغط إضػػػافي علػػػى سػػػيكلة المصػػػارؼ
التاليػة سػيتـ  ػرح آليػة ىػذا االختبػار كنتا جػو  للجػداكؿ كمف خػمؿ عػرض ،تعريضيا الختبار سيكلة أصعب

 .كفؽ ا ياـ الثمث لمختبار
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 -سيناريو ثالث  – ( نتائج االختبار في اليوم األول4.3جدول ا

 المصرف
 البيان

سورية الدولي 
بيمو السعود   الشامبنك  سورية- البركة اإلسالمي

 سورية -الشرق سورية –بيبموس  الفرنسي

 األصول السائمة
61410398 35315491 18222600 45976159 21137046 7027074 

A 

 األصول رير السائمة
26631352 7034861 7886553 37916127 22391608 9326294 

B 

النسبة المفترضة 
 %99 %99 %99 %99 %99 %99 لترمين األصول السائمة

C 

النسبة المفترضة 
لترمين األصول رير 

 %1 %1 %1 %1 %1 %1 السائمة

D 

 إجمالي الودائع
44583052 21907306 12956135 71986847 28081192 12504353 

E 

المعدل اليومي 
المفتر  النخفا  
 %5 %5 %5 %5 %5 %5 إجمالي الودائع

F 

األصول السائمة بعد 
 70270.74 211370.46 459761.59 182226 353154.91 614103.98 االختبار

G=A-(C*A) 

األصول رير السائمة 
 9233031.06 22167691.92 37536965.73 7807687.47 6964512.39 26365038.48 بعد االختبار

H= B-(B*D) 

 التدفقات النقدية
 625217.65 1404059.6 3599342.35 647806.75 1095365.3 2229152.6 الخارجة
I=F*E 

التدفقات النقدية 
 7050066 21149592 45895559 18119240 35032685 61062608 الداخمة

J=A+B-G-H 

صافي التدفقات النقدية 
 6424849 19745532 42296216 17471433 33937319 58833455 بعد االختبار
K=J-I 

 .الباحث مف إعداد: المصدر
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( أف المصػػارؼ الخاضػػعة لمختبػػار تخطػػت اختبػػار التحمػػؿ المفتػػرض فػػي اليػػكـ 2.3الجػػدكؿ )يبػػيف 
ا كؿ كفؽ ىذا السيناريك ك اف صافي التدفقات لنقدية بعػد االختبػار لجميػع المصػارؼ مكجبػا  مػا ىػك مبػيف 

المترتبػػة علييػػا مػػف االلتزامػػات الماليػة  ىػػذا يػػدؿ علػى تمتعيػػا بسػػيكلة  افيػػة  ػادرة علػػى مكاجيػػة ،فػي الجػػدكؿ
أم أف ىػذه البنػكؾ كمػف خػمؿ  ػدرتيا علػى .جراء االنخفاض المفاجىء بءجمالي الكدا ع النػاتج عػف السػحب

تسػػييؿ أصػػكؿ سػػا لة كغيػػر سػػا لة اسػػتطاعت تػػأميف السػػيكلة ال افيػػة ليػػا علػػى الػػرغـ مػػف تعرضػػيا للسػػيناريك 
 .ا صعب

 -ريو ثالث سينا – ( االختبار في اليوم الثاني4.2جدول رقم ا
 المصرف

 البيان
سورية الدولي 
بيمو السعود   الشامبنك  سورية- البركة اإلسالمي

 سورية -الشرق سورية –بيبموس  الفرنسي

 األصول السائمة
614103.98 353154.91 182226 459761.59 21137046 70270.74 

A 

 األصول رير السائمة
26365038.5 6964512.39 7807687.47 37536965.73 22391608 9233031.06 

B 

النسبة المفترضة لترمين 
 %99 %99 %99 %99 %99 %99 األصول السائمة

C 

النسبة المفترضة لترمين 
 %1 %1 %1 %1 %1 %1 األصول رير السائمة

D 

 إجمالي الودائع
42353899.4 20811940.7 12308328.25 68387504.65 26677132.4 11879135.35 

E 

المعدل اليومي المفتر  
 %5 %5 %5 %5 %5 %5 النخفا  إجمالي الودائع

F 

 األصول السائمة بعد االختبار
614103.98 353154.91 182226 459761.59 211370.46 70270.74 

G=A0ا) 

األصول رير السائمة بعد 
 9233031.06 22167691.92 37536965.73 7807687.47 6964512.39 26365038.5 االختبار
H= B4ا) 

 الخارجة التدفقات النقدية
2117694.97 1040597.035 615416.412 3419375.233 1333856.62 593956.7675 

I=F*E 

                                   
 لتسييؿ أم عدـ حاجتو الستخداـ ا صكؿ السا لة في ىذا اليكـ.كذلؾ بسبب عدـ اضطرار المصرؼ ل( 0)
 كذلؾ بسبب عدـ  ياـ المصرؼ في التسييؿ ليذا اليكـ أم عدـ حاجتو الستخداـ ا صكؿ غير السا لة كتسييليا.( 2)
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 المصرف
 البيان

سورية الدولي 
بيمو السعود   الشامبنك  سورية- البركة اإلسالمي

 سورية -الشرق سورية –بيبموس  الفرنسي

 التدفقات النقدية الداخمة
0 (1) 0 0 0 0 0 

J=A+B-G-H 

صافي التدفقات النقدية بعد 
 االختبار

 K=J-I+Last balance (4ا 5830892 18411675 38876841 16856016 32896722 56715760
balance 

 .الباحث إعدادمف : المصدر

( عػػػدـ اضػػػطرار المصػػػارؼ للتسػػػييؿ فػػػي اليػػػكـ الثػػػاني حيػػػث اسػػػتطاعت 2.4نمحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ )
أصػػػكؿ سػػا لة كغيػػػر سػػػا لة بعػػػد تبقػػى مػػػف  إجمػػالي الكدا ػػػع عػػػف طريػػؽ تحكيػػػؿ مػػػا مكاجيػػة االنخفػػػاض فػػػي

السػػيما كأف جميػع ىػػذه المصػػارؼ  ػػد نجحػت فػػي اختبػػار ىػػذا اليػكـ مػػف خػػمؿ تحقيقيػػا  ،اختبػار اليػػكـ ا كؿ
تكاجػو أم م ػ لة فػي تػأميف  مما يدؿ على أنيػا ال ،صافي تدفقات نقدية مكجبة  ما ىك مكضح في الجدكؿ

أ بر مف ما تكاجيو مػف تػدفقات نقديػة خارجػة متمثلػة بانخفػاض  (قاتيا النقدية الداخلة )المتكفرةفتدف ،السيكلة
 .إجمالي الكدا ع

 -سيناريو ثالث  – ( نتائج االختبار في اليوم الثالث4.5جدول ا

 المصرف
 البيان

سورية الدولي 
بيمو السعود   الشامبنك  سورية- البركة اإلسالمي

 سورية -الشرق سورية –بيبموس  الفرنسي

 األصول السائمة
614103.98 353154.91 182226 459761.59 211370.46 70270.74 

A 
 األصول رير السائمة

26365038.5 6964512.39 7807687.47 37536965.73 22167691.92 9233031.06 
B 

النسبة المفترضة لترمين 
 %99 %99 %99 %99 %99 %99 األصول السائمة

C 

لترمين النسبة المفترضة 
 %1 %1 %1 %1 %1 %1 األصول رير السائمة

D 
 إجمالي الودائع

40236204.43 19771343.67 11692911.84 64968129.42 25343275.78 11285178.58 
E 

                                   
 سبب ذلؾ عدـ كجكد أصكؿ مسيلة جديدة.( 0)
(2 )Last balance: .ىكالرصيد المتبقي بعد االختبار في اليكـ السابؽ كالمدكر الستخدامو في تغطية سحكبات ىذا اليكـ 
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 المصرف
 البيان

سورية الدولي 
 الشامبنك  سورية- البركة اإلسالمي

بيمو السعود  
 سورية -الشرق سورية –بيبموس  الفرنسي

المعدل اليومي المفتر  
 %5 %5 %5 %5 %5 %5 النخفا  إجمالي الودائع

F 
 األصول السائمة بعد االختبار

614103.98 353154.91 182226 459761.59 211370.46 70270.74 
G=A0ا) 

األصول رير السائمة بعد 
 9233031.06 22167691.92 37536965.73 7807687.47 6964512.39 26365038.5 االختبار
H= B4ا) 
 الخارجة التدفقات النقدية

2011810.22 988567.1833 584645.5919 3248406.471 1267163.789 564258.9291 
I=F*E 

 0 0 0 0 0 0 (3) التدفقات النقدية الداخمة
J=A+B-G-H 

صافي التدفقات النقدية بعد 
 5266633 17144512 35628435 16271371 31908155 54703950 االختبار

K=J-I+Last balance 

 .مف إعداد الباحث: المصدر

( حػػػدكث انخفػػػاض فػػػي إجمػػػالي الكدا ػػػع لػػػدل  افػػػة المصػػػارؼ بسػػػبب السػػػػحب 2.5يبػػػيف الجػػػدكؿ )
منيػػا فػػي نيايػػة اليػػكـ  كالمت ػػرر علػػى مػػدار ثػػمث أيػػاـ متتاليػػة حيػػث بلغػػت نسػػبة السػػحب المتػػرا ـ المفػػاجئ
ىػػذا الجػػدكؿ تحقيػػؽ ىػػذه المصػػارؼ  كعلػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ نمحػػظ مػػف ،%مػػف إجمػػالي كدا عيػػا05الثالػػث 

أم تمتعيػػا بالسػػيكلة  ،ا فػػي االختبػػار ليػػذا اليػػكـ ا خيػػرفي تػػدفقات نقديػػة مكجبػػة ممػػا يػػدؿ علػػى نجاحيػػصػػا
 .ال افية لمكاجية ماتتعرض لو مف ضغط على السيكلة متمثؿ بالسحب مف إجمالي الكدا ع

 :  لد  المصارف بعد االختبار( اختبار الفرضيات اتقييم وضع السيولةالفرع الخامس: 

مصػػارؼ  3تقيػػيـ السػػيكلة لػدل مصػػارؼ العينػػة المدركسػػة كىػػي عبػارة عػػف سػػتة مصػػارؼ )سػيتـ ىنػػا 
 لسػػػػيناريكىات الػػػػثمثككفػػػػؽ ا، كذلػػػػؾ بيػػػػدؼ اختبػػػػار فرضػػػػيات البحػػػػث، (مصػػػػارؼ إسػػػػممية 3ك ،تقليديػػػػة

كالثػػاني االنخفػػاض المفػػاجىء  ،ا كؿ انخفػػاض مفػػاجئ متمثػػؿ بالسػػحب المت ػػرر لكدا ػػع العمػػمء ،المفترضػػة

                                   
 كذلؾ بسبب عدـ اضطرار المصرؼ للتسييؿ أم عدـ حاجتو الستخداـ ا صكؿ السا لة في ىذا اليكـ.( 0)
 ا صكؿ غير السا لة كتسييليا. كذلؾ بسبب عدـ  ياـ المصرؼ في التسييؿ ليذا اليكـ أم عدـ حاجتو الستخداـ( 2)
 سبب ذلؾ عدـ كجكد أصكؿ مسيلة جديدة.( 3)
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كاضػطرار المصػرؼ لتسػييؿ مػا  ،كالثالػث االنخفػاض المت ػرر يجمػالي الكدا ػع، للحسابات الجارية كالمت رر
 يملؾ مف أصكؿ لمكاجية ىذه السحكبات.

 :  كسيتـ ىذا التقييـ بعد إجراء االختبار كباالعتماد على نسبتيف في التقييـ كىما

 .دا ع الجاريةا صكؿ السا لة للك كىي نسبة السيكلة أم نسبة : النسبة ا كلى

كىػػي نسػػبة مخػاطر التسػػييؿ أم نسػػبة ا صػػكؿ السػا لة يجمػػالي الكدا ػػع مضػػافا إلييػػا : النسػبة الثانيػػة
ث كىػك اليػكـ ا خيػر مػف االختبػار كذلػؾ باالعتمػاد علػى اليػكـ الثالػ .مجمكع بنكد خارج الميزانية بعػد التثقيػؿ

 .يجراء التقييـ

 :  وضع السيولة وفق السيناريو األول(اختبار الفرضية األولى اتقييم  أواًل:

 سيتـ تقيـ السيكلة كفؽ السيناريك ا كؿ ككفؽ نسبتي التقييـ 
 : استخدام النسبة األولى في التقييم (0

 الجػػدكؿ خػمؿ مػػف كذلػؾ ا كلػػى كالنسػبة ا كؿ السػػيناريك كفػؽ المدركسػػة المصػارؼ سػػيكلة تقيػيـ ىنػا
   .التالي

 األولى النسبة وباستخدام األول السيناريو وفق المدروسة المصارف سيولة وضع تقييم( 4.6ا جدول

 المصرف
 (0االبيان

سورية الدولي 
 اإلسالمي

 الشامبنك 
بيمو السعود  

 الفرنسي
 –بيبموس 
 سورية

 سورية –الشرق 

 70270.74 211370.46 459761.59 182226 614103.98 األصول السائمة بعد االختبار

صافي التدفقات النقدية بعد 
 (4ااالختبار 

59139821 17741699 35902143 17471978 5464547 

 5534817 17683349 36361604 179239925 59753925 األصول السائمة: البسط

 3699791.756 11485783.9 35489365.4 10934511.5 37693006.04 الجارية الودائع: المقام

 %163 %158 %111 %143 %140 (3االنسبة قبل االختبار 

 %149 %154 %102 %164 %158 النسبة بعد الصدمة

 0.25 نتيجة اختبار المعنوية 

                                   
 تـ استثناء بنؾ البر ة مف ىذه النسبة لعدـ تكفر بيانات الحسابات الجارية لديو.( 0)
 ىك البا ي مف المبالم المسيلة ( 2)
 البدء باالختبار.الكدا ع الجارية  بؿ  \ىي عبارة عف ا صكؿ السا لة  بؿ البدء باالختبار ( 3)
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 .مف إعداد الباحث: المصدر

( أف مخػػػاطر السػػػيكلة لػػػدل البنػػػكؾ الخاصػػػة المدركسػػػة منخفضػػػة حيػػػث 2.6نمحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ )
كمػػػا يؤ ػػػد أف  ،%41النسػػػبة المعياريػػػة حققػػػت نسػػػب بعػػػد االختبػػػار مكضػػػحة فػػػي ىػػػذا الجػػػدكؿ أ بػػػر مػػػف 

حيػث جميػع ىػذه البنػكؾ تتمتػع بالسػيكلة  ،نجاح ىذه البنكؾ في  افة أياـ االختبار ،المخاطر لدييا منخفضة
كىػػذه المصػػارؼ  ػػادرة علػػى مكاجيػػة التزاماتيػػا الماليػػة ب فػػاءة كفػػؽ ىػػذا  ،كفػػؽ السػػيناريك ا كؿ مػػف االختبػػار

النسػبة إلػى الحجػـ ال بيػر مػف ا صػكؿ السػا لة التػي تمتل يػا  ػؿ مػف المصػارؼ كيعكد سبب ارتفػاع  ،التقييـ
 بنػػػؾ سػػػكرية  ،عنػػػد بعػػػض المصػػػارؼ كالتػػػي تفػػػكؽ حجػػػـ اييػػػداعات المكجػػػكدة لػػػدييا ،ايسػػػممية كالتقليديػػػة
، حيػث حقػؽ  ػؿ منيمػا النسػب التاليػة بعػد االختبػار علػى الترتيػب ،كبنؾ ال اـ ايسممي ،الدكلي ايسممي

 (.2.6كىي مبينو في جدكؿ )، (164%) ،(158%)

غيػػر فػارؽ ال، إذا    %5كنمحػظ عنػد إجػػراء اختبػار المعنكيػػة أف مسػتكل الداللػة المحقػػؽ أ بػر مػػف 
المحققة لدل  ؿ مف المصارؼ ايسػممية كالتقليديػة  بػؿ كبعػد االختبػار  سيكلة مخاطر ال ةجكىرم بيف نسب

 المطبؽ .

 : التقييماستخدام النسبة الثانية في  (4

 ( تقييم وضع سيولة المصارف المدروسة بعد االختبار وفق السيناريو األول والنسبة الثانية في التقييم4.7جدول رقم ا

 المصرف
 البيان

سورية الدولي 
 اإلسالمي

 بنك الشام سورية –البركة 
بيمو السعود  

 الفرنسي
 سورية –الشرق  سورية –بيبموس 

األصول 
السائمة بعد 
 االختبار

614103.98 353154.91 182226 459761.59 211370.46 70270.74 

صافي التدفقات 
النقدية بعد 
 االختبار

59139821 32738669 17741699 35902143 17471978 5464547 

: البسط
األصول 
 السائمة

59753925 33091824 17923925 36361904 17683349 5534817 

 10720919.65 24076112 61719722.95 11108266.25 18782776.5 38224394.21 إجمالي الودائع
بنود خارج 
 الميزانية

3946298.7 1829264 2263637.65 2953622.2 1693413.9 512175.15 

 11233094.8 25769525.89 64673345.1 13371903.9 20612040.48 42170693 المقام

 %54 %71 %61 %120 %149 %127النسبة قبل 
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 المصرف
 البيان

سورية الدولي 
 اإلسالمي

 بنك الشام سورية –البركة 
بيمو السعود  

 الفرنسي
 سورية –الشرق  سورية –بيبموس 

 (0ااالختبار

النسبة بعد 
 %49 %68 %56 %134 %160 %142 االختبار

 0.001 نتيجة اختبار المعنوية 

 .إعداد الباحث مف: المصدر

( نسب السيكلة المحققة بعػد االختبػار لػدل المصػارؼ كعنػد مقارنػة ىػذه النسػب 2.7يبيف جدكؿ ر ـ )
كمػػػا يؤ ػػػد ىػػػذا عػػػدـ ف ػػػؿ  ،لػػػدييا منخفضػػػة تعتبػػػر مخػػػاطر السػػػيكلة، % 31مػػػع النسػػػب المعياريػػػة كىػػػي 

كىػػذا  .مكجبػػة طيلػػة أيػػاـ االختبػػار فػػي أم يػػكـ مػػف أيػػاـ االختبػػار كتحقيقيػػا صػػافي تػػدفقات نقديػػة ؼالمصػػار 
نسػب السػػيكلة المرتفعػة كالمحققػػة  بػؿ االختبػػار لػدل ىػػذه المصػارؼ ممػػا يػدؿ علػػى كضػع السػػيكلة يتفػؽ مػػع 
 .(1.4)كفؽ ما ىك مبيف في جدكؿ  الجيد لدييا

كنقػرر أف االنخفػاض المفػاجىء  .كبناءان على ذلؾ نقبؿ فرضية العدـ ا كلى كنرفض الفرضية البديلػة
ال يػؤدم إلػى في كدا ع العمػمء ب افػة أنكاعيػا لػدل المصػارؼ الخاصػة السػكرية حسػب السػيناريك المفتػرض 

 .انخفاض سيكلة ىذه المصارؼ إلى ما دكف متطلبات السلطة الر ابية

، إذا يكجػد فػارؽ جػكىرم بػػيف %5راء اختبػار المعنكيػة فػءف مسػتكل الداللػػة المحقػؽ أ ػؿ مػف كعنػد إجػ
 نسب مخاطر التسييؿ المحققة لدل  ؿ مف المصارؼ ايسممية كالتقليدية  بؿ كبعد إجراء االختبار .

 :  (ضع السيولة وفق السيناريو الثانياختبار الفرضية الثانية اتقييم و  ثانيًا:

السيكلة للمصارؼ المدركسة بعد االختبار المطبؽ علييا كفػؽ السػيناريك الثػاني كباسػتخداـ سيتـ تقييـ 
 .نسبتي التقييـ

 : استخدام النسبة األولى في التقييم (0

 لسيناريو الثاني والنسبة األولى( تقييم وضع السيولة لممصارف المدروسة وفق ا4.8جدول رقم ا

                                   
 إجمالي الكدا ع كبنكد خارج الميزانية  بؿ البدء باالختبار. \ ىي نسبة ا صكؿ السا لة  بؿ البدء باالختبار( 0)
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 (0االمصرف 
 البيان

سورية الدولي 
 اإلسالمي

 بنك الشام
بيمو السعود  

 الفرنسي
 سورية –بيبموس 

 –الشرق 
 سورية

 70270.74 211370.46 459761.59 182226 614103.98 األصول السائمة بعد االختبار
صافي التدفقات النقدية بعد 

 االختبار
5492347 16300275 39991875 19238923 6434603 

 6504874 19450293 40451637 16482501 55406451 األصول السائمة: البسط

 3699791.76 11485783.89 35489365 10934511.49 37693006.04 الجارية الودائع: المقام

 %163 %158 %111 %143 %140 (4ااالختبار  النسبة قبل

 %176 %169 %114 %151 %147 االختبار النسبة بعد

 0.885 نتيجة اختبار المعنوية 

 .إعداد الباحثمف : المصدر

 (2.8)المدركسػػة كفػػؽ الجػػدكؿ  عنػػد ممحظػػة نسػػب السػػيكلة المحققػػة بعػػد االختبػػار لػػدل المصػػارؼ
كأف  ،يم ػػف اعتبػػار مخػػاطر السػػيكلة لػػدل ىػػذه المصػػارؼ منخفضػػة ،% 41كمقارنػػة مػػع النسػػبة المعياريػػة 

 .بات الجاريةىذه المصارؼ امتل ت سيكلة استطاعت مف خمليا امتصاص السحب المت رر مف الحسا

% ، كبالتػػالي لػػيس ىنالػػؾ  فػػرؽ 5إف مسػػتكل الداللػػة المحقػػؽ عنػػد إجػػراء اختبػػار المعنكيػػة أ بػػر مػػف 
 جكىرم بيف نسب السيكلة المحققة لدل  ؿ مف المصارؼ التقليدية ايسممية  بؿ كبعد تطبيؽ االختبار .

% البا يػػة تقػػكـ 51 %يقػػى بحكزتيػػا كاؿ51 مػػا أف ىػػذه المصػػارؼ تكظػػؼ أمكاليػػا ب ػػؾ جيػػد حيػػث 
بءيداعيا لدل المراسليف بالخارج كىذا نكع مف استثمار ا مػكاؿ بالخػارج بمعػدؿ فا ػدة متػدني كل نػو يقػكد إلػى 

 ربحية البنؾ .

 : سبة الثانية في التقييماستخدام الن (4

 وباستخدام النسبة الثانيةالثاني تقييم وضع سيولة المصارف المدروسة بعد االختبار وفق السيناريو  (4.9جدول رقم ا

 المصرف

 البيان

سورية الدولي 
 اإلسالمي

 الشامبنك 
بيمو السعود  

 الفرنسي
 سورية –بيبموس 

 –الشرق 
 سورية

                                   
 عدـ حسابيا لبنؾ البر ة لعدـ تكفر بيانات الحسابات الجارية.( 0)
 ؿ البدء باالختبار.الكدا ع الجارية  ب \ىي عبارة عف ا صكؿ السا لة  بؿ البدء باالختبار ( 2)
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 70270.74 211370.46 459761.59 182226 614103.98 األصول السائمة بعد االختبار

صافي التدفقات النقدية بعد 
 االختبار

54792347 16300275 39991875 19238923 6434603 

 6504874 19450293 40451637 16482501 55406451 األصول السائمة: البسط

 10720919.7 24076111.99 61719723 11108266.25 38224394.21 إجمالي الودائع

 512175.15 1693413.9 2953622.15 2263637.65 3946298.7 بنود خارج الميزانية

 11233094.8 25769525.89 64673345.1 13371903.9 42170692.91 المقام

 %54 %71 %61 %120 %126 (0االنسبة قبل االختبار

 %58 %75 %62 %123 %131 النسبة بعد االختبار

 0.003 نتيجة اختبار المعنوية 

 .مف إعداد الباحث: المصدر

حيػػث  ،الخاصػة المدركسػػة منخفضػة( أف مخػاطر السػيكلة لػػدل المصػارؼ 2.9نمحػظ مػف الجػػدكؿ )
أ بر مف الحػد ا دنػى للنسػبة المسػتخدمة فػي ، النسب المحسكبة بعد االختبار  ما ىك مبيف في ىذا الجدكؿ

كيثبػت  ػدرتيا  ،مما يعني أف ىذه المصارؼ  د نجحت فػي االختبػار كفػؽ ىػذا السػيناريك ،%31التقييـ كىك 
 3المت رر كالمفػاجىء مػف الحسػابات الجاريػة علػى مػدار  على تسييؿ أصكؿ في اليكـ ا كؿ تغطي السحب

 بػػؿ االختبػػار بمػػا يثبػػت  كىػػذا مػػا يتفػػؽ مػػع نسػػب السػػيكلة المرتفعػػة المحسػػكبة ليػػذه المصػػارؼ .أيػػاـ متتاليػػة
كفػي ضػكء ذلػؾ ، (0.4 درة ىذه المصارؼ على تحمؿ مخاطر السيكلة كفؽ ما ىك مبيف فػي الجػدكؿ ر ػـ )

ة كنػػرفض الفرضػػية البديلػػة كنقػػرر أف االنخفػػاض المفػػاجىء فػػي الحسػػابات الجاريػػة نقبػػؿ فرضػػية العػػدـ الثانيػػ
ال يػػػؤدم إلػػػى انخفػػػاض سػػػيكلة ىػػػذه المصػػػارؼ إلػػػى مػػػا دكف متطلبػػػات ة السػػػكري لػػػدل المصػػػارؼ الخاصػػػة

 .السلطة الر ابية

 % ، كبنػػػاءا عليػػػو فػػػالفرؽ5أ ػػػؿ مػػػف عنػػػد إجػػػراء اختبػػػار المعنكيػػػة تبػػػيف أف مسػػػتكل الداللػػػة المحقػػػؽ 
جكىرم بيف نسب مخاطر التسييؿ المحققة لدل  ؿ مػف المصػارؼ ايسػممية كالتقليديػة  بػؿ كبعػد االختبػار 

 المطبؽ .

                                   
 إجمالي الكدا ع كبنكد خارج الميزانية  بؿ البدء باالختبار. \ىي نسبة ا صكؿ السا لة  بؿ البدء باالختبار ( 0)
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 (: اختبار الفرضية الثالثة اتقييم وضع السيولة وفق السيناريو الثالثثالثًا: 

 (:  استخدام النسبة األولى في التقييم انسبة األصول السائمة إلى الودائع الجارية (0

 الثالث وباستخدام النسبة األولىتقييم وضع سيولة المصارف المدروسة وفق السيناريو  (3.0جدول ا

 المصرف

 البيان

سورية الدولي 
 اإلسالمي

 الشام اإلسالمي
بيمو السعود  

 الفرنسي
 سورية –بيبموس 

 –الشرق 
 سورية

 70270.74 211370.46 459761.59 182226 614103.98 األصول السائمة بعد االختبار

صافي التدفقات النقدية بعد 
 االختبار

54703950 16271371 35628435 17144512 5266633 

 5336904 17355882 36088196 16453597 55318054 األصول السائمة: البسط

 3699791.76 11485783.89 35489365 10934511.49 37693006.04 الجارية الودائع: المقام

 %162 %157 %111 %143 %140 (0ااالختبار النسبة قبل

 %144 %151 %102 %150 %147 النسبة بعد الصدمة

 0.402 نتيجة اختبار المعنوية 

 .مف إعداد الباحث: المصدر

خضػػػكع ىػػػذه المصػػػارؼ  بعػػػد ( أف نسػػػب السػػػيكلة المحققػػػة لػػػدل  افػػػة المصػػػارؼ3.0يبػػػيف جػػػدكؿ )
تزيػػػد عػػػف الحػػػد ا دنػػػى للنسػػػبة المعياريػػػة المسػػػتخدمة فػػػي  ،الختبػػػار التحمػػػؿ كفػػػؽ سػػػيناريك إجمػػػالي الكدا ػػػع

حيػث اسػتطاعت ، كبالتالي أثبػت التقيػيـ المتبػع ىنػا أف مخػاطر السػيكلة لػدييا منخفضػة ،% 41التقييـ كىك 
المصارؼ التقليدية كايسممية تحمؿ الضغط ايضافي الذم سببو االنخفاض فػي إجمػالي الكدا ػع بػدال مػف 

 .سابات الجاريةكدا ع العممء كالح

إذا  الفػػارؽ غيػػر جػػكىرم بػػيف نسػػب مخػػاطر  السػػيكلة % ، 5قػػؽ أ بػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة المح إف 
 المحققة لدل  ؿ مف المصارؼ ايسممية كالتقليدية  بؿ كبعد إجراء االختبار .

  

                                   
 الكدا ع الجارية  بؿ البدء باالختبار. \ىي عبارة عف ا صكؿ السا لة  بؿ البدء باالختبار ( 0)
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وبنببود إجمببالي الودائببع  اسببتخدام النسبببة الثانيببة فببي التقيببيم انسبببة األصببول السببائمة إلببى مجمببوع (4
 (: خارج الميزانية بعد التثقيل

 وباستخدام النسبة الثانية، تقييم وضع سيولة المصارف المدروسة بعد االختبار وفق السيناريو الثالث (3.4جدول ا

 المصرف

 البيان

سورية الدولي 
 اإلسالمي

 الشامبنك  سورية –البركة 
بيمو السعود  

 الفرنسي
 سورية –بيبموس 

 –الشرق 
 سورية

األصول السائمة 
 بعد االختبار

614103.98 353154.91 182226 459761.59 211370.46 70270.74 

صافي التدفقات 
النقدية بعد 
 االختبار

54703950 31977800 16271371 35628435 17144512 5266633 

األصول : البسط
 السائمة

55318054 32330955 16453597 36088196 17355882 5336904 

 10720919.7 24076111.99 61719723 11108266.25 18782776.5 38224394.21 الودائع إجمالي

بنود خارج 
 الميزانية

3946298.7 1829264 2263637.65 2953622.15 1693413.9 512175.15 

 11233094.8 25769525.89 64673345.1 13371903.9 20612040.48 42170692.91 المقام

النسبة قبل 
 (0ااالختبار

127% 149% 120% 61% 71% 54% 

النسبة بعد 
 االختبار

131% 157% 123% 56% 67% 47% 

 0.005 نتيجة اختبار المعنوية 

 .مف إعداد الباحث: المصدر

( أف نسػػػبة مخػػػاطر التسػػػييؿ المحققػػػة لػػػدل المصػػػارؼ ايسػػػممية ىػػػي أ بػػػر مػػػف 3.2يبػػػيف الجػػػدكؿ )
كبػػدليؿ نجاحيػػا فػػي  ،لػػدييا منخفضػػة كفػػؽ حػػدكد ىػػذا التقيػػيـكأف مخػػاطر السػػيكلة  ،% 31 النسػبة المعياريػػة

ك ػػذلؾ  ،ك ػػدرتيا علػػى تحمػػؿ السػػحب المفػػاجىء كالمت ػػرر مػػف إجمػػالي الكدا ػػع لػػدييا ، افػػة أيػػاـ االختبػػار

                                   
 إجمالي الكدا ع كبنكد خارج الميزانية  بؿ البدء باالختبار. \ىي نسبة ا صكؿ السا لة  بؿ البدء باالختبار ( 0)
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ا مػر بالنسػبة للمصػارؼ التقليديػػة فقػد اسػتطاعت تحمػػؿ السػحب المفػاجىء مػف إجمػػالي الكدا ػع عػف طريػػؽ 
حيػث حققػت المصػارؼ  ،تكفيرىا للسيكلة كل ػف بنسػب أ ػؿ مػف المصػارؼ التقليديػةلجك يا لتسييؿ ا صكؿ ك 

لػػذلؾ تبػػيف أف مخػػاطر السػػيكلة لػػدييا  ،% 71كىػػي أ ػػؿ مػػف  ،التقليديػػة النسػػب المكضػػحة فػػي ىػػذا الجػػدكؿ
ف ىػػذا التفػػاكت بالتحمػػؿ.متكسػػطة كفػػؽ حػػدكد النسػػبة المسػػتخدمة فػػي التقيػػيـ يعػػكد سػػببو إلػػى التفػػاكت فػػي  كا 

ك لػػػؾ التفػػػاكت فػػػي نسػػػب السػػػيكلة المحسػػػكبة  ، صػػػكؿ السػػػا لة لػػػدل  ػػػم النػػػكعيف مػػػف المصػػػارؼحجػػػـ ا
 (.0.4كفؽ ما ىك مبيف في جدكؿ ) ،كالمحققة  بؿ االختبار ليذه المصارؼ

كنقػػػػرر أف االنخفػػػػاض  ،الثالثػػػػة كبنػػػػاءا عليػػػػو نقبػػػػؿ فرضػػػػية العػػػػدـ الثالثػػػػة كنػػػػرفض الفرضػػػػية البديلػػػػة
ال يػػػػؤدم إلػػػػى انخفػػػػاض سػػػػيكلة ىػػػػذه ع لػػػػدل المصػػػػارؼ الخاصػػػػة السػػػػكرية المفػػػػاجىء فػػػػي إجمػػػػالي الكدا ػػػػ

 .المصارؼ إلى ما دكف متطلبات السلطة الر ابية

 مػػا أف مسػػتكل الداللػػة المحقػػؽ عنػػد إجػػراء اختبػػار المعنكيػػة يػػبف أف ىنالػػؾ فػػرؽ جػػكىرم بػػيف نسػػب 
 االختبار المطبؽ علييا . مخاطر التسييؿ المحققة لدل  ؿ مف المصارؼ ايسممية كالتقليدية  بؿ كبعد

نمحػػػظ أف نسػػػب  ،(3.2( ك)3.0ك ) (2.9ك) (2.8ك) (2.7ك) (2.6بػػػالعكدة إلػػػى جػػػداكؿ التقيػػػيـ )
ىػي أ بػػر مػػف  كالمسػػتخدمة فػػي تقيػيـ كضػػع السػػيكلة ،بعػػد االختبػار السػيكلة لػػدل بعػػض المصػارؼ الخاصػػة

صػػػكؿ السػػػا لة التػػػي بحػػػكزة ىػػػذه كيعػػػكد سػػػبب ذلػػػؾ إلػػػى ارتفػػػاع حجػػػـ ا  ،النسػػػب المحسػػػكبة  بػػػؿ االختبػػػار
أم أف لدييا أصكؿ سػا لة تغطػي  امػؿ السػحكبات مػف  ،المصارؼ كالتي تفكؽ  مية الكدا ع المكجكدة لدييا

(. كعلػى الػرغـ مػف الضػغط الػذم فرضػتو االختبػارات 0.4كىذا ماتـ تكضػيحو كتفسػيره فػي جػدكؿ ) ،الكدا ع
اسػػتطاعت  إال أف ىػػذه المصػػارؼ (إجمػػالي ،جاريػػة ،مءكالػػذم تمثػػؿ فػػي التراجػػع ال ببػػر فػػي الكدا ػػع )العمػػ

تحسيف نسب السيكلة مف خػمؿ تسػييؿ أصػكليا فػي اليػكـ ا كؿ مػف االختبػار )زيػادة بسػط النسػبة كتخفػيض 
 .مقاميا( بعد االختبار

تبػػػػيف جػػػػداكؿ التقيػػػػيـ السػػػػابقة أيضػػػػا أف النسػػػػب المسػػػػتخدمة فػػػػي التقيػػػػيـ كالمحققػػػػة لػػػػدل المصػػػػارؼ 
كىػذا مػا يػدؿ علػى أف مخػػاطر ، االختبػار أ بػر مػف النسػب المحققػة لػدل المصػارؼ التقليديػة ايسػممية بعػد

 .السيكلة لدل المصارؼ ايسممية أ ؿ مما ىي عليو لدل المصارؼ التقليدية



 

 الخامس الفصل

 والتىصٍاث النتائج
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 الفصػؿ فػي إجراؤىػا تػـ التػي السػيكلة لمخػاطر المصػرفية التحمػؿ اختبارات نتا ج الفصؿ ىذا سيتناكؿ
 المعنيػػػة الر ابيػػػة كالسػػػلطات كالجيػػػات المصػػػارؼ فػػػي المخػػػاطر إدارة مػػػف ل ػػػؿ التكصػػػيات كا تػػػراح ،الرابػػػع
 .النتا ج ىذه ضكء في كالباحثيف الدارسيف مف ل ؿ ك ذلؾ

 : النتائج

 :  تـ التكصؿ الى النتا ج التالية مف خمؿ اختبار فرضيات البحث كىي

لػػػدل المصػػػارؼ الخاصػػػة الػػػى  ال يػػػؤدم االنخفػػػاض المفػػػاجئ فػػػي كدا ػػػع العمػػػمء ب افػػػة أنكاعيػػػا -0
 انخفػػػاض  ػػػدرتيا علػػػى سػػػداد التزاماتيػػػا الماليػػػة الػػػى مػػػا دكف متطلبػػػات السػػػلطة الر ابيػػػة كذلػػػؾ بعػػػد اجػػػراء

فاسػتطاعت  افػػة  2102كعلػى بيانػػات عػاـ ، نػكؾ الخاصػة التقليديػػة كاالسػمميةاالختبػار علػى عينػة مػػف الب
 مػػػا اف نسػػػبة السػػػيكلة كنسػػػبة  ،المصػػػارؼ اجتيػػػاز االختبػػػار بنجػػػاح كتحقيػػػؽ صػػػافي تػػػدفقات نقديػػػة مكجبػػػة

كلة لػػػػدييا السػػػػي مخػػػػاطر التسػػػػييؿ المحققتػػػػيف بعػػػػد االختبػػػػار لػػػػدل ىػػػػذه المصػػػػارؼ ت ػػػػير الػػػػى أف مخػػػػاطر
 منخفضة.

ال يػػػؤدم االنخفػػػاض المفػػػاجئ فػػػي الحسػػػابات الجاريػػػة لػػػدل المصػػػارؼ الخاصػػػة الػػػى انخفػػػاض  -2
كذلػؾ بنػػاء علػى االختبػار الػػذم  ، ػدرتيا علػى سػداد التزاماتيػػا الماليػة الػى مػا دكف متطلبػػات السػلطة الر ابيػة

يػػرت نتػػا ج االختبػػارات أف حيػػث أظ 2102اجػػرم علػػى عينػػة مػػف ىػػذه المصػػارؼ كباسػػتخداـ بيانػػات عػػاـ 
جميع المصارؼ نجحت في تخطي الصدمة المفترضة كاسػتطاعت تحقيػؽ صػافي تػدفقات نقديػة مكجبػة فػي 

المحػػددة مػػػف  بػػؿ السػػػلطة  اليػػكـ االخيػػر مػػػف االختبػػار كتحقيقيػػػا لنسػػب سػػيكلة اعلػػػى مػػف النسػػػب المعياريػػة
ات مػػف الحسػػابات الجاريػػة ب ػػ ؿ مفػػاجئ الر ابيػػة ك ذلػػؾ بعػػد تعرضػػيا للصػػدمة المفترضػػة كالمتمثلػػة بسػػحكب

 .مما يدؿ على اف جميع ىذه المصارؼ تكاجو مخاطر سيكلة منخفضة

ال يػػػػؤدم االنخفػػػػاض المفػػػػاجئ فػػػػي اجمػػػػالي الكدا ػػػػع لػػػػدل المصػػػػارؼ الخاصػػػػة االسػػػػممية الػػػػى  -3
كفػؽ االختبػار انخفاض في  درتيا على سداد التزاماتيا المالية الػى مػا دكف متطلبػات السػلطة الر ابيػة كذلػؾ 

حيػػػث حققػػػت ىػػػذه المصػػػارؼ صػػػافي تػػػدفقات نقديػػػة مكجبػػػة  2102الػػػذم اجػػػرم علػػػى بيانػػػات نيايػػػة عػػػاـ 
كا ارت  ؿ مف نسػبة السػيكلة كنسػبة مخػاطر التسػييؿ المسػتخدمة فػي التقيػيـ بعػد االختبػار الػى اف مخػاطر 

 .السيكلة لدل ىذه المصارؼ منخفضة
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الكدا ػع لػدل المصػارؼ الخاصػة التقليديػة الػى انخفػاض ال يؤدم االنخفاض المفاجئ في اجمػاؿ  -4
فػػي  ػػدرتيا علػػى سػػداد التزاماتيػػا الماليػػة الػػى مػػا دكف متطلبػػات السػػلطة الر ابيػػة كذلػػؾ كفػػؽ االختبػػار الػػذم 

حيػػث ا ػػارت نسػػبة مخػػاطر السػػيكلة المسػػتخدمة فػػي التقيػػيـ الػػى اف  2102اجػػرم علػػى بيانػػات نيايػػة عػػاـ 
مصارؼ منخفضة بينما بينت نسبة مخاطر التسييؿ المسػتخدمة فػي تقيػيـ كضػع مخاطر السيكلة لدل ىذه ال

السػػػيكلة بعػػػد االختبػػػار فػػػي اليػػػكـ الثالػػػث اف مخػػػاطر السػػػيكلة لػػػدييا متكسػػػطة كعلػػػى الػػػرغـ مػػػف ذلػػػؾ ىػػػذه 
 .المصارؼ نجحت في االختبار كحققت صافي تدفقات نقدية مكجبة

مية كالمصػارؼ الخاصػة التقليديػة علػى تحمػؿ ىنالؾ تفػاكت بػيف  ػدرة المصػارؼ الخاصػة االسػم -5
السػػحكبات المفاج ػػة مػػف اجمػػالي الكدا ػػع كدليػػؿ ذلػػؾ التفػػاكت بػػيف نسػػب مخػػاطر التسػػييؿ المحققػػة لػػدل  ػػم 

كتتفػؽ ىػػذه النتيجػة مػػع نتيجػػة الدراسػة التػػي  ػػاـ  ،النػكعيف مػػف المصػارؼ بعػػد ك بػػؿ االختبػار المطبػػؽ علييػػا
التحمػػػؿ لمخػػػاطر  كت بػػػيف المصػػػارؼ االسػػػممية كالتقليديػػػة بدرجػػػةمػػػف حيػػػث التفػػػا (Aktar, 2011) بيػػػا

، حيث أف المصارؼ ايسممية تمتلؾ حجـ أ بر مػف ا صػكؿ السػا لة مقارنػةن بالمصػارؼ التقليديػة، السيكلة
كىػػػذه ا صػػػكؿ المكجػػػكدة لػػػدييا ب ػػػ ؿ سػػػا ؿ يعػػػزز مػػػف  ػػػدرتيا علػػػى مكاجيػػػة أم سػػػحكبات طار ػػػة تصػػػيب 

باالضػػافة إلػػى أف المصػػارؼ ايسػػممية تتعػػرض لمخػػاطر إضػػافية  .ا ب افػػة أنكاعيػػاالكدا ػػع المكجػػكدة لػػديي
 ناتجة عف صيم التمكيؿ كاالستثمار التي تتعامؿ  بيا .

بينػػت نسػػب السػػيكلة المحسػػكبة  بػػؿ االختبػػار لػػدل المصػػارؼ الخاصػػة االسػػممية ضػػعؼ عمليػػة  -6
مصػادر امكاليػا فػي اسػتثمارات ذات جػدكل تحقػؽ التكظيؼ كاالسػتثمار لػدييا كضػعؼ القػدرة علػى اسػتغمؿ 

 ،السػػعدم) دراسػػة مػػع تتفػػؽ الدراسػػة ىػػذه كنتيجػػة( 0.4) ر ػػـ الجػػدكؿ فػػي ذلػػؾ كتبػػيف، عا ػػد ليػػذه المصػػارؼ
 .كالخصكـ ا صكؿ إدارة في المتفكؽ ا داء حيث مف (Aktar, 2011) دراسة مع تتفؽ ال بينما( 2101

سػػػكاء مػػػف  بػػػؿ  االسػػػممية تعتمػػػد ب ػػػ ؿ اساسػػػي علػػػى الكدا ػػػعنمحػػػظ اف المصػػػارؼ الخاصػػػة  -7
العممء اك المصارؼ كامتم يا  ميات  بيرة مف االصكؿ السا لة تفكؽ حجـ الكدا ػع المكجػكدة لػدييا كدليػؿ 

 .عت جذبيا في فترة  صيرة مف عمليا تلة الكدا ع اليا لة التي استطا ذلؾ

دية ايضا تعتمػد علػى االسػتثمار فػي الكدا ػع كامتم يػا المصارؼ الخاصة التقلي بينت الدراسة أف -8
 .ف اجمالي الكدا ع المكجكدة لدييا صكؿ سا لة ا ؿ م

تيتـ بعنصر االماف ا ثر مػف عنصػر الربحيػة  أظيرت الدراسة اف المصارؼ الخاصة االسممية -9
ه النتيجػة مػع النتيجػة التػي كدليؿ ذلؾ احتفاظيا ب ميات  بيرة مف االصكؿ السا لة غير المسػتثمرة كتتفػؽ ىػذ
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 ،( مػػف خػػمؿ الدراسػػة التػػي  امػػت بيػػا علػػى المصػػارؼ االسػػممية االردنيػػة2101 ،)السػػعدم تكصػػلت الييػػا
 مف حيث تعطيؿ ىذه المصارؼ لجزء  بير مف مصادر ا مكاؿ عف االستثمار.

بدرجػػة  علػػى الع ػػس المصػػارؼ الخاصػػة التقليديػػة التػػي تيػػتـ بعنصػػر المخػػاطرة كتحقيػػؽ عا ػػد -01
( كدليػػػؿ ذلػػػؾ امتم يػػػا  صػػػكؿ سػػػا لة ا ػػػؿ مػػػف الكدا ػػػع تحقيػػػؽ عنصػػػر االمػػػاف )تػػػكفر السػػػيكلةا بػػػر مػػػف 

( تثبػػػػت صػػػػحة ىػػػػذا 0.4المكجػػػػكدة لػػػػدييا  مػػػػا اف نسػػػػب السػػػػيكلة المحسػػػػكبة  بػػػػؿ االختبػػػػار فػػػػي الجػػػػدكؿ )
 االستنتاج.

المسػػتخدمة فػػي  يػػاس بينػػت الدراسػػة أف اختبػػارات التحمػػؿ ىػػي مػػف ا دكات الم ملػػة لػػألدكات  -00
حيػػث بينػػت النسػػبة المحسػػكبة لمخػػاطر التسػػييؿ  ،السػػيكلة مصػػارؼ كب ػػ ؿ خػػاص مخػػاطرالمخػػاطر لػػدل ال

لػػدل المصػػارؼ التقليديػػة المدركسػػة أف مخاطرىػػا متكسػػطة بايضػػافة ذلػػؾ مػػا بينتػػو نتػػا ج تطبيػػؽ اختبػػارات 
تحمػػؿ السػػحكبات المفاج ػػة مػػف التحمػػؿ المصػػرفية لمخػػاطر السػػيكلة علػػى ىػػذه المصػػارؼ مػػف  ػػدرتيا علػػى 

دارتيالذلؾ يتكجب على المصارؼ أخذ ىذه ا مكر بالحسب ،إجمالي الكدا ع  .اف عند التخطيط للسيكلة كا 
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 : التوصيات

في ضكء ما تػـ التكصػؿ إليػو مػف نتػا ج مػف حيػث  ػدرة المصػارؼ الخاصػة المدركسػة سػكاء التقليديػة 
المصػارؼ ايسػممية ذات  ػدرة أ بػر .ب ػ ؿ متفػاكت حيػث كل ػفأك ايسممية علػى تحمػؿ مخػاطر السػيكلة 

 ،لسػحب المفػاجىء مػف إجمػالي الكدا ػػعكذلػػؾ عنػد تعرضػيا ل ،علػى تحمػؿ مخػاطر السػيكلة مقارنػُة بالتقليديػة
تػػي تعتمػػد علييػػا فػػي تكليػػد القيػػاـ بتنكيػػع مصػػادر ا مػػكاؿ ال فءننػػا ننصػػح إدارة المخػػاطر فػػي ىػػذه المصػػارؼ

لة المستمرة بيف التدفقات النقدية الداخلة كالخارجة خػمؿ اليػكـ الكاحػد حتػى فػي ظػؿ ظػركؼ كالمقاب ،السيكلة
 .العمؿ الطبيعية

 

 

إضػافة إلػى ذلػؾ ننصػػح المصػارؼ الخاصػة كخصكصػػا ايسػممية منيػا االبتعػػاد عػف سياسػة ت ػػديس 
المصػػارؼ  بػؿ إجػػراء  ممحظتيػػا مػف خػػمؿ نسػب السػػيكلة المرتفعػة لػػدل ىػذه كالتػػي تمػت ،ا صػكؿ السػا لة

كاعتماد ىذه المصارؼ على سياسة المكازنػة بػيف الربحيػة كالمخػاطرة كتعػديؿ  ،االختبار كبعد إجراء االختبار
لخططيػػػػا كاسػػػػتراتيجياتيا الخاصػػػػة بالسػػػػيكلة بمػػػػػا يتناسػػػػب مػػػػع مسػػػػتكل المخػػػػػاطر المرغػػػػكب بػػػػو مػػػػف  بػػػػػؿ 

اال تصػاد الػكطني ، كلػيس اسػتثمارىا خػارج كاستثمار ا مكاؿ الفا ضة بالقركض بما يساىـ بنمػك  .المصرؼ
 سكرية .

 

 

ينبغػي أف تضػع المصػػارؼ أيضػان خطػػط طػكارلء م تكبػػة ككاضػحة لتػػكفير السػيكلة عنػػد حػدكث أزمػػة 
 هكمػػػػا يتطلبػػػػو ذلػػػػؾ مػػػػف إجػػػػراء اختبػػػػارات التحمػػػػؿ المصػػػػرفية ب ػػػػ ؿ دكرم كتطػػػػكير بػػػػرامج حاسػػػػكبية ليػػػػذ

خطػػػػط  المسػػػتقبلي بكضػػػػع السػػػػيكلة لػػػػدييا عنػػػػد كضػػػػع االختبػػػارات بمػػػػا يسػػػػيؿ علػػػػى ىػػػػذه المصػػػػارؼ التنبػػػػؤ
تقػػارير الماليػػة المن ػػكرة تضػػميف نتػػا ج كطػػرؽ تطبيػػؽ ىػػذه االختبػػارات فػػي ال بايضػػافة إلػػى ذلػػؾ، الطػػكارلء
ك ػػػذلؾ االلتػػػزاـ بد ػػػة المعلكمػػػات المن ػػػكرة فييػػػا كاالفصػػػاحات التفصػػػيلية لبنػػػكد القػػػكا ـ الماليػػػة  ،للمصػػػارؼ

   .بحيث يم ف الباحثيف كالميتميف االستفادة منيا المتضمنة في ىذه التقارير
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فػػي إدارة المخػػاطر لػػدييا  كأف تعتمػػد ىػػذه المصػػارؼ علػػى اختبػػارات التحمػػؿ المصػػرفية  ػػأداة م ملػػة
لػدل المصػارؼ  ىػذه الدراسػة مػف أف مخاطرالسػيكلة متكسػطة كفؽ ما بينتػو ،كب  ؿ خاص مخاطر السييكلة

بينمػػا ىػػػي  ػػادرة علػػػى تحمػػؿ السػػػحب المت ػػرر مػػػف ، التسػػييؿ المحسػػػكبةخػػػمؿ نسػػبة مخػػػاطر  التقليديػػة مػػف
   .إجمالي كدا عيا مف خمؿ نتا ج تطبيؽ اختبارات التحمؿ علييا

 

لػػدييا نسػػب سػػيكلة مرتفعػػة كىػػي أ ػػؿ خطػػكرة ايسػػممية يػػث أكضػػحت نتػػا ج البحػػث أف المصػػارؼ ح
بضػػػركرة التمييػػز بػػػيف المصػػػارؼ لمعنيػػػة الجيػػات كالسػػػلطات الر ابيػػة ا لػػػذا ننصػػػح مػػف المصػػػارؼ التقليديػػة،

دارتيا عند سف القكانيف كالت ػريعات المصػرفية كذلػؾ مػف ، ايسممية كالتقليدية بخصكص مخاطر السيكلة كا 
علػى سػبيؿ المثػاؿ  ػد يػؤدم تخفػيض نسػبة  ،خمؿ تخفيض نسب السيكلة المفركضة على البنكؾ ايسممية

 السػػػا لة التػػػي تحػػػتفظ بيػػػا ممػػػا يػػػنع س إيجابػػػا علػػػى حجػػػـ السػػػيكلة المطلكبػػػة منيػػػا إلػػػى تخفػػػيض ا صػػػكؿ
فلػيس ىنالػؾ مبػرر للخػكؼ مػف عمػؿ  كانطم ا مف ىػذا ،ىذه ا مكاؿ الفا ضة استثماراتيا عف طريؽ ت غيؿ

نمػػػػا تطػػػػكير معػػػػايير أداء خاصػػػػة بالمصػػػػارؼ ايسػػػػممية لتقػػػػكيـ أدا يػػػػا كمخاطرىػػػػا بمػػػػا ، ىػػػػذه المصػػػػارؼ كا 
ن ػػاء كحػػدة مسػػتقلة يدارة سػػيكلة ىػػذه المصػػارؼ  ،ىػػذه المصػػارؼ يتناسػػب مػػع طبيعػػة كخصكصػػية عمػػؿ كا 

 .لتلبية متطلبات السيكلة لدييا بما ال يتعارض مع أح اـ ال ريعة ايسممية

 

أف يتػػكفر ال ػػرح المفصػػؿ ليػػذه فمػػف الضػػركرم أمػػا فيمػػا يخػػص مػػا تصػػدره ىػػذه الجيػػات مػػف  ػػرارات 
ت ػػػػكف ذات مركنػػػػة ك ابليػػػػة للتجديػػػػد بمػػػػا ينسػػػػجـ مػػػػع  كأف ،القػػػػرارات مػػػػف حيػػػػث  يفيػػػػة تطبيقيػػػػا فػػػػي البنػػػػكؾ
 ع اال تصادية أك السياسية كغيرىا.التطكرات كا حداث الطار ة سكاء في ا كضا

 

أكصي بأف تؤ ػد علػى ضػركرة إلػزاـ المصػارؼ بتطبيػؽ مػا أما بخصكص الجيات كالسلطات الر ابية 
المتضػػمنة إجػراء اختبػػارات  09/9/2119/تػاري  9/كرد فػي المػػادة السادسػة مػػف  ػانكف النقػػد كالتسػليؼ ر ػػـ 

التحمػػػؿ المصػػػرفية مػػػف خػػػمؿ إطػػػار زمنػػػي محػػػدد تلتػػػـز بػػػو المصػػػارؼ لتصػػػحيح نقػػػاط الضػػػعؼ فػػػي إدارة 
   .المخاطر ككضع السيكلة لدييا بما يخدـ استقرار لنظاـ المصرفي   ؿ
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لػػزاـ المصػػارؼ كخصكصػػا ايسػػممية منيػػا بتكظيػػؼ الفػػا ض مػػف أمكاليػػا فػػي ا ال تصػػاد الػػكطني ، كا 
رصػدة المصػارؼ الخاصػة لػدل أمرا بة تخفيض حجـ السيكلة المكجكدة لدل المراسليف بالخارج عف طريؽ ك 

المراسػليف بالخػارج ، كأف ال تتجػاكز ىػػذه ا رصػدة حػد معػػيف ،  ف ذلػؾ مؤ ػر علػػى تيريػب  مػكاؿ البلػػد ، 
 كعدـ تكظيفيا بما يخدـ اال تصاد الكطني .

 

 

أظيرت نتا ج االختبارات أنو على الػرغـ مػف كجػكد أزمػة سياسػية ك ا تصػادية ، احثيفكفيما يخص الب
ل ػػف  ،يكلة لػػدل المصػػارؼ السػػكرية الخاصػػةفػػي سػػكرية إال أف ىػػذه ا زمػػة لػػـ تػػؤثر  ثيػػرا علػػى مخػػاطر السػػ

حمػػؿ البػػاحثيف إجػػراء اختبػػارات الت نقتػػرح علػػى  لػػذلؾ ،ي ػػكف تأثيرىػػا أ بػػر علػػى مخػػاطر اال تمػػاف يتك ػػع أف
ك ػػػذلؾ بػػػءجراء مزيػػػد مػػػف الدراسػػػات تتضػػػمف تطبيػػػؽ اختبػػػارات التحمػػػؿ  .المصػػػرفية علػػػى مخػػػاطر اال تمػػػاف

( ك إجػػراء اختبػػارات مصػػارؼ خاصػػة ،سػػكرم )مصػػارؼ ح كميػػةالمصػػرفية علػػى  امػػؿ القطػػاع المصػػرفي ال
تحمػػػػؿ مصػػػػرفية لمخػػػػاطر أخػػػػرل غيػػػػر مخػػػػاطر السػػػػيكلة  اختبػػػػارات التحمػػػػؿ لمخػػػػاطر السػػػػكؽ كالمخػػػػاطر 

 مػػػا أنصػػػح أف يػػػتـ إجػػػراء دراسػػػات لتطبيػػػؽ اختبػػػارات التحمػػػؿ المصػػػرفية علػػػى المسػػػتكل ال لػػػي  ،الت ػػػغيلية
 .لم تصاد السكرم

 
ال سػػيما  ،عملػػة الكدا ػع بأنكاعيػػا المختلفػػة إجػػراء دراسػػات إضػافية لمخػػاطر السػػيكلة تميػز بػػيفكنقتػرح 

كىػػػػذا سيسػػػػاعدنا علػػػػى فيػػػػـ أفضػػػػؿ لقػػػػدرة  ،أف التػػػػأثير ا  بػػػػر  ػػػػاف لألزمػػػػة علػػػػى الكدا ػػػػع بػػػػالليرة السػػػػكرية
 .لعملة السكرية أك بالقطع ا جنبيالمصارؼ على مكاجية مخاطر السيكلة سكاء با
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 .العراق بغداد، والعشرون، الخامس العدد االقتصادية،

 القووورو  تقلوووي  فووو  االئتموووان مخووواطر إدارة مسووواهمة مووود . 5001 هللا، عبووود عوووال  الووو يب،(  3

 .سورية دمشق، دمشق، جامعة ماجستير، رسالة المتعثرة،

 األردنيووة، اإلسووالمية البنووو  فوو  السوويولة عوون الناتجووة المخوواطر. 5090 محموود، سوسوون السووعدي، (4

 .األردن اليرمو ، جامعة اإلسالمية، والمصارف االقتصاد ف  ماجستير رسالة
 الماليوووة األزموووة ظووول فووو  المصووورف  االئتموووان مخووواطر إدارة. 5001 الوووزوام، محمووود السنوسووو ، (5

 .ليبيا سبها، جامعة العالمية،
 المصووورف اإلقووورا  عمليوووا  ترشووويد فووو  ودوره االئتموووان  التحليووول. 5002 إيموووان، انجووورو،  (6

 .سورية تشرين، جامعة ماجستير، رسالة نمو جا، السوري الصناع 
 الماليوة العلووم فو  ماجسوتير رسالة النقدية، السيولة إدارة ف  الحديثة التقنيا . 5091 عل ، حبقه، (7

 .سورية دمشق، دمشق، جامعة والمصرفية،
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 جامعوووة ، األردن، فووو  التجاريوووة البنوووو  فووو  المتعثووورة الوووديون. 5003 يحيووو،، محمووود وسووويم حوووداد، (8

 .األردن اربد، اليرمو ،
 العلمية، المجلة النقدية، والسيولة المحاسبية المعلوما  بين العالقة تفسير. 5002 محسن، عل  قاسم، (9

 .مصر أسيوط، جامعة واألربعون، الثان  العدد
لتػػػزاـ فػػػي تقلػػػيص المخػػػاطر المصػػػرفية ، رسػػػالة ماجسػػػتير فػػػي . دكر إدارة اال2104اللحػػػاـ ، لػػػيمس،   (01

 العلكـ المالية كالمصرفية ، جامعة دم ؽ ، دم ؽ، سكرية .

 :  الدوريات والبرامج التدريبية 
 

 الكويو  المصورفية، الدراسوا  معهود التحمول، اختبوارا . 5090 ومصورفية، ماليوة اضوا ا نشرة   (0

 .ديسمبر الخامس، العدد
 .سورية دمشق، المركزي، البن  الجهد، اختبارا  دورة. 5095 أحمد، الراض ،  (2

 : التقارير والقرارات الرسمية 
 .www.Arabbank.com.jo العرب  للبن  السنوي التقرير (0

 .ظب  أبو. 5005 المصرفية، للرقابة العربية اللجنة (2
 .ظب  أبو. 5002 العرب ، النقد صندوق تقرير (3
،   5002، مصوورف سووورية المركووزي، النشوورة الربعيووة 5002عووام  2/م ن/ ب109قوورار رقووم  (4

.) ( 
 .2114تاري   73 رار مجلس النقد كالتسليؼ ر ـ  (5

 .09/9/2119تاري   9 رار مجلس النقد كالتسليؼ ر ـ  (6

 .سورية دمشق، ،51 رقم القانون. 5005 المركزي، سورية مصرف (7
 (.األجنبية العمال  صرف أسعار ف  التغيرا  أثار) 59 الدول  المحاسبة معيار (8
 .االئتمان مخاطر يخ  بما 5 بازل لجنة مقررا  (9

http://www.arabbank.com.jo/
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دم ػػػػػػػؽ لػػػػػػػألكراؽ الماليػػػػػػػة بتػػػػػػػاري  التقػػػػػػػارير الماليػػػػػػػة للمصػػػػػػػارؼ الخاصػػػػػػػة المن ػػػػػػػكرة فػػػػػػػي سػػػػػػػكؽ  (01

30/02/2102. 

 

 : المواقع اإللكترونية 
 .اإلسالم  الدول  سورية لبن  اإللكترون  الموقع (0
   www.sustch.ed والتكنولوجيا للعلوم السودان لجامعة اإللكترون  الموقع (2

 الموقع اإللكترون  لهيئة األوراق واألسواق المالية السورية. (3
 الموقع اإللكترون  لمصرف سورية المركزي. (4
 www.alphabeta.argaam.comمك ع أر اـ  خبار ال ر ات المالية كا سكاؽ  (5
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 (0الممحق رقم ا
 البيانات المالية لممصارف الخاصة العاممة في سورية
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 (2الممحق رقم ا
 احل إجراص االختبار لبنك البركةمر 

 

  
وفق اجراء االختبار 

      السيناريو األول 

 
 اليوم األول  

    

 األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة لتوفير األصول 

 السائلة 
 األصول غير السائلة 

النسبة 
المفترضة 

لتوفير األصول 

 غير السائلة 

  

1 35,315,491 99% 7,034,861 1% 
  

       

 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع  ودائع العمالء اليوم 
   

1 16,084,249 5% 
   

       

 اليوم
األصول السائلة المتوفرة 

 بعد األختبار

األصول غير السائلة المتوفرة بعد 

 االختبار 
 التدفقات النقدية الخارجة الجديدة 

التدفقات النقدية 

 الداخلة الجديدة 

صافي التدفقات 

النقدية بعد 
 االختبار 

 

1 353154.91 6964512.39 804212.5 35,032,685 34,228,472 
 

       

 
 لدى المصرف بعد اختبار اليوم األول  وضع السيولة  النقدية اشارة صافي التدفقات  صافي التدفقات النقدية  

  

 
34,228,472 

االشارة الموجبة تشير لنجاح 
 المصرف باالختبار

 في اليوم األول  بالسيولةالمصرف  يتمتع 
  

   

 

   

  
 الثانياليوم 

   

 األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة لتوفير األصول 

 السائلة 
 األصول غير السائلة 

النسبة 
المفترضة 

لتوفير األصول 

 غير السائلة 

  

2 353154.91 99% 6964512 1% 
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 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع  الودائع العمالء اليوم 
   

2 15280036.55 5% 
   

       

 اليوم
األصول السائلة المتوفرة 

 بعد األختبار
األصول غير السائلة المتوفرة بعد 

 االختبار 
 التدفقات النقدية الخارجة الجديدة 

التدفقات النقدية 
 الداخلة الجديدة 

 صافي التدفقات النقدية بعد االختبار 
  

2 353154.91 6964512.39 764001.8 0 
33,464,470 

  

       

 
  النقدية اشارة صافي التدفقات  صافي التدفقات النقدية  

 بعد اختبار  اليوم الثاني لدى المصرف  وضع السيولة 
  

  
 

 
33,464,470 

تشير لنجاح و االشارة موجبة 
  المصرف باالختبار

 

 في اليوم الثاني يتمتع المصرف بالسيولة
 

       

  
 اليوم الثالث

    

 األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة لتوفير األصول 

 السائلة 
 األصول غير السائلة 

 النسبة المفترضة لتوفير األصول غير السائلة 

  
  

3 353154.91 99% 6964512 
1% 

  
  

       

  ودائع العمالء  اليوم 
 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع 

     

3 14516034.72 5% 
   

       

 اليوم

األصول السائلة المتوفرة 
 بعد األختبار

األصول غير السائلة المتوفرة بعد 
 التدفقات النقدية الخارجة الجديدة  االختبار 

التدفقات النقدية 
 الداخلة الجديدة 

 صافي التدفقات النقدية بعد االختبار 
  

3 353154.91 6964512.39 725801.7 0 
32,738,669 

  

       

 
صافي التدفقات النقدية  

 منذ البداية 
  النقدية   التدفقات صافي  اشارة

 لدى المصرف  بعد اختبار اليوم الثالث  وضع السيولة 
  
  

 

 
32,738,669 

تشير لنجاح وموجبة  الشارة ا
 المصرف باالختبار 

 في اليوم الثالث  يتمتع المصرف بالسيولة
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وباستخدام النسبة الثانية  تقييم وضع السيولة وفق السيناريو األول    

 األصول السائلة بعد االختبار 
رصيد صافي 

 التدفقات النقدية 
البسط :األصول 

 السائلة
اجمالي الودائع ,
  الثالث في اليوم

بنود خارج 
 الميزانية 

المقام :إجمالي الودائع 
 +بنود خارج الميزانية  

النسبة بعد 
 االختبار 

 النسبة قبل االختبار

353154.91 32,738,669 33,091,824 
18782776.

5 
1829264 20612040.48 1.60546 1.48781 

   
  
  

160.546% 148.781% 

        

 

اجراء االختبار 
 وفق السيناريو

 الثالث 
       

  
 اليوم األول

      

 األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة لتوفير 

 األصول السائلة 
 األصول غير السائلة 

النسبة 
المفترضة 

لتوفير األصول 
 غير السائلة 

    

1 35,315,491 99% 7,034,861 1% 
    

         

 إجمالي الودائع  اليوم 
 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع 

       

1 21,907,306 5% 
     

         

 اليوم

األصول السائلة 

المتوفرة بعد 
 األختبار

األصول غير السائلة 

 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقات النقدية الخارجة 

 الجديدة 

التدفقات النقدية 

 الداخلة الجديدة 

صافي التدفقات النقدية بعد 

    االختبار 

1 353154.91 6964512.4 1095365.3 35,032,685 33,937,319 
   

         

 

صافي التدفقات 

 النقدية  

التدفقات  صافي  اشارة

 النقدية 
 لدى المصرف  بعد اختبار اليوم األول وضع السيولة 

   

 
33,937,319 

االشارة الموجبة تشير لنجاح 

 المصرف باالختبار 
 يتمتع المصرف بالسيولة في اليوم األول 

   

         

  
 اليوم الثاني

      

 األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة لتوفير 

 األصول السائلة 
 األصول غير السائلة 

النسبة 
المفترضة 

لتوفير األصول 
 غير السائلة 

    

2 353154.91 99% 6964512.4 1% 
    

         

 اجمالي الودائع اليوم 
 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع 

       

2 
20811940.

7 
5% 
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 اليوم

األصول السائلة 

المتوفرة بعد 
 األختبار

األصول غير السائلة 
 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقات النقدية الخارجة 
 الجديدة 

التدفقات النقدية 
 الداخلة الجديدة 

 صافي التدفقات النقدية بعد االختبار 
    

2 353154.91 6964512.4 1040597 0 
32,896,722 

    

         

 
صافي التدفقات 

 النقدية   
 التدفقات صافي  اشارة

 النقدية 

 لدى المصرف بعد اختبار اليوم الثاني وضع السيولة 

  
  

   

 
32,896,722 

تشير  و االشارة موجبة
 لنجاح المصرف باالختبار 

 في اليوم الثاني  يتمتع المصرف بالسيولة
   

         

 األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة لتوفير 

 األصول السائلة 
 األصول غير السائلة 

النسبة المفترضة لتوفير األصول 

 غير السائلة 
  

   

3 353154.91 99% 6964512.4 
1% 

     

         

 اجمالي الودائع اليوم 
 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع 

       

3 
19771343.

7 
5% 

     

         

 اليوم

األصول السائلة 

المتوفرة بعد 
 األختبار

األصول غير السائلة 
 المتوفرة بعد االختبار 

 التدفقات النقدية الخارجة الجديدة 
التدفقات النقدية 
 الداخلة الجديدة 

صافي التدفقات 

النقدية بعد 
 االختبار 

   

3 353154.91 6894867.3 988567.18 69645.1239 31,977,800 
   

         

 

صافي التدفقات 

 النقدية  

 التدفقات صافي  اشارة 

 النقدية 
 لدى المصرف  بعد اختبار  اليوم الثالث  وضع السيولة 

   

 
31,977,800 

تشير واالشارة موجبة 

لنجاح المصرف 
 باالختبار 

 في اليوم الثالث يتمتع بالسيولة 
   

         

 
  الثالث وباستخدام النسبة الثانية  تقييم وضع السيولة وفق السيناريو

    

 

األصول السائلة 

 بعد االختبار 

رصيد صافي التدفقات 

 النقدية 
 البسط :األصول السائلة

 إجمالي الودائع

 في اليوم الثالث
 المقام بنود خارج الميزانية 

النسبة بعد 

 االختبار

النسبة قبل 

 االختبار

 
353154.91 31,977,800 32,330,955 18782776.5 1829264 20612040.48 1.56855 1.48781 

     
156.855% 148.781% 
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 (3الممحق رقم ا
 مراحل إجراص االختبار لبنك سورية الدولي اإلسالمي

 

 

 

        

 وفق السيناريو األول اجرا  االختبار   
       

 
 اليوم األول  

      

 األصول غير السائلة  النسبة المفترضة لتوفير األصول السائلة  األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة 
لتوفير األصول 
 غير السائلة 

    

1 61,410,398 99% 26,631,352 1% 
    

         

     
 

   

 المعدل اليوم  المفتر  لسحب الودائع  ودائع العمال  اليوم 
    

1 13,481,415 5% 
     

        

  
  

 اليوم
األصول السائلة المتوفرة بعد 

 األختبار
 األصول غير السائلة المتوفرة بعد االختبار 

التدفقا  النقدية 

 الخارجة الجديدة 

التدفقا  النقدية 

 الداخلة الجديدة 

صاف  التدفقا  
النقدية بعد 

 االختبار 
  

1 614103.98 26365038.48 674070.75 61,062,608 60,388,537 
  

        

         

 
 النقدية  اشارة صاف  التدفقا  صاف  التدفقا  النقدية  

لد  المصرف بعد اختبار  وضع السيولة 
     اليوم األول 

 
 ف  اليوم األول   بالسيولة المصرف  يتمتع  االشارة الموجبة تشير لنجا  المصرف باالختبار 60,388,537

    

         

  
 اليوم الثان 

 

 األصول غير السائلة  النسبة المفترضة لتوفير األصول السائلة  األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة 
لتوفير األصول 

 غير السائلة 
    

2 614103.98 99% 26365038.5 1% 
    

         

 المعدل اليوم  المفتر  لسحب الودائع  الودائع العمال  اليوم 
     

2 12807344.25 5% 
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 اليوم
األصول السائلة المتوفرة بعد 

 األختبار
 األصول غير السائلة المتوفرة بعد االختبار 

التدفقا  النقدية 
 الخارجة الجديدة 

التدفقا  النقدية 
 الداخلة الجديدة 

صاف  التدفقا  
 النقدية بعد االختبار 

  
  

2 614103.98 26365038.48 640367.213 0 
59,748,170 

    

         

 
 النقدية اشارة صاف  التدفقا   صاف  التدفقا  النقدية  

 بعد اختبار اليوم الثان  وضع السيولة لد  المصرف 
  

  
   

 
 يتمتع المصرف بالسيولة  ف  اليوم الثان    االشارة الموجبة تشير لنجا  المصرف باالختبار  59,748,170

   

         

         

         

  
 اليوم الثالث

      

 األصول غير السائلة  النسبة المفترضة لتوفير األصول السائلة  األصول السائلة  اليوم  

النسبة المفترضة لتوفير األصول غير 

 السائلة 
  
  

  

3 614103.98 99% 26365038.5 
1% 

  
  

  

         

 الودائع العمال  اليوم 
 المعدل اليوم  المفتر  لسحب الودائع 

       

3 12166977.04 5% 
     

         

 اليوم
األصول السائلة المتوفرة بعد 

 األختبار
 األصول غير السائلة المتوفرة بعد االختبار 

التدفقا  النقدية 
 الخارجة الجديدة 

التدفقا  النقدية 
 الداخلة الجديدة 

صاف  التدفقا  
 النقدية بعد االختبار 

  
  

3 614103.98 26365038.48 608348.852 0 
59,139,821 

    

         

 
 النقدية التدفقا   صاف   اشارة صاف  التدفقا  النقدية  

 لد  المصرف  بعد اختبار اليوم الثاث  وضع السيولة 
  

  
   

 
 ف  اليوم الثالث  يتمتع المصرف بالسيولة  االشارة الموجبة تشير لنجا  المصرف باالختبار 59,139,821

   

 

تقييم وضع السيولة 
وفق سيناريو ودائع 

وباستخدام  العمال  
النسبة الثانية ف  

 التقييم 

     

األصول السائلة بعد 
 االختبار 

رصيد صاف  
 التدفقا  النقدية 

البسط :األصول 
 السائلة

اجمال  الودائع ف  ,
  الثالث اليوم

 بنود خار  الميزانية 
المقام :إجمال  الودائع 

+بنود خار  
 الميزانية  

النسبة بعد 
 االختبار 

النسبة قبل 
 االختبار

614103.98 59,139,821 59,753,925 38224394.21 3946298.7 42170693 1.416954 1.26543 

   
  
  

141.6954% 126.543% 

 

تقييم وضع السيولة 
وفق سيناريو ودائع 

باستخدام العمال  و
ف   األول،  ةالنسب

 التقييم 
  

  

    

 

األصول السالة بعد 

 االختبار 

رصيد صاف  

 التدفقا  النقدية 

البسط:األصول 

 السائلة 

المقام : الودائع 

 الجارية 
 الختبار النسبة بعد ا

النسبة قبل 

 ختبار اال

 
614103.98 59,139,821 59,753,925 37693006.04 1.585278835 1.396857 



 

 

219 

 

  

  
  
  

158.5278835% 139.6857% 
   

     
  

اجرا  االختبار  وفق 

    السيناريو الثان  
 

 
 اليوم األول  

  
 

 األصول السائلة  اليوم  

النسبة المفترضة 

لتوفير األصول 
 السائلة 

 األصول غير السائلة 

النسبة المفترضة 

لتوفير األصول غير 
 السائلة 

 

1 61,410,398 99% 26,631,352 1%  

     
 

      
 الجاريةالحسابا    اليوم 

المعدل اليوم  
المفتر  لسحب 

    الودائع 
1 43,963,267 5% 

   
      

 اليوم
األصول السائلة 

 المتوفرة بعد األختبار

األصول غير السائلة 

 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقا  النقدية 

 الخارجة الجديدة 

التدفقا  النقدية 

  الداخلة الجديدة 
1 614103.98 26365038.48 2198163.35 61,062,608 

 
      
      

 
صاف  التدفقا  

 النقدية  

إشارة صاف  التدفقا  

 النقدية 

وضع السيولة لد  

بعد اختبار المصرف 
   اليوم األول 

 
58,864,444 

االشارة الموجبة تشير 

لنجا  المصرف 
 باالختبار 

يتمتع المصرف  

ف  اليوم  بالسيولة
   األول 

     
  

 الثان اليوم 
  

 األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة 
لتوفير األصول 

 السائلة 

 األصول غير السائلة 
النسبة المفترضة 
لتوفير األصول غير 

 السائلة 

2 614103.98 99% 26365038.48 1% 

     
 الحسابا   الجارية اليوم 

المعدل اليوم  
المفتر  لسحب 

   الودائع 
2 41765103.65 5% 

  
      

األصول السائلة  اليوم
 المتوفرة بعد األختبار

األصول غير السائلة 
 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقا  النقدية 
 الخارجة الجديدة 

التدفقا  النقدية 
 الداخلة الجديدة 

صاف  التدفقا  
 النقدية بعد االختبار 

  

2 614103.98 26365038.48 2088255.183 0 
56,776,189 

  

 
صاف  التدفقا  
 النقدية  

اشارة صاف  التدفقا   
 النقدية 

وضع السيولة لد  
بعد اختبار  المصرف 

 اليوم الثان  

  
  

  

 
56,776,189 

االشارة الموجبة تشير 

لنجا  المصرف 
 باالختبار 

يتمتع المصرف  

بالسيولة ف  اليوم 
   الثان  

      
  

 اليوم الثالث
   

 األصول السائلة  اليوم  

النسبة المفترضة 

لتوفير األصول 
 السائلة 

 األصول غير السائلة 

النسبة المفترضة 
لتوفير األصول غير 

 السائلة 
  
  

 

3 614103.98 99% 26365038.48 
1% 

  

   

      
 الحسابا   الجارية اليوم 

المعدل اليوم  

   المفتر  لسحب 
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 الودائع 

  

3 39676848.47 5% 
   

      
األصول السائلة  اليوم

 المتوفرة بعد األختبار

األصول غير السائلة 

 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقا  النقدية 

 الخارجة الجديدة 

التدفقا  النقدية 

 الداخلة الجديدة 

صاف  التدفقا  
 النقدية بعد االختبار 

  

3 614103.98 26365038.48 1983842.423 0 
54,792,347 

  

      

 
صاف  التدفقا  
 النقدية  

اشارة صاف   
 التدفقا  النقدية 

وضع السيولة  لد  

بعد اختبار  المصرف 
 اليوم الثالث 

  

  

  

 
54,792,347 

االشارة الموجبة تشير 
لنجا  المصرف 

 باالختبار

يتمتع المصرف 
ف  اليوم  بالسيولة 

   الثالث 

تقييم وضع السيولة       

وفق السيناريو 
الحسابا   الجارية 
وباستخدام النسبة 

 الثانية ف  التقييم 

     

األصول السائلة بعد 

 االختبار 

رصيد صاف  
التدفقا  النقدية من 

 البداية 

البسط :األصول 

 السائلة

اجمال  الودائع  ف  ,

  الثالث  اليوم
 بنود خار  الميزانية 

المقام :إجمال  الودائع 
+بنود خار  

 الميزانية  

النسبة بعد 

 االختبار 

النسبة قبل 

 االختبار

614103.98 54,792,347 55,406,451 38224394.21 3946298.7 42170692.91 
1.31386

1517 
1.265428 

   
  
  

131.3861517% 126.5428% 

 
اجرا  االختبار وفق 

    الثالث السيناريو 

  
 األول اليوم

  
 األصول السائلة  اليوم  

النسبة المفترضة 
لتوفير األصول 

 السائلة 
 األصول غير السائلة 

النسبة المفترضة 
لتوفير األصول غير 

 السائلة 

1 61,410,398 99% 26,631,352 1% 

     

 إجمال  الودائع  اليوم 

المعدل اليوم  
المفتر  لسحب 

 الودائع 

  
  

1 44,583,052 5% 
  

      
 اليوم

األصول السائلة 
 المتوفرة بعد األختبار

األصول غير السائلة 
 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقا  النقدية 
 الخارجة الجديدة 

التدفقا  النقدية 
 الداخلة الجديدة 

صاف  التدفقا  
 النقدية بعد االختبار 

1 614103.98 26365038.48 2229152.6 61,062,608 58,833,455 

      

 
صاف  التدفقا  

 النقدية  

اشارة صاف  التدفقا  

 النقدية 

وضع السيولة  لد  

بعد اختبار  المصرف 
 اليوم األول 

 
58,833,455 

االشارة الموجبة تشير 

لنجا  المصرف 
 باالختبار

يتمتع المصرف 

ف  اليوم   بالسيولة
  األول 

  
 اليوم الثان 

   
 األصول السائلة  اليوم  

النسبة المفترضة 
لتوفير األصول 

 السائلة 
 األصول غير السائلة 

النسبة المفترضة 
لتوفير األصول غير 

  السائلة 
2 614103.98 99% 26365038.48 1% 

 
      

 اجمال  الودائع اليوم 

المعدل اليوم  
المفتر  لسحب 

 الودائع 

  
  

2 42353899.4 5% 
  

      
 اليوم

األصول السائلة 
 المتوفرة بعد األختبار

األصول غير السائلة 
 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقا  النقدية 
 الخارجة الجديدة 

التدفقا  النقدية 
 الداخلة الجديدة 

صاف  التدفقا  
 النقدية بعد االختبار 

2 614103.98 26365038.48 2117694.97 0 56,715,760 
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صاف  التدفقا  

 النقدية  

اشارة صاف  التدفقا  

 النقدية 

وضع السيولة  لد  
بعد اختبار  المصرف 

 اليوم الثان  

  
  

 
56,715,760 

االشارة الموجبة تشير 
لنجا  المصرف 

 باالختبار

يتمتع المصرف 
ف  اليوم  بالسيولة 

 الثان 

    
      
  

 اليوم الثالث
   

 األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة 
لتوفير األصول 

 السائلة 
 األصول غير السائلة 

النسبة المفترضة 
لتوفير األصول غير 

 السائلة 

  

3 614103.98 99% 26365038.48 
1% 

  

      

 اجمال  الودائع اليوم 

المعدل اليوم  
المفتر  لسحب 

 الودائع 
  

  

3 40236204.43 5% 
  

      
 اليوم

 األصول السائلة

 المتوفرة بعد األختبار

األصول غير السائلة 

 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقا  النقدية 

 الخارجة الجديدة 

التدفقا  النقدية 

 الداخلة الجديدة 

صاف  التدفقا  

 النقدية بعد االختبار 

3 614103.98 26365038.48 2011810.222 0 54,703,950 

      

 
صاف  التدفقا  
 النقدية  

اشارة صاف  التدفقا  
 النقدية 

وضع السيولة  لد  
بعد اختبار  المصرف 

 اليوم الثالث 

 
54,703,950 

االشارة الموجبة تشير 
لنجا  المصرف 

 باالختبار

يتمتع  المصرف 
ف  اليوم  بالسيولة 

 الثالث 

تقييم وضع السيولة       

وفق سيناريوإجمال  
الودائع وباستخدام 
النسبة الثانية   ف  

 التقييم 

    

األصول السائلة بعد 
 االختبار 

رصيد صاف  
 التدفقا  النقدية 

البسط :األصول 
 السائلة

 المقام بنود خار  الميزانية  إجمال  الودائع
النسبة بعد 
 االختبار

النسبة قبل 
 االختبار

614103.98 54,703,950 55,318,054 38224394.21 3946298.7 42170692.91 1.31176535 1.265428 

  

  
  
  

131.176535% 126.5428% 

  
  
  

  

تقييم وضع السيولة 
وفق سيناريو 

الحسابا  الجارية 
وباستخدام النسبة 
 األول، بالتقييم 

  

  

 
األصول السائلة بعد 

 االختبار
رصد صاف  التدفقا  

 النقدية 
البسط:األصول 
 السائلة بعداالختبار

المقام :الودائع 
 الجارية

 النسبة قبل االختبار  النسبة بعد االختبار 

 
614103.98 54,792,347 55,406,451 37693006.04 1.469939821 1.396857017 

  

  
  
  

146.9939821% 139.6857017% 

  
 

تقييم وضع السيولة 

وفق سيناريو اجمال  
الودائع وباستخدام 

 النسبة االول، بالتقييم          
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األصول السائلة بعد 
 االختبار

رصيد صاف  
 التدفقا  النقدية 

البسط :األصول 
 السائلة 

المقام : الودائع 
 الجارية 

 النسبة قبل االختبار  النسبة بعد االختبار  

614103.98 54,703,950 55,318,054 37693006.04 1.467594642 1.396857017 

  
  

  
  

146.7594642% 139.6857017% 
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 (4الممحق رقم ا 
 مراحل إجراص االختبار لبنك الشام 

 

 اجرا  االختبار  
وفق السيناريو 

 األول

     

     اليوم األول  

النسبة المفترضة لتوفير  السائلةاألصول  اليوم
 األصول السائلة

النسبة المفترضة لتوفير  األصول غير السائلة
 األصول غير السائلة

  

1 18,222,600 99% 7,886,553 1%   

       
    المعدل اليوم  المفتر  لسحب الودائع ودائع العمال  اليوم

1 2,647,085 5%    

       

السائلة األصول  اليوم

المتوفرة بعد 
 األختبار

األصول غير السائلة 

 المتوفرة بعد االختبار

التدفقا  النقدية الخارجة 

 الجديدة

التدفقا  النقدية الداخلة 

 الجديدة

صاف  التدفقا  

النقدية بعد 
 االختبار

 

1 182226 7807687.47 132354.25 18,119,240 17,986,885  

 

صاف  التدفقا   
 النقدية

إشارة صاف  التدفقا  
 النقدية

   لد  المصرف  بعد اختبار اليوم األول وضع السيولة 

االشارة الموجبة تشير  17,986,885 
 لنجا  المصرف باالختبار

   يتمتع المصرف بالسيولة  ف  اليوم األول

       
    اليوم الثان   

النسبة المفترضة لتوفير  األصول السائلة اليوم
 السائلةاألصول 

النسبة المفترضة لتوفير  األصول غير السائلة
 األصول غير السائلة

  

2 182226 99% 7807687.47 1%   

       
    المعدل اليوم  المفتر  لسحب الودائع ودائع العمال  اليوم

2 2514730.75 5%    

األصول السائلة  اليوم
المتوفرة بعد 
 األختبار

األصول غير السائلة 
 المتوفرة بعد االختبار

التدفقا  النقدية الخارجة 
 الجديدة

التدفقا  النقدية الداخلة 
 الجديدة

 صاف  التدفقا  النقدية بعد االختبار
 

2 182226 7807687.47 125736.5375 0 17,861,149 
 

       
صاف  التدفقا   

 النقدية
اشارة صاف  التدفقا  

 النقدية
 بعد اختبار اليوم الثان وضع السيولة لد  المصرف  

 

 

 

االشارة الموجبة تشير  17,861,149 
 لنجا  المصرف باالختبار

  ف  اليوم الثان  يتمتع المصرف بالسيولة 

       

     اليوم الثالث  

النسبة المفترضة لتوفير  األصول السائلة اليوم
 األصول السائلة

 األصول غير السائلةالنسبة المفترضة لتوفير  األصول غير السائلة
 
 

3 182226 99% 7807687.47 1% 
 
 

 المعدل اليوم  المفتر  لسحب الودائع الودائع العمال  اليوم
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3 2388994.213 5%    

       
األصول السائلة  اليوم

المتوفرة بعد 
 األختبار

األصول غير السائلة 
 المتوفرة بعد االختبار

التدفقا  النقدية الخارجة 
 الجديدة

التدفقا  النقدية الداخلة 
 الجديدة

 صاف  التدفقا  النقدية بعد االختبار
 

3 182226 7807687.47 119449.7106 0 17,741,699 
 

       

صاف  التدفقا   

 النقدية

التدفقا  صاف   اشارة 

 النقدية

 لد  المصرفوضع السيولة 

 بعد اختبار اليوم الثالث
 

 

الموجبة تشير االشارة  17,741,699 

 لنجا  المصرف باالختبار

  ف  اليوم الثالث تمتع المصرف بالسيولةي

 
 
 

 

 
 وباستخدام النسبة الثانية  تقييم وضع السيولة وفق سيناريو ودائع العمال  

     

 

األصول السائلة 

 بعد االختبار 

رصيد صاف  التدفقا  

 النقدية 
 البسط :األصول السائلة

, اليوم اجمال  الودائع ف   

  الثالث

بنود خار  

 الميزانية 

المقام :إجمال  
الودائع +بنود خار  

 الميزانية  

 النسبة بعد االختبار 
النسبة قبل 

 االختبار

 
182226 17,741,699 17,923,925 11108266.25 2263637.65 13371903.9 1.34041683 1.197298 

    

  

  
134.041683% 119.7298% 

     

 

 األول،  ةوالنسبوباستخدام تقييم وضع السيولة وفق سيناريو ودائع العمال  

  
  

     

 
األصول السالة 
 بعد االختبار 

رصيد صاف  التدفقا  
 النقدية 

  االختبار  النسبة قبل  االختبار النسبة بعد  المقام : الودائع الجارية  البسط:األصول السائلة 
  

 
182226 17,741,699 17,923,925 10934511.5 1.63920675 1.42883399 

  

 
        163.920675% 142.883399% 

  
 

  
اجرا  االختبار  وفق 
      السيناريو الثان  

 
 اليوم األول  

    

 األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة لتوفير 

 األصول السائلة 
 األصول غير السائلة 

النسبة المفترضة 
لتوفير األصول غير 

   السائلة 

1 18,222,600 99% 7,886,553 1% 
  

       
 المعدل اليوم  المفتر  لسحب الودائع  الجاريةالحسابا   اليوم 

   
1 12,753,476 5% 

   

       
 اليوم

األصول السائلة المتوفرة بعد 
 األختبار

األصول غير السائلة 
 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقا  النقدية الخارجة 
 الجديدة 

التدفقا  النقدية 
 الداخلة الجديدة 

صاف  التدفقا  النقدية 
  بعد االختبار 

1 182226 7807687.47 637673.8 18,119,240 17,481,566 
 

       

 
 صاف  التدفقا  النقدية   

اشارة صاف  التدفقا   
 النقدية 

بعد اختبار اليوم  وضع السيولة لد  المصرف 
   األول 

 
17,481,566 

االشارة موجبة تشير لنجا  
 المصرف باالختبار 

 ف  اليوم  األول  يتمتع  المصرف بالسيولة
  

       
  

 اليوم الثان 
 

 األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة لتوفير 

 األصول السائلة 
 األصول غير السائلة 

النسبة المفترضة 
لتوفير األصول غير 

   السائلة 
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2 182226 99% 7807687.47 1% 
  

       
 المعدل اليوم  المفتر  لسحب الودائع  الحسابا  الجارية اليوم 

   

2 12115802.2 5% 
   

       
 اليوم

المتوفرة بعد األصول السائلة 
 األختبار

األصول غير السائلة 
 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقا  النقدية الخارجة 
 الجديدة 

التدفقا  النقدية 
 الداخلة الجديدة 

 صاف  التدفقا  النقدية بعد االختبار 
  

2 182226 7807687.47 605790.11 0 
16,875,776 

  

       

 
 صاف  التدفقا  النقدية  

اشارة صاف  التدفقا   
 النقدية 

 بعد اختبار اليوم الثان  وضع السيولة لد  المصرف 
  

   

 
16,875,776 

االشارة موجبة تشير لنجا  
 المصرف باالختبار

 ف  اليوم الثان   يتمتع المصرف بالسيولة 
 

       

  
 اليوم الثالث

    

 األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة لتوفير 

 األصول السائلة 
 األصول غير السائلة 

 النسبة المفترضة لتوفير األصول غير السائلة 
  

  

3 182226 99% 7807687.47 
1% 

  

  

       
 الحسابا  الجارية اليوم 

 المعدل اليوم  المفتر  لسحب الودائع 

     

3 11510012.09 5% 
   

       
 اليوم

السائلة المتوفرة بعد األصول 
 األختبار

األصول غير السائلة 
 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقا  النقدية الخارجة 
 الجديدة 

التدفقا  النقدية 
 الداخلة الجديدة 

 صاف  التدفقا  النقدية بعد االختبار 
  

3 182226 7807687.47 575500.6045 0 
16,300,275 

  

       

 
 صاف  التدفقا  النقدية  

اشارة  صاف  التدفقا  
 النقدية  

 بعد اختبار اليوم الثالث وضع السيولة لد  المصرف 

  
   

 
16,300,275 

االشارة موجبة تشير لنجا  
 المصرف باالختبار 

 ف  اليوم الثالث يتمتع المصرف بالسيولة 
 

 
 

 
الجارية والنسبة الثانية ف  التقييم  الحسابا  تقييم وضع السيولة وفق السيناريو  

  

 
األصول السائلة بعد 

 االختبار 

رصيد صاف  التدفقا  

 النقدية 
 البسط :األصول السائلة

اجمال  الودائع ف  ,

  الثالث اليوم
 بنود خار  الميزانية 

المقام :إجمال  الودائع 

 +بنود خار  الميزانية  

 
182226 16,300,275 16,482,501 11108266.25 2263637.65 13371903.9 

     

    

 
اجرا  االختبار وفق 
   السيناريو الثالث 

r 
  

  
 اليوم األول

     

 األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة لتوفير 

 األصول السائلة 
 األصول غير السائلة 

النسبة المفترضة 
لتوفير األصول 
    غير السائلة 

1 18,222,600 99% 7,886,553 1% 
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 إجمال  الودائع  اليوم 
 المعدل اليوم  المفتر  لسحب الودائع 

      

1 12,956,135 5% 
    

        

 اليوم
األصول السائلة المتوفرة 

 بعد األختبار
األصول غير السائلة 
 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقا  النقدية الخارجة 
 الجديدة 

التدفقا  النقدية 
 الداخلة الجديدة 

صاف  التدفقا  
   النقدية بعد االختبار 

1 182226 7807687.47 647806.75 18,119,240 17,471,433 
  

  
 

     

 
 صاف  التدفقا  النقدية  

اشارة صاف  التدفقا  
 النقدية 

 بعد اختبار اليوم األول  وضع السيولة لد  المصرف 
  

 
17,471,433 

االشارة موجبة تشير 
 لنجا  المصرف باالختبار 

 ف  اليوم األول يتمتع المصرف بالسيولة
  

        

  
 اليوم الثان 

     

 األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة لتوفير 

 األصول السائلة 
 األصول غير السائلة 

النسبة المفترضة 
لتوفير األصول 

    غير السائلة 

2 182226 99% 7807687.47 1% 
   

        
 اجمال  الودائع اليوم 

 المعدل اليوم  المفتر  لسحب الودائع 
      

2 12308328.25 5% 
    

        
 اليوم

األصول السائلة المتوفرة 
 بعد األختبار

األصول غير السائلة 
 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقا  النقدية الخارجة 
 الجديدة 

التدفقا  النقدية 
 الداخلة الجديدة 

 صاف  التدفقا  النقدية بعد االختبار 
   

2 182226 7807687.47 615416.4125 0 
16,856,016 

   

        

 
 صاف  التدفقا  النقدية  

اشارة صاف  التدفقا  
 النقدية 

 وضع السيولة لد  المصرف  بعد اختبار اليوم الثان   
  
    

 
16,856,016 

االشارة  موجبة تشير 
 لنجا  المصرف باالختبار 

 ف  اليوم الثان   يتمتع المصرف بالسيولة 
  

        

  
 اليوم الثالث

     

 األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة لتوفير 

 األصول السائلة 
 األصول غير السائلة 

 النسبة المفترضة لتوفير األصول غير السائلة 

    

3 182226 99% 7807687.47 
1% 

    

        
 اجمال  الودائع اليوم 

 المعدل اليوم  المفتر  لسحب الودائع 
      

3 11692911.84 5% 
    

        
 اليوم

األصول السائلة المتوفرة 

 بعد األختبار

األصول غير السائلة 

 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقا  النقدية الخارجة 

 الجديدة 

التدفقا  النقدية 

 الداخلة الجديدة 

صاف  التدفقا  

   النقدية بعد االختبار 

3 182226 7807687.47 584645.5919 0 16,271,371 
  

        

 
 صاف  التدفقا  النقدية  

إشارة صاف  التدفقا  
 النقدية 

 وضع السيولة  لد  المصرف  بعد اختبار اليوم الثالث 
  

 
16,271,371 

موجبة تشير  االشارة
 لنجا  المصرف باالختبار

 ف  اليوم الثالث يتمتع بالسيولة
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 تقييم وضع السيولة وفق سيناريو إجمال  الودائع وباستخدام النسبة الثانية  

    

 
األصول السائلة بعد 

 االختبار 
رصيد صاف  التدفقا  

 النقدية 
 النسبة بعد االختبار المقام بنود خار  الميزانية  إجمال  الودائع البسط :األصول السائلة

 
182226 16,271,371 16,453,597 11108266.25 2263637.65 13371903.9 1.23046029 

  
  
  

  

123.046029% 

        

 

 الجارية وباستخدام النسبة األول، بالتقييم  الحسابا  تقييم وضع السيولة وفق سيناريو
  

      

 
السائلة بعد األصول 

 االختبار

رصد صاف  التدفقا  

 النقدية 

البسط:األصول السائلة 

 بعداالختبار

المقام :الودائع 

 الجارية
 النسبة قبل االختبار  النسبة بعد االختبار 

 

 
182226 16,300,275 16,482,501 10934511.49 1.507383392 1.42883399 

 
  
  

  
  

150.7383392% 142.883399% 
 

 
       

 

 تقييم وضع السيولة وفق السيناريو اجمال  الودائع والنسبة االول، بالتقييم 
  

  

 
األصول السائلة بعد 

 االختبار

رصيد صاف  التدفقا  

 النقدية 
 البسط :األصول السائلة 

المقام : الودائع 

 الجارية 
 النسبة قبل االختبار  النسبة بعد االختبار 

 

 
182226 16,271,371 16,453,597 10934511.49 1.504739997 1.42883399 

 
  
  

  
  

150.4739997% 142.883399% 
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 (5الممحق رقم ا 
 إجراص االختبار لبنك بيمو السعود  الفرنسي مراحل 

 

  

  

  

اجرا  

االختبار 
وفق 

السيناريو 

 األول 

        

 
 اليوم األول  

       

 اليوم  
األصول 
 السائلة 

النسبة المفترضة 
لتوفير األصول 

 السائلة 

األصول غير 
 السائلة 

النسبة المفترضة 
لتوفير األصول 
      غير السائلة 

1 
45,976,

159 
99% 37,916,127 1% 

     

          
 اليوم 

ودائع 
 العمال 

المعدل اليوم  المفتر  لسحب 
       الودائع 

1 
70,067,

771 
5% 

      

          

 اليوم

األصول 
السائلة 

المتوفرة بعد 
 األختبار

األصول غير 
السائلة المتوفرة 

 بعد االختبار 

التدفقا  النقدية 

 الخارجة الجديدة 

التدفقا  النقدية 

 الداخلة الجديدة 

صاف  التدفقا  
النقدية بعد 

   االختبار 
  

  
  
  

1 
459761.

59 
37536965.

73 
3503388.5

5 
45,895,559 42,392,170 

  

         

         

 

صاف  

التدفقا  
 النقدية  

اشارة صاف  

 التدفقا  النقدية

بعد  وضع السيولة  لد  المصرف 

      اختبار اليوم األول 

 
42,392,

170 

االشارة الموجبة 
تشير لنجا  

المصرف 
 باالختبار

ف  اليوم  يتمتع المصرف  بالسيولة

        األول 

          

   
 

      

  
 اليوم الثان 

      
 اليوم  

األصول 
 السائلة 

النسبة المفترضة 
لتوفير األصول 

 السائلة 

األصول غير 
 السائلة 

النسبة المفترضة 
لتوفير األصول 
      غير السائلة 

2 
459761.

59 
99% 

37536965.
73 

1% 
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 اليوم 
الودائع 
 العمال 

المعدل اليوم  المفتر  لسحب 
       الودائع 

2 
665643
82.45 

5% 
      

          

 اليوم

األصول 
السائلة 

المتوفرة بعد 

 األختبار

األصول غير 
السائلة المتوفرة 

 بعد االختبار 

التدفقا  النقدية 
 الخارجة الجديدة 

التدفقا  النقدية 
 الداخلة الجديدة 

 صاف  التدفقا  النقدية بعد االختبار 
     

2 
459761.

59 

37536965.

73 

3328219.1

23 
0 

39,063,951 

     

          

 

صاف  

التدفقا  
 النقدية   

اشارة صاف  
 التدفقا  النقدية

 بعد اختبار اليوم الثان  وضع السيولة  لد  المصرف  

  
      

 
39,063,

951 

االشارة الموجبة 

تشير لنجا  
المصرف 
 باالختبار 

 ف  اليوم الثان   يتمتع المصرف بالسيولة 
    

          

          

          

  
 اليوم الثالث

       

 اليوم  
األصول 
 السائلة 

النسبة المفترضة 
لتوفير األصول 

 السائلة 

األصول غير 
 السائلة 

 النسبة المفترضة لتوفير األصول غير السائلة 
  
     

3 
459761.

59 
99% 

37536965.
73 

1% 
  

     

          

 اليوم 
الودائع 

 العمال 

المعدل اليوم  المفتر  لسحب 

 الودائع 
        

3 
632361

63.33 
5% 

      

          

 اليوم

األصول 
السائلة 

المتوفرة بعد 

 األختبار

األصول غير 
السائلة المتوفرة 
 بعد االختبار 

التدفقا  النقدية 
 الخارجة الجديدة 

التدفقا  النقدية 
 الداخلة الجديدة 

 صاف  التدفقا  النقدية بعد االختبار 
     

3 
459761.

59 
37536965.

73 
3161808.1

66 
0 

35,902,143 
     

          

 

صاف  
التدفقا  

 النقدية  

اشارة  صاف  

 التدفقا  النقدية 

 بعد اختبار اليوم الثالث  وضع السيولة  لد  المصرف 
  

      

 
35,902,

143 

االشارة الموجبة 

تشير لنجا  
المصرف 
 باالختبار

 ف  اليوم الثالث  يتمتع المصرف بالسيولة 
    

          

          

 
 تقييم وضع السيولة وفق سيناريو ودائع العمال  

      

 

األصول 
السائلة بعد 

 االختبار 

رصيد صاف  
 التدفقا  النقدية 

البسط :األصول 
 السائلة

اجمال  الودائع ,
  الثالث ف  اليوم

بنود خار  
 الميزانية 

المقام :إجمال  
الودائع +بنود 

 خار  الميزانية  

 النسبة بعد االختبار 
النسبة قبل 
  االختبار
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459761.

59 
35,902,143 36,361,904 

61719722.

95 
2953622.2 64673345.1 

0.56223942

6 
0.6135024 

 

     
  

  
  
  

56.2239426
1% 

61.350242
%  

     
  
  

         

 

تقييم وضع السيولة وفق سيناريو ودائع العمال  
 والنسب األول، 

  
  

      

 

األصول 

السالة بعد 
 االختبار 

رصيد صاف  
 التدفقا  النقدية 

البسط:األصول 
 السائلة 

المقام : الودائع 
 الجارية 

 النسبة بعد 
 االختبار 

النسبة قبل 
    االختبار 

 
459761.

59 
35,902,143 36,361,904 

35489365.

4 
1.0245859 1.11072173 

   
  

  
  
  

102.45859
% 

111.072173
%    

  
 

       

         

          
  

وفق  اجرا  االختبار
        السيناريو الثان  

 
 اليوم األول  

     

اليو

 م  
 األصول السائلة 

النسبة 
المفترضة 

لتوفير األصول 
 السائلة 

األصول غير 

 السائلة 

النسبة 
المفترضة 

لتوفير األصول 
 غير السائلة 

   

1 45,976,159 99% 37,916,127 1% 
   

        

        
اليو
 م 

 الجارية حسابا  ال
المعدل اليوم  المفتر  لسحب 

     الودائع 

1 41,393,049 5% 
    

        

اليو
 م

األصول السائلة 
 المتوفرة بعد األختبار

األصول غير 
السائلة المتوفرة 
 بعد االختبار 

التدفقا  النقدية 
 الخارجة الجديدة 

التدفقا  النقدية 
 الداخلة الجديدة 

صاف  التدفقا  
النقدية بعد 
 االختبار 

  

1 459761.59 
37536965.

73 

2069652.4

5 
45,895,559 43,825,906 

  

        

        

 
 صاف  التدفقا  النقدية  

اشارة صاف  
 النقدية التدفقا  

لد  المصرف  بعد  وضع السيولة 
    اختبار اليوم األول 

 
43,825,906 

االشارة موجبة 
تشير لنجا  
المصرف 

 باالختبار 

ف  اليوم  بالسيولةالمصرف  يتمتع 
    األول 
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 اليوم الثان 

 

اليو

 م  
 األصول السائلة 

النسبة 
المفترضة 

لتوفير األصول 
 السائلة 

األصول غير 

 السائلة 

النسبة 
المفترضة 

لتوفير األصول 
 غير السائلة 

   

2 459761.59 99% 
37536965.

73 
1% 

   

        

اليو

 م 
 الجارية حسابا  ال

المعدل اليوم  المفتر  لسحب 

     الودائع 

2 39323396.55 5% 
 

 
  

       

اليو
 م

األصول السائلة 
 المتوفرة بعد األختبار

األصول غير 
السائلة المتوفرة 
 بعد االختبار 

التدفقا  النقدية 
 الخارجة الجديدة 

 التدفقا  النقدية الداخلة الجديدة 
 

صاف  التدفقا   
النقدية بعد 
 االختبار

 

2 459761.59 
37536965.

73 
1966169.8

28 
 0  41,859,736 

 

        

 
 صاف  التدفقا  النقدية 

اشارة صاف  
 النقديةالتدفقا  

ا لد  المصرف بعد اختبار اليوم  الثان  وضع السيولة     
    

 
41,859,736 

االشارة الموجبة 
تشير لنجا  
المصرف 

 باالختبار 

 ف  اليوم الثان   تمتع المصرف بالسيولةي
  

        

  
 اليوم الثالث

     

اليو

 م  
 األصول السائلة 

النسبة 
المفترضة 

لتوفير األصول 
 السائلة 

األصول غير 

 السائلة 

 النسبة المفترضة لتوفير األصول غير السائلة 
  

  
 

3 459761.59 99% 
37536965.

73 

1% 

  
  

 

        

اليو
 م 

 الجارية حسابا  ال
المعدل اليوم  المفتر  لسحب 

 الودائع 
  

    

3 37357226.72 5% 
    

        

اليو
 م

األصول السائلة 
 المتوفرة بعد األختبار

األصول غير 
السائلة المتوفرة 
 بعد االختبار 

التدفقا  النقدية 
 الخارجة الجديدة 

التدفقا  النقدية 
 الداخلة الجديدة 

 صاف  التدفقا  النقدية بعد االختبار 
   

3 459761.59 
37536965.

73 
1867861.3

36 
0 

39,991,875 
   

        

 
 صاف  التدفقا  النقدية  

 صاف   اشارة
 النقدية التدفقا  

 لد  المصرف  لعد اختبار اليوم الثالث  وضع السيولة 
  

  
  

 
39,991,875 

االشارة الموجبة 
تشير لنجا  

المصرف 
 باالختبار

 ف  اليوم الثالث  يتمتع المصرف بالسيولة 
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اجرا  االختبار وفق 

       الث السيناريو الث

  
 اليوم األول

     

اليو
 م  

 األصول السائلة 

النسبة 
المفترضة 

لتوفير األصول 

 السائلة 

األصول غير 
 السائلة 

النسبة 
المفترضة 

لتوفير األصول 

 غير السائلة 

   

1 45,976,159 99% 37,916,127 1% 
 

 
 

       

اليو

 م 
 إجمال  الودائع 

المعدل اليوم  المفتر  لسحب 
 الودائع 

  
    

1 71,986,847 5% 
    

        

اليو

 م

األصول السائلة 

 المتوفرة بعد األختبار

األصول غير 
السائلة المتوفرة 

 بعد االختبار 

التدفقا  النقدية 

 الخارجة الجديدة 

التدفقا  النقدية 

 الداخلة الجديدة 

صاف  التدفقا  
النقدية بعد 

 االختبار 
  

1 459761.59 
37536965.

73 
3599342.3

5 
45,895,559 42,296,216 

  

        

 
 صاف  التدفقا  النقدية  

اشارة صاف  

 النقدية التدفقا  
 لد  المصرف  بعد اختبار اليوم األول  وضع السيولة 

  

 
42,296,216 

االشارة الموجبة 
تشير لنجا  

المصرف 
 باالختبار

 ف  اليوم األول  يتمتع المصرف بالسيولة 
  

        

  
 اليوم الثان 

     

اليو
 م  

 األصول السائلة 

النسبة 

المفترضة 
لتوفير األصول 

 السائلة 

األصول غير 
 السائلة 

النسبة 

المفترضة 
لتوفير األصول 
 غير السائلة 

   

2 459761.59 99% 
37536965.

73 
1% 

   

        

اليو
 م 

 اجمال  الودائع
المعدل اليوم  المفتر  لسحب 

 الودائع 

  
    

2 68387504.65 5% 
    

        

اليو
 م

األصول السائلة 
 المتوفرة بعد األختبار

األصول غير 
السائلة المتوفرة 

 بعد االختبار 

التدفقا  النقدية 
 الخارجة الجديدة 

التدفقا  النقدية 
 الداخلة الجديدة 

 صاف  التدفقا  النقدية بعد االختبار 
   

2 459761.59 
37536965.

73 
3419375.2

33 
0 

38,876,841 
   

        

 
 صاف  التدفقا  النقدية  

اشارة صاف  

 النقدية التدفقا  

 لد  المصرف وضع السيولة 

  بعد اختبار اليوم الثان  
  

  

 
38,876,841 

االشارة الموجبة 

تشير لنجا  
المصرف 
 باالختبار

 ف  اليوم الثان   يتمتع المصرف بالسيولة 
  

        

        

  
 اليوم الثالث

     

اليو

 م  
 األصول السائلة 

النسبة 
المفترضة 

لتوفير األصول 
 السائلة 

األصول غير 

 السائلة 

النسبة المفترضة لتوفير األصول غير 
 السائلة 

  
  

3 459761.59 99% 
37536965.

73 

1% 
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اليو
 م 

 اجمال  الودائع

المعدل اليوم  المفتر  لسحب 

 الودائع 
  

    

3 64968129.42 5% 
    

        

اليو
 م

األصول السائلة 
 المتوفرة بعد األختبار

األصول غير 

السائلة المتوفرة 
 بعد االختبار 

التدفقا  النقدية 
 الخارجة الجديدة 

التدفقا  النقدية 
 الداخلة الجديدة 

صاف  التدفقا  

النقدية بعد 
 االختبار 

  

3 459761.59 
37536965.

73 
3248406.4

71 
0 35,628,435 

  

        

 
 صاف  التدفقا  النقدية

اشارة صاف  
 النقدية التدفقا  

 لد  مصرف   بعد اختبار اليوم الثالث  وضع السيولة 
  

 
35,628,435 

االشارة الموجبة 
تشير لنجا  
المصرف 
 باالختبار

 ف  اليوم الثالث  بالسيولة المصرف  يتمتع 
  

 
      

 

 

باستخدام الجارية و حسابا  السيولة وفق سيناريو ال تقييم وضع
 النسبة األول، بالتقييم 

  
    

 

األصول السائلة بعد 

 االختبار

رصد صاف  

 التدفقا  النقدية

البسط:األصول 

السائلة 
 بعداالختبار

المقام 

حسابا  :ال
 الجارية

النسبة بعد 

 االختبار 

النسبة قبل 

 ختبار اال
 

 
459761.59 39,991,875 40,451,637 35489365 1.13982418 1.11072173 

 

  
  

  
  

113.982418

% 

111.072173

%  

        

 
  النسبة االول، بالتقييم باستخدام تقييم وضع السيولة وفق السيناريو اجمال  الودائع و

  
  

 

األصول السائلة بعد 
 االختبار

رصيد صاف  
 التدفقا  النقدية

البسط :األصول 
 السائلة 

المقام : 
حسابا  ال

 الجارية 

النسبة بعد 
 ختبار اال

النسبة قبل 
  ختبار اال

 

 
459761.59 35,628,435 36,088,196 35489365 1.01687353 1.11072173 

 

  
  

  
  

101.687353

% 

111.072173

%  

بالتقييم  الثانية باستخدام النسبة تقييم وضع السيولة وفق سيناريوإجمال  الودائع و
       

األصول 
السائلة بعد 

 االختبار 

رصيد صاف  

 التدفقا  النقدية 

البسط :األصول 

 السائلة
بنود خار   إجمال  الودائع

 الميزانية 

 المقام
النسبة بعد 

 االختبار

النسبة قبل 

  االختبار

459761.59 35,628,435 36,088,196 61719723 
2953622.1

5 
64673345.1 0.55800726 0.61350242 

 

  
  
  

  

55.8007262
% 

61.3502418
%  

 

النسبة الثانية باستخدام الجارية وحسابا  تقييم وضع السيولة وفق السيناريو 
       ف  التقييم 

األصول السائلة بعد 

 االختبار 

رصيد صاف  

 التدفقا  النقدية 

البسط :األصول 

 السائلة

اجمال  ,
الودائع ف  

  الثالث اليوم

بنود خار  

المقام :إجمال  الودائع  الميزانية 

 +بنود خار  الميزانية  

 النسبة قبل االختبار النسبة بعد االختبار 
 

459761.59 39,991,875 40,451,637 61719723 2953622.15 64673345.1 0.62547618 0.61350242 
 

    
62.5476177% 61.3502418% 
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 (6الممحق رقم ا
 سورية –مراحل إجراص االختبار لبنك بيبموس 

 

  

  

  
وفق  اجراء االختبار

         السيناريو األول 

 
 اليوم األول  

      

 األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة 
لتوفير األصول 

 السائلة 

األصول غير 
 السائلة 

النسبة المفترضة 
لتوفير األصول غير 

 السائلة 
    

1 21,137,046 99% 22,391,608 1% 
    

         

         

 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع  ودائع العمالء اليوم 
  

 

  

1 25,785,195 5% 
    

        

  

  

 اليوم

األصول السائلة 

المتوفرة بعد 
 األختبار

األصول غير السائلة 

 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقات النقدية 

 الخارجة الجديدة 

التدفقات النقدية 

 الداخلة الجديدة 

صافي التدفقات 

النقدية بعد 
 االختبار 

  

1 211370.46 22167691.92 1289259.75 21,149,592 19,860,332 
  

        

         

 
صافي التدفقات 

 النقدية  
اشارة صافي 

 النقدية  التدفقات 
لدى المصرف  بعد اختبار  وضع السيولة 

     اليوم األول 

 
19,860,332 

االشارة الموجبة 

تشير لنجاح 
 المصرف باالختبار

 في اليوم األول  بالسيولةالمصرف  يتمتع 
    

      

 

  

  
 اليوم الثاني

     

 األصول السائلة  اليوم  

النسبة المفترضة 

لتوفير األصول 
 السائلة 

األصول غير 
 السائلة 

النسبة المفترضة 

لتوفير األصول غير 
 السائلة 

    

2 211370.46 99% 
22167691.9

2 
1% 
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 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع  الودائع العمالء اليوم 
     

2 24495935.25 5% 
     

         

 اليوم

األصول السائلة 

المتوفرة بعد 
 األختبار

األصول غير السائلة 
 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقات النقدية 
 الخارجة الجديدة 

التدفقات النقدية 
 الداخلة الجديدة 

 صافي التدفقات النقدية بعد االختبار 
    

2 211370.46 22167691.92 
1224796.76

3 
0 

18,635,535 
    

         

 
صافي التدفقات 

 النقدية  
اشارة صافي 

 النقدية التدفقات 

 

ة لدى المصرف بعد اختبار اليوم الثاني وضع السيول   
  

   

 
18,635,535 

االشارة الموجبة 

تشير لنجاح 
 المصرف باالختبار 

 في اليوم الثاني  يتمتع المصرف بالسيولة
   

         

  
 اليوم الثالث

      

 األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة 
لتوفير األصول 

 السائلة 

األصول غير 
 السائلة 

 النسبة المفترضة لتوفير األصول غير السائلة 
  
  

  

3 211370.46 99% 
22167691.9

2 

1% 
  

  
  

         

 الودائع العمالء اليوم 
 المعدل اليومي المفترض لسحب الودائع 

       

3 23271138.49 5% 
     

         

 اليوم
األصول السائلة 
المتوفرة بعد 

 األختبار

األصول غير السائلة 

 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقات النقدية 

 الخارجة الجديدة 

التدفقات النقدية 

 الداخلة الجديدة 

 صافي التدفقات النقدية بعد االختبار 

    

3 211370.46 22167691.92 
1163556.92

4 
0 

17,471,978 

    

         

 

صافي التدفقات 

 النقدية  

صافي  اشارة 

 النقدية لتدفقات 

 لدى المصرف  بعد اختبار اليوم الثالث  وضع السيولة 
  

  
   

 
17,471,978 

االشارة الموجبة 
تشير لنجاح 

 المصرف باالختبار 

 في اليوم الثالث  يتمتع المصرف بالسيولة
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وباستخدام النسبة تقييم وضع السيولة وفق سيناريو ودائع العمالء 

      الثانية بالتقييم 

 
األصول السائلة بعد 

 االختبار 
رصيد صافي 

 التدفقات النقدية 
البسط :األصول 

 السائلة
اجمالي الودائع في ,

  الثالث اليوم
بنود خارج 
 الميزانية 

المقام :إجمالي 

الودائع +بنود 
 خارج الميزانية  

النسبة بعد 
 االختبار 

النسبة قبل 
 االختبار

 
211370.46 17,471,978 17,683,349 24076112 1693413.9 

25769525.8
9 

0.686211
6 

0.70990
2 

    
  
  

68.62116
4% 

70.9901
8% 

    

  

  
  
  

 

 تقييم وضع السيولة وفق سيناريو ودائع العمالء والنسب األولى 
 بالتقييم 

  
  

     

 

األصول السالة بعد 

 االختبار 

رصيد صافي 

 التدفقات النقدية

البسط:األصول 

 السائلة 

 لحسابات المقام : ا

 الجارية 

النسبة بعد 

 الختبارا

النسبة قبل 

   ختبار اال

 
211370.46 17,471,978 17,683,349 11485783.9 

1.5395857

01 

1.57780914

1   

  

  
  
  

153.95857
01% 

157.780914
1%   

 

 

        

  

اجرا  

االختبار وفق 
السيناريو 
 الثان  

      

 
 اليوم األول  

     

ال
يو

 م  

األصول 

 السائلة 

النسبة 

المفترضة 
لتوفير 
األصول 

 السائلة 

األصول غير 

 السائلة 

النسبة 

المفترضة 
لتوفير 
األصول 

 غير السائلة 

   

1 
21,137,04

6 99% 
22,391,6

08 1% 

   

        

ال        
يو

 م 

الحسابا  

 الجارية

المعدل اليوم  المفتر  لسحب 

 الودائع 

    
1 

13,396,45

3 5% 

    
        

ال
يو

 م

األصول 
السائلة 

المتوفرة بعد 

 األختبار

األصول غير 
السائلة 

المتوفرة بعد 

 االختبار 

التدفقا  
النقدية 
الخارجة 

 الجديدة 

التدفقا  
النقدية 
الداخلة 

 الجديدة 

صاف  
التدفقا  
النقدية بعد 

 االختبار 

  
1 

211370.4
6 

22167691
.92 

669822.6
5 

21,149,5
92 

20,479,7
69 
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صاف  

التدفقا  
 النقدية  

اشارة صاف  

التدفقا  
 النقدية 

 وضع السيولة  لد  المصرف 
 بعد اختبار اليوم األول 

   

 

20,479,76

9 

االشارة  

موجبة تشير 
لنجا  

المصرف 

 باالختبار   

ف   يتمتع المصرف بالسيولة 

 اليوم األول 

   

        

        

  
 اليوم الثان 

 

ال

يو
 م  

األصول 
 السائلة 

النسبة 
المفترضة 
لتوفير 

األصول 
 السائلة 

األصول غير 
 السائلة 

النسبة 
المفترضة 
لتوفير 

األصول 
 غير السائلة 

 
2 

211370.4

6 99% 

2216769

1.92 1% 

   

        

ال

يو
 م 

 الحسابا  
 الجارية

المعدل اليوم  المفتر  لسحب 
 الودائع 

    
2 

12726630
.35 5% 

     

 
 
 

ال
يو

 م

األصول 
السائلة 

المتوفرة بعد 

 األختبار

األصول غير 
السائلة 

المتوفرة بعد 

 االختبار 

التدفقا  
النقدية 
الخارجة 

 الجديدة 

التدفقا  
النقدية 
الداخلة 

 الجديدة 

صاف  التدفقا  النقدية بعد 
 االختبار 

  

 
2 

211370.4
6 

22167691
.92 

636331.5
175 0 

19,843,437 
  

 

        

 

صاف  
التدفقا  
 النقدية  

اشارة صاف  
التدفقا   
 النقدية 

بعد اختبار اليوم  وضع السيولة  لد  المصرف 

 الثان  
  
  

  

 

19,843,43
7 

االشارة 
موجبة تشير 

لنجا  
المصرف 
 ف  اليوم الثان   يتمتع المصرف بالسيولة  باالختبار   

  

        

        

  
 اليوم الثالث

     

ال
يو
 م  

األصول 
 السائلة 

النسبة 
المفترضة 

لتوفير 
األصول 
 السائلة 

األصول غير 
 السائلة 

 النسبة المفترضة لتوفير األصول غير السائلة 
  
  

 

3 
211370.4

6 99% 
2216769

1.92 

1% 
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ال
يو

 م 

الحسابا   

 الجارية

المعدل اليوم  المفتر  لسحب 
 الودائع 

  

    
3 

12090298

.83 5% 

    

        
ال
يو
 م

األصول 

السائلة 
المتوفرة بعد 
 األختبار

األصول غير 

السائلة 
المتوفرة بعد 
 االختبار 

التدفقا  

النقدية 
الخارجة 
 الجديدة 

التدفقا  

النقدية 
الداخلة 
 الجديدة 

صاف  التدفقا  النقدية بعد 
 االختبار 

  

 
3 

211370.4
6 

22167691
.92 

604514.9
416 0 

19,238,923 
  

 

        

 

صاف  
التدفقا  
 النقدية  

اشارة صاف   
التدفقا   
 النقدية 

بعد اختبار اليوم  وضع السيولة  لد  المصرف 

 الثالث 
  
  

  

 

19,238,92
3 

االشارة 
الموجبة تشير 

لنجا  

المصرف 
 ف  اليوم الثاث  يتمتع المصرف بالسيولة  باالختبار 

  

        

 

 
 

      

        

 
 تقييم وضع السيولة وفق السيناريو الحسابا   الجارية والنسبة الثانية ف  التقييم 

  

 

األصول 
السائلة بعد 

 االختبار 

رصيد صاف  
التدفقا  

 النقدية 

البسط 
:األصول 

 السائلة

اجمال  ,
الودائع ف  

  الثالث اليوم

بنود خار  

 الميزانية 

المقام :إجمال  
الودائع +بنود 

 االختبار  قبل النسبة  خار  الميزانية  

النسبة بعد 
 االختبار 

 

211370.4
6 

19,238,92
3 

19,450,2
93 

2407611
1.99 

1693413.
9 

25769525.
89 0.70990 

0.7548 

    

  
  70.99% 

75.478% 

    

  
  
  

        

 

اجرا  
االختبار وفق 

السيناريو 
 الثالث 

      

  
 اليوم األول

     

ال
يو

 م  

األصول 

 السائلة 

النسبة 

المفترضة 
لتوفير 
األصول 

 السائلة 

األصول غير 

 النسبة المفترضة لتوفير األصول غير السائلة  السائلة 

 
1 

21,137,04
6 99% 

22,391,6
08 1% 

 

ال        
يو

 م 

إجمال  

 الودائع 

المعدل اليوم  المفتر  لسحب 
 الودائع 

  

    
1 

28,081,19
2 5% 

    

        
ال
يو
 م

األصول 

السائلة 
المتوفرة بعد 
 األختبار

األصول غير 

السائلة 
المتوفرة بعد 
 االختبار 

التدفقا  

النقدية 
الخارجة 
 الجديدة 

التدفقا  

النقدية 
الداخلة 
 الجديدة 

صاف  

التدفقا  
النقدية بعد 
 االختبار 

  
1 

211370.4
6 

22167691
.92 

1404059.
6 

21,149,5
92 

19,745,5
32 
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صاف  

التدفقا  
 النقدية  

اشارة صاف  

التدفقا   
 النقدية 

بعد اختبار اليوم وضع السيولة  لد  المصرف 
 األول 

  

 

19,745,53
2 

االشارة 
الموجبة تشير 

لنجا  

المصرف 
 ف  اليوم األول يتمتع المصرف بالسيولة  باالختبار 

  

        

        

  
 اليوم الثان 

     

ال
يو
 م  

األصول 
 السائلة 

النسبة 
المفترضة 

لتوفير 
األصول 
 السائلة 

األصول غير 
 السائلة 

النسبة 
المفترضة 

لتوفير 
األصول 
 غير السائلة 

   
2 

211370.4
6 99% 

2216769
1.92 1% 

   

ال        
يو
 م 

اجمال  
 الودائع

المعدل اليوم  المفتر  لسحب 
 الودائع 

  

    
2 

26677132
.4 5% 

    

        
ال
يو

 م

األصول 
السائلة 

المتوفرة بعد 

 األختبار

األصول غير 
السائلة 

المتوفرة بعد 

 االختبار 

التدفقا  
النقدية 
الخارجة 

 الجديدة 

التدفقا  
النقدية 
الداخلة 

 الجديدة 

صاف  التدفقا  النقدية بعد 
 االختبار 

  

 
2 

211370.4

6 

22167691

.92 

1333856.

62 0 

18,411,675 

  

 

      

 

صاف  
التدفقا  

 النقدية  

اشارة صاف  

 التدفقا  

 بعد اختبار اليوم الثان   وضع السيولة  لد  المصرف 
  

  

 

 

18,411,67
5 

االشارة 
الموجبة تشير 

لنجا  
المصرف 
  ف  اليوم الثان   يتمتع المصرف بالسيولة باالختبار

 

        

        

        

  
 اليوم الثالث

     

ال

يو
 م  

األصول 
 السائلة 

النسبة 
المفترضة 
لتوفير 

األصول 
 السائلة 

األصول غير 
 السائلة 

النسبة المفترضة لتوفير 

 األصول غير السائلة 
  

  
3 

211370.4
6 99% 

2216769
1.92 

1% 
  

  

ال        

يو
 م 

اجمال  
 الودائع

المعدل اليوم  المفتر  لسحب 

 الودائع 
  

    
3 

25343275

.78 5% 

    

        
ال
يو

 م

األصول 
السائلة 

المتوفرة بعد 

 األختبار

األصول غير 
السائلة 

المتوفرة بعد 

 االختبار 

التدفقا  
النقدية 
الخارجة 

 الجديدة 

التدفقا  
النقدية 
الداخلة 

 الجديدة 

صاف  
التدفقا  
النقدية بعد 

 االختبار 
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3 

211370.4

6 

22167691

.92 

1267163.

789 0 

17,144,5

12 

  

        

 

صاف  
التدفقا  
 النقدية  

اشارة صاف  
التدفقا  
 النقدية 

بعد اختبار اليوم  لد  المصرف  وضع السيولة  
  الثالث 

  

 

17,144,51
2 

االشارة 
الموجبة تشير 

لنجا  

المصرف 
 ف  اليوم الثالث  يتمتع  المصرف بالسيولة باالختبار 

  

        

        

  

 

 
 
 

     

       

 
 تقييم وضع السيولة وفق سيناريو إجمال  الودائع وباستخدام النسبة الثانية   بالتقييم 

  

 

األصول 
السائلة بعد 

 االختبار 

رصيد صاف  
التدفقا  

 النقدية 

البسط 
:األصول 

 السائلة

إجمال  

 الودائع

بنود خار  

 النسبة قبل االختبار  المقام الميزانية 

 النسبة بعد االختبار

 

211370.4

6 

17,144,51

2 

17,355,8

82 

2407611

1.99 

1693413.

9 

25769525.

89 0.709902 

0.6735 

  
  

  
  70.99% 

67.35% 

    

 

  

  
  

 

تقييم وضع السيولة وفق سيناريو الحسابا  الجارية 

 وباستخدام النسبة األول، بالتقييم 
  
  

   

 

األصول 
السائلة بعد 
 االختبار

رصد صاف  
التدفقا  
 النقدية 

البسط:األصو
ل السائلة 
 بعداالختبار

المقام 
:الحسابا  
 الجارية

النسبة بعد 
 االختبار

النسبة قبل 
 االختبار 

 

 

211370.4
6 

19,238,92
3 

19,450,2
93 

1148578
3.89 

1.693423
205 

1.5778091
41 

   

  
  
  

169.342
% 

157.78091
41% 

 

        

 

تقييم وضع السيولة وفق السيناريو اجمال  الودائع 

 والنسبة االول، بالتقييم 
  
  

  
  
  

 

األصول 

السائلة بعد 
 االختبار

رصيد صاف  

التدفقا  
 النقدية 

البسط 

:األصول 
 السائلة 

المقام : 

الحسابا  
 الجارية 

النسبة بعد 
 االختبار  

النسبة قبل 
 االختبار 

 

 

211370.4

6 

17,144,51

2 

17,355,8

82 

1148578

3.89 

1.511075

103 

1.5778091

41 

   
  

  
  

151.1075
% 

157.78091
41% 
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 (7الممحق رقم ا 
 إجراص االختبار لبنك الشرق مراحل 

  
 اجرا  االختبار 
وفق السيناريو 

 األول 
        

 
 اليوم األول  

    

اليو
 م  

 األصول السائلة 
النسبة المفترضة 
لتوفير األصول 

 السائلة 

األصول غير 
 السائلة 

النسبة المفترضة 
لتوفير األصول 
 غير السائلة 

  

1 7,027,074 99% 9,326,294 1% 
  

       

اليو
 م 

 المعدل اليوم  المفتر  لسحب الودائع  ودائع العمال 
   

1 11,116,702 5% 
   

       

اليو

 م

األصول السائلة 

المتوفرة بعد 
 األختبار

األصول غير 

السائلة المتوفرة 
  بعد االختبار

التدفقا  النقدية 

 الخارجة الجديدة 

التدفقا  النقدية 

 الداخلة الجديدة 

صاف  التدفقا  

  النقدية بعد االختبار 

1 70270.74 
9233031.0

6 
555835.1 7,050,066 6,494,231 

 

       

 
صاف  التدفقا  
 النقدية  

اشارة صاف  
 النقدية التدفقا  

لد  المصرف  بعد اختبار  وضع السيولة
      اليوم األول 

 
6,494,231 

 موجبة  االشارة
تشير لنجا  
المصرف 
 باالختبار 

 ف  اليوم األول  بالسيولةالمصرف  يتمتع 
     

   

 

      

  
 اليوم الثان 

      

اليو
 م  

 األصول السائلة 
النسبة المفترضة 
لتوفير األصول 

 السائلة 

األصول غير 
 السائلة 

النسبة المفترضة 
لتوفير األصول 
 غير السائلة 

     

2 70270.74 99% 9233031.06 1% 
     

          

اليو

 م 
 المعدل اليوم  المفتر  لسحب الودائع  ودائع العمال 
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2 10560866.9 5% 
      

          

اليو
 م

األصول السائلة 

المتوفرة بعد 
 األختبار

األصول غير 

السائلة المتوفرة 
  بعد االختبار

التدفقا  النقدية 
 الخارجة الجديدة 

التدفقا  النقدية 
 الداخلة الجديدة 

 صاف  التدفقا  النقدية بعد االختبار 
     

2 70270.74 
9233031.0

6 
528043.345 0 

5,966,188 
     

          

 
صاف  التدفقا  

   النقدية 
شارة صاف  إ

 النقدية التدفقا  

 لد  المصرف  بعد اختبار اليوم الثان   وضع السيولة

  
  

    

 
5,966,188 

الشارة موجبة ا

تشير لنجا  
المصرف 
 باالختبار

 ف  اليوم الثان   يتمتع المصرف بالسيولة
    

          

  
 اليوم الثالث

       

اليو
 م  

 األصول السائلة 
النسبة المفترضة 
لتوفير األصول 

 السائلة 

األصول غير 
 السائلة 

 النسبة المفترضة لتوفير األصول غير السائلة 
  

  
   

3 70270.74 99% 9233031.06 

1% 

  
  

   

          

اليو
 م 

 ودائع العمال 
 المعدل اليوم  المفتر  لسحب الودائع 

        

3 
10032823.5

6 
5% 

      

          

اليو
 م

األصول السائلة 

المتوفرة بعد 
 األختبار

األصول غير 

السائلة المتوفرة 
  بعد االختبار

التدفقا  النقدية 
 الخارجة الجديدة 

التدفقا  النقدية 
 الداخلة الجديدة 

 صاف  التدفقا  النقدية بعد االختبار 
     

3 70270.74 
9233031.0

6 
501641.177

8 
0 

5,464,547 
     

          

 
صاف  التدفقا  

 النقدية 
صاف   اشارة 
 النقدية التدفقا  

 لد  المصرف  بعد اختبار اليوم الثالث  وضع السيولة 

  
  

    

 
5,464,547 

االشارة موجبة 

تشير لنجا  
المصرف 
 باالختبار 

 ف  اليوم الثالث يتمتع المصرف بالسيولة
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وباستخدام تقييم وضع السيولة وفق سيناريو ودائع العمال  

       النسبة الثانية بالتقييم 

 
األصول السائلة 
 بعد االختبار 

رصيد صاف  
 التدفقا  النقدية 

البسط :األصول 
 السائلة

اجمال  الودائع ,
  الثالث ف  اليوم

 بنود خار  الميزانية 

المقام :إجمال  

الودائع +بنود 
 خار  الميزانية  

النسبة بعد 
 االختبار 

النسبة قبل 
  االختبار

 
70270.74 5,464,547 5,534,817 

10720919.6
5 

512175.15 11233094.8 0.49272 0.53986 
 

    
  
  

49.272
% 

53.9858
%  

 

باستخدام تقييم وضع السيولة وفق سيناريو ودائع العمال  و

  بالتقييم  األول،ةالنسب
  
  

      

 
األصول السالة 
 بعد االختبار 

رصيد صاف  
 التدفقا  النقدية 

البسط:األصول 
 السائلة 

حسابا  المقام : ال
 الجارية 

 ختبار النسبة قبل اال ختبار النسبة بعد اال
   

 
70270.74 5,464,547 5,534,817 

3699791.75
6 

1.495980769 1.62842613 
   

  
  
  

  

149.5980769
% 

162.842613
%    

 

  
وفق  اجرا  االختبار 

        السيناريو الثان  

 
 اليوم األول  

      

 األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة لتوفير 

 األصول السائلة 
 األصول غير السائلة 

النسبة المفترضة 
لتوفير األصول 

     غير السائلة 

1 7,027,074 99% 9,326,294 1% 
    

         

 المعدل اليوم  المفتر  لسحب الودائع  الحسابا   الجارية اليوم 
     

1 4,315,255 5% 
     

        

  
  

 اليوم
األصول السائلة المتوفرة 

 بعد األختبار
األصول غير السائلة 
 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقا  النقدية الخارجة 
 الجديدة 

التدفقا  النقدية 
 الداخلة الجديدة 

صاف  التدفقا  
   النقدية بعد االختبار 

1 70270.74 9233031.06 215762.75 7,050,066 6,834,303 
  

        

 
 صاف  التدفقا  النقدية  

اشارة صاف  التدفقا  
 النقدية 

 بعد اختبار اليوم األول وضع السيولة
    

 
6,834,303 

االشارة الموجبة تشير 
 لنجا  المصرف باالختبار 

 ف  اليوم األول يتمتع المصرف بالسيولة 
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 اليوم الثان 

      

 األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة لتوفير 

 األصول السائلة 
 األصول غير السائلة 

النسبة المفترضة 

لتوفير األصول 
 غير السائلة 

    

2 70270.74 99% 9233031.06 1% 
    

         

 المعدل اليوم  المفتر  لسحب الودائع  الجارية الحسابا   اليوم 
     

2 4099492.25 5% 
     

         

 اليوم
األصول السائلة المتوفرة 

 بعد األختبار

األصول غير السائلة 

 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقا  النقدية الخارجة 

 الجديدة 

التدفقا  النقدية 

 الداخلة الجديدة 

 صاف  التدفقا  النقدية بعد االختبار 

    

2 70270.74 9233031.06 204974.6125 0 
6,629,329 

    

         

 
 صاف  التدفقا  النقدية   

اشارة صاف  التدفقا  

 النقدية 

 بعد اختبار اليوم الثان   وضع السيولة  لد  المصرف 

  
     

 
6,629,329 

االشارة موجبة تشير 

 لنجا  المصرف باالختبار 
 ف  اليوم الثان   يتمتع المصرف بالسيولة 

   

         

  
 اليوم الثالث

      

 األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة لتوفير 

 األصول السائلة 
 األصول غير السائلة 

 النسبة المفترضة لتوفير األصول غير السائلة 

  
    

3 70270.74 99% 9233031.06 
1% 

  
    

         

 الجارية الحسابا   اليوم 
 المعدل اليوم  المفتر  لسحب الودائع 

       

3 3894517.638 5% 
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 اليوم
األصول السائلة المتوفرة 

 بعد األختبار
األصول غير السائلة 
 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقا  النقدية الخارجة 
 الجديدة 

التدفقا  النقدية 
 الداخلة الجديدة 

 صاف  التدفقا  النقدية بعد االختبار 
    

3 70270.74 9233031.06 194725.8819 0 
6,434,603 

    

         

 
 صاف  التدفقا  النقدية  

اشارة  صاف  التدفقا  
 النقدية 

 بعد اختبار اليوم الثالث وضع السيولة  لد  المصرف 

  
     

 
6,434,603 

االشارة موجبة تشير 
 لنجا  المصرف باالختبار

 ف  اليوم الثالث يتمتع المصرف بالسيولة 
   

         

 
 الجارية والنسبة الثانية ف  التقييم  الحسابا  تقييم وضع السيولة وفق السيناريو 

     

 
األصول السائلة بعد 

 االختبار 

رصيد صاف  التدفقا  

 النقدية 
 البسط :األصول السائلة

اجمال  الودائع ,

  الثالث ف  اليوم
 بنود خار  الميزانية 

المقام :إجمال  

الودائع +بنود خار  
 الميزانية  

النسبة بعد 

 االختبار 

النسبة قبل 

 االختبار

 
70270.74 6,434,603 6,504,874 10720919.7 512175.15 11233094.8 0.579081 0.539858 

    
  

  
57.90812% 53.98578% 

 
اجرا  االختبار وفق 

        السيناريو الثالث 

  
 اليوم األول

      

 األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة لتوفير 

 األصول السائلة 
 األصول غير السائلة 

النسبة المفترضة 

لتوفير األصول 
     غير السائلة 

1 7,027,074 99% 9,326,294 1% 
    

         

 إجمال  الودائع  اليوم 
 المعدل اليوم  المفتر  لسحب الودائع 

       

1 12,504,353 5% 
     

         

 اليوم
األصول السائلة المتوفرة 

 بعد األختبار

األصول غير السائلة 

 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقا  النقدية الخارجة 

 الجديدة 

التدفقا  النقدية 

 الداخلة الجديدة 

صاف  التدفقا  

    النقدية بعد االختبار 

1 70270.74 9233031.06 625217.65 7,050,066 6,424,849 
   

         

 
 صاف  التدفقا  النقدية  

اشارة صاف  التدفقا  
 النقدية 

 بعد اختبار اليوم األول  وضع السيولة  لد  المصرف 
   

 
6,424,849 

االشارة موجبة تشير 
 لنجا  المصرف باالختبار 

 ف  اليوم األول يتمتع المصرف بالسيولة 
   

         

  
 اليوم الثان 

      

 األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة لتوفير 

 األصول السائلة 
 األصول غير السائلة 

النسبة المفترضة 
لتوفير األصول 
     غير السائلة 

2 70270.74 99% 9233031.06 1% 
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 اجمال  الودائع اليوم 
 المعدل اليوم  المفتر  لسحب الودائع 

       

2 11879135.35 5% 
     

 اليوم
األصول السائلة المتوفرة 

 بعد األختبار
األصول غير السائلة 
 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقا  النقدية الخارجة 
 الجديدة 

التدفقا  النقدية 
 الداخلة الجديدة 

 صاف  التدفقا  النقدية بعد االختبار 
    

2 70270.74 9233031.06 593956.7675 0 
5,830,892 

    

         

 
 صاف  التدفقا  النقدية  

اشارة صاف  التدفقا  

 النقدية 

 بعد اختبار اليوم الثان   وضع السيولة  لد  المصرف 

  
     

 
5,830,892 

االشارة موجبة تشير 

 لنجا  المصرف باالختبار 
 ف  اليوم الثان  يتمتع المصرف بالسيولة 

   

         

  
 اليوم الثالث

      

 األصول السائلة  اليوم  
النسبة المفترضة لتوفير 

 األصول السائلة 
 األصول غير السائلة 

النسبة المفترضة لتوفير األصول غير 

 السائلة 
     

3 70270.74 99% 9233031.06 
1% 

     

         

 اجمال  الودائع اليوم 
 المعدل اليوم  المفتر  لسحب الودائع 

       

3 11285178.58 5% 
     

         

 اليوم
األصول السائلة المتوفرة 

 بعد االختبار

األصول غير السائلة 

 المتوفرة بعد االختبار 

التدفقا  النقدية الخارجة 

 الجديدة 

التدفقا  النقدية 

 الداخلة الجديدة 

صاف  التدفقا  

    النقدية بعد االختبار 

3 70270.74 9233031.06 564258.9291 0 5,266,633 
   

         

 
 صاف  التدفقا  النقدية 

اشارة صاف  التدفقا  
 النقدية 

 بعد اختبار اليوم الثالث  وضع السيولة  لد  المصرف 
   

 
5,266,633 

االشارة موجبة تشير 
 لنجا  المصرف باالختبار 

  ف  اليوم الثالث  يتمتع المصرف  بالسيولة
   

         

 
تقييم وضع السيولة وفق سيناريوإجمال  الودائع 

       وباستخدام النسبة الثانية  

 
األصول السائلة بعد 

 االختبار 
رصيد صاف  التدفقا  

 النقدية  
 المقام بنود خار  الميزانية  إجمال  الودائع البسط :األصول السائلة

النسبة بعد 
 االختبار

النسبة قبل 
 االختبار

 
70270.74 5,266,633 5,336,904 10720919.7 512175.15 11233094.8 0.475105 0.539858 

  
  
  

  

47.51054% 53.98578% 

 
 تقييم وضع السيولة وفق سيناريو الحسابا   الجارية والنسبة األول، بالتقييم 

      

 
األصول السائلة بعد 

 االختبار
رصد صاف  التدفقا  

 النقدية 
السائلة البسط:األصول 
 بعداالختبار

المقام :الحسابا  
 الجارية

 النسبة قبل االختبار  النسبة بعد االختبار 
  

 
70270.74 6,434,603 6,504,874 3699791.76 1.758172926 1.62842613 

  
  175.8172926% 162.842613% 
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 تقييم وضع السيولة وفق السيناريو اجمال  الودائع والنسبة االول، بالتقييم 

 

  

  
  

 
األصول السائلة بعد 

 االختبار
رصيد صاف  التدفقا  

 النقدية 
 البسط :األصول السائلة 

المقام : الحسابا  
 الجارية 

 النسبة قبل االختبار  النسبة بعد االختبار 
  

 
70270.74 5,266,633 5,336,904 3699791.76 1.442487563 1.62842613 

  
  

  
  
  

144.2487563% 162.842613% 
  

 

 

 (8الممحق رقم ا 
 اختبار المعنوية 

 نسبة األولى :لاختبار المعنوية وفق السيناريو األول وا -0

Group Statistics 

 VAR00002 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00001 
1.00 2 161.0000 4.24264 3.00000 

2.00 3 135.0000 28.68798 16.56301 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

VAR000

01 

Equal variances 

assumed 

6.699 .081 1.209 3 .313 26.00000 21.49935 -42.42054- 94.42054 

Equal variances not 

assumed 

  1.545 2.129 .255 26.00000 16.83251 -42.38323- 94.38323 

 الفارق غٍر جىهري
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 المعنوية وفق السينمريو األول والنسبة الثانية :اختبار  -4

Group Statistics 

 VAR00004 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00003 
1.00 3 145.3333 13.31666 7.68838 

2.00 3 57.6667 9.60902 5.54777 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

VAR000

03 

Equal variances 

assumed 

.455 .537 9.247 4 .001 87.66667 9.48098 61.34326 113.99007 

Equal variances not 

assumed 

  9.247 3.639 .001 87.66667 9.48098 60.27904 115.05429 

 الفارق جىهري
 اختبار المعنوية وفق السيناريو الثاني والنسبة األولى : -3

Group Statistics 

 VAR00002 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00005 
1.00 2 149.0000 2.82843 2.00000 

2.00 3 153.0000 33.95585 19.60442 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

VAR000

05 

Equal variances 

assumed 

7.459 .072 -.158- 3 .885 -4.00000- 25.35306 -84.68476- 76.68476 

Equal variances not 

assumed 

  -.203- 2.041 .858 -4.00000- 19.70618 -87.16196- 79.16196 

 الفارق غٍر جىهري
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 و الثاني والنسبة الثانية :يالمعنوية وفق السينار اختبار  -2

Group Statistics 

 VAR00002 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00006 
1.00 2 127.0000 5.65685 4.00000 

2.00 3 65.0000 8.88819 5.13160 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

VAR000

06 

Equal variances 

assumed 

1.038 .383 8.534 3 .003 62.00000 7.26483 38.88006 85.11994 

Equal variances not 

assumed 

  9.529 2.973 .003 62.00000 6.50641 41.18837 82.81163 

 الفارق جىهري

 

 

 اختبار المعنوية وفق السيناريو الثالث والنسبة األولى : -5

Group Statistics 

 VAR00002 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00007 
1.00 2 148.5000 2.12132 1.50000 

2.00 3 132.3333 26.50157 15.30069 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

VAR000

07 

Equal variances 

assumed 

7.095 .076 .817 3 .474 16.16667 19.78472 -46.79715- 79.13048 

Equal variances not 

assumed 

  1.052 2.038 .402 16.16667 15.37404 -48.80698- 81.14032 
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 الفارق غٍر جىهري

 

 وفق السيناريو الثالث والنسبة الثانية : اختبار المعنوية -6

Group Statistics 

 VAR00004 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00008 
1.00 3 137.0000 17.77639 10.26320 

2.00 3 56.6667 10.01665 5.78312 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

VAR000

08 

Equal variances 

assumed 

1.588 .276 6.819 4 .002 80.33333 11.78040 47.62570 113.04096 

Equal variances not 

assumed 

  6.819 3.154 .005 80.33333 11.78040 43.85580 116.81087 

 الفارق جىهري

 

 

 


